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การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสม
การตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความ
ต้องการ แนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และทฤษฎี ส่วนประสมการตลาดบริ การ มาใช้เป็ น
กรอบแนวคิดในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์
เรื อนโบราณล้านนา จานวน 400 ตัวอย่าง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และเลือกตัวอย่าง
แบบสุ่ ม ตามความสะดวก (Convenience Sampling) สถิ ติ ที่ ใ ช้วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง พรรณนา ได้แ ก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย สาหรับสถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุ มาน ได้แก่ ค่าสถิติ T-test และ
ค่าสถิติ F-test (One Way ANOVA)
ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง อายุ 21–30 ปี การศึกษาสู งสุ ด
ระดับปริ ญญาตรี อาชี พนักเรี ยน/นักศึกษา ระดับรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ภูมิลาเนา/ที่อยูอ่ าศัย
คือ ต่างจังหวัด วัตถุประสงค์หลักในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือ ชมสถาปั ตยกรรมเรื อนโบราณล้านนา เคย
เข้าชมพิพิธภัณฑ์แล้ว 1 ครั้ง (ครั้งนี้ เป็ นครั้งแรก) โดยเข้าชมในวันจันทร์ -ศุกร์ ใช้ระยะเวลาในการเข้าชม
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พาหนะในการเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์ คือ รถยนต์ส่วนตัว และรู ้จกั /สื บคืนข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์จาก
การสอบถามบุคคลอื่น/แบบปากต่อปาก
ด้านส่ วนประสมการตลาด พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาด
โดยรวมมีค่าเฉลี่ ยในระดับมากที่สุด ปั จจัยรายด้านที่มีผลในการเข้าชมมีค่าเฉลี่ ยในระดับมากที่ สุด
เรี ยงลาดับคือ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ปั จจัยรายด้านที่มีผลในการเข้าชมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เรี ยงลาดับคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ง

การส่ งเสริ มการตลาด และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยย่อยที่มีความ
ต้องการมากที่สุด คือ ความสวยงามของเรื อนโบราณและยุง้ ข้าวล้านนา ด้านราคา ปั จจัยย่อยที่มีความ
ต้องการมากที่สุด คือ ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับนักเรี ยน/นักศึกษา คนละ 10 บาท ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย ปั จจัยย่อยที่มีความต้องการมากที่สุด คือ วันที่เปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวันจันทร์ อาทิ ตย์ ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ปั จจัย ย่อยที่ มี ค วามต้องการมากที่ สุ ด คื อ การพัฒนาเว็บ ไซต์
พิพิธภัณฑ์ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดได้ง่าย ด้านบุคลากร ปั จจัยย่อยที่มี
ความต้องการมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่แต่งกายสุ ภาพและเหมาะสม ด้านกระบวนการให้บริ การ ปั จจัย
ย่อยที่มีความต้องการมากที่สุด คือ การให้บริ การมีความสะดวกสบาย และด้านการนาเสนอลักษณะ
ทางกาย ปั จจัยย่อยที่มีความต้องการมากที่สุด คือ บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์มีความสวยงาม สงบ ร่ มรื่ น
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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
ฉ

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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ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6
ตารางที่ 7

แสดงจานวน และร้อยละ จาแนกตามเพศ
แสดงจานวนและร้อยละ จาแนกตามอายุ
แสดงจานวน และร้อยละ จาแนกตามระดับการศึกษา
แสดงจานวน และร้อยละ จาแนกตามอาชีพ
แสดงจานวน และร้อยละ จาแนกตามระดับรายได้ต่อเดือน
แสดงจานวน และร้อยละ จาแนกตามภูมิลาเนา/ที่อยูอ่ าศัยในปั จจุบนั
แสดงจานวน และร้อยละ จาแนกตามวัตถุประสงค์ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
เรื อนโบราณล้านนา
ตารางที่ 8 แสดงจานวน และร้อยละ จาแนกตามจานวนครั้งที่เคยพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
ตารางที่ 9 แสดงจานวน และร้อยละ จาแนกตามช่วงวันที่ที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
ตารางที่ 10 ท่านใช้ระยะเวลาในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา นานเท่าใด
ตารางที่ 11 แสดงจานวน และร้อยละ จาแนกตามผูแ้ นะนา/ชักชวน/มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจ
มาเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
ตารางที่ 12 แสดงจานวนและร้อยละ จาแนกตามพาหนะ/วิธีการเดินทาง มายังพิพิธภัณฑ์
เรื อนโบราณล้านนา
ตารางที่ 13 แสดงจานวน และร้อยละ จาแนกตามการรู ้จกั /วิธีสืบค้นข้อมูลพิพิธภัณฑ์
เรื อนโบราณล้านนา
ตารางที่ 14 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตาม
ส่ วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์
ตารางที่ 15 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตาม
ส่ วนประสมการตลาด ด้านราคา
ตารางที่ 16 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตาม
ส่ วนประสมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ญ

หน้า
23
24
24
25
25
26
28
29
29
29
30
31
32

33

34

35

สารบัญตาราง (ต่ อ)
หน้า
ตารางที่ 17 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตาม
ส่ วนประสมการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ตารางที่ 18 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตาม
ส่ วนประสมการตลาด ด้านบุคลากร
ตารางที่ 19 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตาม
ส่ วนประสมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริ การ
ตารางที่ 20 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตาม
ส่ วนประสมการตลาด ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ตารางที่ 21 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสม
การตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามส่ วนประสมการตลาด
ตารางที่ 22 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย และผลการเปรี ยบเทียบค่า “ที” (t-test) ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
จาแนกตามภูมิลาเนา/ถิ่นพานักอาศัย
ตารางที่ 23 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย และผลการเปรี ยบเทียบค่า “ที” (t-test) ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
จาแนกตามภูมิลาเนา/ถิ่นพานักอาศัย ด้านผลิตภัณฑ์
ตารางที่ 24 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย และผลการเปรี ยบเทียบค่า “ที” (t-test) ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
จาแนกตามภูมิลาเนา/ถิ่นพานักอาศัย ด้านราคา
ตารางที่ 25 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย และผลการเปรี ยบเทียบค่า “ที” (t-test) ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
จาแนกตามภูมิลาเนา/ถิ่นพานักอาศัย ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
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45

สารบัญตาราง (ต่ อ)
หน้า
ตารางที่ 26 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย และผลการเปรี ยบเทียบค่า “ที” (t-test) ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
จาแนกตามภูมิลาเนา/ถิ่นพานักอาศัย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ตารางที่ 27 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย และผลการเปรี ยบเทียบค่า “ที” (t-test) ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
จาแนกตามภูมิลาเนา/ถิ่นพานักอาศัย ด้านบุคลากร
ตารางที่ 28 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย และผลการเปรี ยบเทียบค่า “ที” (t-test) ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
จาแนกตามภูมิลาเนา/ถิ่นพานักอาศัย ด้านกระบวนการให้บริ การ
ตารางที่ 29 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย และผลการเปรี ยบเทียบค่า “ที” (t-test) ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
จาแนกตามภูมิลาเนา/ถิ่นพานักอาศัย ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ตารางที่ 30 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
จาแนกตามอายุ
ตารางที่ 31 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
จาแนกตามอายุ ด้านผลิตภัณฑ์
ตารางที่ 32 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
จาแนกตามอายุ ด้านราคา
ตารางที่ 33 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
จาแนกตามอายุ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
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สารบัญตาราง (ต่ อ)
หน้า
ตารางที่ 34 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
จาแนกตามอายุ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ตารางที่ 35 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
จาแนกตามอายุ ด้านบุคลากร
ตารางที่ 36 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
จาแนกตามอายุ ด้านกระบวนการให้บริ การ
ตารางที่ 37 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
จาแนกตามอายุ ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ตารางที่ 38 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
จาแนกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 39 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
จาแนกตามระดับการศึกษา ด้านผลิตภัณฑ์
ตารางที่ 40 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
จาแนกตามระดับการศึกษา ด้านราคา
ตารางที่ 41 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
จาแนกตามระดับการศึกษา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
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สารบัญตาราง (ต่ อ)
หน้า
ตารางที่ 42 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
จาแนกตามระดับการศึกษา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ตารางที่ 43 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
จาแนกตามระดับการศึกษา ด้านบุคลากร
ตารางที่ 44 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
จาแนกตามระดับการศึกษา ด้านกระบวนการให้บริ การ
ตารางที่ 45 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
จาแนกตามระดับการศึกษา ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ตารางที่ 46 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
จาแนกตามอาชีพ
ตารางที่ 47 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
จาแนกตามอาชีพ ด้านผลิตภัณฑ์
ตารางที่ 48 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
จาแนกตามอาชีพ ด้านราคา
ตารางที่ 49 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
จาแนกตามอาชีพ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
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สารบัญตาราง (ต่ อ)
หน้า
ตารางที่ 50 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
จาแนกตามอาชีพ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ตารางที่ 51 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
จาแนกตามอาชีพ ด้านบุคลากร
ตารางที่ 52 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
จาแนกตามอาชีพ ด้านกระบวนการให้บริ การ
ตารางที่ 53 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
จาแนกตามอาชีพ ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาย
ตารางที่ 54 แสดงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
พิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา สานักส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ตั้งอยูเ่ ลขที่
239 ถนนห้วยแก้ว อาเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ เปิ ดให้บริ การอย่างเป็ นทางการเมื่ อวันที่ 8 เมษายน
2547 (สุ ภาพร นาคบัลลังก์, 2549) ปัจจุบนั จัดแสดงเรื อนโบราณล้านนา 10 หลัง และยุง้ ข้าว (หลองข้าว)
4 หลัง เรื อนแต่ละหลังมีรูปแบบด้านสถาปั ตยกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่ งแสดงออกถึงอัตลักษณ์อนั โดดเด่น
ของล้านนา พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ เป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมล้านนา
เรื่ องราวโบราณวัตถุ ศิ ลปวัตถุ ภู มิปัญญาของท้องถิ่ น และบอกเล่ าเรื่ องราวความเป็ นมาเป็ นไปของ
ท้องถิ่น มีการจัดแสดงข้าวของเครื่ องใช้ ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ตลอดจนเป็ นศูนย์รวบรวม
ความภาคภูมิใจในความเป็ นท้องถิ่ นของจังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ นอกโรงเรี ยนที่ สาคัญ
เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต ทาให้คนในท้องถิ่นภาคภูมิใจในรากเหง้าทาง
วัฒนธรรมของตนเอง และเป็ นส่ วนหนึ่ งในการสร้ า งพลังชุ ม ชนในด้า นการอนุ รั กษ์และสื บ ทอด
วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนต่อไป โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา คือให้
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรม โดยนาต้นทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางพื้นที่มาศึกษา
วิเคราะห์ร่วมกับชุ มชน เพื่อให้ได้แก่นของเนื้ อหาสาระที่จะนาเสนอในพิพิธภัณฑ์ รวมกับการเชื่ อมโยง
ความรู ้ ความเข้าใจออกไปสู่ พ้ืนที่และวิถีชีวิตภายนอก พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ สร้ างประโยชน์ทางการศึกษา
การค้น คว้า วิ จ ัย และสร้ า งความเพลิ ด เพลิ น ให้ แ ก่ นัก ท่ อ งเที่ ย วและประชาชน หากมองในด้า น
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ เรื อนทุกหลังได้ผ่านเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ มานานกว่าร้ อยปี อาทิ
ช่ วงรวมหัวเมืองประเทศราชล้านนาเข้ากับอาณาจักรสยามระหว่างปี พ.ศ. 2427 - 2476 (สรัสวดี อ๋ อง
สกุล, 2560) และช่ วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างปลายปี พ.ศ. 2484 – 2488 การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้
เป็ นแหล่งศึกษาเรี ยนรู ้ ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง และหากนาการ
ท่องเที่ยวมาเป็ นกลไกสร้ างภาพลักษณ์ ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
ย่อมได้ประโยชน์ท้ งั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างรายได้
ให้กบั ท้องถิ่นและระบบเศรษฐกิจของประเทศจากการใช้ทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีอยูใ่ ห้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด แต่ท้ งั ที่สถานที่ต้ งั อยูใ่ นเขตอาเภอเมืองเชียงใหม่ แต่ก็ยงั มีนกั ท่องเที่ยวและคนท้องถิ่น
เข้ามาเยีย่ มชมน้อย และพิพิธภัณฑ์ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย แม้กระทัง่ นักศึกษาและบุคลากรของ
1

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บางส่ วนก็ยงั ไม่รู้จกั และไม่เคยมาเข้าชมมาก่อน นอกจากนี้ ยังไม่มีการศึกษาหรื อ
วิจยั อย่างเป็ นระบบเกี่ ยวกับต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์
เรื อนโบราณล้านนา เพื่อให้ทราบความต้องการของนักท่องเที่ยว และเพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักท่ องเที่ ยวได้อย่างตรงจุ ด ทั้งนี้ อาจกล่ าวได้ว่าพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนายังไม่
น่ าสนใจไม่เป็ นที่ รู้จกั และยังมี จานวนผูเ้ ข้าชมน้อย ทั้งที่ มีสถานที่ ต้ งั อยู่ในพื้นที่ ตวั เมื องเชี ยงใหม่
เดินทางเข้าถึงได้โดยสะดวก อีกทั้งเป็ นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง รายล้อมด้วยต้นไม้นานาพรรณ บรรยากาศ
สวยงาม สงบร่ มรื่ น มีการรวบรวม อนุ รักษ์และจัดแสดงเรื อนโบราณล้านนาที่หาดูชมได้ยากจานวน
หลายหลัง ดังนั้น ทาอย่างไรจึงจะสามารถทราบความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์
และส่ งมอบคุณค่าที่แท้จริ งแก่นกั ท่องเที่ยวได้ ในขณะเดียวกันพิพิธภัณฑ์เองก็ตอ้ งสามารถพึ่งพาตนเอง
ให้คงอยูไ่ ด้ และมีความน่าสนใจ สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาเข้าชมอย่างต่อเนื่ องตลอดปี
จากปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วน
ประสมการตลาดของพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ เพื่อนาองค์ความรู ้จากการ
วิจยั มาใช้เสนอแนะแนวทางปรับปรุ งพัฒนาส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา เพื่อ
ผลักดันให้พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ ดาเนิ นงานอย่างประสบผลสาเร็ จ จนกลายเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ และท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมที่สาคัญของท้องถิ่นและประเทศชาติ เป็ นสิ นค้าทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ได้รับ
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง เพิ่มจานวนผูเ้ ข้าชมและส่ งมอบคุณค่าที่แท้จริ งสู่ ชุมชนและ
สังคม นาไปสู่ วสิ ัยทัศน์ของสานักส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม คือ “พิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนากลางแจ้ง
เป็ นแหล่ ง เรี ยนรู ้ วิ ถี ชี วิ ต และวัฒ นธรรมล้ า นนาชั้ นน าในระดั บ ชาติ ” ซึ่ งตอบสนองนโยบาย
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ที่มุ่งขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ เชิ งรุ กด้านล้านนาสร้ างสรรค์ (Creative Lanna) เพื่อ
เป็ นผูน้ าในการพัฒนาองค์ความรู ้ลา้ นนา สร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างจิตวิญญาณประจาถิ่น โดยการสร้าง
บรรยากาศด้านล้านนาสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณ
ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.3 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรวิจัย
1. ทราบความต้องการของนักท่ องเที่ ยวชาวไทยที่ มี ต่ อส่ วนประสมการตลาดพิ พิ ธภัณฑ์ เรื อน
โบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

2. นาข้อมู ลที่ ได้จากการศึ กษาไปใช้ประโยชน์ ด้านการเสนอแนะแนวทางพัฒนาส่ วนประสม
การตลาดพิ พิ ธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูร้ ับบริ การมากยิง่ ขึ้น
1.4 นิยำมศัพท์
นักท่ องเที่ยวชำวไทย หมายถึ ง นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส่ วนประสมกำรตลำด หมายถึ ง เครื่ องมื อที่ นักการตลาดใช้ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาด
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ รื อ นโบรำณล้ ำ นนำ หมายถึ ง พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เ รื อ นโบราณล้า นนา ส านัก ส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อน
โบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นแนวทางใน
การวิจยั คือ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดบริ การ แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ และการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความต้ องการ
มาสโลว์อธิ บายว่าความต้องการของมนุ ษย์ประกอบไปด้วย 5 ล าดับขั้นส าคัญ คื อ 1) ความ
ต้องการด้านร่ างกาย 2) ความต้องการด้านความปลอดภัย 3) ความต้องการทางสังคม 4) ความต้องการ
การยกย่อง และ 5) ความต้องการประสบความสาเร็ จในชีวติ โดยจัดลาดับความสาคัญจากระดับต่าไปยัง
ระดับสู ง บุ คคลจะแสวงหาความต้องการระดับต่ าก่ อน เมื่ อความต้องการได้รับการตอบสนองแล้ว
บุคคลจะแสวงหาความต้องการในระดับที่สูงขึ้ นไป หากว่าความต้องการในระดับต่ ายังไม่ได้รับการ
ตอบสนอง ความต้องการนั้นจะยังคงอยู่ (ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา, 2555 หน้า 37) ทาให้บุคคลต้องแสวงหา
สิ่ งที่มาตอบสนองความต้องการตามลาดับ ในทางการตลาด การศึกษาเรื่ องความต้องการของผูบ้ ริ โภคมี
ความส าคัญเป็ นอย่า งยิ่ง เนื่ องจากความต้องการเกี่ ย วข้องกับการเกิ ดแรงจู งใจ ความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคมีต้ งั แต่การที่ผบู ้ ริ โภคมีความต้องการวัตถุสิ่งของที่ใช้ในชี วิตประจาวัน อาหารและเครื่ องดื่ม
บ้าน รถยนต์ การพักผ่อน แสวงหาเรี ยนรู ้ และการมีประสบการณ์ในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
จนพัฒนาเป็ นการท่องเที่ยวรู ปแบบต่างๆ เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีแรงจูงใจในการแสวงหาสิ่ ง
ที่มาตอบสนองความต้องการเหล่านี้ อย่างมีเป้ าหมาย นักการตลาดเป็ นผูช้ ่วยทาให้ผบู ้ ริ โภคตระหนักถึง
ความต้องการที่แท้จริ งหรื อที่มีอยู่ เรี ยกว่าความต้องการที่ไม่รู้ตวั หรื อในทางตรงข้าม นักการตลาดก็
สามารถทาให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความต้องการใหม่ข้ ึ นมา โดยใช้เทคนิ คส่ วนประสมทางการตลาด เพื่ อ
กระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคและเข้าไปอยูใ่ นใจของพวกเขา
ธนวรรณ แสงสุ วรรณ และคณะ (2544, อ้างใน ลลิตา พรึ งลาภู, 2556) ได้กล่าวว่า ความต้องการเป็ น
การเริ่ มต้นจากการมีสิ่งเร้ามากระตุน้ ความรู ้สึก ทาให้รู้สึกถึงความต้องการ ทาให้รู้สึกถึงความต้องการ จน
ต้องทาการหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ งที่จะสามารถตอบสนองความต้องการ และเป็ นการตระหนักถึงความต้องการ
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ในสิ่ งที่ตนเองรู ้ สึกว่ายังขาดหายไปในชี วิตของตน และจะมองหาผลิ ตภัณฑ์ที่สามารถมาเติมให้กบั ความ
ต้องการนั้น เช่น เมื่อตนเองต้องการเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อที่จะสามารถติดต่อสื่ อสารกับชาวต่างชาติได้อย่าง
มี ประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น ธุ รกิ จต้องปรั บเปลี่ ยนกลยุทธ์ เพื่ อตอบสนองความต้องการของตลาดและการ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของคู่แข่งขัน
ดังนั้น จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ผใู ้ ห้บริ การจาเป็ นที่จะต้องศึกษาและสารวจความต้องการของผูร้ ับบริ การ
เพื่อวางแผนการตลาด และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ เพื่อสามารถตอบสนองบริ การที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาด ซึ่ งจะท าให้เกิ ดความพึ งพอใจ หรื อาจเกิ ดความประทับใจขึ้ นได้ หากการบริ การนั้นได้รั บการ
ตอบสนองอย่างเต็มที่
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค
L. Pearce (2005, อ้างใน ศิริเพ็ญ เยีย่ มจรรยา, 2555) นิยามคาว่า ผูบ้ ริ โภค (Consumer) ไว้วา่ ผูท้ ี่มี
ความต้องการซื้ อสิ นค้าหรื อรับประสบการณ์ของสิ นค้าบริ การ มีอานาจซื้ อ ทาให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อ
และพฤติกรรมการใช้
Kotler (2008, อ้า งใน ศิ ริ เพ็ญ เยี่ย มจรรยา, 2555) นิ ย ามค าว่า พฤติ ก รรมผู บ้ ริ โภค ไว้ว่า เป็ น
การศึกษาว่าบุคคล กลุ่มคนหรื อองค์กรมีการเลือก การซื้ อ การใช้ และการจัดการ รวมไปถึงการเลือกทิ้ง
สิ นค้า บริ การ ประสบการณ์ แนวความคิดอย่างไร เพื่อที่จะนาไปสู่ การตอบสนองความต้องการและ
ความปรารถนาของตนเองได้
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2546, อ้างใน ลลิตา พรึ งลาภู, 2556) ได้กล่าวถึ งการวิเคราะห์ ให้
ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคว่า เป็ นการวิจยั หรื อค้นคว้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อหรื อการใช้ของ
ผูบ้ ริ โภค คาตอบที่ ได้จะช่ วยให้นกั การตลาดสามารถจัดการกลยุทธ์ การตลาด ที่ สามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม โดยใช้คาถามในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาคาตอบเกี่ ยวกับ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หรื อ 6W1H ซึ่งประกอบด้วย
1. ใครบ้างอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย (Who is in the market?) เป็ นคาถามเพื่อให้ทราบถึงลักษณะของ
กลุ่มเป้ าหมาย ใช้ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้
2. ผู ้บ ริ โภคต้อ งการซื้ อ อะไร (What does customer buy?) เป็ นค าถามเพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง สิ่ ง ที่
ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ คื อ ต้องการคุ ณสมบัติหรื อส่ วนประกอบของผลิ ตภัณฑ์ โดยการใช้
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มาเป็ นตัวอธิ บายความต้องการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
3. ทาไมผูบ้ ริ โภคจึ งได้ตดั สิ นใจซื้ อ (Why does the customer buy?) เป็ นคาถามที่ตอ้ งการทราบ
วัตถุประสงค์ในการซื้ อ และผูบ้ ริ โภคซื้ อเพื่อสนองความต้องการในด้านใด
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4. ใครบ้า งมี ส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจซื้ อ (Who participate in the buying?) เป็ นค าถามเพื่ อ
ต้องการทราบถึ งบทบาทของกลุ่มต่างๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบด้วย
ผูบ้ ริ โภคไปกับใครบ้าง ใครเป็ นผูร้ ิ เริ่ มในการไป และใครบ้างมีส่วนตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
5. ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด (When does the customer buy?) เป็ นคาถามเพื่อต้องการทราบถึงโอกาสใน
การซื้ อ ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคใช้บริ การในช่วงวันเวลาใด และความบ่อยในการใช้บริ การมีความถี่เท่าใด
6. ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน (Where does the customer buy?) เป็ นคาถามเพื่อต้องการทราบถึงช่ องทาง
หรื อแหล่งที่ผบู ้ ริ โภคใช้บริ การบ่อยที่สุด
7. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร (How does the customer buy?) เป็ นคาถามเพื่อต้องการทราบถึ งขั้นตอน
ในการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งประกอบด้วย
1) การรับรู ้ปัญหา ได้แก่ เหตุผลในการเลือกซื้ อของผูบ้ ริ โภค
2) การค้นหาข้อมูล ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคทราบแหล่งข้อมูลในการซื้ อสิ นค้าได้จากแหล่งใด
3) การประเมินทางเลือก ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าทุกครั้งหรื อไม่ในการมาใช้บริ การ
4) การตัดสิ นใจซื้ อ ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคซื้ อเพราะเหตุใด จานวนและราคาเฉลี่ ยในการซื้ อต่อ
ครั้งเท่าใด รู ปแบบกิจกรรมการส่ งเสริ มการขายที่ชอบคือแบบใด
5) ความรู ้สึกหลังการซื้ อ ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคจะแนะนาบุคคลอื่นให้มาใช้บริ การต่อไปหรื อไม่
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับส่ วนประสมการตลาดบริการ
Kotler (2003, อ้างใน คัคนางค์ ประไพทรัพย์, 2558) กล่าวว่าส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับ
ธุ รกิจบริ การ (Service Marketing Mix) จาเป็ นต้องใช้ส่วนประสมการตลาด คือ 7P’s ในการกาหนดกลยุทธ์
การตลาด ประกอบด้วย
1. ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ (Product and Service) เป็ นสิ่ งที่สนองความจาเป็ นและความต้องการ
ของมนุ ษย์ได้ คื อ สิ่ งที่ ผูข้ ายต้องมอบให้แก่ ลู กค้า และลู กค้าจะได้รับผลประโยชน์ และคุ ณค่ าจาก
ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
2. ด้านราคา (Price) หมายถึ ง คุ ณค่าผลิ ตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิ น ลู กค้าจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุ ณค่า
ของบริ การกับราคาของบริ การนั้น ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคา ลูกค้าก็จะตัดสิ นใจซื้ อ
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่ งแวดล้อมในการ
นาเสนอบริ การให้แก่ ลูกค้า ซึ่ งมี ผลต่อการรั บรู ้ ของลู กค้าในคุ ณค่าและคุ ณประโยชน์ของบริ ก ารที่
นาเสนอ ซึ่ งจะต้องพิจารณาในด้านทาเลที่ต้ งั และช่องทางการนาเสนอบริ การ
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่มีความสาคัญในการติดต่อสื่ อสาร
ให้ผใู ้ ช้บริ การ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรื อชักจูงให้เกิดทัศนคติ พฤติกรรม และการใช้บริ การ
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5. ด้านบุคลากร (People) ซึ่ งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึ กอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่างหรื อเหนื อกว่าคู่แข่งขัน
6. ด้านกระบวนการให้บริ การ (Service Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและ
งานปฏิบตั ิในด้านการบริ การ ที่นาเสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ เพื่อมอบการให้บริ การอย่างถูกต้อง รวดเร็ ว
และทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ
7. ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็ นการแสดงให้เห็ นถึ งลักษณะ
ทางกายภาพ และการนาเสนอให้กบั ลู กค้าให้เห็ นเป็ นรู ปธรรม โดยพยายามสร้ างคุ ณภาพโดยรวมทั้ง
ด้านกายภาพและรู ปแบบการให้บริ การ เพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า
ชัย สมพล เชาประเสริ ฐ (2547, อ้างใน โศภิ ตสุ ภางค์ กุ ณวงศ์ , 2556) ส่ วนประสมการตลาด
(Marketing Mix) หมายถึ ง กลุ่มของเครื่ องมื อการตลาด ซึ่ งธุ รกิ จใช้ร่วมกันในการวางกลยุทธ์ เพื่อให้
บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ทางการตลาด โดยพื้นฐานจะมี อยู่ 4 ตัว ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด
จาหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด แต่ส่วนประสมการตลาดของตลาดบริ การจะมีความแตกต่างจาก
ส่ วนประสมการตลาดของสิ นค้าทัว่ ไป กล่ าวคื อ จะต้องมี การเน้นถึ งพนักงาน กระบวนการในการ
ให้บริ การ และสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่ งทั้งสามส่ วนประสมเป็ นปั จจัยหลักในการส่ งมอบบริ การ
ดังนั้น ส่ วนประสมการตลาดบริ การจึ งประกอบด้วย 7P’s (Service Marketing Mix) ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์
ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด พนักงาน กระบวนการในการให้บริ การ และ
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
กุลทิกา วิบูลย์กลิ่ น (2559) อธิ บายว่าพิพิธภัณฑ์ตอ้ งพัฒนาให้ทนั ต่อการเปลี่ ยนแปลง นอกจาก
เป็ นสถานที่รวบรวม เก็บรักษาและจัดแสดงวัตถุแล้ว พิพิธภัณฑ์ตอ้ งเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ศึกษาค้นคว้าและ
สร้ างประโยชน์ให้แก่สาธารณชน โดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมแสดงความคิ ดเห็ นต่ อการ
บริ หารและดาเนินงานพิพิธภัณฑ์ เพื่อใช้เป็ นแนวทางปรับปรุ งพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของ
ผูร้ ับบริ การมากยิ่งขึ้น พิพิธภัณฑ์ตอ้ งทาให้ผูเ้ ข้าชมได้รับทั้งความรู ้ และความเพลิ ดเพลิ นผ่านการจัด
แสดงนิทรรศการ โดยอาจใช้เทคนิคผสมผสานที่ทนั สมัยมาใช้ในการสื่ อความหมาย การนาเสนอแบบมี
ปฏิสัมพันธ์ การพัฒนาภาพลักษณ์พิพิธภัณฑ์ให้น่าสนใจและดึ งดู ดใจให้คนมาเข้าชม ซึ่ งส่ วนประสม
การตลาดของพิพิธภัณฑ์ มีดงั นี้
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) พิพิธภัณฑ์ตอ้ งพัฒนาให้น่าสนใจ ทันสมัย แตกต่าง มี สีสันและ
อารมณ์ ต้องนาเทคโนโลยีมาใช้นาเสนอและสื่ อความหมายให้ผูเ้ ข้าชมได้รับความรู ้ เข้าใจง่ ายและ
เพลิ ดเพลิ น ควรมี บ ริ ก ารสนับ สนุ นอื่ นๆ ที่ อ านวยความสะดวกแก่ ผู เ้ ข้า ชม เช่ น ร้ า นของที่ ระลึ ก
ร้านอาหารและเครื่ องดื่ม ที่นงั่ พักผ่อน รวมถึงสิ่ งอานวยความสะดวกสาหรับผูส้ ู งอายุและคนพิการ เป็ นต้น
Jerome E. McCharty (อ้างใน กานต์ระวี ชมเชย, 2557) อธิ บายว่า ผลิตภัณฑ์คือวัตถุหรื อบริ การที่
ลูกค้าต้องการหรื อจาเป็ น ผลิตภัณฑ์ของพิพิธภัณฑ์ คือ นิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียน แกลลอรี่
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และพื้ นที่ ทุ กส่ วนที่ เปิ ดให้เข้าชม อาจรวมถึ งการบริ การค้นคว้าข้อมู ล พื้ นที่ จดั กิ จกรรมต่ างๆ โดย
ค านึ งถึ งความพึ งพอใจของลู กค้าเป็ นหลัก พิ พิ ธภัณฑ์ที่ ไม่ ได้จดั นิ ทรรศการบนพื้ นฐานของความ
ต้องการและความสนใจของผูเ้ ข้าชม พิพิธภัณฑ์แห่ งนั้นก็จะไม่มีความดึงดูดใจและไม่ได้รับความนิยม
หากสารวจความต้องการหรื อความสนใจของกลุ่มเป้ าหมายก่ อนการจัดแสดงนิ ทรรศการ หรื อมี การ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์ ก็จะสามารถเชื่อมโยงกับผูเ้ ข้าชมได้เป็ นอย่างดี
เสรี วังส์ ไพจิตร (2555) อธิ บายว่า พิพิธภัณฑ์หลายแห่ งในสหรั ฐอเมริ กาและยุโรป มีบริ การ
สนับสนุ นอื่นๆ เช่ น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจาหน่ ายของที่ระลึก ร้านหนังสื อ บรรยากาศที่ น่านัง่
พักผ่อน การเล่นดนตรี ที่สาคัญคือมีห้องน้ าสะอาดและเพียงพอสาหรับผูม้ าเข้าชม รวมถึ งสิ่ งอานวย
ความสะดวกและบริ การสาหรับคนพิการ พิพิธภัณฑ์หลายแห่ งช่วยเสริ มบุคลิกแก่ผมู ้ าเข้าชมให้เป็ นที่
ยอมรับในสังคมด้วย
2. ด้ านราคา (Price) คนไทยยังให้ความสนใจพิพิธภัณฑ์นอ้ ย แต่สนใจสถานที่ที่ให้ความบันเทิง
มากกว่า เช่น โรงภาพยนตร์ สวนสนุก แม้จะต้องเสี ยค่าเข้าชมในราคาแพง ดังนั้น การกาหนดค่าเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ตอ้ งคานึงถึงปั จจัยหลายด้าน และต้องใช้กลยุทธ์กระตุน้ ให้คนสนใจเข้าชม ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์
เป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร กลยุทธ์การตั้งราคาและการหารายได้ อาจกาหนดได้ดงั นี้
2.1 กลยุทธ์ การตั้งราคาค่ าเข้ าชม
- ก าหนดตามลัก ษณะกลุ่ ม เป้ า หมาย คื อก าหนดราคาผู เ้ ข้า ชมแต่ ล ะประเภทที่
แตกต่างกัน เช่น นักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรื อเด็กและผูใ้ หญ่
- การให้ ร าคาพิ เ ศษ ในกรณี เข้ า ชมเป็ นคณะ เช่ น กลุ่ ม ศึ ก ษาดู ง าน หรื อ
สถาบันการศึกษาที่นานักเรี ยนหรื อนักศึกษามาเข้าชม
- การไม่เก็บค่าเข้าชม เช่น ผูส้ ู งอายุ คนพิการ และนักบวช
- การให้ราคาพิเศษในวันสาคัญ เช่น วันเด็กแห่งชาติ และวันครอบครัว
2.2 กลยุทธ์ การตั้งราคา และหารายได้ จากการให้ เช่ าพื้นที่ นอกจากพิพิธภัณฑ์จะเป็ น
สถานที่ศึกษาเรี ยนรู ้แล้ว ยังเป็ นสถานที่นนั ทนาการ เช่น งานเลี้ยง งานรื่ นเริ ง งานสัมมนา และการให้
เช่าพื้นที่จดั กิจกรรมต่างๆ ถือว่าเป็ นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง
อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550) อธิ บายว่าราคาเป็ นองค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาความเหมาะสมของราคา ความคุม้ ค่า และเปรี ยบเทียบราคากับ
สิ นค้าอื่น เช่น นักท่องเที่ยวจะพิจารณาความเหมาะสมของราคาเข้าชม ความคุม้ ค่าของค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยว
เสรี วังส์ ไพจิตร (2555) อธิ บายว่า พิพิธภัณฑ์บางแห่ งไม่เก็บค่าเข้าชม ซึ่ งรัฐบาลหรื อองค์การ
บริ หารส่ วนท้องถิ่ นต้องรั บผิดชอบต้นทุ นคงที่ ของพิพิ ธภัณฑ์ และอาจส่ งผลต่ อการให้บริ การของ
เจ้าหน้าที่ พิ พิ ธ ภัณฑ์ แต่ พิ พิ ธภัณฑ์ที่ เก็ บ ค่ า เข้า ชมซึ่ งมี ผลก าไร ก็ เกิ ดค าถามว่า ระหว่า งก าไรและ
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ผลประโยชน์ที่สาธารณชนควรได้รับจะวัดกันอย่างไร พิพิธภัณฑ์บางแห่ งได้รับการสนับสนุ นจาก
กองทุนต่างๆ ทาให้ไม่ตอ้ งเก็บค่าเข้าชมแพงเกิ นไป เท่ากับสาธารณชนช่วยจ่ายให้ส่วนหนึ่ ง แง่คิดคือ
คุณค่าของพิพิธภัณฑ์ข้ ึนอยูก่ บั กาไรหรื อคุณค่าที่ส่งมอบให้แก่สาธารณชน
Jerome E. McCharty (1990, อ้างใน กานต์ระวี ชมเชย, 2557) กล่าวว่า ราคาสิ นค้าเป็ นเครื่ องมื อ
สาคัญที่จะชนะการแข่งขันทางธุ รกิ จและทากาไร ถ้าพิพิธภัณฑ์ตอ้ งการหารายได้จากการท่องเที่ยว ก็
สามารถเสนอขายให้แก่ตวั แทนจาหน่ายหรื อบริ ษทั นาเที่ยว หรื อร่ วมมือกับพิพิธภัณฑ์อื่นๆ จัดทาบัตร
เข้าชมหลายแห่ งในคราวเดี ยวกัน ผูบ้ ริ จาคหรื อสนับสนุ นพิพิธภัณฑ์จะเกิ ดความพึงพอใจ หากได้รับ
บัตรเข้าชมฟรี ในฐานะบุคคลสาคัญ ในยุโรปการให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี ส่ งเสริ มให้ผูท้ ี่ไม่เคยเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ หรื อไม่สามารถจ่ายค่าเข้าชม ได้มีโอกาสเข้าชมได้
3. ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) ที่ต้ งั พิพิธภัณฑ์มีส่วนสนับสนุ นการตัดสิ นใจเข้าชม หาก
เข้าถึ งได้ยาก พิ พิ ธภัณฑ์ต้องเอาชนะอุ ปสรรคดังกล่ าว เช่ น จัดนิ ทรรศการเคลื่ อนที่ นิ ทรรศการที่
น่ าสนใจ และเปลี่ ยนนิ ทรรศการอยู่เสมอ เพื่อให้ผูท้ ี่เคยชมแล้วกลับมาชมอีก ที่ต้ งั อาจเป็ นเรื่ องเหนื อ
การควบคุม แต่หากใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมหรื อนิทรรศการ จะทาให้มีผเู ้ ข้าชมมากขึ้น
เสรี วังส์ ไพจิตร (2555) กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์บางแห่ งเข้าถึ งได้ง่าย แต่มีภาพลักษณ์ ไม่น่าสนใจ
เช่น ไม่มีอตั ลักษณ์ สภาพแวดล้อมไม่สวยงาม หรื อบรรยากาศภายในไม่เอื้ออานวย จึงไม่มีคนสนใจเข้าชม
ดัง นั้น หากพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ส ร้ า งความอยากรู ้ อ ยากเห็ น ให้ เ กิ ด ขึ้ นได้ อุ ป สรรคด้า นสถานที่ ต้ ัง อาจมี
ความสาคัญลดลงไป
Heroux and Csipak (2008, อ้างใน ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา, 2555) อธิ บายว่า ช่องทางการจัดจาหน่ าย
ของพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ ที่ ต้ งั ของพิพิธภัณฑ์ เส้นทางหลัก เส้นทางรอง การเข้าถึ งสาหรับผูส้ ู งอายุ คน
พิการ และการเข้าถึงโดยทัว่ ไป สิ่ งเหล่านี้เป็ นปั จจัยที่ตอ้ งพิจารณาในการจัดการช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เกี่ ยวข้องกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการ
ส่ งเสริ มการขาย ซึ่ งเป็ นการติ ดต่อสื่ อสารไปยังตลาดเป้ าหมายให้มี ประสิ ทธิ ภาพมากที่ สุด กลยุทธ์
โดยทัว่ ไป มีดงั นี้
4.1 การโฆษณา (Advertising) คือ การนาเสนอโดยไม่ใช้บุคคล ส่ วนใหญ่ใช้สื่อมวลชน
เพื่อให้ขอ้ มูลการส่ งเสริ มการขาย แนวคิดองค์กร พิพิธภัณฑ์จึงสามารถใช้การโฆษณาเพื่อเพิ่มมูลค่าได้
หลายช่องทาง
4.2 การส่ งเสริมการขาย (Sales Promotion) คือ กิจกรรมการตลาดที่กระตุน้ กลุ่มเป้ าหมาย
ให้ตดั สิ นใจในเวลาอันสั้น โดยกาหนดระยะเวลาจัดกิจกรรมอย่างชัดเจน ส่ วนใหญ่เกี่ยวกับการลด แลก
แจก แถม ซึ่ งสร้ างแรงจูงใจของกลุ่มเป้ าหมายในระยะสั้น เพื่อให้เกิ ดการซื้ อ การมีส่วนร่ วม และเป็ น
การประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบที่ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อ ส่ วนใหญ่มุ่งผลในด้านสร้างภาพลักษณ์
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4.3 การตลาดแบบตรง (Direct Marketing) คือ การตลาดที่ ส่งสารไปยังกลุ่มเป้ าหมาย
โดยตรงและกระตุน้ ให้ตอบรับ โดยใช้สื่อต่างๆ เช่ น จดหมาย อีเมล์ โทรศัพท์ การเข้าพบโดยตรง ซึ่ ง
เป็ นการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
4.4 การประชาสั มพันธ์ (Public Relations) คือ การทาตลาดที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
กับ สาธารณชน ให้ มี ค วามรู ้ เข้า ใจ สนับ สนุ น และให้ ค วามร่ ว มมื อ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ก าร
ประชาสัมพันธ์เป็ นหนึ่งในเครื่ องมือหลักในการสื่ อสารทางการตลาด
เสรี วังส์ ไพจิตร (2555) กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์อาจจัดทาเอกสารและสิ่ งพิมพ์ที่สวยงาม น่ าสนใจ
เพื่อใช้แนะนาพิพิธภัณฑ์ การบอกเล่าปากต่อปากเป็ นการสื่ อสารที่อาจจะมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์ที่นาเสนอสิ่ งที่มีคุณค่าและเป็ นประโยชน์ดา้ นการศึกษาเรี ยนรู ้
หรื อมีบริ การที่ประทับใจ ผูเ้ ข้าชมก็จะบอกต่อ และเป็ นแรงจูงใจให้มีผสู ้ นใจเข้าชมมากขึ้น
5. ด้ านบุคลากร (People)
อดุลย์ จาตุรงค์กุล (2542) อธิ บายว่า บุคลากรมีส่วนเกี่ ยวข้องกับผลิ ตภัณฑ์และลู กค้า เช่ น การ
จาหน่ าย การบริ การหลังการขาย จึ งจาเป็ นต้องมี การคัดเลื อกและฝึ กอบรม เพื่อสร้ างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้า บุคลากรต้องมีความสามารถ ทัศนคติที่ดี ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปั ญหาและสร้ างค่านิ ยมที่ดีให้กบั องค์กร ดังนั้น บุคลากรผูใ้ ห้บริ การต้องมี
วิธี การสร้ างความประทับ ใจให้แก่ ลู กค้า เช่ น การทักทาย ยิ้มแย้มแจ่ มใส ความกระตื อรื อร้ น ที่ จะ
ช่วยเหลือแนะนา การใช้คาพูด น้ าเสี ยง กิริยาท่าทาง ตลอดจนความสามารถในการค้นหาความต้องการ
หรื อความจาเป็ นของลูกค้า ซึ่ งจะทาให้ลูกค้าเกิดความรู ้สึกประทับใจ และเป็ นการรักษาลูกค้าในระยะ
ยาวของธุ รกิจ
เสรี วังส์ ไพจิตร (2555) กล่าวว่า เป็ นการยากที่จะทาให้สาธารณชนทราบว่าพิพิธภัณฑ์มีความ
น่ าสนใจหรื อมี บริ การที่ ดีจนกว่าจะได้เข้าชม ดังนั้น พิพิธภัณฑ์ตอ้ งให้ขอ้ มูลข่าวสาร ความรู ้ เนื้ อหา
สาระเกี่ ยวกับนิ ทรรศการ กิ จกรรมและบริ การต่างๆ เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของผูเ้ ข้าชม พิพิธภัณฑ์
หลายแห่ งจ้างบุคลากรมาทาหน้าที่บรรยายนาชมโดยเฉพาะ หรื อฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู ้ และ
สามารถบรรยายนาชมนิทรรศการหรื อให้ความรู ้เกี่ยวกับวัตถุสิ่งของที่จดั แสดงได้ พิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก
บางแห่ งมีภณ
ั ฑารักษ์หรื อเจ้าหน้าที่ให้บริ การเพียงคนเดียว ประสิ ทธิ ผลในการสร้างความรับรู ้ให้แก่ผู ้
เข้าชม ย่อมขึ้นอยู่กบั ภัณฑารักษ์หรื อเจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วย ดังนั้น ควรมีภณ
ั ฑารักษ์และเจ้าหน้าที่
ให้บริ การที่เหมาะสมกับขนาดและลักษณะของพิพิธภัณฑ์ดว้ ย
6. ด้ านกระบวนการ (Process) กระบวนการส่ งมอบบริ การมี ความสาคัญ ถึ งบุคลากรจะสนใจ
และดูแลผูเ้ ข้าชมเป็ นอย่างดี แต่อาจจะไม่สามารถแก้ไขปั ญหาของลูกค้าได้ท้ งั หมด เช่น การบรรยายนา
ชม อธิ บายข้อมูล ตอบคาถาม เป็ นต้น ระบบการส่ งมอบบริ การจึงครอบคลุมถึงนโยบาย กระบวนการ
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อานาจการตัดสิ นใจของบุ คลากร การมี ส่ วนร่ วมของลู กค้าในกระบวนการให้บริ การ และมี ความ
เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจที่ลูกค้า
7. ด้ านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็ นสิ่ งที่ลูกค้าจับต้องได้ในขณะที่ใช้บริ การ
พิพิธภัณฑ์ตอ้ งสร้างบรรยากาศที่ดี อาจใช้วธิ ี การหรื อเทคนิคเสริ มในการจัดแสดงและสร้างคุณค่าให้กบั
ผูเ้ ข้าชมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งลักษณะด้านสถาปั ตยกรรมของอาคารและสถานที่ การออกแบบและ
ตกแต่ ง ที่ ส อดคล้อ งกับ เรื่ อ งราวและบรรยากาศภายในพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ สิ่ ง แวดล้อ มโดยรอบ รวมทั้ง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ผเู ้ ข้าชมควรได้รับ
Heroux and Csipak (2008, อ้างใน ศิริเพ็ญ เยีย่ มจรรยา, 2555) อธิบายถึงลักษณะทางกายภาพของ
พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ บรรยากาศของสถานที่ เช่น อาคาร ทางเชื่ อมต่อระหว่างอาคาร แผนผังภายใน กลิ่น
การจัดแสง สี เสี ยง ป้ ายข้อมูล สิ่ งที่ติดตั้ง ความสะอาด และสถานที่จอดรถ สิ่ งเหล่านี้ เป็ นปั จจัยที่ ตอ้ ง
พิจารณาในการจัดการด้านลักษณะทางกายภาพ
ส่ วนประสมการตลาดดังกล่าวเมื่อนามาใช้กบั พิพิธภัณฑ์ตอ้ งปรับเปลี่ ยนปั จจัยหรื อตัวแปรให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพของตลาด การตัดสิ นใจทางการตลาดไม่สามารถทาได้โดยอาศัยตัว
แปรตัวใดตัวหนึ่ ง และบางตัวแปรอาจมีความสาคัญเพียงช่ วงหนึ่ งเท่านั้น เมื่อพิจารณาสิ่ งดังกล่าวจะ
เห็นได้วา่ ส่ วนประสมการตลาดทั้ง 7 ด้าน มีความสาคัญต่อการบริ หารจัดการพิพิธภัณฑ์ หากขาดด้าน
ใดด้านหนึ่ง อาจส่ งผลถึงความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวของพิพิธภัณฑ์ได้
2.4 แนวคิดเกีย่ วกับพิพธิ ภัณฑ์
2.4.1 ความหมายของพิพธิ ภัณฑ์
สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (International Council of Museum) หรื อ ICOM ให้คาจากัดความ
ของพิพิธภัณฑ์ว่าพิพิธภัณฑ์เป็ นองค์กรที่ ไม่แสวงหาผลกาไรที่ เปิ ดเป็ นสถานที่ สาธารณะ และเป็ น
สถาบันถาวรที่ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่ สั ง คมและมี ส่ ว นในการพัฒ นาสั ง คม มี หน้าที่ รวบรวม สงวนรั ก ษา
ค้นคว้าวิจยั เผยแพร่ ความรู ้ และจัดแสดงวัตถุอนั เป็ นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับมนุ ษย์และสิ่ งแวดล้อมของ
มนุษย์ ทั้งนี้ เพื่อจุดประสงค์ทางการค้นคว้า การศึกษา และความเพลิดเพลินใจ (ตรงใจ หุตางกูร, 2554)
คาจากัดความข้างต้นได้แจงหน้าที่หลักๆ ของพิพิธภัณฑ์ไว้ 5 ประการ คือ 1) รวบรวม 2) สงวน
รักษา 3) ค้นคว้าวิจยั 4) เผยแพร่ ความรู ้ และ 5) จัดแสดงวัตถุ อย่างไรก็ตาม เพื่อความชัดเจนทางด้าน
สถานภาพว่าองค์กรหรื อสถาบันใดมีคุณสมบัติของพิพิธภัณฑ์หรื อไม่ ICOM จึงได้อธิบายเงื่อนไข และ
จาแนกสถาบันต่างๆ ที่มีคุณสมบัติของพิพิธภัณฑ์ไว้อีก 9 ข้อ ดังนี้
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1. แหล่งและอนุ สรณ์ สถานทางธรรมชาติ โบราณคดี และชาติพนั ธุ์วรรณา แหล่งและอนุ สรณ์
สถานทางประวัติศาสตร์ ซึ่ งเก็บรวบรวม สงวนรักษา และเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับวัตถุอนั เป็ นหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่ งแวดล้อมของมนุษย์
2. สถาบันที่รวบรวมและจัดแสดงตัวอย่างของสิ่ งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ เช่น สวนพฤกษศาสตร์
สวนสัตวศาสตร์ สถานที่แสดงสัตว์น้ า และศูนย์ศึกษาพันธุ์พืชและสัตว์
3. ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ และท้องฟ้าจาลอง
4. หอศิลปที่จดั แสดงงานโดยไม่แสวงหาผลกาไร
5. สถานที่ตามธรรมชาติ ซึ่งเป็ นที่สงวน
6. องค์กรพิพิธภัณฑ์ท้ งั ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรื อระดับท้องถิ่น กระทรวง
หรื อกรม หรื อหน่วยงานเอกชนใดก็ตามทั้งที่มีส่วนในการรับผิดชอบพิพิธภัณฑ์ หรื อมีคุณสมบัติตาม
ข้อกาหนดนี้
7. สถาบันหรื อองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร ซึ่งทางานด้านการอนุรักษ์ การค้นคว้าวิจยั การศึกษา
การฝึ กอบรม การจัดทาเอกสารวิชาการ และกิ จกรรมอื่ น ๆ อันเกี่ ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์ และวิชา
พิพิธภัณฑ์วทิ ยา
8. ศูนย์วฒั นธรรมและนิติบุคคลอื่น ๆ ที่ดาเนินการด้านการอนุรักษ์ การสื บสาน และการบริ หาร
จัดการทรั พยากรอันเป็ นมรดกที่ จบั ต้องได้ และมรดกที่จบั ต้องไม่ได้ (มรดกที่มีชีวิต และกิ จกรรมที่
สร้างสรรค์โดยเทคโนโลยีดิจิตอล)
9. สถาบันใดๆ อย่างเช่ น สภาบริ หาร ซึ่ งหลังจากการร้ องขอค าวินิจฉัยจากคณะกรรมการที่
ปรึ กษาแล้ว ได้รับการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติบางส่ วนหรื อทั้งหมดของพิพิธภัณฑ์ หรื อมีส่วนในการ
สนับสนุนพิพิธภัณฑ์ และบุคลากรที่ทางานด้านพิพิธภัณฑ์เป็ นอาชี พ ตลอดจนการสนับสนุนงานวิจยั
การศึกษา หรื อการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์
พจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2554 (ส านัก งานราชบัณฑิ ตยสภา, 2554) ได้ใ ห้
ความหมายคาว่า “พิพิธภัณฑสถาน” หมายถึ ง สถานที่รวบรวมและจัดแสดงสิ่ งของที่เป็ นโบราณวัตถุ
หรื อศิลปวัตถุ ของประเทศ เป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าหรื อหายาก ไม่ว่าจะเป็ นผลงานประดิ ษฐ์ของมนุ ษย์หรื อ
วัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ให้บุคคลเข้ามาศึกษาหาความรู ้หรื อชมเพื่อความเพลิดเพลิน
ใจ
นอกจากนี้ ยังมีผใู ้ ห้ความหมายของพิพิธภัณฑสถานที่แตกต่างกัน ตามความคาดหวังและความ
ใกล้ชิดกับพิพิธภัณฑสถานแต่ละประเภท ดังนี้
นิ คม มูสิกะคามะ (2546, อ้างใน กานต์สินี ปิ ติวีรารัตน์ , 2554) อธิ บายว่า พิพิธภัณฑสถาน คือ
สถาบันที่ ต้ งั ขึ้ นเพื่ อรวบรวม สงวนรั กษา และจัดแสดงวัตถุ อนั มี ความส าคัญทางวิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและความเพลิ ดเพลิ น ให้รวมถึ งหอศิลป์ อนุ สรณ์ สถานทาง
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ประวัติศาสตร์ สวนสัตว์ สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ า และสถานที่อื่นๆ ที่จดั แสดงที่
มีชีวติ
นิเชต สุ นทรพิทกั ษ์ (2536) อธิ บายว่า พิพิธภัณฑ์ชนิดต่างๆ นั้นเป็ นเสมือนสถานศึกษาเปิ ดเฉพาะ
สาขาวิชาที่จดั กิจกรรมและเรื่ องราวที่น่าสนใจ น่าศึกษาไว้ให้ผสู ้ นใจทั้งหลายได้เข้าไปศึกษาหาความรู ้
ตามใจปรารถนา ธรรมชาติของพิพิธภัณฑ์น้ นั ต้องจัดเป็ นสถาบันการศึกษาที่เปิ ดโอกาสอันเท่าเทียมกัน
คนทุกเพศ ทุกวัย ควรมีโอกาสศึกษาหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเองตลอดชีวิตอย่างมีอิสระ
วราภรณ์ เผือกเล็ก (2541) อธิ บายว่า พิ พิ ธภัณฑสถานโดยทัว่ ไปถื อว่าเป็ นสถานที่ ต้ งั แสดง
ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และเป็ นที่เก็บรวบรวมสมบัติทางสติปัญญา เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และเป็ น
หลักฐานที่บรรดาผูม้ ีสติปัญญาจะใช้เป็ นสถานที่ คน้ หา และเป็ นพยานอ้างอิงความรู ้ ตามศิลปวิทยา
แขนงต่างๆ ตั้งแต่ความรู ้ข้ นั ต่าจนถึงขั้นสู งสุ ด
ความหมายของพิพิธภัณฑสถานดังที่กล่าวมานั้น แม้ผูน้ ิ ยามจะให้ความหมายที่แตกต่างกัน แต่
โดยสรุ ปพบว่า มีการให้ความหมายและความสาคัญในกรอบคานิยามของ ICOM คือ พิพิธภัณฑสถาน
เป็ นสถาบันเปิ ดที่ มุ่งให้บริ การการศึ กษาและความสนุ กสนานเพลิ ดเพลิ นแก่ สาธารณชนทัว่ ไป ใน
เรื่ องราวเกี่ ยวกับมนุ ษย์และสิ่ งแวดล้อม โดยพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ งสามารถที่ จะเลื อกให้ความรู ้ และ
บริ การเพียงด้านหนึ่งด้านใดก็ได้ และไม่จาเป็ นต้องให้บริ การครบทุกด้าน ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ประเด็นความ
สนใจ วัตถุ ประสงค์และความพร้ อมของพิ พิ ธภัณฑสถานนั้นๆ ว่าพร้ อมจะให้บริ การในแง่ มุ ม ใด
รู ปแบบบริ การของพิพิธภัณฑสถานนับเป็ นบริ การการศึกษาแบบเปิ ดที่จดั ให้ผเู ้ ข้าชมได้ศึกษาหาความรู ้
ด้วยตนเอง จากการจัดแสดงทั้งที่ เป็ นนิ ทรรศการถาวร นิ ทรรศการหมุ นเวียน โดยมี การจัดแสดงที่
เอื้ออานวยแก่ผูเ้ ข้าชมสามารถเรี ยนรู ้ ได้ดว้ ยตนเองเป็ นสาคัญ พร้ อมทั้งจัดให้มีการบริ การเพิ่มเติ มแก่
ผูช้ มที่สนใจเป็ นพิเศษ อาทิ เอกสารความรู ้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ และวิทยากรนาชม ฯลฯ
2.4.2 พิพธิ ภัณฑ์ เรื อนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เ รื อนโบราณล้ า นนา อยู่ ใ นการก ากับ ดู แ ลของส านั ก ส่ ง เสริ มศิ ล ปวัฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารหลังแรกที่ได้รับการอนุรักษ์เคยเป็ นบ้านของนายอาเธอร์ ไลออนแนล คิวริ
เปอล์ ชาวอังกฤษ ซึ่ งเข้ามาทางานในจังหวัดเชี ยงใหม่และแพร่ ในช่วงปี พ.ศ. 2443 – 2457 อาคารหลังนี้
ถู กเวนคืนให้กบั มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ในปี พ.ศ. 2506 มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่กาหนดให้เป็ นที่ทาการ
ของสถาบัน วิ จ ัย สั ง คมในช่ ว งปี พ.ศ. 2528 – 2536 เมื่ อ สถาบัน วิ จ ัย สั ง คมย้า ยที่ ท าการออกไป
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ได้กาหนดให้เป็ นที่ทาการของสานักส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537
เป็ นต้นมา และถู กจัดแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา ปั จจุบนั พิพิธภัณฑ์เรื อน
โบราณล้านนา ได้จดั แสดงเรื อนโบราณล้านนา จานวน 9 หลัง ได้แก่ เรื อนอาณานิ คม (คิวริ เปอล์) เรื อน
ไทลื้อ (หม่อนตุด) เรื อนกาแล (อุ๊ยผัด) เรื อนพื้นบ้านล้านนา (อุ๊ยแก้ว) เรื อนชาวเวียงเชี ยงใหม่ (พญาปง
ลังกา) เรื อนกาแล (พญาวงศ์) เรื อนทรงปั้ นหยา (อนุ สารสุ นทร) เรื อนพื้นถิ่นแม่แตง และเรื อนเครื่ องผูก
13

(เรื อนสาธิ ต) และจัดแสดงยุง้ ข้าว (หลองข้าว) จานวน 4 หลัง ประกอบด้วย ยุง้ ข้าวเรื อนกาแลพญาวงศ์
(เลาหวัฒน์) ยุง้ ข้าวป่ าซาง (นันทขว้าง) ยุง้ ข้าวสารภีและยุง้ ข้าวเปลือย นอกจากนี้ ยังมีศาลาวัฒนธรรม
เอนกประสงค์ จุดบริ การข้อมูล (จาหน่ายบัตรเข้าชม จาหน่ายสิ นค้าและของที่ระลึก และการให้ขอ้ มูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์) และจุดบริ การเครื่ องดื่ม ภายในพื้นที่พิพิธภัณฑ์อีกด้วย ในช่วงปี พ.ศ. 2534
- 2560 มี หน่ วยงานและองค์กรในภาครั ฐ ภาคเอกชน และประชาชนทัว่ ไป ที่ ตระหนักถึ งคุ ณค่าและ
ความส าคัญของการอนุ รั ก ษ์เ รื อนโบราณล้านนา ได้บริ จาคเรื อนโบราณ ยุง้ ข้าว และสนับสนุ น
งบประมาณรื้ อถอน ขนย้ า ยและปลู กสร้ างใหม่ ไ ว้ ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ รื อนโบราณล้ า นนา
มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ อาทิ มู ล นิ ธิ ดร.วิ นิ จ - คุ ณหญิ งพรรณี วินิ จฉัย ภาค มู ล นิ ธิ ย าคาซากิ แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกียวโต เซกะ ประเทศญี่ปุ่น มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ อาจารย์ศิริชยั นฤมิตรเรขการ อาจารย์
วิถี พานิชพันธุ์ นางแจ่มจิตต์ เลาหวัฒน์ และครอบครัว นายจรัส วณี สอน และครอบครัว นางโสภา เมือง
กระจ่ า ง (นันทขว้า ง) Professor Dr. Hans Langholz และ Dr. Med. Dr. Phil Agnes Langholz (ฐาปนี ย ์
เครื อระยา, 2560)
2.5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา (2555) ได้วิจยั เรื่ อง พฤติกรรมและการตัดสิ นใจเข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ตาหนัก
สายสุ ทธานภดลในวังสวนสุ นันทาของนักท่องเที่ ยวชาวไทย และปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ โดยอธิ บายว่า ปั จจัยที่จะส่ งเสริ มการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ คือ การที่สังคมให้
ความสาคัญกับการจัดการองค์ความรู ้ การเล่าเรื่ องราว นาเสนอประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาผ่านสื่ อที่
ทันสมัย ทั้งพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในตัวอาคาร พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง และพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ผูเ้ ข้าชมจะเห็ นวิถี
ชี วิตจากการจัดแสดงข้าวของเครื่ องใช้ นอกจากนี้ การเติบโตของตลาดพิพิธภัณฑ์ยงั เนื่ องมาจากการ
ท่ องเที่ ยว ทั้งการเที่ ยวแบบวันเดี ย ว การเที่ ยวในวันหยุ ดยาว การแวะเที่ ย วก่ อนเดิ นทางไปแหล่ ง
ท่องเที่ยวอื่นๆ หรื อแม้แต่เศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ที่เน้นการสร้ างสรรค์ความรู ้ โดยผสมผสานมรดกทาง
วัฒนธรรมกับเทคโนโลยี เพื่อสร้างเรื่ องราวให้สถานที่มีมูลค่าสู งขึ้น
กลุ่มประชากรในการวิจยั ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ตาหนักสายสุ ทธานภ
ดล ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จานวน 153 ตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สถิติเชิ งพรรณนา ประกอบด้วย การ
แจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิ ติเชิ งอนุ มาน ประกอบด้วย การ
ทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม (t- test) และการทดสอบการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์มี
ความส าคัญในระดับมากทุ กด้าน เรี ยงตามล าดับ ได้แก่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านราคา ด้าน
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ผลิตภัณฑ์และบริ การ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจมา
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 3 อันดับแรก เรี ยงลาดับคือ สถาปั ตยกรรมของตาหนักที่สวยงามและมีเอกลักษณ์
ความมีชื่อเสี ยงที่เคยเป็ นวังเก่าแก่ และชื่ อเสี ยงของมหาวิทยาลัย ปั จจัยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
มาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 3 อันดับแรก เรี ยงลาดับคือ การเปิ ดบริ การเข้าชมโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ความคุม้ ค่า
ของการใช้จ่ายเพื่อมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ และหากมีส่วนลดสาหรับการเยี่ยมชมเป็ นกลุ่มคณะ ปั จจัยด้าน
ช่ องทางการจัดจาหน่ ายที่มีผลต่อการตัดสิ นใจมาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 3 อันดับแรก เรี ยงลาดับคือ การที่
พิพิธภัณฑ์ต้ งั อยูใ่ กล้สถานที่ราชการสาคัญอื่นๆ การที่พิพิธภัณฑ์ต้ งั อยูใ่ จกลางเมืองกรุ งเทพฯ และการมี
ความเชื่ อมโยงในการท่องเที่ยวอื่นๆ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจมาเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ 3 อันดับแรก เรี ยงลาดับคือ หากมีการทาโปรแกรมหรื อแพ็คเก็จร่ วมกับวิมานเมฆ หากมีการ
พัฒนาของที่ระลึกที่เป็ นสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ และการจัดงานเทศกาลประจาปี ภายในมหาวิทยาลัย
วรวิทย์ องค์ครุ ฑรักษา (2544) ได้ศึกษา เรื่ อง พิพิธภัณฑ์ที่พึงประสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในเขตอาเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยอธิ บายว่า พิพิธภัณฑ์เป็ นแหล่งท่องเที่ ยวที่ให้ความรู ้ ความ
เพลิ ดเพลิ น เป็ นที่รวบรวมวัตถุ ข้อมู ลความรู ้ ที่ สามารถเชื่ อมโยงไปยังแหล่ งท่องเที่ ยวอื่ นๆ เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้เรี ยนรู ้ เข้าใจในสังคมท้องถิ่ น และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวของชุ มชน เพื่อศึกษาหาความรู ้
เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง ส่ วนใหญ่นกั ท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์นอ้ ย อาจเกิดจากขาด
การสนับสนุ นจากภาคสังคม การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เพียงรู ปแบบเดี ยว จาเจ ไม่น่าสนใจ กิ จกรรม
หมุนเวียนมีน้อย เวลาเปิ ดให้บริ การไม่สะดวกต่อผูต้ อ้ งการเข้าชม แหล่งค้นหาข้อมูลที่สามารถศึกษา
ด้วยตนเองมีน้อย ขาดแคลนเงิ นทุน ขาดบุคลากร และขาดการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนั้น พิพิธภัณฑ์
ต้องคานึงถึงความต้องการของสาธารณชน เพื่อให้เกิดการยอมรับและมาเข้าชมมากขึ้น
กลุ่มประชากรในการศึกษา ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ใช้
วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิ ญ (Accidental Sampling) จานวน 200 ตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สถิติเชิ งพรรณนา ประกอบด้วย การ
แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
ผลการศึกษาพบว่า ด้านสิ่ งดึ งดู ดใจของพิพิธภัณฑ์ที่พึงประสงค์ นักท่องเที่ยวต้องการรู ปแบบ
ทางสถาปั ตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างแบบศิลปะท้องถิ่ นและแบบสมัยใหม่ ประเภทพิพิธภัณฑ์ที่
ดึ ง ดู ดใจ 3 อันดับ แรก ได้แก่ พิ พิ ธ ภัณฑ์ ป ระวัติ ศ าสตร์ พิ พิ ธ ภัณฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
พิพิธภัณฑ์ชาติพนั ธุ์วิทยา ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวต้องการพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงเนื้ อหาหลากหลาย วิธีการ
นาเสนอและจัดแสดง คือวัตถุสิ่งของที่จดั แสดงสามารถจับต้องได้ ต้องการคนบรรยายนาชมและสาธิต
การนาเสนอเนื้ อหาแบบกว้างและเข้าใจง่าย กิ จกรรม 3 อันดับ ที่สนใจให้จดั ขึ้นในพิพิธภัณฑ์ ได้แก่
นิ ทรรศการตามเทศกาล งาน ประเพณี ที่สาคัญ กิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่ วม นิ ทรรศการหมุนเวียนจาก
พิพิธภัณฑ์อื่น การละเล่น การแสดงที่น่าสนใจ ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกที่ตอ้ งการ 5 อันดับแรก คือ
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ห้องน้ าสะอาดและเพียงพอ สถานที่จอดรถเพียงพอและปลอดภัย ร้านจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม การ
จัดสวนหรื อพื้นที่พกั ผ่อนที่ร่มรื่ นสวยงาม ที่นงั่ พักผ่อนเพียงพอ จุดทิ้งขยะที่เพียงพอ สิ่ งอานวยความ
สะดวกด้านกิจกรรมที่ตอ้ งการ 5 อันดับ คือ เจ้าหน้าที่บรรยายนาชมที่มีความรู ้ และความสามารถใน
ถ่ ายทอด การจาหน่ ายหนังสื อและเอกสารเกี่ ยวกับพิพิธภัณฑ์ ห้องฉายวิดีทศั น์ เครื่ องคอมพิวเตอร์
เชื่ อมโยงเครื อข่ายกับพิพิธภัณฑ์อื่นๆ ห้องสมุดที่ให้บริ การเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง ด้านความ
สะดวกในการเข้าถึง พบว่า ปั จจัยที่ทาให้เดิ นทางเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ได้สะดวก 3 อันดับ คือ ป้ ายทางเข้า
ชัดเจน ป้ ายบอกทางเป็ นระยะ มี รถรั บจ้างสามารถพาไปได้ สื่ อที่ ได้รับข่าวสารพิพิธภัณฑ์ดีที่สุด 3
อันดับ คือ ป้ ายโฆษณาระหว่างเส้นทางท่องเที่ยว วารสาร นิตยสารและศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว วันและ
เวลาที่สะดวกเข้าชม คือ วันเสาร์ และอาทิตย์ ระหว่างเวลา 13.00 – 17.00 น.
อรชร เรื องจันทร์ (2549) ได้ศึกษา เรื่ อง การวิเคราะห์ความยินดีที่จะจ่ายค่าธรรมเนี ยมในการเข้า
ชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติของสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ
กลุ่มประชากรในการศึกษา ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติของสวน
พฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และ
เลือกเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีรายได้เป็ นของตัวเอง จานวน 300 ตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สถิติเชิ งพรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่
ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย
การศึ กษาพบว่า ความยินดี ที่จะจ่ ายค่ าธรรมเนี ยมเข้าชมอยู่ที่ประมาณ 25 บาท ดังนั้น หากมี
นโยบายจะเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ก็ไม่ควรตั้งราคาเกินราคาเฉลี่ย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน
กุลทิกา วิบูลย์ปิ่น และประสพชัย พสุ นนั ท์ (2559) ได้วิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวผูเ้ ข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชมุขสถาน
กลุ่มประชากรในการวิจยั ได้แก่ นักท่องเที่ยวผูเ้ ข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) จานวน 385 ตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมู ล
คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติเชิ งพรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การศึกษา พบว่า ผูเ้ ข้าชมให้ความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านบริ การอยูใ่ นระดับ
มาก โดยให้ความสาคัญด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพมากที่สุด รองลงมา คือ เทคนิ คการจัดแสดง
พิพิธภัณฑ์ คุณภาพการบริ การ ความสามารถในการสร้างความรู ้ และด้านที่ให้ความสาคัญน้อยที่สุด คือ
เทคนิ คการประชาสัมพันธ์ สาหรับความพึงพอใจของผูเ้ ข้าชมพิพิธภัณฑ์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยให้ความสาคัญด้านการบริ การที่ตรงตามที่คาดหวังมากที่สุด รองลงมา คือ การบริ การที่คุม้ ค่า
กับเงิน และน้อยที่สุด คือ การบริ การดีกว่าพิพิธภัณฑ์อื่น
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มนัญฑา กิติยามาศ (2557) ได้ศึกษา เรื่ อง แนวทางการจัดการเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพพิพิธภัณฑ์หอ
ปู มละกอน จังหวัดล าปาง โดยอธิ บายว่า พิ พิ ธภัณฑ์ท ้องถิ่ นสะท้อนให้เห็ นถึ งวัฒนธรรมในแต่ละ
ท้องถิ่น เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่สาคัญของเยาวชน และการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต โดยจัดแสดงข้าวของเครื่ องใช้
และวิถีชีวติ ในท้องถิ่น หัวใจสาคัญคือเรื่ องราวของโบราณวัตถุหรื อสิ่ งที่จดั แสดง การจัดแสดงโดยไม่มี
ข้อมูลประกอบ ผูช้ มก็จะไม่ได้ความรู ้ ซึ่ งอาจเกิดจากขาดการศึกษาถ่องแท้ ขาดความรู ้และทักษะในการ
หาความรู ้ ขาดงบประมาณ ไม่มีเวลาศึกษาข้อมูล ขาดที่ปรึ กษา ดังนั้น พิพิธภัณฑ์ตอ้ งสื่ อสารและทา
กิจกรรมร่ วมกับองค์กรในท้องถิ่น ในการศึกษาข้อมูลวัตถุที่จดั แสดงให้สามารถสื่ อสารกับผูช้ มได้ง่าย
ร่ วมมือกับโรงเรี ยนเพื่อใช้พิพิธภัณฑ์เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ทางวัฒนธรรม ทั้งด้านประวัติศาสตร์ เรื่ องราว
ของบุคคลสาคัญ ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ผลิตภัณฑ์ชุมชน วัฒนธรรมของกลุ่มชาติ
พันธุ์ ประเพณี ความเชื่ อและวิถีชีวิต โดยจัดแสดงสิ่ งของเครื่ องใช้ในชี วิตประจาวัน หรื อมีกิจกรรม
สาธิตการใช้งานเครื่ องมือ
การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพงานของพิพิธภัณฑ์มีอยูอ่ ย่างจากัดจากปั ญหาหลายประการ คือ การขาด
ความรู ้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในงานพิพิธภัณฑ์ ขาดการวางแผนดาเนิ นงานระยะยาวที่ชัดเจน
ไม่มีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ให้คุม้ ค่ากับงบประมาณที่ลงทุนไป ส่ วนใหญ่ทาหน้าที่เพียงเก็บรักษา
วัตถุ แต่ขาดความรู ้ในการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม รวมทั้งขาดบุคลากรที่ทาหน้าที่ดูแลอย่างสม่าเสมอ
ทาให้พิพิธภัณฑ์ไม่น่าสนใจ และไม่สามารถขับเคลื่อนให้เป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้หรื อแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ประสิ ทธิ ภาพได้ นอกจากนี้ การเปิ ดให้บริ การที่ไม่ต่อเนื่ องทาให้การใช้ประโยชน์มีจากัด คนไทยมี
ทัศนคติว่าพิพิธภัณฑ์เป็ นสถานที่ เก็บรักษาของเก่า ไม่มีกิจกรรมที่มีชีวิตชี วา ทาให้มีการเข้าชมน้อย
ในขณะที่พิพิธภัณฑ์บางแห่ งพัฒนากิจกรรมต่อเนื่ อง กลายเป็ นที่ใช้เวลาว่างของคนในชุ มชนในการหา
ความรู ้และพบปะกัน
กล่าวได้วา่ ปั ญหาหลักของพิพิธภัณฑ์คือการจัดแสดงไม่ได้มาตรฐาน ทาให้เกิดความประทับใจ
ไม่มีผเู ้ ข้าชม ขาดกระบวนการจัดการที่ดี เช่น ไม่มีนิทรรศการหมุนเวียน ชุ มชนไม่มีส่วนร่ วม นอกจาก
ปั ญหาของพิพิธภัณฑ์แล้ว ผูใ้ ช้พิพิธภัณฑ์เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรี ยนซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
หลักของพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง ครู มกั จะมอบหมายงานให้ก่อนเข้าชม นักเรี ยนจึงใช้เวลาส่ วนใหญ่ไปกับ
การจดบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่บรรยายนาชมหรื ออ่านจากป้ ายข้อมูล การเรี ยนรู ้จึงมีลกั ษณะกึ่งบังคับ
และขาดการกระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับวัย หรื อตรงกับความสนใจของแต่บุคคล ดังนั้น การ
พัฒนารู ป แบบการเรี ย นรู ้ จึ ง ควรให้ ค วามส าคัญควบคู่ ไ ปกับ การพัฒนาด้า นอื่ นๆ ซึ่ งจะท าให้ เกิ ด
ประโยชน์จากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในเชิงคุณภาพ มากกว่าการเน้นที่ปริ มาณ
สุ รชัย ทุ หมัด (2556) ได้วิจยั เรื่ อง ความพึ งพอใจของผูร้ ั บบริ การพิ พิ ธ ภัณฑ์ภู มิ ปั ญญาไทย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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กลุ่มประชากรในการวิจยั ได้แก่ ผูร้ ับบริ การพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) จานวน 400 ตัวอย่าง เครื่ องมื อที่ ใ ช้เก็ บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจก
แจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การศึกษา พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจต่อการรับบริ การพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยในระดับ
มาก มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จานวน 2 ด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้าน
ที่ ต้ งั และอาคาร และมี ความพึ งพอใจในระดับมาก จานวน 2 ด้าน คื อ ด้านนิ ทรรศการและการให้
การศึกษา และด้านการบริ หารจัดการ ตามลาดับ ในด้านที่ต้ งั และอาคารมีความพึงพอใจสู งสุ ด คือ ตัว
อาคารมีความสวยงาม ดึงดูดให้เข้าชม ด้านนิทรรศการและการให้การศึกษามีความพึงพอใจสู งสุ ด คือ
เส้นทางการเดินชมพิพิธภัณฑ์มีความสะดวก ปลอดภัย ด้านการบริ หารจัดการมีความพึงพอใจสู งสุ ด คือ
ความเหมาะสมของค่าเข้าชม เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยเข้าชมฟรี และด้านเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์
พบว่ามีความพึงพอใจสู งสุ ด คือ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แก่ผเู ้ ข้าชม
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษา เรื่ อง ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อน
โบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้วธิ ี การสุ่ ม
ตัวอย่าง และแบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา ซึ่งผลการศึกษา
จะทาให้ทราบความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณ
ล้านนา และนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ดา้ นการเสนอแนะแนวทางพัฒนาส่ วนประสม
การตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูร้ ับบริ การมากยิ่งขึ้น โดย
มีขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา สถานที่ในการศึกษา การรวบรวมข้อมูล และระยะเวลาในการศึกษา
ดังนี้
3.1 ขอบเขตการศึกษา
3.1.1 ขอบเขตเนื้อหา
เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสม
การตลาดพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เ รื อ นโบราณล้า นนา มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ ซึ่ งเป็ นตัว แปรทางการตลาด
ประกอบด้วย ด้านผลิ ตภัณฑ์และบริ การ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
3.1.2 ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.1.3 ขนาดตัวอย่าง และวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง
ขนาดตัวอย่างในการศึ กษาครั้ งนี้ คื อ นักท่องเที่ ยวชาวไทยที่ เข้าชมพิ พิธภัณฑ์เรื อนโบราณ
ล้านนา มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ และเนื่ องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่ นอน จึงใช้การกาหนด
ขนาดกลุ่ ม ตัวอย่า ง จานวน 400 คน โดยใช้ตารางขนาดตัวอย่า งของ Seymour Sudman (กุ ณฑลี ย ์
รื่ นรมย์, 2551) ที่ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่างร้อยละ 5 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีสุ่ม
ตามความสะดวก (Convenience Sampling) ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 16
มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2562
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3.2 วิธีการศึกษา
3.2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภู มิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่ได้มาจากแบบสอบถามนักท่องเที่ ยว
ชาวไทยที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จานวน 400 คน
3.2.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ คือ อ โดยมีข้ นั ตอนการสร้างเครื่ องมือ ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างแบบสอบถามโดยพัฒนามาจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และปรับให้ครอบคลุม
กับการวิจยั เรื่ อง ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณ
ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. นาแบบสอบถามไปหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity) โดยใช้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ
ด้านการวิจยั จานวน 3 คน ได้แก่ อาจารย์ ดร. สมยศ โอ่งเคลือบ อาจารย์ ดร. มานิศา ผิวจันทร์ และอาจารย์
ดร. บุษราภรณ์ กอบกิ จพาณิ ชผล สังกัดภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
พิ จารณาตรวจสอบความถู กต้องและเที่ ยงตรงด้านเนื้ อหาเป็ นรายข้อ ว่าแต่ ละข้อค าถามนั้นมี ความ
สอดคล้องตามเนื้ อหาที่ตอ้ งการหรื อไม่
4. นาแบบสอบถามปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวิจยั
5. เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวิจยั เพื่อพิจารณาตรวจสอบแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์
6. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั ประชากรกลุ่ มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อทดสอบ
ความเข้าใจในเนื้อหา และนามาปรับภาษาให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเข้าใจเนื้ อหาอย่างถูกต้อง
7. นาแบบสอบถามที่เสร็ จสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
3.2.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปและพฤติกรรมในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ใช้สถิติ คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล เกี่ ยวกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อ
ส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านการนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่ วนที่ 3 การบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
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การแปลค่ า ระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนส่ วนประสมการตลาด
พิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา มีการกาหนดการให้คะแนน โดยใช้เกณฑ์วธิ ี การให้คะแนนดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง มีความต้องการในระดับมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง มีความต้องการในระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึง มีความต้องการในระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง มีความต้องการในระดับน้อย
คะแนน 1 หมายถึง มีความต้องการในระดับน้อยที่สุด
หลักเกณฑ์ ในการแปลความหมาย กาหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็ น 5 ช่วง
จากการคานวณตามสู ตรหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้
อัตราภาคชั้น = พิสัย / จานวนชั้น
= (คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด) / จานวนชั้น
= (5 – 1) / 5
= 0.80
ค่ าเฉลีย่ ทีไ่ ด้ นามาวิเคราะห์ แปลความหมาย แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความต้องการในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความต้องการในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความต้องการในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความต้องการในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความต้องการในระดับน้อยที่สุด
(2) การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งอนุมาน (Inferential Statistics)
ค่าสถิติ T-test ใช้ในการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
2 กลุ่ม ได้แก่ ภูมิลาเนาหรื อถิ่นพานักอาศัย
ค่าสถิ ติ F-test (One Way ANOVA) ใช้ในการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว ได้แก่ อายุ
ระดับการศึกษา และอาชีพ
3.3 สถานทีใ่ นการศึกษา และรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้สถานที่ในการดาเนิ นการศึกษาและรวบรวมข้อมูล คือ สานักส่ งเสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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3.4 ระยะเวลาในการวิจัย
ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 12 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดย
มีแผนการดาเนินงานวิจยั ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562
2. สร้างแบบสอบถาม
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2562
3. เก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2562
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผล
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563
5. จัดทาและนาเสนอรายงาน
ระหว่างวันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ ผล
การวิจยั เรื่ อง ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อน
โบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถแบ่งผลการวิจยั ออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข ้อมู ล ทัว่ ไป และพฤติ ก รรมของนัก ท่ องเที่ ยวชาวไทยต่ อการเข้าชม
พิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา (ตั้งแต่ตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 13)
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล เกี่ ยวกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสม
การตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านการนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (ตั้งแต่ตารางที่ 14 ถึงตารางที่ 21)
ส่ วนที่ 3 การเปรี ยบเทียบความต้องการของนักท่ องเที่ ยวชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาด
พิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามภูมิลาเนาหรื อถิ่ นพานักอาศัย อายุ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ (ตั้งแต่ตารางที่ 22 ถึงตารางที่ 53)
ส่ วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยว (ตารางที่ 54)
4.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไป และพฤติกรรมของนักท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อการเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ เรื อน
โบราณล้านนา
ตารางที่ 1 แสดงจานวน และร้ อยละ จาแนกตามเพศ
เพศ
หญิง
ชาย
รวม

จานวน (คน)
251
149
400

ร้ อยละ
62.70
37.30
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 62.70 รองลงมา
คือ เพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 37.30
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ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้ อยละ จาแนกตามอายุ
อายุ
ไม่เกิน 20 ปี
21–30 ปี
31–40 ปี
41–50 ปี
51–60 ปี
มากกว่า 60 ปี
รวม

จานวน (คน)
97
122
75
64
30
12
400

ร้ อยละ
24.30
30.50
18.80
16.00
7.50
3.00
100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี อ ายุ 21–30 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 30.50
รองลงมาคือ อายุไม่เกิน 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 24.30 อายุ 31–40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 18.80 อายุ 41–50 ปี
คิดเป็ นร้ อยละ 16.00 อายุ 51–60 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 7.50 และอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 3.00
ตามลาดับ
ตารางที่ 3 แสดงจานวน และร้ อยละ จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน (คน)
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
42
ปริ ญญาตรี
278
สู งกว่าปริ ญญาตรี
80
รวม
400

ร้ อยละ
10.50
69.50
20.00
100.00

จากตารางที่ 3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ
69.50 รองลงมาคือ สู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 20.00 และต่ากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 10.50
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4 แสดงจานวน และร้ อยละ จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
ทางานเอกชน ธุ รกิจส่ วนตัว/เจ้าของกิจการ รับจ้าง/อาชีพ
อิสระ/อื่นๆ
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
รวม

จานวน (คน)
179
149
72
400

ร้ อยละ
44.80
37.30
18.00
100.00

จากตารางที่ 4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 44.80
รองลงมาคื อ ทางานเอกชน ธุ รกิ จส่ วนตัว/เจ้าของกิ จการ รั บจ้าง/อาชี พอิ สระ/อื่ นๆ คิ ดเป็ นร้ อยละ
37.30 และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 18.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 5 แสดงจานวน และร้ อยละ จาแนกตามระดับรายได้ ต่อเดือน
ระดับรายได้ ต่อเดือน
จานวน
ไม่เกิน 15,000 บาท
192
15,001–30,000 บาท
94
30,001–45,000 บาท
43
45,001–60,000 บาท
24
มากกว่า 60,000 บาท
47
รวม
400

ร้ อยละ
48.00
23.50
10.80
6.00
11.80
100.00

จากตารางที่ 5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
48.00 รองลงมาคือ 15,001–30,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 23.50 มากกว่า 60,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ
11.80 30,001–45,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 10.80 และ 45,001–60,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 6.00
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ตารางที่ 6 แสดงจานวน และร้ อยละ จาแนกตามภูมิลาเนา/ทีอ่ ยู่อาศัยในปัจจุบัน
ภูมิลาเนา/ทีอ่ ยู่อาศัยในปัจจุบัน
จานวน
(คน)
จังหวัดเชียงใหม่
192
ต่างจังหวัด
208
- กรุ งเทพฯ
77 คน
- นครศรี ธรรมราช
21 คน
- ลาพูน
16 คน
- สุ ราษฎร์
10 คน
- เชียงราย
6 คน
- ลาปาง
5 คน
- ราชบุรี
5 คน
- พิษณุโลก
5 คน
- นครสวรรค์
5 คน
- ชลบุรี
4 คน
- นครราชสี มา
2 คน
- นนทบุรี
4 คน
- พะเยา
4 คน
- เพชรบูรณ์
4 คน
- แพร่
4 คน
- ประจวบคีรีขนั ธ์
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
26

ร้ อยละ
48.00
52.00

ตารางที่ 6 แสดงจานวน และร้ อยละ จาแนกตามภูมิลาเนา/ทีอ่ ยู่อาศัยในปัจจุบัน (ต่ อ)
ภูมิลาเนา/ทีอ่ ยู่อาศัยในปัจจุบัน
จานวน
(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
- ไม่ระบุ
10 คน
รวม
400

ร้ อยละ

100.00

จากตารางที่ 6 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีภูมิลาเนา/ที่ อยู่อาศัยในปั จจุ บนั อยู่ใน
ต่างจังหวัด (ได้แก่ กรุ งเทพฯ 77 คน นครศรี ธรรมราช 21 คน ลาพูน 16 คน สุ ราษฎร์ 10 คน เชียงราย 6
คน ลาปาง 5 คน ราชบุรี 5 คน พิษณุ โลก 5 คน นครสวรรค์ 5 คน ชลบุรี 4 คน นครราชสี มา 2 คน
นนทบุรี 4 คน พะเยา 4 คน เพชรบูรณ์ 4 คน แพร่ 4 คน ประจวบคีรีขนั ธ์ 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 บุรีรัมย์ 1
คน ลพบุ รี 1 คน สกลนคร 1 คน สงขลา 1 คน สมุ ท รสาคร 1 คน สระแก้ว 1 คน อุ ด รธานี 1 คน
ขอนแก่น 1 คน ตาก 1 คน อุบลราชธานี 1 คน และไม่ระบุ 10 คน) คิดเป็ นร้อยละ 52.00 รองลงมาคือ
อยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่ คิดเป็ นร้อยละ 48.00
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ตารางที่ 7 แสดงจานวน และร้ อยละ จาแนกตามวัตถุประสงค์ ในการเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณ
ล้านนา
วัตถุประสงค์ ในการเข้ าชม
จานวน
ร้ อยละ
(คน)
ชมสถาปัตยกรรมเรื อนโบราณล้านนา
313
30.40
เรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมล้านนา
219
21.30
ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ
192
18.60
ถ่ายภาพ วาดภาพ หรื อทางานศิลปะ
129
12.50
ศึกษาดูงาน
95
9.20
ค้นคว้าข้อมูล ทาวิจยั
38
3.70
ร่ วมกิจกรรมที่จดั ขึ้นในพิพิธภัณฑ์
34
3.30
อื่นๆ
10
1.00
- ดูสถานที่จดั งาน
3 คน
- มาร้านชาและแวะชม
2 คน
- ความชอบส่ วนตัว 1 คน
1 คน
- ชมแบบแปลนในการก่อสร้างบ้านโบราณ
1 คน
ตามแบบเรื อนต่างๆ
- สร้างบ้าน
1 คน
- ไม่ระบุ
2 คน
รวม
1,030
100.00
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากจานวน 400 คน
จากตารางที่ 7 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีวตั ถุ ประสงค์ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
เรื อนโบราณล้านนา คือ ชมสถาปั ตยกรรมเรื อนโบราณล้านนา คิดเป็ นร้ อยละ 30.40 รองลงมาคือ
เรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมล้านนา คิดเป็ นร้อยละ 21.30 ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ
คิดเป็ นร้อยละ 18.60 ถ่ายภาพ วาดภาพ หรื อทางานศิลปะ คิดเป็ นร้อยละ 12.50 ศึกษาดูงาน คิดเป็ นร้อยละ
9.20 ค้นคว้าข้อมูล ทาวิจยั คิดเป็ นร้อยละ 3.70 ร่ วมกิจกรรมที่จดั ขึ้นในพิพิธภัณฑ์ คิดเป็ นร้อยละ 3.30
และอื่นๆ (ได้แก่ ดูสถานที่จดั งาน 3 คน มาร้านชาและแวะชม 2 คน ความชอบส่ วนตัว 1 คน ชมแบบ
แปลนในการก่อสร้ างบ้านโบราณตามแบบเรื อนต่างๆ 1 คน สร้างบ้าน 1 คน และไม่ระบุ 2 คน) คิด
เป็ นร้อยละ 1.00 ตามลาดับ
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ตารางที่ 8 แสดงจานวน และร้ อยละ จาแนกตามจานวนครั้งที่เคยพิพธิ ภัณฑ์ เรื อนโบราณล้านนา
จานวนครั้งที่เคยเข้ าชม
จานวน (คน)
ร้ อยละ
1 ครั้ง (ครั้งนี้เป็ นครั้งแรก)
304
76.00
2 ครั้ง
50
12.50
3 ครั้ง
14
3.50
4 ครั้งขึ้นไป
32
8.00
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 8 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เคยเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
(รวมครั้งนี้ ดว้ ย) 1 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 76.00 รองลงมาคือ 2 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 12.50 4 ครั้งขึ้นไป คิด
เป็ นร้อยละ 8.00 และ 3 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 3.50 ตามลาดับ
ตารางที่ 9 แสดงจานวน และร้ อยละ จาแนกตามช่ วงวันทีท่ เี่ ข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ เรื อนโบราณล้านนา
ช่ วงวันที่ทเี่ ข้ าชม
จานวน (คน)
ร้ อยละ
วันจันทร์ –ศุกร์
241
60.30
วันเสาร์ และอาทิตย์
159
39.80
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 9 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนาในวัน
จันทร์ –ศุกร์ คิดเป็ นร้อยละ 60.30 รองลงมาคือ วันเสาร์ และอาทิตย์ คิดเป็ นร้อยละ 39.80
ตารางที่ 10 ท่านใช้ ระยะเวลาในการเข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ เรื อนโบราณล้านนา นานเท่าใด
ระยะเวลาในการเข้ าชม
จานวน (คน)
ไม่เกิน 30 นาที
70
ประมาณ 1 ชัว่ โมง
220
ประมาณ 2 ชัว่ โมง
67
ประมาณ 3 ชัว่ โมง
14
4 ชัว่ โมงขึ้นไป
29
รวม
400
29

ร้ อยละ
17.50
55.00
16.80
3.50
7.20
100.00

จากตารางที่ 10 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรื อน
โบราณล้านนา ประมาณ 1 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้ อยละ 55.00 รองลงมาคือ ไม่เกิ น 30 นาที คิดเป็ นร้อยละ
17.50 ประมาณ 2 ชั่ว โมง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 16.80 จ านวน 4 ชั่ว โมงขึ้ น ไป คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 7.20 และ
ประมาณ 3 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ 3.50 ตามลาดับ
ตารางที่ 11 แสดงจานวน และร้ อยละ จาแนกตามผู้แนะนา/ชั กชวน/มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจมาเข้ าชม
พิพธิ ภัณฑ์ เรื อนโบราณล้านนา
ผู้แนะนา/ชักชวน/มีอทิ ธิพลในการตัดสิ นใจมาเข้ าชม
จานวน
ร้ อยละ
(คน)
ตัดสิ นใจด้วยตัวเอง
195
43.70
ครู /อาจารย์/สถานศึกษา
129
28.90
ครอบครัว/ญาติ/เพื่อน
74
16.60
เพื่อนร่ วมงาน
44
9.90
อื่นๆ
4
0.90
- เจ้าหน้าที่คุม้ เจ้าบุรีรัตน์
2 คน
- มัคคุเทศก์
1 คน
- นายจ้าง
1 คน
รวม
454
100.00
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากจานวน 400 คน
จากตารางที่ 11 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ผูแ้ นะนา/ชัก ชวน/มี อิท ธิ พ ลในการ
ตัดสิ นใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้า นนา ด้วยตนเอง คิดเป็ นร้ อยละ 43.70 รองลงมาคือ ครู /
อาจารย์/สถานศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 28.90 ครอบครัว/ญาติ/เพื่อน คิดเป็ นร้อยละ 16.60 เพื่อนร่ วมงาน
9.90 และอื่นๆ (ได้แก่ เจ้าหน้าที่คุม้ เจ้าบุรีรัตน์ 2 คน มัคคุเทศก์ 1 คน และนายจ้าง 1 คน) คิดเป็ นร้อย
ละ 0.90 ตามลาดับ
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ตารางที่ 12 แสดงจานวนและร้ อยละ จาแนกตามพาหนะ/วิธีการเดินทาง มายังพิพธิ ภัณฑ์ เรื อนโบราณ
ล้านนา
จานวน
ร้ อยละ
พาหนะ/วิธีการเดินทาง
(คน)
รถยนต์ส่วนตัว
199
49.80
รถมอเตอร์ไซค์
126
31.50
มากับบริ ษทั ทัวร์
28
7.00
รถรับจ้าง/แท็กซี่
24
6.00
อื่นๆ
14
3.50
- รถสถานศึกษา
13 คน
- รถจักรยาน
1 คน
เดิน
9
2.30
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 12 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้พาหนะ/วิธีการเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์
เรื อนโบราณล้านนา โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 49.80 รองลงมาคือ รถจักรยานยนต์ คิดเป็ น
ร้อยละ 31.50 มากับบริ ษทั ทัวร์ คิดเป็ นร้อยละ 7.00 รถรับจ้าง/แท็กซี่ คิดเป็ นร้อยละ 6.00 อื่นๆ (ได้แก่
รถสถานศึ ก ษา 13 คน และรถจัก รยาน 1 คน) คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 3.50 และเดิ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 2.30
ตามลาดับ
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ตารางที่ 13 แสดงจานวน และร้ อยละ จาแนกตามการรู้ จัก/วิธีสืบค้ นข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณ
ล้านนา
จานวน
ร้ อยละ
การรู้ จัก/วิธีสืบค้ นข้ อมูล
(คน)
สอบถามบุคคลอื่น (ปากต่อปาก)
138
25.70
Google/Google Map
128
23.90
เว็บไซต์
105
19.60
อื่นๆ
63
11.80
- เดินทางผ่านมา
49 คน
- มาร้านชาในพิพิธภัณฑ์
3 คน
- Twitter
1 คน
- แผนที่
1 คน
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 คน
- รถขนส่ งมหาวิทยาลัย (ขส.มช.)
2 คน
- อยูต่ ิดกับสถานที่สัมมนา
1 คน
Facebook
59
11.00
หนังสื อ/นิตยสาร/สิ่ งพิมพ์
30
5.60
YouTube
13
2.40
รวม
536
100.00
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากจานวน 400 คน
จากตารางที่ 13 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รู้จกั /สื บค้นข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณ
ล้ า นนา จากการสอบถามบุ ค คลอื่ น /แบบปากต่ อ ปาก คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 25.70 รองลงมาคื อ
Google/Google Map คิดเป็ นร้อยละ 23.90 เว็บไซต์ คิดเป็ นร้อยละ 19.60 อื่นๆ (ได้แก่ เดินทางผ่านมา
49 คน มาร้านชาในพิพิธภัณฑ์ 3 คน Twitter 1 คน แผนที่ 1 คน มช. 1 คน รถขนส่ งมหาวิทยาลัย (ขส.
มช.) 2 คน และอยูต่ ิดกับสถานที่สัมมนา 1 คน) คิดเป็ นร้อยละ 11.80 Facebook คิดเป็ นร้อยละ 11.00
หนังสื อ/นิตยสาร/สิ่ งพิมพ์ คิดเป็ นร้อยละ 5.60 และ YouTube คิดเป็ นร้อยละ 2.40 ตามลาดับ
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4.2 ข้ อมูลเกี่ยวกับความต้ องการของนักท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อ ส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อน
โบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตารางที่ 14 แสดงจานวน ร้ อยละ และค่ าเฉลี่ย ระดับความต้ องการของนักท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อส่ วน
ประสมการตลาดพิพธิ ภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามส่ วนประสมการตลาด ด้ านผลิตภัณฑ์
มากที่สุด
จานวน
(ร้ อยละ)
ความสวยงามของเรื อนโบราณและยุง้ ข้าว
218
ล้านนา
(54.50)
การหาดูชมได้ยากของเรื อนโบราณและยุง้ ข้าว
218
ล้านนา
(54.50)
ความมีเอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณ
191
ล้านนา
(47.80)
ความหลากหลายของเรื อนโบราณและยุง้ ข้าว
189
ล้านนา
(47.50)
ข้อมูลความรู้ที่ได้รับจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
128
(32.20)
รู ปแบบ เทคนิค และความน่าสนใจของ
114
นิทรรศการที่จดั แสดงในพิพิธภัณฑ์
(28.50)
ความหลากหลายของวัตถุและสิ่ งของที่จดั
115
แสดงในพิพิธภัณฑ์
(28.80)
ความมีชื่อเสี ยงของพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณ
75
ล้านนา
(18.80)
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
ด้ านผลิตภัณฑ์

ระดับความต้ องการ
มาก ปานกลาง น้ อย
จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
159
22
1
(39.80) (5.50) (0.30)
157
25
0
(39.30) (6.30) (0.00)
177
7.2
3
(44.33) (29.00) (0.80)
164
43
2
(41.20) (10.80) (0.50)
189
72
9
(47.50) (18.10) (2.30)
179
92
14
(44.80) (23.00) (3.50)
180
84
18
(45.10) (21.00) (4.50)
161
130
28
(40.30) (32.50) (7.00)

น้ อยที่สุด
จานวน
(ร้ อยละ)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
1
(0.30)
2
(0.50)
6
(1.50)

ค่าเฉลีย่ Missing ลาดับ
(ระดับ
Data
ที่
ความ
ต้ องการ)
4.49
0
1
(มากที่สุด)
4.48
0
2
(มากที่สุด)
4.39
0
3
(มากที่สุด)
4.36
2
4
(มากที่สุด)
4.10
2
5
(มาก)
3.98
0
6
(มาก)
3.97
1
7
(มาก)
3.68
0
8
(มาก)
4.18
(มาก)

จากตารางที่ 14 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการโดยรวมในด้านผลิ ตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ ย
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 4.18) ปั จจัยย่อยที่มีความต้องการในระดับมากที่สุด เรี ยงลาดับคือ ความ
สวยงามของเรื อนโบราณและยุง้ ข้าวล้านนา (ค่าเฉลี่ย 4.49) การหาดูชมได้ยากของเรื อนโบราณและยุง้
ข้าวล้านนา (ค่าเฉลี่ ย 4.48) ความมีเอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา (ค่าเฉลี่ ย 4.39) และ
ความหลากหลายของเรื อนโบราณและยุง้ ข้าวล้านนา (ค่าเฉลี่ ย 4.36) ปั จจัยย่อยที่ มีความต้องการใน
ระดับมาก เรี ยงลาดับคือ ข้อมูลความรู ้ที่ได้รับจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.10) รู ปแบบ เทคนิค
และความน่ าสนใจของนิ ทรรศการที่จดั แสดงในพิพิธภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ ย 3.98) ความหลากหลายของวัตถุ
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และสิ่ งของที่ จดั แสดงในพิพิธภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ ย 3.97) และความมีชื่อเสี ยงของพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณ
ล้านนา 3.68)
ตารางที่ 15 แสดงจ านวน ร้ อ ยละ และค่ า เฉลี่ย ระดั บ ความต้ องการของนั กท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อ
ส่ วนประสมการตลาดพิพธิ ภัณฑ์ เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามส่ วนประสมการตลาด ด้ านราคา
มากที่สุด
จานวน
(ร้ อยละ)
การยกเว้นค่าเข้าชมสาหรับคนพิการ
251
(62.90)
การยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับเด็กอายุ
229
ต่ากว่า 10 ปี
(57.50)
การยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับ
224
พระภิกษุ/นักบวช
(56.10)
ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับนักเรี ยน/นักศึกษา
188
คนละ 10 บาท
(47.10)
ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับผูใ้ หญ่ คนละ 20
174
บาท
(43.50)
ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับผูส้ ู งอายุ คนละ 10
179
บาท
(45.00)
การเปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่เสี ย
130
ค่าบริ การ (ชมฟรี )
(32.60)
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
ด้านราคา

ระดับความต้ องการ
มาก ปานกลาง น้ อย
จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
95
46
2
(23.80) (11.50) (0.50)
111
49
4
(27.90) (12.30) (1.00)
107
54
8
(26.80) (13.50) (2.00)
126
72
7
(31.60) (18.00) (1.80)
131
81
10
(32.80) (20.30) (2.50)
125
70
9
(31.40) (17.60) (2.30)
81
98
37
(20.30) (24.60) (9.30)

ค่าเฉลีย่ Missing ลาดับ
ที่
น้ อยที่สุด (ระดับ Data
จานวน ความ
(ร้ อยละ) ต้ องการ)
5
4.47
1
1
(1.30) (มากที่สุด)
5
4.39
2
2
(1.30) (มากที่สุด)
6
4.34
1
3
(1.50) (มากที่สุด)
6
4.21
1
4
(1.50) (มากที่สุด)
4
4.15
0
5
(1.00) (มาก)
15
4.12
2
6
(3.80) (มาก)
53
3.50
1
7
(13.30) (มาก)
4.17
(มาก)

จากตารางที่ 15 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการโดยรวมในด้านราคา มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.17) ปั จจัยย่อยที่มีความต้องการในระดับมากที่สุด เรี ยงลาดับคือ การยกเว้นค่าเข้า
ชมสาหรับคนพิการ (ค่าเฉลี่ย 4.47) การยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับเด็กอายุต่ากว่า 10 ปี (ค่าเฉลี่ย
4.39) การยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับพระภิกษุ/นักบวช (ค่าเฉลี่ย 4.34) และค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์
สาหรับนักเรี ยน/นักศึกษา คนละ 10 บาท (ค่าเฉลี่ ย 4.21) ปั จจัยย่อยที่ มีความต้องการในระดับมาก
เรี ยงลาดับคือ ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับผูใ้ หญ่ คนละ 20 บาท (ค่าเฉลี่ ย 4.15) ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์
สาหรับผูส้ ู งอายุ คนละ 10 บาท (ค่าเฉลี่ ย 4.12) และการเปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่เสี ย
ค่าบริ การ (ชมฟรี ) (ค่าเฉลี่ย 3.50)
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ตารางที่ 16 แสดงจ านวน ร้ อ ยละ และค่ า เฉลี่ย ระดั บ ความต้ องการของนั กท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อ
ส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามส่ วนประสมการตลาด ด้ านช่ องทาง
การจัดจาหน่ าย
ระดับความต้ องการ
มาก ปานกลาง น้ อย
จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
132
46
4
(33.00) (11.50) (1.00)
152
60
6
(38.00) (15.00) (1.50)
135
72
10
(33.80) (18.00) (2.50)
120
78
13
(30.00) (19.50) (3.30)
147
109
4
(36.80) (27.30) (1.00)
128
104
8
(32.60) (26.50) (2.00)

มากที่สุด
จานวน
(ร้ อยละ)
วันที่เปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวัน
218
จันทร์ -อาทิตย์
(54.50)
เวลาที่เปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือ
181
08.30-16.30 น.
(45.30)
การจัดทาป้ ายบอกทางมายังพิพิธภัณฑ์ที่
179
มองเห็นได้ง่ายและชัดเจน
(44.80)
ท่านต้องการให้เปิ ดบริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ใน 178
วันหยุดนักขัตฤกษ์
(44.50)
ความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูล
138
พิพิธภัณฑ์ทางโทรศัพท์
(34.60)
ความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูล
149
พิพิธภัณฑ์ผ่านสื่ อออนไลน์ เช่น
(37.90)
Facebook/Line
ท่านต้องการชาระค่าบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผา่ น 127
121
113
แอพพลิเคชัน่ เช่น QR-Code
(31.80) (30.30) (28.20)
ความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูล
130
126
124
พิพิธภัณฑ์ทางอีเมล์
(32.70) (31.70) (31.20)
วันที่ปิดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวันหยุด 128
108
88
นักขัตฤกษ์
(32.00) (27.00) (22.00)
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย

23
(5.80)
16
(4.00)
32
(8.00)

ค่าเฉลีย่ Missing ลาดับ
ที่
น้ อยที่สุด (ระดับ Data
จานวน ความ
(ร้ อยละ) ต้ องการ)
0
4.41
0
1
(0.00) (มากที่สุด)
1
4.27
0
2
(0.30) (มากที่สุด)
4
4.19
0
3
(1.00) (มาก)
11
4.10
0
4
(2.80) (มาก)
1
4.05
1
5
(0.30) (มาก)
4
4.04
7
6
(1.00) (มาก)
16
(4.00)
2
(0.50)
44
(11.00)

3.80
(มาก)
3.92
(มาก)
3.61
(มาก)
4.04
(มาก)

0

7

2

7

0

8

จากตารางที่ 16 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามต้องการโดยรวมในด้านช่ องทางการจัด
จาหน่ า ย มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ในระดับ มาก (ค่ า เฉลี่ ย 4.04) ปั จจัย ย่อยที่ มีค วามต้องการในระดับมากที่ สุด
เรี ยงลาดับคือ วันที่เปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวันจันทร์ –อาทิตย์ (ค่าเฉลี่ย 4.41) และเวลาที่เปิ ด
ให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือ 08.30–16.30 น. (ค่าเฉลี่ ย 4.27) ปั จจัยย่อยที่มีความต้องการในระดับ
มาก เรี ยงลาดับคือ การจัดทาป้ ายบอกทางมายังพิพิธภัณฑ์ที่มองเห็นได้ง่ายและชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.19)
ท่านต้องการให้เปิ ดบริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ค่าเฉลี่ย 4.10) ความสะดวกในการ
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ติ ดต่อสอบถามข้อมู ลพิพิธภัณฑ์ทางโทรศัพท์ (ค่าเฉลี่ ย 4.05) ความสะดวกในการติ ดต่อสอบถาม
ข้อมู ล พิ พิ ธ ภัณฑ์ผ่านสื่ อออนไลน์ เช่ น Facebook/Line (ค่ า เฉลี่ ย 4.04) ความสะดวกในการติ ดต่อ
สอบถามข้อมูลพิพิธภัณฑ์ทางอีเมล์ (ค่าเฉลี่ ย 3.92) ท่านต้องการชาระค่าบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ่าน
แอพพลิเคชัน่ เช่น QR-Code (ค่าเฉลี่ย 3.80) และวันที่ปิดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวันหยุดนักขัตฤกษ์
(ค่าเฉลี่ย 3.61)
ตารางที่ 17 แสดงจานวน ร้ อยละ และค่ าเฉลี่ย ระดับความต้ องการของนักท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อส่ วน
ประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามส่ วนประสมการตลาด ด้ านการส่ งเสริ ม
การตลาด
มากที่สุด
จานวน
(ร้ อยละ)
การพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ให้สามารถเข้าถึง
187
ข้อมูลและกิจกรรมส่งเสริ มการตลาดได้ง่าย
(47.00)
การเปิ ดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี ในวันสาคัญ
195
เช่น วันเด็ก วันพระราชทานปริ ญญาบัตร
(48.80)
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
การจัดกิจกรรมพิเศษในพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อให้
172
คนมาเข้าชม
(43.10)
การโฆษณาพิพิธภัณฑ์ผ่านสื่ อออนไลน์ เช่น
160
Facebook YouTube Line Instagram
(40.0)
การสร้างเครื อข่ายกับพิพิธภัณฑ์อื่นๆ เช่น
149
บัตรเดียวเที่ยวหลายพิพิธภัณฑ์ บัตรสมาชิก
(37.00)
การออกข่าวพิพิธภัณฑ์ผา่ นสื่ อ เช่น กิจกรรม
148
เพื่อสังคม บทความ โลโก้ ภาพนิ่ ง วิดีโอ
(37.00)
การโฆษณาพิพิธภัณฑ์ผ่านสื่ อออฟไลน์ เช่น
121
แผ่นพับ โบร์ชวั ร์ นิตยสาร สิ่ งพิมพ์ ของที่ระลึก (30.30)
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
ด้านการส่ งเสริมการตลาด

ระดับความต้ องการ
มาก ปานกลาง น้ อย
จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
162
43
4
(40.70) (10.80) (1.00)
137
51
5
(34.30) (12.80) (1.30)
146
(36.60)
139
(34.80)
146
(36.50)
146
(36.50)
135
(33.80)

70
(17.50)
81
(20.30)
87
(21.80)
87
(21.80)
114
(28.50)

8
(2.00)
13
(3.30)
14
(3.50)
15
(3.80)
22
(5.50)

น้ อยที่สุด
จานวน
(ร้ อยละ)
2
(0.50)
12
(3.00)
3
(0.80)
7
(1.80)
4
(1.00)
4
(1.10)
8
(2.00)

ค่าเฉลีย่ Missing ลาดับ
(ระดับ Data
ที่
ความ
ต้ องการ)
4.33
2
1
(มากที่สุด)
4.25
0
2
(มากที่สุด)
4.19
(มาก)
4.08
(มาก)
4.06
(มาก)
4.05
(มาก)
3.85
(มาก)
4.11
(มาก)

1

3

0

4

0

5

0

6

0

7

จากตารางที่ 17 พบว่า ผู ต้ อบแบบสอบถามมี ค วามต้อ งการโดยรวมในด้า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 4.11) ปั จจัยย่อยที่ มีความต้องการในระดับมากที่ สุด
เรี ยงลาดับคือ การพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดได้
ง่ าย (ค่าเฉลี่ ย 4.33) และการเปิ ดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี ใ นวันสาคัญ เช่ น วันเด็ก วันพระราชทาน
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ปริ ญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ค่าเฉลี่ย 4.25) ปั จจัยย่อยที่มีความต้องการในระดับมาก เรี ยงลาดับ
คือ การจัดกิ จกรรมพิเศษในพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อให้คนมาเข้าชม (ค่าเฉลี่ ย 4.19) การโฆษณาพิพิธภัณฑ์
ผ่า นสื่ อ ออนไลน์ เช่ น Facebook YouTube Line Instagram (ค่ า เฉลี่ ย 4.08) การสร้ า งเครื อ ข่ า ยกับ
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ อื่ น ๆ เช่ น บัต รเดี ย วเที่ ย วหลายพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ บัต รสมาชิ ก (ค่ า เฉลี่ ย 4.06) การออกข่ า ว
พิพิธภัณฑ์ผา่ นสื่ อ เช่น กิจกรรมเพื่อสังคม บทความ โลโก้ ภาพนิ่ง วิดีโอ (ค่าเฉลี่ย 4.05) และการโฆษณา
พิพิธภัณฑ์ผา่ นสื่ อออฟไลน์ เช่น แผ่นพับ โบร์ ชวั ร์ นิตยสาร สิ่ งพิมพ์ ของที่ระลึก (ค่าเฉลี่ย 3.85)
ตารางที่ 18 แสดงจานวน ร้ อยละ และค่ าเฉลี่ย ระดับความต้ องการของนักท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อส่ วน
ประสมการตลาดพิพธิ ภัณฑ์ เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามส่ วนประสมการตลาด ด้ านบุคลากร
มากที่สุด
จานวน
(ร้ อยละ)
เจ้าหน้าที่แต่งกายสุ ภาพและเหมาะสม
252
(63.00)
เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพและมารยาทดี เป็ น
247
กันเอง และยิม้ แย้มแจ่มใส
(61.80)
เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ดูแลลูกค้าและเต็มใจ
243
ให้บริ การ
(60.80)
เจ้าหน้าที่มีความรู้และให้คาแนะนาที่ถูกต้อง
231
(57.80)
เจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วยความรวดเร็ วและ
216
ถูกต้อง
(54.00)
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ ว
212
ทันเหตุการณ์
(53.00)
เจ้าหน้าที่มีจานวนที่เพียงพอต่อการให้บริ การ
185
(46.40)
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
ด้านบุคลากร

ระดับความต้ องการ
มาก ปานกลาง น้ อย
จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
120
25
1
(30.00) (6.30) (0.30)
124
24
2
(31.00) (6.00) (0.50)
122
32
1
(30.50) (8.00) (0.30)
130
35
2
(32.50) (8.80) (0.50)
140
40
1
(35.00) (10.00) (0.30)
137
48
0
(34.30) (12.00) (0.00)
145
67
0
(36.30) (16.80) (0.00)

น้ อยที่สุด
จานวน
(ร้ อยละ)
2
(0.50)
3
(0.80)
2
(0.50)
2
(0.50)
3
(0.80)
3
(0.80)
2
(0.50)

ค่าเฉลีย่ Missing ลาดับ
(ระดับ
Data
ที่
ความ
ต้ องการ)
4.55
0
1
(มากที่สุด)
4.52
0
2
(มากที่สุด)
4.51
0
3
(มากที่สุด)
4.46
0
4
(มากที่สุด)
4.41
0
5
(มากที่สุด)
4.39
0
6
(มากที่สุด)
4.28
1
7
(มากที่สุด)
4.45
(มากที่สุด)

จากตารางที่ 18 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการโดยรวมในด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ ย
อยู่ในระดับมากที่ สุด (ค่าเฉลี่ ย 4.45) ปั จจัยย่อยที่ มีความต้องการในระดับมากที่ สุ ด เรี ยงลาดับคื อ
เจ้าหน้าที่แต่งกายสุ ภาพและเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.55) เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพและมารยาทดี เป็ นกันเอง
และยิม้ แย้มแจ่มใส (ค่าเฉลี่ ย 4.52) เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ ดูแลลูกค้าและเต็มใจให้บริ การ (ค่าเฉลี่ ย 4.51)
เจ้าหน้าที่มีความรู ้และให้คาแนะนาที่ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย 4.46) เจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วยความรวดเร็ วและ
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ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย 4.41) เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปั ญหาอย่างรวดเร็ ว ทันเหตุการณ์ (ค่าเฉลี่ย 4.39) และ
เจ้าหน้าที่มีจานวนที่เพียงพอต่อการให้บริ การ (ค่าเฉลี่ย 4.28)
ตารางที่ 19 แสดงจานวน ร้ อยละ และค่ าเฉลี่ย ระดับความต้ องการของนักท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อส่ วน
ประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามส่ วนประสมการตลาด ด้ านกระบวนการ
ให้ บริการ
ด้านกระบวนการให้ บริการ
การให้บริ การมีความสะดวกสบาย
มีระบบในการให้บริ การที่ดี มีคุณภาพและ
มาตรฐาน
การให้บริ การมีความรวดเร็ ว
มีป้ายแนะนาขั้นตอนการเข้ารับบริ การอย่าง
ชัดเจนและเข้าใจง่าย
มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี
มีการเตรี ยมความพร้อมในกรณี ฉุกเฉิ น เช่น
อัคคีภยั และอุบตั ิเหตุต่างๆ
มีระบบการจัดการที่ดี ในกรณี มีผเู้ ข้าชมเป็ น
จานวนมาก
มีการให้ขอ้ มูลเบื้องต้น/แผ่นพับ/คู่มือนาชม
พิพิธภัณฑ์

มากที่สุด
จานวน
(ร้ อยละ)
201
(50.50)
199
(49.90)
194
(48.50)
195
(48.00)
192
(48.00)
190
(47.70)
185
(46.50)
189
(47.50)
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)

ระดับความต้ องการ
มาก ปานกลาง น้ อย
จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
149
44
1
(37.40) (11.11) (0.30)
148
50
2
(37.10) (12.50) (0.50)
155
48
1
(38.80) (12.00) (0.30)
149
55
2
(37.30) (13.80) (0.50)
149
55
0
(37.30) (13.80) (0.00)
140
63
2
(35.20) (15.80) (0.50)
145
63
2
(36.40) (15.80) (0.50)
131
68
7
(32.90) (17.10) (1.80)

น้ อยที่สุด
จานวน
(ร้ อยละ)
3
(0.80)
0
(0.00)
2
(0.50)
2
(0.50)
4
(1.00)
3
(0.80)
3
(0.80)
3
(0.80)

ค่าเฉลีย่ Missing ลาดับ
(ระดับ Data
ที่
ความ
ต้ องการ)
4.37
2
1
(มากที่สุด)
4.36
1
2
(มากที่สุด)
4.34
0
3
(มากที่สุด)
4.32
0
4
(มากที่สุด)
4.31
0
5
(มากที่สุด)
4.29
2
6
(มากที่สุด)
4.27
2
7
(มากที่สุด)
4.25
2
8
(มากที่สุด)
4.31
(มากที่สุด)

จากตารางที่ 19 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามต้อ งการโดยรวมในด้า นกระบวนการ
ให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.31) ปั จจัยย่อยที่มีความต้องการในระดับมากที่สุด
เรี ยงลาดับคือ การให้บริ การมีความสะดวกสบาย (ค่าเฉลี่ย 4.37) มีระบบในการให้บริ การที่ดี มีคุณภาพ
และมาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 4.36) การให้บริ การมีความรวดเร็ ว (ค่าเฉลี่ย 4.34) มีป้ายแนะนาขั้นตอนการ
เข้ารับบริ การอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.32) มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี (ค่าเฉลี่ ย 4.31)
มีการเตรี ยมความพร้ อมในกรณี ฉุกเฉิ น เช่ น อัคคีภยั และอุบตั ิเหตุต่างๆ (ค่าเฉลี่ ย 4.29) มีระบบการ
จัดการที่ดี ในกรณี มีผเู ้ ข้าชมเป็ นจานวนมาก (ค่าเฉลี่ย 4.27) และมีการให้ขอ้ มูลเบื้องต้น/แผ่นพับ/คู่มือ
นาชมพิพิธภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.25)
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ตารางที่ 20 แสดงจานวน ร้ อยละ และค่ าเฉลี่ย ระดับความต้ องการของนักท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อส่ วน
ประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามส่ วนประสมการตลาด ด้ านการนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ
มากที่สุด
จานวน
(ร้ อยละ)
บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์มีความสวยงาม
265
สงบ ร่ มรื่ นและมีระเบียบ
(66.30)
มีป้ายแสดงแผนผังของพิพิธภัณฑ์อย่างชัดเจน
208
(52.10)
มีระบบรักษาความสะอาดภายในพิพิธภัณฑ์ฯ
216
(54.00)
ทางเข้า-ออกพิพิธภัณฑ์ฯ มองเห็นชัดเจนและ
192
สังเกตได้ง่าย
(48.20)
มีเครื่ องแบบเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ หรื อการแต่ง
198
กายด้วยชุดพื้นเมือง
(49.50)
มีห้องสุขาที่สะอาด
189
(47.40)
มีที่นงั่ หรื อพื้นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
196
(49.00)
มีห้องสุขาที่ปลอดภัย
182
(45.70)
มีสถานที่จอดรถที่สะดวก
190
(47.50)
มีสถานที่จอดรถที่ปลอดภัย
185
(46.40)
มีระบบกล้องวงจรปิ ดภายในพิพิธภัณฑ์
179
(44.90)
มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอ
185
(46.40)
มีระบบไฟส่องสว่างภายในพิพิธภัณฑ์เพียงพอ 177
และเหมาะสม
(44.40)
มีจานวนห้องสุขาเพียงพอ
179
(45.00)
มีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผูส้ ู งอายุและ
169
คนพิการ
(42.30)
ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ

ระดับความต้ องการ
มาก ปานกลาง น้ อย
จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
117
15
1
(29.30) (3.80) (0.30)
148
38
3
(37.10) (9.50) (0.80)
135
41
5
(33.80) (10.30) (1.30)
147
50
6
(36.90) (12.60) (1.50)
134
60
4
(33.50) (15.00) (1.00)
146
57
4
(36.60) (14.30) (1.10)
140
52
6
(35.00) (13.00) (1.50)
152
57
5
(38.20) (14.30) (1.30)
139
61
8
(34.80) (15.30) (2.00)
151
52
9
(37.80) (13.00) (2.30)
152
64
0
(38.10) (16.00) (0.00)
138
66
8
(34.60) (16.50) (2.00)
140
68
11
(35.10) (17.00) (2.80)
137
73
7
(34.40) (18.30) (1.80)
138
74
14
(34.50) (18.50) (3.50)
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น้ อยที่สุด
จานวน
(ร้ อยละ)
2
(0.50)
2
(0.50)
3
(0.80)
3
(0.80)
4
(1.00)
3
(0.80)
6
(1.50)
2
(0.50)
2
(0.50)
2
(0.50)
4
(1.10)
2
(0.50)
3
(0.80)
2
(0.50)
5
(1.30)

ค่าเฉลีย่ Missing ลาดับ
(ระดับ
Data
ที่
ความ
ต้ องการ)
4.61
0
1
(มากที่สุด)
4.40
1
2
(มากที่สุด)
4.39
0
3
(มากที่สุด)
4.30
2
4
(มากที่สุด)
4.29
0
5
(มากที่สุด)
4.29
1
6
(มากที่สุด)
4.28
0
7
(มากที่สุด)
4.27
2
8
(มากที่สุด)
4.27
0
8
(มากที่สุด)
4.27
1
8
(มากที่สุด)
4.26
1
9
(มากที่สุด)
4.24
1
10
(มากที่สุด)
4.20
1
11
(มาก)
4.22
2
11
(มากที่สุด)
4.13
0
12
(มาก)

ตารางที่ 20 แสดงจานวน ร้ อยละ และค่ าเฉลี่ย ระดับความต้ องการของนักท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อส่ วน
ประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามส่ วนประสมการตลาด ด้ านการนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ (ต่ อ)
มากที่สุด
จานวน
(ร้ อยละ)
มีกล่องรับฟังข้อคิดเห็นจากผูเ้ ข้าชมพิพิธภัณฑ์
148
(37.00)
มีร้านจาหน่ายของที่ระลึกในพิพิธภัณฑ์
142
(35.50)
มีร้านจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่มใน
138
พิพิธภัณฑ์
(34.60)
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ

ระดับความต้ องการ
มาก ปานกลาง น้ อย
จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
161
79
7
(40.30) (19.80) (1.80)
138
99
14
(34.50) (24.80) (3.50)
137
88
30
(34.30) (22.10) (7.50)

น้ อยที่สุด
จานวน
(ร้ อยละ)
5
(1.30)
7
(1.80)
6
(1.50)

ค่าเฉลีย่ Missing ลาดับ
(ระดับ
Data
ที่
ความ
ต้ องการ)
4.10
0
12
(มาก)
3.99
0
13
(มาก)
3.93
1
14
(มาก)
4.25
(มากที่สุด)

จากตารางที่ 20 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการโดยรวมในด้านการนาเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.25) ปั จจัยย่อยที่มีความต้องการในระดับมาก
ที่สุด เรี ยงลาดับคือ บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์มีความสวยงาม สงบ ร่ มรื่ นและมีระเบียบ (ค่าเฉลี่ย
4.61) มีป้ายแสดงแผนผังของพิพิธภัณฑ์อย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.40) มีระบบรักษาความสะอาดภายใน
พิพิธภัณฑ์ฯ (ค่าเฉลี่ย 4.39) ทางเข้า-ออกพิพิธภัณฑ์ฯ มองเห็นชัดเจนและสังเกตได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.30)
มีเครื่ องแบบเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ หรื อการแต่งกายด้วยชุ ดพื้นเมือง (ค่าเฉลี่ย 4.29) มีหอ้ งสุ ขาที่สะอาด
(ค่าเฉลี่ย 4.29) มีที่นงั่ หรื อพื้นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ (ค่าเฉลี่ย 4.28) มีหอ้ งสุ ขาที่ปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 4.27)
มีสถานที่จอดรถที่สะดวก (ค่าเฉลี่ ย 4.27) มีสถานที่จอดรถที่ปลอดภัย (ค่าเฉลี่ ย 4.27) มีระบบกล้อง
วงจรปิ ดภายในพิพิธภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.26) มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 4.24) มีจานวนห้องสุ ขา
เพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 4.22) ปั จจัยย่อยที่มีความต้องการในระดับมาก เรี ยงลาดับคือ มีระบบไฟส่ องสว่าง
ภายในพิพิธภัณฑ์เพียงพอและเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.20) มีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผูส้ ู งอายุและ
คนพิการ (ค่าเฉลี่ย 4.13) มีกล่องรับฟังข้อคิดเห็นจากผูเ้ ข้าชมพิพิธภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.10) มีร้านจาหน่าย
ของที่ระลึกในพิพิธภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ ย 3.99) มีร้านจาหน่ ายอาหารและเครื่ องดื่ มในพิพิธภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย
3.93)
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ตารางที่ 21 แสดงค่ าเฉลี่ย ระดับความต้ องการของนักท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาด
พิพธิ ภัณฑ์ เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามส่ วนประสมการตลาด
ส่ วนประสมการตลาด
ค่ าเฉลีย่
ระดับความต้ องการ ลาดับที่
ด้านผลิตภัณฑ์
4.18
มาก
4
ด้านราคา
4.17
มาก
5
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4.04
มาก
7
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
4.11
มาก
6
ด้านบุคลากร
4.45
มากที่สุด
1
ด้านกระบวนการให้บริ การ
4.31
มากที่สุด
2
ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
4.25
มากที่สุด
3
รวม
4.21
มากทีส่ ุ ด
จากตารางที่ 21 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์
เรื อนโบราณล้านนา จานวน 400 ตัวอย่าง โดยรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด (ค่าเฉลี่ ย 4.21)
เรี ย งล าดับ คื อ ด้า นบุ ค ลากร (ค่ า เฉลี่ ย 4.45) ด้า นกระบวนการให้บ ริ ก าร (ค่ า เฉลี่ ย 4.31) ด้านการ
นาเสนอลักษณะทางภายภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.25) ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.18) ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 4.17)
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (ค่าเฉลี่ย 4.11) และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 4.04)
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4.3 การเปรียบเทียบความต้ องการของนักท่ องเทีย่ วชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อน
โบราณล้ านนา จาแนกตามภูมิลาเนา/ถิ่นพานักอาศัย อายุ ระดับการศึกษา และอาชี พ
4.3.1 ผลการเปรียบเทียบส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่ อนักท่ องเที่ยวในการเข้ าชมพิพิธภัณฑ์
เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามภูมิลาเนา/ถิ่นพานักอาศัย โดยการทดสอบค่ าที (Independent-sample
t test) กาหนดระดับความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ตารางที่ 22 แสดงจ านวน ค่ า เฉลี่ ย และผลการเปรี ย บเที ย บค่ า “ที ” (t-test) ความต้ อ งการของ
นักท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามภูมิลาเนา/
ถิ่นพานักอาศัย
ส่ วนประสมการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
รวม

ภูมลิ าเนา/ถิ่นพานักอาศัย
จ.เชียงใหม่
ต่ างจังหวัด
(192 คน)
(208 คน)
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
4.22
4.13
4.24
4.09
4.08
4.00
4.18
4.04
4.56
4.33
4.41
4.20
4.32
4.17
4.29
4.14

t

Sig.

1.757
2.022
1.400
1.947
3.782
3.192
2.489
3.231

0.080
0.440
0.162
0.052
0.000*
0.002*
0.013*
0.001*

จากตารางที่ 22 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย และผลการเปรี ยบเทียบค่า “ที” (t-test) ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามภูมิลาเนา
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีภูมิลาเนาอยูใ่ นจังหวัดเชี ยงใหม่และต่างจังหวัด มีความต้องการส่ วน
ประสมการตลาดโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
หากพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีภูมิลาเนาอยูใ่ นจังหวัดเชี ยงใหม่และ
ต่างจังหวัด มีความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้าน
การนาเสนอลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 23 แสดงจ านวน ค่ า เฉลี่ ย และผลการเปรี ย บเที ย บค่ า “ที ” (t-test) ความต้ อ งการของ
นักท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามภูมิลาเนา/
ถิ่นพานักอาศัย ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านผลิตภัณฑ์
ความมีชื่อเสี ยงของพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
ความมีเอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
ความสวยงามของเรื อนโบราณและยุง้ ข้าวล้านนา
การหาดูชมได้ยากของเรื อนโบราณและยุง้ ข้าวล้านนา
ความหลากหลายของเรื อนโบราณและยุง้ ข้าวล้านนา
ความหลากหลายของวัตถุและสิ่ งของที่จดั แสดงใน
พิพิธภัณฑ์
รู ปแบบ เทคนิค และความน่าสนใจของนิทรรศการที่จดั
แสดงในพิพิธภัณฑ์
ข้อมูลความรู ้ที่ได้รับจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
รวม

ภูมลิ าเนา/ถิ่นพานักอาศัย
จ.เชียงใหม่ ต่ างจังหวัด
(192 คน) (208 คน)
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
3.74
3.61
4.41
4.36
4.48
4.48
4.50
4.46
4.38
4.33
4.05
3.90

t

Sig.

1.429
0.767
0.146
0.754
0.249
0.029

0.154
0.444
0.951
0.553
0.411
0.068

4.08

3.88

0.230

0.012*

4.14
4.22

4.04
4.13

0.267
0.952

0.184
0.080

จากตารางที่ 23 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย และผลการเปรี ยบเทียบค่า “ที” (t-test) ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามภูมิลาเนา/
ถิ่ นพานักอาศัย ด้านผลิ ตภัณฑ์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดเชี ยงใหม่ และ
ต่างจังหวัด มีความต้องการส่ วนประสมการตลาดโดยรวมไม่แตกต่างกัน
หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดเชี ยงใหม่ และ
ต่างจังหวัด มี ความต้องการปั จจัยย่อย คื อ รู ปแบบ เทคนิ ค และความน่ าสนใจของนิ ทรรศการที่จดั
แสดงในพิพิธภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 24 แสดงจ านวน ค่ า เฉลี่ ย และผลการเปรี ย บเที ย บค่ า “ที ” (t-test) ความต้ อ งการของ
นักท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามภูมิลาเนา/
ถิ่นพานักอาศัย ด้ านราคา
ด้ านราคา
ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับผูใ้ หญ่ คนละ 20 บาท
ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับนักเรี ยน/นักศึกษา คนละ 10
บาท
ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับผูส้ ูงอายุ คนละ 10 บาท
การยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับเด็กอายุต่ากว่า 10 ปี
การยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับพระภิกษุ/นักบวช
การยกเว้นค่าเข้าชมสาหรับคนพิการ
การเปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่เสี ยค่าบริ การ
(ชมฟรี )
รวม

ภูมลิ าเนา/ถิ่นพานักอาศัย
จ.เชียงใหม่ ต่ างจังหวัด
(192 คน) (208 คน)
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
4.22
4.09
4.31
4.12

t

Sig.

1.511
2.067

0.131
0.039

4.18
4.48
4.42
4.54
3.54

4.05
4.32
4.27
4.40
3.44

1.256
2.012
1.738
1.657
0.726

0.210
0.045*
0.083
0.098
0.468

4.24

4.09

2.022

0.044*

จากตารางที่ 24 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย และผลการเปรี ยบเทียบค่า “ที” (t-test) ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามภูมิลาเนา/
ถิ่ น พ านัก อาศัย ด้า นราคา พบว่า ผู ต้ อบแบบสอบถามที่ มี ภู มิ ล าเนาอยู่ใ นจัง หวัด เชี ย งใหม่ และ
ต่างจังหวัด มีความต้องการต่อส่ วนประสมการตลาดโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีภูมิลาเนา/ถิ่ นพานักอาศัยอยู่ในจังหวัด
เชียงใหม่ และต่างจังหวัด มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ การยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับเด็กอายุ
ต่ากว่า 10 ปี แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 25 แสดงจ านวน ค่ า เฉลี่ ย และผลการเปรี ย บเที ย บค่ า “ที ” (t-test) ความต้ อ งการของ
นักท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามภูมิลาเนา/
ถิ่นพานักอาศัย ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
วันที่เปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือ วันจันทร์ - อาทิตย์
วันที่ปิดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลาที่เปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือ 08.30-16.30 น.
ท่านต้องการให้เปิ ดบริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในวันหยุด
นักขัตฤกษ์
ท่านต้องการชาระค่าบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผา่ น
แอพพลิเคชัน่ เช่น QR-Code
การจัดทาป้ ายบอกทางมายังพิพิธภัณฑ์ที่มองเห็นได้ง่าย
และชัดเจน
ความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลพิพิธภัณฑ์ทาง
โทรศัพท์
ความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลพิพิธภัณฑ์ทาง
อีเมล์
ความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลพิพิธภัณฑ์ผา่ น
สื่ อออนไลน์ เช่น Facebook/Line
รวม

ภูมลิ าเนา/ถิ่นพานักอาศัย
จ.เชียงใหม่ ต่ างจังหวัด
(192 คน) (208 คน)
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
4.47
4.36
3.70
3.54
4.27
4.26
4.09
4.11

t

Sig.

1.543
1.236
0.156
-0.234

0.124
0.217
0.876
0.815

3.83

3.77

0.580

0.563

4.22

4.15

0.871

0.384

4.09

4.00

1.126

0.261

3.96

3.87

1.046

0.296

4.11

3.98

1.479

0.140

4.08

4.00

1.400

0.162

จากตารางที่ 25 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย และผลการเปรี ยบเทียบค่า “ที” (t-test) ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามภูมิลาเนา/
ถิ่ นพานักอาศัย ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัด
เชียงใหม่ และต่างจังหวัด มีความต้องการต่อส่ วนประสมการตลาดโดยรวมไม่แตกต่างกัน
หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดเชี ยงใหม่ และ
ต่างจังหวัด มีความต้องการไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 26 แสดงจ านวน ค่ า เฉลี่ ย และผลการเปรี ย บเที ย บค่ า “ที ” (t-test) ความต้ อ งการของ
นักท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามภูมิลาเนา/
ถิ่นพานักอาศัย ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
การโฆษณาพิพิธภัณฑ์ผา่ นสื่ อออนไลน์ (เช่น Facebook /
YouTube / Line / Instagram)
การโฆษณาพิพิธภัณฑ์ผา่ นสื่ อออฟไลน์ (เช่น แผ่นพับ
โบร์ชวั ร์ นิตยสาร สิ่ งพิมพ์ ของที่ระลึก)
การออกข่าวพิพิธภัณฑ์ผา่ นสื่ อ (เช่น กิจกรรมเพื่อสังคม
บทความ โลโก้ ภาพนิ่ง วิดีโอ)
การสร้างเครื อข่ายกับพิพิธภัณฑ์อื่นๆ (เช่น บัตรเดียวเที่ยว
หลายพิพิธภัณฑ์ บัตรสมาชิก)
การจัดกิจกรรมพิเศษในพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อให้คนมาเข้าชม
การเปิ ดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี ในวันสาคัญ (เช่น วันเด็ก
วันพระราชทานปริ ญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
การพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและ
กิจกรรมส่งเสริ มการตลาดได้ง่าย
รวม

ภูมลิ าเนา/ถิ่นพานักอาศัย
จ.เชียงใหม่ ต่ างจังหวัด
(192 คน) (208 คน)
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
4.12
4.03

t

Sig.

0.905

0.366

3.98

3.71

2.735

0.007*

4.11

3.98

1.522

0.129

4.13

3.99

1.549

0.122

4.24
4.29

4.15
4.20

1.110
0.922

0.268
0.357

4.39

4.26

1.709

0.888

4.18

4.06

1.947

0.052

จากตารางที่ 26 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย และผลการเปรี ยบเทียบค่า “ที” (t-test) ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามภูมิลาเนา/
ถิ่ นพ านัก อาศัย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ภูมิ ล าเนาอยู่ใ นจัง หวัด
เชียงใหม่ และต่างจังหวัด มีความต้องการต่อส่ วนประสมการตลาดโดยรวมไม่แตกต่างกัน
หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีภูมิลาเนา/ถิ่ นพานักอาศัยอยู่ในจังหวัด
เชี ยงใหม่ และต่างจังหวัด มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ การโฆษณาพิพิธภัณฑ์ผา่ นสื่ อออฟไลน์ (เช่น
แผ่นพับ โบร์ ชวั ร์ นิตยสาร สิ่ งพิมพ์ ของที่ระลึก) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 27 แสดงจ านวน ค่ า เฉลี่ ย และผลการเปรี ย บเที ย บค่ า “ที ” (t-test) ความต้ อ งการของ
นักท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามภูมิลาเนา/
ถิ่นพานักอาศัย ด้ านบุคลากร
ด้ านบุคลากร
เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพและมารยาทดี เป็ นกันเอง และยิม้
แย้มแจ่มใส
เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ดูแลลูกค้าและเต็มใจให้บริ การ
เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพและเหมาะสม
เจ้าหน้าที่มีความรู ้และให้คาแนะนาที่ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่มีจานวนที่เพียงพอต่อการให้บริ การ
เจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วยความรวดเร็ วและถูกต้อง
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปั ญหาอย่างรวดเร็ วและทันการณ์
รวม

ภูมลิ าเนา/ถิ่นพานักอาศัย
จ.เชียงใหม่ ต่ างจังหวัด
(192 คน) (208 คน)
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
4.63
4.42
4.62
4.68
4.61
4.40
4.51
4.50
4.56

4.40
4.41
4.32
4.17
4.31
4.27
4.33

t

Sig.

3.055

0.002*

3.368
4.099
4.101
2.913
2.704
3.044
3.782

0.001*
0.000*
0.000*
0.004*
0.007*
0.002*
0.000*

จากตารางที่ 27 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย และผลการเปรี ยบเทียบค่า “ที” (t-test) ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามภูมิลาเนา/
ถิ่ นพานักอาศัย ด้านบุ คลากร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดเชี ยงใหม่ และ
ต่างจังหวัด มีความต้องการต่อส่ วนประสมการตลาดโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีภูมิลาเนา/ถิ่ นพานักอาศัยอยู่ในจังหวัด
เชี ยงใหม่ และต่างจังหวัด มีความต้องการปั จจัยย่อย คื อ เจ้าหน้าที่มีบุคลิ กภาพและมารยาทดี เป็ น
กันเองและยิม้ แย้มแจ่มใส เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ ดูแลลูกค้าและเต็มใจให้บริ การ เจ้าหน้าที่แต่งกายสุ ภาพ
และเหมาะสม เจ้า หน้า ที่ มี ค วามรู ้ และให้คาแนะนาที่ ถูกต้อง เจ้า หน้า ที่ มี จานวนที่ เพียงพอต่ อการ
ให้บริ การ เจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วยความรวดเร็ วและถูกต้อง และเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปั ญหาอย่าง
รวดเร็ วและทันการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 28 แสดงจ านวน ค่ า เฉลี่ ย และผลการเปรี ย บเที ย บค่ า “ที ” (t-test) ความต้ อ งการของ
นักท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามภูมิลาเนา/
ถิ่นพานักอาศัย ด้ านกระบวนการให้ บริการ
ด้ านกระบวนการให้ บริการ
การมีระบบในการให้บริ การที่ดี มีคุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริ การมีความรวดเร็ ว
การให้บริ การมีความสะดวกสบาย
การมีระบบการจัดการที่ดีในกรณี มีผเู ้ ข้าชมเป็ นจานวนมาก
การมีป้ายแนะนาขั้นตอนการเข้ารับบริ การอย่างชัดเจนและ
เข้าใจง่าย
การมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี
การมีการเตรี ยมความพร้อมในกรณี ฉุกเฉิ น (เช่น อัคคีภยั
และอุบตั ิเหตุต่างๆ)
การมีการให้ขอ้ มูลเบื้องต้น แผ่นพับ คู่มือนาชมพิพิธภัณฑ์
รวม

ภูมลิ าเนา/ถิ่นพานักอาศัย
จ.เชียงใหม่ ต่ างจังหวัด
(192 คน) (208 คน)
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
4.46
4.25
4.44
4.24
4.48
4.25
4.41
4.15
4.40
4.23

t

Sig.

2.842
2.730
2.992
3.359
2.116

0.005*
0.007*
0.003*
0.001*
0.035*

4.42
4.39

4.20
4.19

2.739
2.637

0.006*
0.009*

4.35
4.41

4.14
4.20

2.384
3.159

0.018*
0.002*

จากตารางที่ 28 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย และผลการเปรี ยบเทียบค่า “ที” (t-test) ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามภูมิลาเนา/
ถิ่ นพานักอาศัย ด้านกระบวนการให้บริ การ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีภูมิลาเนาอยู่ในจัง หวัด
เชี ย งใหม่ และต่ า งจัง หวัด มี ค วามต้อ งการต่ อ ส่ ว นประสมการตลาดโดยรวมแตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
หากพิ จ ารณาปั จ จัย ย่อ ย พบว่า ผู ต้ อบแบบสอบถามที่ มี ภู มิ ล าเนา/ถิ่ น พ านัก อยู่ใ นจัง หวัด
เชียงใหม่ และต่างจังหวัด มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ การมีระบบในการให้บริ การที่ดี มีคุณภาพและ
มาตรฐาน การให้บริ การมีความรวดเร็ ว การให้บริ การมีความสะดวกสบาย มีระบบการจัดการที่ดีใน
กรณี มีผูเ้ ข้าชมเป็ นจานวนมาก มีป้ายแนะนาขั้นตอนการเข้ารั บบริ การอย่างชัดเจนและเข้าใจง่ าย มี
ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี มีการเตรี ยมความพร้อมในกรณี ฉุกเฉิ น เช่น อัคคีภยั และอุบตั ิเหตุต่างๆ
และมี การให้ขอ้ มู ลเบื้ องต้น แผ่นพับ คู่มือนาชมพิพิธภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
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ตารางที่ 29 แสดงจ านวน ค่ า เฉลี่ ย และผลการเปรี ย บเที ย บค่ า “ที ” (t-test) ความต้ อ งการของ
นักท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามภูมิลาเนา/
ถิ่นพานักอาศัย ด้ านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ด้ านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์มีความสวยงาม สงบ ร่ มรื่ น
และมีระเบียบ
มีเครื่ องแบบเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ หรื อการแต่งกายด้วยชุด
พื้นเมือง
มีป้ายแสดงแผนผังของพิพิธภัณฑ์อย่างชัดเจน
มีระบบรักษาความสะอาดภายในพิพิธภัณฑ์ฯ
ทางเข้า-ออกพิพิธภัณฑ์ฯ มองเห็นชัดเจนและสังเกตได้ง่าย
มีระบบไฟส่องสว่างภายในพิพิธภัณฑ์เพียงพอและ
เหมาะสม
มีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผูส้ ูงอายุและคนพิการ
มีที่นงั่ หรื อพื้นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
มีระบบกล้องวงจรปิ ดภายในพิพธิ ภัณฑ์
มีหอ้ งสุขาที่สะอาด
มีหอ้ งสุขาที่ปลอดภัย
มีจานวนห้องสุขาเพียงพอ
มีสถานที่จอดรถที่สะดวก
มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอ
มีสถานที่จอดรถที่ปลอดภัย
มีร้านจาหน่ายของที่ระลึกในพิพธิ ภัณฑ์
มีร้านจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่มในพิพิธภัณฑ์
มีกล่องรับฟังข้อคิดเห็นจากผูเ้ ข้าชมพิพิธภัณฑ์
รวม

ภูมลิ าเนา/ถิ่นพานักอาศัย
จ.เชียงใหม่ ต่ างจังหวัด
(192 คน) (208 คน)
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
4.68
4.53

t

Sig.

2.518

0.012*

4.42

4.17

3.129

0.002*

4.48
4.44
4.35
4.28

4.30
4.34
4.25
4.12

2.480
1.286
1.120
1.796

0.014*
0.199
1.120
0.073

4.17
4.33
4.34
4.39
4.35
4.31
4.35
4.32
4.37
4.07
4.03
4.18
4.32

4.09
4.23
4.17
4.20
4.21
4.13
4.19
4.17
4.19
3.90
3.84
4.04
4.17

0.911
1.090
2.157
2.430
1.795
2.099
1.983
1.808
2.175
1.738
1.831
1.611
2.489

0.363
0.276
0.032*
0.016*
0.073
0.036*
0.048*
0.071
0.030*
0.083
0.068
0.108
0.013*

จากตารางที่ 29 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย และผลการเปรี ยบเทียบค่า “ที” (t-test) ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามภูมิลาเนา/
ถิ่ นพานักอาศัย ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีภูมิลาเนาอยูใ่ น
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จังหวัดเชี ยงใหม่ และต่างจังหวัด มีความต้องการต่อส่ วนประสมการตลาดโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
หากพิ จ ารณาปั จ จัย ย่ อ ย พบว่า ผู ต้ อบแบบสอบถามที่ มี ภู มิ ล าเนา/ถิ่ น พ านัก อยู่ใ นจัง หวัด
เชี ยงใหม่ และต่างจังหวัด มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์มีความสวยงาม
สงบ ร่ มรื่ นและมีระเบียบ มีเครื่ องแบบเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์หรื อการแต่งกายด้วยชุ ดพื้นเมื อง มีป้าย
แสดงแผนผังของพิพิธภัณฑ์อย่างชัดเจน มีระบบกล้องวงจรปิ ดภายในพิพิธภัณฑ์ มีห้องสุ ขาที่สะอาด
มีจานวนห้องสุ ขาเพียงพอ มีสถานที่จอดรถที่สะดวก และมีสถานที่จอดรถที่ปลอดภัย แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.3.2 ผลการเปรี ยบเทียบความต้ องการของนักท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาด
พิพิธภัณฑ์ เรี ยนโบราณล้ านนา จาแนกตามอายุ โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way
ANOVA) กาหนดความมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
ตารางที่ 30 แสดงจานวน ค่ าเฉลี่ย ค่ า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้ องการของ
นักท่องเทีย่ วชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาดพิพธิ ภัณฑ์ เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามอายุ
อายุ
ส่ วนประสมการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านการนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ
รวม

<20
(97 คน)
ค่าเฉลีย่
4.24
4.32
4.18
4.20
4.43
4.36
4.29

21-30
(122 คน)
ค่าเฉลีย่
4.08
4.16
3.94
3.98
4.32
4.24
4.19

31-40
(75 คน)
ค่าเฉลีย่
4.16
4.00
3.96
4.14
4.52
4.27
4.21

41-50
(64 คน)
ค่าเฉลีย่
4.23
4.17
4.10
4.20
4.58
4.43
4.35

51-60
(30 คน)
ค่าเฉลีย่
4.25
4.11
4.04
4.13
4.45
4.27
4.18

>60
(12 คน)
ค่าเฉลีย่
4.22
4.10
4.12
3.98
4.53
4.21
4.12

F

Sig.

1.302
1.827
2.607
1.560
1.810
0.955
0.837

0.262
0.107
0.025*
0.170
0.110
0.445
0.524

4.29

4.13

4.17

4.30

4.20

4.18

1.753

0.122

จากตารางที่ 30 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามอายุ
พบว่า ผูต้ อบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดโดยรวมไม่แตกต่างกัน
หากพิจารณารายด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านช่ อง
ทางการจัดจาหน่าย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุไม่เกิ น 20 ปี
และ 21–30 ปี มี ความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านช่ องทางการจัดจ าหน่ าย แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุไม่เกิ น 20 ปี และ 31–40 ปี มีความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 31 แสดงจานวน ค่ าเฉลีย่ ค่ า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความต้ องการของนักท่ องเที่ยว
ชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาดพิพธิ ภัณฑ์ เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามอายุ ด้ านผลิตภัณฑ์
อายุ
ด้านผลิตภัณฑ์

ความมีชื่อเสี ยงของพิพิธภัณฑ์เรื อน
โบราณล้านนา
ความมีเอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์
เรื อนโบราณล้านนา
ความสวยงามของเรื อนโบราณและ
ยุง้ ข้าวล้านนา
การหาดูชมได้ยากของเรื อนโบราณ
และยุง้ ข้าวล้านนา
ความหลากหลายของเรื อนโบราณ
และยุง้ ข้าวล้านนา
ความหลากหลายของวัตถุและ
สิ่ งของที่จดั แสดงในพิพิธภัณฑ์
รู ปแบบ เทคนิค และความน่าสนใจ
ของนิทรรศการที่จดั แสดงใน
พิพิธภัณฑ์
ข้อมูลความรู้ที่ได้รับจากการเข้าชม
พิพิธภัณฑ์
รวม

<20
(97
คน)
ค่าเฉลีย่
3.73

21-30

41-50
(64
คน)
ค่าเฉลีย่
3.64

51-60
(30
คน)
ค่าเฉลีย่
3.87

>60
(12
คน)
ค่าเฉลีย่
4.08

F

Sig.

ค่าเฉลีย่
3.58

31-40
(75
คน)
ค่าเฉลีย่
3.65

1.112

0.354

4.32

4.28

4.48

4.48

4.57

4.58

2.154

0.058

4.45

4.40

4.53

4.56

4.57

4.67

1.119

0.350

4.38

4.39

4.63

4.58

4.60

4.50

2.450

0.033*

4.36

4.22

4.44

4.38

4.60

4.42

1.960

0.084

4.18

3.91

3.84

4.00

3.87

3.92

1.734

0.126

4.21

3.89

3.84

4.02

3.90

3.92

2.351

0.040*

4.31

4.04

3.89

4.19

4.07

3.75

3.481

0.004*

4.24

4.08

4.16

4.23

4.25

4.22

1.302

0.262

(122
คน)

จากตารางที่ 31 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามอายุ
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูต้ อบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดโดยรวมไม่แตกต่างกัน
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หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการปั จจัยย่อย คือ การหาดูชมได้
ยากของเรื อนโบราณและยุง้ ข้าวล้านนา รู ปแบบ เทคนิค และความน่าสนใจของนิ ทรรศการที่จดั แสดง
ในพิพิธภัณฑ์ และข้อมูลความรู ้ที่ได้รับจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุไม่เกิน 20
ปี และอายุ 21–30 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ รู ปแบบ เทคนิค และความน่าสนใจของนิทรรศการ
ที่ จ ัด แสดงในพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ และข้อ มู ล ความรู ้ ที่ ไ ด้รั บจากการเข้าชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ แตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุไม่เกิ น 20 ปี และ 31–40 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ การหาดู
ชมได้ยากของเรื อนโบราณและยุง้ ข้าวล้านนา รู ปแบบ เทคนิค และความน่าสนใจของนิ ทรรศการที่จดั
แสดงในพิพิธภัณฑ์ และข้อมูลความรู ้ที่ได้รับจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี และอายุเกิน 60 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ ข้อมูล
ความรู ้ที่ได้รับจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี อายุ 21–30 ปี และ 31–40 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ การหาดูชม
ได้ยากของเรื อนโบราณและยุง้ ข้าวล้านนา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 21–30 ปี และ 41–50 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ การหาดูชม
ได้ยากของเรื อนโบราณและยุง้ ข้าวล้านนา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 31–40 ปี และ 41–50 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ ข้อมูลความรู ้
ที่ได้รับจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 32 แสดงจานวน ค่ าเฉลี่ย ค่ า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้ องการของ
นักท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามอายุ ด้ าน
ราคา
อายุ
ด้านราคา

ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับผูใ้ หญ่
คนละ 20 บาท
ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับนักเรี ยน/
นักศึกษา คนละ 10 บาท
ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับผูส้ ู งอายุ
คนละ 10 บาท
การยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์
สาหรับเด็กอายุต่ากว่า 10 ปี
การยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์
สาหรับพระภิกษุ/นักบวช
การยกเว้นค่าเข้าชมสาหรับคนพิการ
การเปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์
โดยไม่เสี ยค่าบริ การ (ชมฟรี )
รวม

<20
(97 คน)

31-40
(75 คน)

41-50
(64 คน)

51-60
(30 คน)

>60
(12 คน)

F

Sig.

ค่าเฉลีย่
4.16

21-30
(122
คน)
ค่าเฉลีย่
4.12

ค่าเฉลีย่
4.08

ค่าเฉลีย่
4.33

ค่าเฉลีย่
4.13

ค่าเฉลีย่
3.92

0.784

0.562

4.37

4.25

4.01

4.25

4.10

3.83

1.928

0.089

4.30

4.16

3.89

4.03

4.07

4.18

1.493

0.191

4.52

4.39

4.23

4.37

4.57

4.25

1.358

0.239

4.41

4.30

4.28

4.35

4.40

4.33

0.262

0.933

4.57
3.92

4.43
3.50

4.32
3.19

4.53
3.38

4.47
3.10

4.58
3.67

1.006
3.285

0.414
0.006*

4.32

4.16

4.00

4.17

4.11

4.16

1.827

0.107

จากตารางที่ 32 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามอายุ
ด้านราคา พบว่า ผูต้ อบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดโดยรวมไม่แตกต่างกัน
หากพิ จารณาปั จจัย ย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามต้องการปั จจัย ย่อย คื อ การเปิ ด
ให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่เสี ยค่าบริ การ (ชมฟรี ) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุไม่เกิน 20
ปี และ 21–30 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ การเปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่เสี ยค่าบริ การ
(ชมฟรี ) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุไม่เกิ น 20 ปี และ 31–40 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ การเปิ ด
ให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่เสี ยค่าบริ การ (ชมฟรี ) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุไม่เกิ น 20 ปี และ 41–30 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ การเปิ ด
ให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่เสี ยค่าบริ การ (ชมฟรี ) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุไม่เกิ น 20 ปี และ 51–60 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ การเปิ ด
ให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่เสี ยค่าบริ การ (ชมฟรี ) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ตารางที่ 33 แสดงจานวน ค่ าเฉลี่ย ค่ า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้ องการของ
นักท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามอายุ ด้ าน
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
อายุ
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย

วันที่เปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์
คือวันจันทร์ -อาทิตย์
วันที่ปิดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์
คือวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลาที่เปิ ดให้บริ การเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ คือ 08.30-16.30 น.
ท่านต้องการให้เปิ ดบริ การเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ในวันหยุดนักขัตฤกษ์
ท่านต้องการชาระค่าบัตรเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ผ่านแอพพลิเคชัน่ เช่น
QR-Code
การจัดทาป้ ายบอกทางมายัง
พิพิธภัณฑ์ที่มองเห็นได้ง่ายและ
ชัดเจน
ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ทางโทรศัพท์
ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ทางอีเมล์
ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ผา่ นสื่ อออนไลน์
เช่น Facebook/Line
รวม

<20
(97
คน)
ค่าเฉลีย่
4.34

21-30

41-50
(64
คน)
ค่าเฉลีย่
4.55

51-60
(30
คน)
ค่าเฉลีย่
4.57

>60
(12
คน)
ค่าเฉลีย่
4.42

F

Sig.

ค่าเฉลีย่
4.37

31-40
(75
คน)
ค่าเฉลีย่
4.39

0.996

0.420

4.04

3.69

3.23

3.39

3.10

4.17

5.514

0.000*

4.34

4.17

4.23

4.31

4.37

4.33

0.718

0.610

4.03

3.95

4.13

4.31

4.47

4.00

2.068

0.069

3.99

3.77

3.80

3.67

3.63

3.67

0.988

0.425

4.39

4.01

4.03

4.38

4.17

4.42

3.361

0.006*

4.29

3.93

3.84

4.14

4.07

4.00

3.409

0.005*

4.10

3.78

3.73

4.05

4.00

4.18

2.492

0.031*

4.17

3.87

4.03

4.23

4.00

4.08

1.837

0.105

4.18

3.94

3.96

4.10

4.04

4.12

2.607

0.025*

(122
คน)
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จากตารางที่ 33 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามอายุ
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย พบว่า ผูต้ อบสอบถามมี ความต้องการส่ วนประสมการตลาดโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
หากพิ จารณาปั จจัย ย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามต้องการปั จจัย ย่อย คื อ วันที่ ปิด
ให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์คือวันหยุดนักขัตฤกษ์ การจัดทาป้ายบอกทางมายังพิพิธภัณฑ์ที่มองเห็นได้
ง่ายและชัดเจน ความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลพิพิธภัณฑ์ทางโทรศัพท์ และความสะดวกใน
การติดต่อสอบถามข้อมูลพิพิธภัณฑ์ผา่ นสื่ อออนไลน์ เช่น Facebook/Line แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี
และ 21–30 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ วันที่ปิดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวันหยุดนักขัตฤกษ์
การจัด ท าป้ า ยบอกทางมายัง พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ที่ ม องเห็ น ได้ง่ า ยและชัด เจน ความสะดวกในการติ ด ต่ อ
สอบถามข้อมูลพิพิธภัณฑ์ทางโทรศัพท์ และความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลพิพิธภัณฑ์ทาง
อีเมล์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี และ 31–40 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ วันที่ปิด
ให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวันหยุดนักขัตฤกษ์ การจัดทาป้ายบอกทางมายังพิพิธภัณฑ์ที่มองเห็นได้
ง่ายและชัดเจน ความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลพิพิธภัณฑ์ทางโทรศัพท์ และความสะดวกใน
การติดต่อสอบถามข้อมูลพิพิธภัณฑ์ทางอีเมล์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี และ 41–50 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ วันที่ปิด
ให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวันหยุดนักขัตฤกษ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี และ 51–60 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ วันที่ปิด
ให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวันหยุดนักขัตฤกษ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี 21–30 ปี และ 31–40 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ วันที่ปิดให้บริ การ
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวันหยุดนักขัตฤกษ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี 21–30 ปี และ 41–50 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ การจัดทาป้ าย
บอกทางมายังพิพิธภัณฑ์ที่มองเห็ นได้ง่ายและชัดเจน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ
0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี 21–30 ปี และ 51–60 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ วันที่ปิดให้บริ การ
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวันหยุดนักขัตฤกษ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี 31–30 ปี และ 41–50 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ การจัดทาป้ าย
บอกทางมายัง พิ พิ ธ ภัณฑ์ที่ ม องเห็ นได้ง่ า ยและชัดเจน ความสะดวกในการติ ดต่ อสอบถามข้อ มู ล
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พิพิธภัณฑ์ทางโทรศัพท์ และความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลพิพิธภัณฑ์ทางอีเมล์ แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี 31–40 ปี และมากกว่า 60 ปี มี ความต้องการปั จจัยย่อย คื อ วันที่ปิ ด
ให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวันหยุดนักขัตฤกษ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี 51–60 ปี และมากกว่า 60 ปี มี ความต้องการปั จจัยย่อย คื อ วันที่ปิ ด
ให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวันหยุดนักขัตฤกษ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 34 แสดงจานวน ค่ าเฉลี่ ย ค่ า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้ องการของ
นักท่ องเทีย่ วชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาดพิพธิ ภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามอายุ ด้ านการ
ส่ งเสริมการตลาด
อายุ
ด้านการส่ งเสริมการตลาด

การโฆษณาพิพิธภัณฑ์ผ่านสื่ อ
ออนไลน์ เช่น Facebook / YouTube
/ Line / Instagram
การโฆษณาพิพิธภัณฑ์ผ่านสื่ อ
ออฟไลน์ เช่น แผ่นพับ โบร์ ชวั ร์
นิตยสาร สิ่ งพิมพ์ ของที่ระลึก
การออกข่าวพิพิธภัณฑ์ผา่ นสื่ อ เช่น
กิจกรรมเพื่อสังคม บทความ โลโก้
ภาพนิ่ ง วิดีโอ
การสร้างเครื อข่ายกับพิพิธภัณฑ์อื่นๆ
เช่น บัตรเดียวเที่ยวหลายพิพิธภัณฑ์
บัตรสมาชิก
การจัดกิจกรรมพิเศษในพิพิธภัณฑ์ฯ
เพื่อให้คนมาเข้าชม
การเปิ ดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี ในวัน
สาคัญ เช่น วันเด็ก วันพระราชทาน
ปริ ญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลและกิจกรรม
ส่งเสริ มการตลาดได้ง่าย
รวม

<20
(97 คน)

21-30
(122 คน)

31-40
(75 คน)

41-50
(64 คน)

51-60
(30 คน)

F

Sig.

ค่าเฉลีย่
4.17

>60
(12
คน)
ค่าเฉลีย่
3.75

ค่าเฉลีย่
4.18

ค่าเฉลีย่
3.91

ค่าเฉลีย่
4.16

ค่าเฉลีย่
4.19

1.630

0.151

4.05

3.66

3.84

3.86

3.97

3.83

1.876

0.098

4.24

3.87

4.00

4.11

4.17

4.00

2.020

0.075

4.13

3.93

4.11

4.14

4.07

3.93

0.861

0.507

4.18

4.07

4.20

4.41

4.27

4.17

1.392

0.226

4.32

4.19

4.35

4.25

4.00

4.17

0.814

0.540

4.34

4.27

4.33

4.47

4.30

4.08

0.886

0.490

4.20

3.98

4.14

4.20

4.13

3.98

1.560

0.170
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จากตารางที่ 34 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามอายุ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ผูต้ อบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดโดยรวมไม่
แตกต่างกัน
หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการไม่แตกต่างกัน
เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการไม่
แตกต่างกัน
ตารางที่ 35 แสดงจานวน ค่ าเฉลี่ย ค่ า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้ องการของ
นักท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามอายุ ด้ าน
บุคลากร
อายุ
ด้านบุคลากร
เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพและมารยาทดี
เป็ นกันเอง และยิม้ แย้มแจ่มใส
เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ดูแลลูกค้าและเต็ม
ใจให้บริ การ
เจ้าหน้าที่แต่งกายสุ ภาพและ
เหมาะสม
เจ้าหน้าที่มีความรู้และให้คาแนะนาที่
ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่มีจานวนที่เพียงพอต่อการ
ให้บริ การ
เจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว
และถูกต้อง
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาอย่าง
รวดเร็ วและทันการณ์
รวม

<20
(97 คน)
ค่าเฉลีย่
4.47

21-30

41-50
(64 คน)
ค่าเฉลีย่
4.67

51-60
(30 คน)
ค่าเฉลีย่
4.57

>60
(12 คน)
ค่าเฉลีย่
4.67

F

Sig.

ค่าเฉลีย่
4.40

31-40
(75 คน)
ค่าเฉลีย่
4.63

1.877

0.097

4.44

4.35

4.60

4.72

4.60

4.67

3.121

0.009*

4.54

4.40

4.61

4.73

4.60

4.58

2.387

0.038*

4.46

4.36

4.53

4.59

4.47

4.42

1.076

0.373

4.34

4.15

4.31

4.41

4.27

4.36

1.220

0.299

4.36

4.35

4.49

4.52

4.40

4.42

0.680

0.638

4.39

4.28

4.48

4.48

4.30

4.58

1.191

0.313

4.43

4.32

4.52

4.58

4.45

4.53

1.810

0.110

(122 คน)

จากตารางที่ 35 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามอายุ
ด้านบุคลากร พบว่า ผูต้ อบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดโดยรวมไม่แตกต่างกัน
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หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการปั จจัยย่อย คือ เจ้าหน้าที่เอา
ใจใส่ ดูแลลู กค้าและเต็มใจให้บริ การ และเจ้าหน้าที่แต่งกายสุ ภาพและเหมาะสม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุไม่เกิน 20
ปี และ 41–50 ปี , อายุ 21–30 ปี และ 31–40 ปี , อายุ 21–30 ปี และ 41–50 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย
คือ เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ ดูแลลู กค้าและเต็มใจให้บริ การ แตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ
0.05 และผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี อายุ 21–30 ปี และ 31–40 ปี , อายุ 21–30 ปี และ 41–50 ปี มีความ
ต้องการปั จจัยย่อย คือ เจ้าหน้าที่แต่งกายสุ ภาพและเหมาะสม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
ตารางที่ 36 แสดงจานวน ค่ าเฉลี่ย ค่ า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้ องการของ
นักท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามอายุ ด้ าน
กระบวนการให้ บริการ
อายุ
ด้านกระบวนการให้ บริการ
มีระบบในการให้บริ การที่ดี มี
คุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริ การมีความรวดเร็ ว
การให้บริ การมีความสะดวกสบาย
มีระบบการจัดการที่ดีในกรณี มีผเู้ ข้า
ชมเป็ นจานวนมาก
มีป้ายแนะนาขั้นตอนการเข้ารับ
บริ การอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย
มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี
มีการเตรี ยมความพร้อมในกรณี
ฉุกเฉิ น เช่น อัคคีภยั และอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ
มีการให้ขอ้ มูลเบื้องต้น/แผ่นพับ/คู่มือ
นาชมพิพิธภัณฑ์
รวม

<20
(97 คน)
ค่าเฉลีย่
4.30

21-30

41-50
(64 คน)
ค่าเฉลีย่
4.49

51-60
(30 คน)
ค่าเฉลีย่
4.33

>60
(12 คน)
ค่าเฉลีย่
4.25

F

Sig.

ค่าเฉลีย่
4.34

31-40
(75 คน)
ค่าเฉลีย่
4.39

0.642

0.668

4.25
4.37
4.37

4.32
4.26
4.21

4.43
4.39
4.21

4.44
4.51
4.38

4.30
4.40
4.20

4.50
4.42
4.09

0.883
0.963
0.908

0.492
0.440
0.476

4.36

4.20

4.32

4.52

4.30

4.08

1.698

0.134

4.40
4.44

4.21
4.23

4.25
4.20

4.48
4.37

4.27
4.13

4.17
4.08

1.466
1.530

0.200
0.179

4.42

4.17

4.05

4.34

4.30

4.17

2.045

0.072

4.36

4.24

4.27

4.43

4.27

4.21

0.995

0.445

(122 คน)

จากตารางที่ 36 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามอายุ
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ด้า นกระบวนการให้บ ริ ก าร พบว่า พบว่า ผูต้ อบสอบถามมี ค วามต้องการส่ วนประสมการตลาด
โดยรวมไม่แตกต่างกัน
หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการไม่แตกต่างกัน
เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการไม่
แตกต่างกัน
ตารางที่ 37 แสดงจานวน ค่ าเฉลี่ย ค่ า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้ องการของ
นักท่ องเทีย่ วชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาดพิพธิ ภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามอายุ ด้ านการ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพ
อายุ
ด้านการนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ
บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์มีความ
สวยงาม สงบ ร่ มรื่ นและมีระเบียบ
มีเครื่ องแบบเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์
หรื อการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง
มีป้ายแสดงแผนผังของพิพิธภัณฑ์
อย่างชัดเจน
มีระบบรักษาความสะอาดภายใน
พิพิธภัณฑ์ฯ
ทางเข้า-ออกพิพิธภัณฑ์ฯ มองเห็น
ชัดเจนและสังเกตได้ง่าย
มีระบบไฟส่องสว่างภายใน
พิพิธภัณฑ์เพียงพอและเหมาะสม
มีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
ผูส้ ูงอายุและคนพิการ
มีที่นงั่ หรื อพื้นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
มีระบบกล้องวงจรปิ ดภายใน
พิพิธภัณฑ์
มีห้องสุขาที่สะอาด
มีห้องสุขาที่ปลอดภัย
มีจานวนห้องสุขาเพียงพอ
มีสถานที่จอดรถที่สะดวก
มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอ
มีสถานที่จอดรถที่ปลอดภัย

<20
(97 คน)
ค่าเฉลีย่
4.60

21-30

41-50
(64 คน)
ค่าเฉลีย่
4.69

51-60
(30 คน)
ค่าเฉลีย่
4.67

>60
(12 คน)
ค่าเฉลีย่
4.450

F

Sig.

ค่าเฉลีย่
4.53

31-40
(75 คน)
ค่าเฉลีย่
4.65

0.766

0.575

4.25

4.23

4.40

4.47

4.10

4.25

1.359

0.239

4.35

4.32

4.47

4.53

4.37

4.42

0.915

0.471

4.40

4.31

4.41

4.52

4.33

4.42

0.628

0.679

4.31

4.19

4.32

4.46

4.33

4.42

1.026

0.402

4.18

4.01

4.26

4.45

4.23

4.42

2.557

0.027*

4.23

4.07

4.00

4.28

4.10

4.00

1.007

0.413

4.30
4.25

4.25
4.26

4.21
4.24

4.44
4.39

4.33
4.20

4.08
3.82

0.714
1.071

0.613
0.376

4.36
4.33
4.23
4.25
4.27
4.33

4.23
4.25
4.22
4.22
4.19
4.16

4.21
4.22
4.17
4.24
4.23
4.25

4.42
4.38
4.32
4.36
4.32
4.44

4.27
4.23
4.13
4.40
4.27
4.27

4.09
4.00
4.00
4.25
4.25
4.25

0.913
0.696
0.428
0.415
0.230
1.159

0.472
0.627
0.829
0.838
0.949
0.329

(122 คน)
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ตารางที่ 37 แสดงจานวน ค่ าเฉลี่ย ค่ า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้ องการของ
นักท่ องเทีย่ วชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาดพิพธิ ภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามอายุ ด้ านการ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพ (ต่ อ)
อายุ
ด้านการนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ
มีร้านจาหน่ายของที่ระลึกใน
พิพิธภัณฑ์
มีร้านจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
ในพิพิธภัณฑ์
มีกล่องรับฟังข้อคิดเห็นจากผูเ้ ข้าชม
พิพิธภัณฑ์
รวม

<20
21-30
31-40
41-50
51-60
>60
(97 คน) (122 คน) (75 คน) (64 คน) (30 คน) (12 คน)
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
4.18
4.02
3.85
3.98
3.67
3.67

F

Sig.

2.081

0.067

4.15

4.00

3.73

3.94

3.47

3.73

3.140

0.009*

4.32

4.07

4.01

4.05

3.93

3.83

1.962

0.083

4.29

4.19

4.21

4.35

4.18

4.12

0.837

0.524

จากตารางที่ 37 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามอายุ
ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ พบว่า ผูต้ อบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาด
โดยรวมไม่แตกต่างกัน
หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความต้องการปั จจัยย่อย คือ มีระบบไฟ
ส่ อ งสว่า งภายในพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เ พี ย งพอและเหมาะสม และมี ร้ า นจ าหน่ า ยอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ใน
พิพิธภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุไม่เกิน 20
ปี และ 41–50 ปี , อายุ 21–30 ปี และ 41–50 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ มีระบบไฟส่ องสว่างภายใน
พิ พิ ธ ภัณฑ์เพี ย งพอและเหมาะสม แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 และผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี และ 31–40 ปี , อายุไม่เกิน 20 ปี และ 51–60 ปี มีความต้องการปั จจัย
ย่อย คือ มีร้านจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่มในพิพิธภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05

60

1.3.3 ผลการเปรี ยบเทียบความต้ องการของนักท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาด
พิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามระดับการศึกษา โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว
(F-test) กาหนดความมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
ตารางที่ 38 แสดงจานวน ค่ าเฉลี่ย ค่ า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้ องการของ
นั ก ท่ อ งเที่ยวชาวไทยต่ อ ส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ า นนา จ าแนกตามระดับ
การศึกษา
ส่ วนประสมการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
รวม

ต่ากว่าปริญญาตรี
(42 คน)
ค่าเฉลีย่
4.30
4.20
4.09
4.11
4.60
4.50
4.31
4.30

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
(278 คน)
ค่าเฉลีย่
4.15
4.17
4.01
4.07
4.38
4.26
4.22
4.18

สู งกว่ าปริญญาตรี
(80 คน)
ค่าเฉลีย่
4.20
4.11
4.12
4.25
4.58
4.37
4.27
4.27

F

Sig.

1.577
0.252
1.300
2.307
4.644
2.886
0.458
2.066

0.208
0.777
0.274
0.101
0.010*
0.057
0.633
0.128

จากตารางที่ 38 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า ผูต้ อบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดโดยรวมไม่แตกต่างกัน
หากพิจารณารายด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้าน
บุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาตรี มีความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านบุคลากร แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความต้องการ
ส่ วนประสมการตลาดด้านบุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 39 แสดงจานวน ค่ าเฉลี่ย ค่ า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้ องการของ
นั ก ท่ อ งเที่ยวชาวไทยต่ อ ส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ า นนา จ าแนกตามระดับ
การศึกษา ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้านผลิตภัณฑ์

ความมีชื่อเสี ยงของพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
ความมีเอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
ความสวยงามของเรื อนโบราณและยุง้ ข้าวล้านนา
การหาดูชมได้ยากของเรื อนโบราณและยุง้ ข้าวล้านนา
ความหลากหลายของเรื อนโบราณและยุง้ ข้าวล้านนา
ความหลากหลายของวัตถุและสิ่ งของที่จดั แสดงใน
พิพิธภัณฑ์
รู ปแบบ เทคนิค และความน่าสนใจของนิ ทรรศการที่จดั
แสดงในพิพิธภัณฑ์
ข้อมูลความรู้ที่ได้รับจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
รวม

ต่ากว่า
ปริญญาตรี
(42 คน)
ค่าเฉลีย่
3.88
4.52
4.60
4.52
4.40
4.12

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

F

Sig.

(278 คน)
ค่าเฉลีย่
3.65
4.36
4.47
4.44
4.30
3.95

สู งกว่ า
ปริญญาตรี
(80 คน)
ค่าเฉลีย่
3.68
4.41
4.48
4.60
4.51
3.96

1.206
1.155
0.759
2.172
2.960
0.698

0.300
0.316
0.469
0.115
0.053
0.498

4.07

3.97

3.96

0.305

0.737

4.29
4.30

4.08
4.15

4.05
4.20

1.499
1.577

0.225
0.208

จากตารางที่ 39 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามระดับ
การศึกษา ด้านผลิ ตภัณฑ์ พบว่า ผูต้ อบสอบถามมี ความต้องการส่ วนประสมการตลาดโดยรวมไม่
แตกต่างกัน
หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการไม่แตกต่างกัน
เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการไม่
แตกต่างกัน
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ตารางที่ 40 แสดงจานวน ค่ าเฉลี่ย ค่ า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้ องการของ
นั ก ท่ อ งเที่ยวชาวไทยต่ อ ส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ า นนา จ าแนกตามระดับ
การศึกษา ด้ านราคา
ด้านราคา

ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับผูใ้ หญ่ คนละ 20 บาท
ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับนักเรี ยน/นักศึกษา คนละ 10
บาท
ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับผูส้ ู งอายุ คนละ 10 บาท
การยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับเด็กอายุต่ากว่า 10 ปี
การยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับพระภิกษุ/นักบวช
การยกเว้นค่าเข้าชมสาหรับคนพิการ
การเปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่เสี ยค่าบริ การ
(ชมฟรี )
รวม

ต่ากว่า
ปริญญาตรี
(42 คน)
ค่าเฉลีย่
4.14
4.20

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

F

Sig.

(278 คน)
ค่าเฉลีย่
4.10
4.22

สู งกว่ า
ปริญญาตรี
(80 คน)
ค่าเฉลีย่
4.33
4.19

1.887
0.045

0.153
0.956

4.00
4.60
4.50
4.60
3.38

4.16
4.40
4.35
4.45
3.55

4.01
4.28
4.22
4.44
3.39

0.973
1.985
1.475
0.604
0.572

0.379
0.139
0.230
0.547
0.565

4.20

4.17

4.11

0.252

0.777

จากตารางที่ 40 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามระดับ
การศึกษา ด้านราคา พบว่า ผูต้ อบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดโดยรวมไม่แตกต่าง
กัน
หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการไม่แตกต่างกัน
เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการไม่
แตกต่างกัน
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ตารางที่ 41 แสดงจานวน ค่ าเฉลี่ย ค่ า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้ องการของ
นั ก ท่ อ งเที่ยวชาวไทยต่ อ ส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ า นนา จ าแนกตามระดับ
การศึกษา ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย

วันที่เปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวันจันทร์ –อาทิตย์
วันที่ปิดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลาที่เปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือ 08.30-16.30 น.
ต้องการให้เปิ ดบริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในวันหยุดนักขัต
ฤกษ์
ต้องการชาระค่าบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผา่ นแอพพลิเคชัน่
เช่น QR-Code
การจัดทาป้ ายบอกทางมายังพิพิธภัณฑ์ที่มองเห็นได้ง่ายและ
ชัดเจน
ความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลพิพิธภัณฑ์ทาง
โทรศัพท์
ความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลพิพิธภัณฑ์ทาง
อีเมล์
ความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลพิพิธภัณฑ์ผา่ นสื่ อ
ออนไลน์ เช่น Facebook/Line
รวม

ต่ากว่า
ปริญญาตรี
(42 คน)
ค่าเฉลีย่
4.48
3.52
4.48
4.21

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

F

Sig.

(278 คน)
ค่าเฉลีย่
4.35
3.69
4.22
4.02

สู งกว่ า
ปริญญาตรี
(80 คน)
ค่าเฉลีย่
4.60
3.39
4.31
4.34

4.031
1.746
2.147
3.474

0.018*
0.176
0.118
0.032*

3.64

3.79

3.90

0.799

0.450

4.36

4.14

4.25

1.309

0.271

4.12

4.03

4.06

0.241

0.786

3.93

3.88

4.05

1.057

0.348

4.12

3.98

4.23

2.533

0.081

4.09

4.01

4.12

1.300

0.274

จากตารางที่ 41 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามระดับ
การศึกษา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย พบว่า ผูต้ อบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาด
โดยรวมไม่แตกต่างกัน
หากพิ จารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามต้องการปั จจัยย่อย คื อ วันที่ เปิ ด
ให้บ ริ ก ารเข้า ชมพิพิธ ภัณฑ์ คื อวันจันทร์ – อาทิ ตย์ และต้องการให้เปิ ดบริ การเข้าชมพิพิธ ภัณฑ์ใน
วันหยุดนักขัตฤกษ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี และระดับ สู ง กว่าปริ ญญาตรี มี ค วามต้องการปั จจัย ย่อย คื อ วันที่ เปิ ดให้บริ ก ารเข้าชม
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พิพิธภัณฑ์ คือวันจันทร์ –อาทิตย์ และต้องการให้เปิ ดบริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในวันหยุดนักขัตฤกษ์
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 42 แสดงจานวน ค่ าเฉลี่ย ค่ า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้ องการของ
นั ก ท่ อ งเที่ยวชาวไทยต่ อ ส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ า นนา จ าแนกตามระดับ
การศึกษา ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ด้านการส่ งเสริมการตลาด

การโฆษณาพิพิธภัณฑ์ผ่านสื่ อออนไลน์ เช่น Facebook /
YouTube / Line / Instagram
การโฆษณาพิพิธภัณฑ์ผ่านสื่ อออฟไลน์ เช่น แผ่นพับ โบร์
ชัวร์ นิ ตยสาร สิ่ งพิมพ์ ของที่ระลึก
การออกข่าวพิพิธภัณฑ์ผา่ นสื่ อ เช่น กิจกรรมเพื่อสังคม
บทความ โลโก้ ภาพนิ่ ง วิดีโอ
การสร้างเครื อข่ายกับพิพิธภัณฑ์อื่นๆ เช่น บัตรเดียวเที่ยว
หลายพิพิธภัณฑ์ บัตรสมาชิก
การจัดกิจกรรมพิเศษในพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อให้คนมาเข้าชม
การเปิ ดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี ในวันสาคัญ เช่น วันเด็ก
วันพระราชทานปริ ญญาบัตรมหาวิทยาลัย เชี ยงใหม่
การพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและ
กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดได้ง่าย
รวม

ต่ากว่า
ปริญญาตรี
(42 คน)
ค่าเฉลีย่
4.14

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

F

Sig.

(278 คน)
ค่าเฉลีย่
4.03

สู งกว่ า
ปริญญาตรี
(80 คน)
ค่าเฉลีย่
4.21

1.244

0.289

3.74

8.85

3.89

0.329

0.720

4.02

4.03

4.13

0.362

0.696

4.10

4.00

4.24

2.265

0.105

4.24
4.19

4.12
4.21

4.43
4.40

4.171
1.379

0.016*
0.253

4.36

4.26

4.53

3.866

0.022*

4.11

4.07

4.25

2.307

0.101

จากตารางที่ 42 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามระดับ
การศึกษา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ผูต้ อบสอบถามมี ความต้องการส่ วนประสมการตลาด
โดยรวมไม่แตกต่างกัน
หากพิ จ ารณาปั จ จัย ย่อ ย พบว่า ผู ต้ อบแบบสอบถามมี ค วามต้อ งการปั จ จัย ย่อ ย คื อ การจัด
กิจกรรมพิเศษในพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อให้คนมาเข้าชม และการพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ให้สามารถเข้าถึ ง
ข้อมูลและกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดได้ง่าย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี และระดับ สู ง กว่า ปริ ญญาตรี มี ค วามต้องการปั จจัย ย่อย คื อ การจัดกิ จกรรมพิ เ ศษใน
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พิ พิ ธ ภัณฑ์ฯ เพื่ อให้ค นมาเข้า ชม และการพัฒนาเว็บไซต์พิ พิ ธ ภัณฑ์ใ ห้ส ามารถเข้าถึ งข้อมู ล และ
กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดได้ง่าย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 43 แสดงจานวน ค่ าเฉลี่ย ค่ า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้ องการของ
นั ก ท่ อ งเที่ยวชาวไทยต่ อ ส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ า นนา จ าแนกตามระดับ
การศึกษา ด้ านบุคลากร
ด้านบุคลากร

เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพและมารยาทดี เป็ นกันเอง และยิม้
แย้มแจ่มใส
เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ดูแลลูกค้าและเต็มใจให้บริ การ
เจ้าหน้าที่แต่งกายสุ ภาพและเหมาะสม
เจ้าหน้าที่มีความรู้และให้คาแนะนาที่ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่มีจานวนที่เพียงพอต่อการให้บริ การ
เจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วยความรวดเร็ วและถูกต้อง
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ วและทันการณ์
รวม

ต่ากว่า
ปริญญาตรี
(42 คน)
ค่าเฉลีย่
4.67
4.71
4.79
4.60
4.38
4.55
4.57
4.60

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

F

Sig.

(278 คน)
ค่าเฉลีย่
4.46

สู งกว่ า
ปริญญาตรี
(80 คน)
ค่าเฉลีย่
4.69

4.402

0.013*

4.42
4.46
4.41
4.26
4.35
4.32
4.38

4.71
4.71
4.58
4.30
4.56
4.51
4.58

7.897
7.473
2.358
0.475
3.403
3.381
4.644

0.000*
0.001*
0.096
0.622
0.034*
0.035*
0.010*

จากตารางที่ 43 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามระดับ
การศึกษา ด้านบุคลากร พบว่า ผูต้ อบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดโดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการปั จจัยย่อย คือ เจ้าหน้าที่มี
บุ คลิ กภาพและมารยาทดี เป็ นกันเอง และยิ้มแย้มแจ่มใส เจ้าหน้าที่ เอาใจใส่ ดูแลลู กค้า และเต็ม ใจ
ให้บริ การ เจ้าหน้าที่แต่งกายสุ ภาพและเหมาะสม เจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วยความรวดเร็ วและถู ก ต้อง
และเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปั ญหาอย่างรวดเร็ วและทันการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับ
ต่ากว่าปริ ญญาตรี และระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ ดูแล
ลูกค้าและเต็มใจให้บริ การ เจ้าหน้าที่แต่งกายสุ ภาพและเหมาะสม และเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปั ญหา
อย่างรวดเร็ วและทันการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี และระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความ
ต้องการปั จจัย ย่อย คื อ เจ้า หน้า ที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพและมารยาทดี เป็ นกันเอง และยิ้ม แย้ม แจ่ ม ใส และ
เจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วยความรวดเร็ วและถูกต้อง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความต้องการ
ปั จจัยย่อย คือ เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ ดูแลลูกค้าและเต็มใจให้บริ การ เจ้าหน้าที่แต่งกายสุ ภาพและเหมาะสม
และเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปั ญหาอย่างรวดเร็ วและทันการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
ตารางที่ 44 แสดงจานวน ค่ าเฉลี่ย ค่ า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้ องการของ
นั ก ท่ อ งเที่ยวชาวไทยต่ อ ส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ า นนา จ าแนกตามระดับ
การศึกษา ด้ านกระบวนการให้ บริการ
ด้านกระบวนการให้ บริการ

มีระบบในการให้บริ การที่ดี มีคุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริ การมีความรวดเร็ ว
การให้บริ การมีความสะดวกสบาย
มีระบบการจัดการที่ดีในกรณี มีผเู้ ข้าชมเป็ นจานวนมาก
มีป้ายแนะนาขั้นตอนการเข้ารับบริ การอย่างชัดเจนและ
เข้าใจง่าย
มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี
มีการเตรี ยมความพร้อมในกรณี ฉุกเฉิ น เช่น อัคคีภยั และ
อุบตั ิเหตุต่างๆ
มีการให้ขอ้ มูลเบื้องต้น/แผ่นพับ/คู่มือนาชมพิพิธภัณฑ์
รวม

ต่ากว่า
ปริญญาตรี
(42 คน)
ค่าเฉลีย่
4.64
4.45
4.71
4.45
4.52

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

F

Sig.

(278 คน)
ค่าเฉลีย่
4.28
4.30
4.29
4.25
4.25

สู งกว่ า
ปริญญาตรี
(80 คน)
ค่าเฉลีย่
4.48
4.44
4.44
4.28
4.44

5.781
1.552
6.374
1.227
3.596

0.003*
0.213
0.002*
0.294
0.028*

4.45
4.48

4.28
4.26

4.36
4.28

1.123
1.333

0.326
0.265

4.36
4.50

4.22
4.26

4.28
4.37

0.541
2.886

0.583
0.057

จากตารางที่ 44 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามระดับ
การศึกษา ด้านกระบวนการให้บริ การ พบว่า ผูต้ อบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาด
โดยรวมไม่แตกต่างกัน
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หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการปั จจัยย่อย คือ มีระบบในการ
ให้บริ การที่ดี มีคุณภาพและมาตรฐาน การให้บริ การมีความสะดวกสบาย และมีป้ายแนะนาขั้นตอน
การเข้ารับบริ การอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับ
ต่ากว่าปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาตรี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ มีระบบในการให้บริ การที่ดี มี
คุณภาพและมาตรฐาน การให้บริ การมีความสะดวกสบาย และมีป้ายแนะนาขั้นตอนการเข้ารับบริ การ
อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี และระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความต้องการ
ปั จจัยย่อย คือ การให้บริ การมีความสะดวกสบาย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความต้องการ
ปั จจัยย่อย คือ มีระบบในการให้บริ การที่ดี มีคุณภาพและมาตรฐาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 45 แสดงจานวน ค่ าเฉลี่ย ค่ า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้ องการของ
นั ก ท่ อ งเที่ยวชาวไทยต่ อ ส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ า นนา จ าแนกตามระดับ
การศึกษา ด้ านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ

บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์มีความสวยงาม สงบ ร่ มรื่ น
และมีระเบียบ
มีเครื่ องแบบเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ หรื อการแต่งกายด้วยชุด
พื้นเมือง
มีป้ายแสดงแผนผังของพิพิธภัณฑ์อย่างชัดเจน
มีระบบรักษาความสะอาดภายในพิพิธภัณฑ์ฯ
ทางเข้า-ออกพิพิธภัณฑ์ฯ มองเห็นชัดเจนและสังเกตได้
ง่าย
มีระบบไฟส่องสว่างภายในพิพิธภัณฑ์เพียงพอและ
เหมาะสม
มีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผูส้ ู งอายุและคนพิการ
มีที่นงั่ หรื อพื้นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
มีระบบกล้องวงจรปิ ดภายในพิพิธภัณฑ์
มีห้องสุขาที่สะอาด
มีห้องสุขาที่ปลอดภัย
มีจานวนห้องสุขาเพียงพอ
มีสถานที่จอดรถที่สะดวก
มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอ
มีสถานที่จอดรถที่ปลอดภัย
มีร้านจาหน่ายของที่ระลึกในพิพิธภัณฑ์
มีร้านจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่มในพิพิธภัณฑ์
มีกล่องรับฟังข้อคิดเห็นจากผูเ้ ข้าชมพิพิธภัณฑ์
รวม

ต่ากว่า
ปริญญาตรี
(42 คน)
ค่าเฉลีย่
4.76

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

F

Sig.

(278 คน)
ค่าเฉลีย่
4.59

สู งกว่ า
ปริญญาตรี
(80 คน)
ค่าเฉลีย่
4.58

1.503

0.224

4.07

4.30

4.39

2.0.39

0.132

4.48
4.55
4.48

4.37
4.36
4.37

4.44
4.40
4.44

0.530
1.025
2.172

0.589
0.360
0.115

4.55

4.36

4.40

0.816

0.443

4.48
4.26
4.05
4.45
4.40
4.33
4.45
4.36
4.56
3.95
3.86
4.02
4.31

4.25
4.16
4.16
4.26
4.21
4.28
4.22
4.18
4.22
4.00
3.96
4.14
4.22

4.40
4.29
4.16
4.28
4.37
4.29
4.33
4.39
4.33
3.94
3.86
3.99
4.27

0.219
0.900
2.080
0.076
0.138
0.469
1.653
2.295
3.490
0.177
0.420
1.209
0.458

0.803
0.408
0.126
0.927
0.871
0.626
0.193
0.102
0.031*
0.838
0.658
0.300
0.633

จากตารางที่ 45 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามระดับ
การศึกษา ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ พบว่า ผูต้ อบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสม
การตลาดโดยรวมไม่แตกต่างกัน
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หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการปั จจัยย่อย คือ มีสถานที่จอด
รถที่ปลอดภัย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับ
ต่ ากว่าปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาตรี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ มีสถานที่จอดรถที่ปลอดภัย
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.3.4 ผลการเปรี ยบเทียบความต้ องการของนักท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาด
พิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามอาชี พ โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F-test)
กาหนดความมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
ตารางที่ 46 แสดงจานวน ค่ าเฉลี่ย ค่ า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเที ยบรายคู่ ความต้ องการของ
นักท่องเทีย่ วชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาดพิพธิ ภัณฑ์ เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามอาชีพ

ส่ วนประสมการตลาด

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
รวม

นักเรียน/
นักศึกษา
(179 คน)
ค่าเฉลีย่
4.19
4.17
4.04
4.09
4.31
4.27
4.20
4.18

อาชีพ
ข้ าราชการ/
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ
(72 คน)
ค่าเฉลีย่
4.29
4.32
4.15
4.20
4.58
4.36
4.33
4.32

ทางานเอกชน/
ธุรกิจส่ วนตัว/
อาชีพอิสระ/อื่นๆ
(149 คน)
ค่าเฉลีย่
4.10
4.07
3.98
4.09
4.53
4.32
4.25
4.19

F

Sig.

3.166
3.111
1.898
0.802
7.416
0.538
1.148
2.401

0.043*
0.046*
0.151
0.449
0.001*
0.584
0.318
0.092

จากตารางที่ 46 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามอาชี พ
พบว่า ผูต้ อบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดโดยรวมไม่แตกต่างกัน
หากพิจารณารายด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านบุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นนักเรี ยน/
นักศึ กษา และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ของรั ฐ/รั ฐวิสาหกิ จ มี ความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้าน
บุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา และทางานเอกชน/ธุ รกิ จส่ วนตัว/อาชี พอิ สระ/
อื่นๆ มีความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านบุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรั ฐ/รัฐวิสาหกิ จ และทางานเอกชน/ธุ รกิ จ
ส่ วนตัว/อาชีพอิสระ/อื่นๆ มีความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 47 แสดงจานวน ค่ าเฉลี่ย ค่ า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้ องการของ
นักท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามอาชี พ ด้ าน
ผลิตภัณฑ์

ด้านผลิตภัณฑ์

ความมีชื่อเสี ยงของพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณ
ล้านนา
ความมีเอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณ
ล้านนา
ความสวยงามของเรื อนโบราณและยุง้ ข้าวล้านนา
การหาดูชมได้ยากของเรื อนโบราณและยุง้ ข้าว
ล้านนา
ความหลากหลายของเรื อนโบราณและยุง้ ข้าว
ล้านนา
ความหลากหลายของวัตถุและสิ่ งของที่จดั แสดง
ในพิพิธภัณฑ์
รู ปแบบ เทคนิค และความน่าสนใจของ
นิทรรศการที่จดั แสดงในพิพิธภัณฑ์
ข้อมูลความรู้ที่ได้รับจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
รวม

ทางานเอกชน/
ธุรกิจส่ วนตัว/
อาชีพอิสระ/อื่นๆ
(149 คน)
ค่าเฉลีย่
3.62

F

Sig.

(179 คน)
ค่าเฉลีย่
3.69

อาชีพ
ข้ าราชการ/
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ
(72 คน)
ค่าเฉลีย่
3.76

0.591

0.554

4.30

4.49

4.45

3.052

0.048*

4.43
4.39

4.57
4.68

4.51
4.50

1.528
5.934

0.218
0.003*

4.31

4.50

4.34

1.945

0.144

4.12

4.11

3.73

9.985

0.000*

4.10

4.07

3.79

6.689

0.001*

4.21
4.19

4.15
4.29

3.93
4.10

6.118
3.166

0.002*
0.043*

นักเรียน/
นักศึกษา
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จากตารางที่ 47 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามอาชี พ
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูต้ อบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
หากพิ จารณาปั จจัย ย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามต้อ งการปั จจัย ย่อย คื อ ความมี
เอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา การหาดูชมได้ยากของเรื อนโบราณและยุง้ ข้าวล้านนา
ความหลากหลายของวัตถุและสิ่ งของที่จดั แสดงในพิพิธภัณฑ์ รู ปแบบ เทคนิค และความน่าสนใจของ
นิ ทรรศการที่จดั แสดงในพิพิธภัณฑ์ และข้อมูลความรู ้ที่ได้รับจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นนักเรี ยน/
นักศึกษา และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ ความมีเอกลักษณ์
ของพิ พิ ธ ภัณ ฑ์เ รื อ นโบราณล้า นนา และการหาดู ช มได้ย ากของเรื อ นโบราณและยุง้ ข้า วล้านนา
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นนักเรี ยน/นักศึ กษา และทางานเอกชน/ธุ รกิ จส่ วนตัว/อาชี พอิ สระ/
อื่ นๆ มี ค วามต้องการปั จ จัย ย่อย คื อ ความมี เอกลัก ษณ์ ข องพิ พิ ธ ภัณฑ์เ รื อนโบราณล้านนา ความ
หลากหลายของวัตถุ และสิ่ งของที่ จดั แสดงในพิพิธ ภัณฑ์ รู ปแบบ เทคนิ ค และความน่ าสนใจของ
นิ ทรรศการที่จดั แสดงในพิพิธภัณฑ์ และข้อมูลความรู ้ที่ได้รับจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ น ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และทางานเอกชน/ธุ รกิจ
ส่ วนตัว/อาชี พอิสระ/อื่นๆ มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ การหาดูชมได้ยากของเรื อนโบราณและยุง้
ข้าวล้านนา ความหลากหลายของวัตถุและสิ่ งของที่จดั แสดงในพิพิธภัณฑ์ รู ปแบบ เทคนิค และความ
น่าสนใจของนิ ทรรศการที่จดั แสดงในพิพิธภัณฑ์ และข้อมูลความรู ้ที่ได้รับจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 48 แสดงจานวน ค่ าเฉลี่ย ค่ า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้ องการของ
นักท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามอาชี พ ด้ าน
ราคา

ด้านราคา

ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับผูใ้ หญ่ คนละ 20 บาท
ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับนักเรี ยน/นักศึกษา คน
ละ 10 บาท
ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับผูส้ ู งอายุ คนละ 10
บาท
การยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับเด็กอายุต่า
กว่า 10 ปี
การยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับพระภิกษุ/
นักบวช
การยกเว้นค่าเข้าชมสาหรับคนพิการ
การเปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่เสี ย
ค่าบริ การ (ชมฟรี )
รวม

ทางานเอกชน/
ธุรกิจส่ วนตัว/
อาชีพอิสระ/อื่นๆ
(149 คน)
ค่าเฉลีย่
4.13
4.11

F

Sig.

(179 คน)
ค่าเฉลีย่
4.06
4.26

อาชีพ
ข้ าราชการ/
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ
(72 คน)
ค่าเฉลีย่
4.43
4.31

4.508
1.593

0.012*
0.205

4.17

4.13

4.04

0.693

0.501

4.38

4.56

4.33

1.913

0.149

4.30

4.52

4.31

1.773

0.171

4.43
3.66

4.65
3.71

4.42
3.19

2.329
5.896

0.099
0.003*

4.17

4.32

4.07

3.111

0.046*

นักเรียน/
นักศึกษา

จากตารางที่ 48 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามอาชี พ
ด้านราคา พบว่า ผูต้ อบสอบถามมี ความต้องการส่ วนประสมการตลาดโดยรวมแตกต่างกันอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามต้องการปั จจัยย่อย คื อ ค่าเข้า ชม
พิพิธภัณฑ์สาหรับผูใ้ หญ่ คนละ 20 บาท และการเปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่เสี ยค่าบริ การ
(ชมฟรี ) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นนักเรี ยน/
นัก ศึ ก ษา และข้า ราชการ/เจ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ/รั ฐ วิส าหกิ จ มี ค วามต้องการปั จ จัย ย่อย คื อ ค่ า เข้า ชม
พิพิธภัณฑ์สาหรับผูใ้ หญ่ คนละ 20 บาท แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

73

ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา และทางานเอกชน/ธุ รกิ จส่ วนตัว/อาชี พอิ สระ/
อื่นๆ มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ การเปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่เสี ยค่าบริ การ (ชมฟรี )
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรั ฐ/รัฐวิสาหกิ จ และทางานเอกชน/ธุ รกิ จ
ส่ วนตัว/อาชี พอิสระ/อื่นๆ มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับผูใ้ หญ่ คนละ 20
บาท และการเปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่เสี ยค่าบริ การ (ชมฟรี ) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 49 แสดงจานวน ค่ าเฉลี่ย ค่ า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้ องการของ
นักท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามอาชี พ ด้ าน
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย

ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย

วันที่เปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวัน
จันทร์ –อาทิตย์
วันที่ปิดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวันหยุด
นักขัตฤกษ์
เวลาที่เปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือ 08.3016.30 น.
ต้องการให้เปิ ดบริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ใน
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ต้องการชาระค่าบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผา่ น
แอพพลิเคชัน่ เช่น QR-Code
การจัดทาป้ ายบอกทางมายังพิพิธภัณฑ์ที่มองเห็น
ได้ง่ายและชัดเจน
ความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูล
พิพิธภัณฑ์ทางโทรศัพท์
ความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูล
พิพิธภัณฑ์ทางอีเมล์
ความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูล
พิพิธภัณฑ์ผ่านสื่ อออนไลน์ เช่น Facebook/Line
รวม

ทางานเอกชน/
ธุรกิจส่ วนตัว/
อาชีพอิสระ/อื่นๆ
(149 คน)
ค่าเฉลีย่
4.40

F

Sig.

(179 คน)
ค่าเฉลีย่
4.28

อาชีพ
ข้ าราชการ/
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ
(72 คน)
ค่าเฉลีย่
4.74

10.26

0.000*

3.88

3.31

3.43

7.534

0.001*

4.20

4.38

4.29

1.369

0.256

3.91

4.43

4.17

7.737

0.001*

3.82

4.03

3.67

2.736

0.066

4.24

4.22

4.11

0.982

0.375

3.93

4.01

3.86

1.715

0.181

4.01

4.19

4.02

0.647

0.524

4.01

4.19

4.02

1.069

0.344

4.04

4.15

3.98

1.898

0.151

นักเรียน/
นักศึกษา
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จากตารางที่ 49 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามอาชี พ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า ผูต้ อบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดโดยรวมไม่
แตกต่างกัน
หากพิ จารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามต้องการปั จจัยย่อย คื อ วันที่ เปิ ด
ให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือ วันจันทร์ –อาทิตย์ วันที่ปิดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์คือวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ และต้องการให้เปิ ดบริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นนักเรี ยน/
นัก ศึ ก ษา และข้า ราชการ/เจ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ /รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ค วามต้อ งการปั จ จัย ย่อ ย คื อ วัน ที่ เ ปิ ด
ให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวันจันทร์ –อาทิตย์ วันที่ปิดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์คือวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ และต้องการให้เปิ ดบริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรั ฐ/รัฐวิสาหกิ จ และทางานเอกชน/ธุ รกิ จ
ส่ วนตัว/อาชี พอิสระ/อื่นๆ มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ วันที่เปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวัน
จันทร์ –อาทิตย์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 50 แสดงจานวน ค่ าเฉลี่ย ค่ า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้ องการของ
นักท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามอาชี พ ด้ าน
การส่ งเสริมการตลาด

ด้านการส่ งเสริมการตลาด

การโฆษณาพิพิธภัณฑ์ผ่านสื่ อออนไลน์ เช่น
Facebook / YouTube / Line / Instagram
การโฆษณาพิพิธภัณฑ์ผ่านสื่ อออฟไลน์ เช่น แผ่น
พับ โบร์ชวั ร์ นิตยสาร สิ่ งพิมพ์ ของที่ระลึก
การออกข่าวพิพิธภัณฑ์ผา่ นสื่ อ เช่น กิจกรรมเพื่อ
สังคม บทความ โลโก้ ภาพนิ่ง วิดีโอ
การสร้างเครื อข่ายกับพิพิธภัณฑ์อื่นๆ เช่น บัตร
เดียวเที่ยวหลายพิพิธภัณฑ์ บัตรสมาชิก
การจัดกิจกรรมพิเศษในพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อให้คน
มาเข้าชม
การเปิ ดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี ในวันสาคัญ เช่น
วันเด็ก วันพระราชทานปริ ญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
การพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลและกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดได้ง่าย
รวม

ทางานเอกชน/
ธุรกิจส่ วนตัว/
อาชีพอิสระ/อื่นๆ
(149 คน)
ค่าเฉลีย่
4.08

F

Sig.

(179 คน)
ค่าเฉลีย่
4.04

อาชีพ
ข้ าราชการ/
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ
(72 คน)
ค่าเฉลีย่
4.17

0.430

0.651

3.88

3.93

3.77

0.779

0.460

4.09

4.06

3.99

0.456

0.634

4.02

4.14

4.06

0.471

0.625

4.11

4.35

4.22

2.236

0.108

4.23

4.33

4.22

0.392

0.676

4.28

4.47

4.31

1.726

0.179

4.09

4.20

4.09

0.802

0.449

นักเรียน/
นักศึกษา

จากตารางที่ 50 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามอาชี พ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ผูต้ อบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดโดยรวมไม่
แตกต่างกัน
หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการไม่แตกต่างกัน
เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการไม่
แตกต่างกัน
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ตารางที่ 51 แสดงจานวน ค่ าเฉลี่ย ค่ า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้ องการของ
นักท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามอาชี พ ด้ าน
บุคลากร

ด้านบุคลากร

เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพและมารยาทดี เป็ นกันเอง
และยิม้ แย้มแจ่มใส
เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ดูแลลูกค้าและเต็มใจให้บริ การ
เจ้าหน้าที่แต่งกายสุ ภาพและเหมาะสม
เจ้าหน้าที่มีความรู้และให้คาแนะนาที่ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่มีจานวนที่เพียงพอต่อการให้บริ การ
เจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วยความรวดเร็ วและถูกต้อง
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ วและ
ทันการณ์
รวม

ทางานเอกชน/
ธุรกิจส่ วนตัว/
อาชีพอิสระ/อื่นๆ
(149 คน)
ค่าเฉลีย่
4.67

F

Sig.

(179 คน)
ค่าเฉลีย่
4.36

อาชีพ
ข้ าราชการ/
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ
(72 คน)
ค่าเฉลีย่
4.64

9.718

0.000*

4.32
4.40
4.35
4.19
4.30
4.29

4.67
4.69
4.61
4.42
4.56
4.53

4.65
4.65
4.54
4.32
4.48
4.44

11.839
7.988
4.774
2.596
4.302
3.069

0.000*
0.000*
0.009*
0.076
0.014*
0.048*

4.31

4.58

4.53

7.416

0.001*

นักเรียน/
นักศึกษา

จากตารางที่ 51 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามอาชี พ
ด้านบุคลากร พบว่า ผูต้ อบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการปั จจัยย่อย คือ เจ้าหน้าที่มี
บุ คลิ กภาพและมารยาทดี เป็ นกันเอง และยิ้มแย้มแจ่มใส เจ้าหน้าที่ เอาใจใส่ ดูแลลู กค้า และเต็ม ใจ
ให้บริ การ เจ้าหน้าที่แต่งกายสุ ภาพและเหมาะสม และเจ้าหน้าที่มีความรู ้และให้คาแนะนาที่ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วยความรวดเร็ วและถูกต้อง และเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปั ญหาอย่างรวดเร็ วและ
ทันการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นนักเรี ยน/
นักศึ กษา และข้าราชการ/เจ้า หน้าที่ ของรั ฐ/รั ฐวิสาหกิ จ มี ความต้องการปั จจัยย่อย คื อ เจ้าหน้าที่ มี
บุ คลิ กภาพและมารยาทดี เป็ นกันเอง และยิ้มแย้มแจ่มใส เจ้าหน้าที่ เอาใจใส่ ดูแลลู กค้าและเต็ ม ใจ
ให้บ ริ ก าร เจ้า หน้า ที่ แ ต่ ง กายสุ ภ าพและเหมาะสม เจ้า หน้า ที่ มี ค วามรู ้ และให้ค าแนะน าที่ ถู ก ต้อง
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เจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วยความรวดเร็ วและถูกต้อง และเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปั ญหาอย่างรวดเร็ วและ
ทันการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา และทางานเอกชน/ธุ รกิ จส่ วนตัว/อาชี พอิ สระ/
อื่นๆ มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพและมารยาทดี เป็ นกันเอง และยิม้ แย้มแจ่มใส
เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ ดูแลลูกค้าและเต็มใจให้บริ การ เจ้าหน้าที่แต่งกายสุ ภาพและเหมาะสม เจ้าหน้าที่มี
ความรู ้และให้คาแนะนาที่ถู กต้อง และเจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วยความรวดเร็ วและถูกต้อง แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 52 แสดงจานวน ค่ าเฉลี่ย ค่ า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้ องการของ
นักท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามอาชี พ ด้ าน
กระบวนการให้ บริการ

ด้านกระบวนการให้ บริการ

มีระบบในการให้บริ การที่ดี มีคุณภาพและ
มาตรฐาน
การให้บริ การมีความรวดเร็ ว
การให้บริ การมีความสะดวกสบาย
มีระบบการจัดการที่ดีในกรณี มีผเู้ ข้าชมเป็ น
จานวนมาก
มีป้ายแนะนาขั้นตอนการเข้ารับบริ การอย่าง
ชัดเจนและเข้าใจง่าย
มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี
มีการเตรี ยมความพร้อมในกรณี ฉุกเฉิ น เช่น
อัคคีภยั และอุบตั ิเหตุต่างๆ
มีการให้ขอ้ มูลเบื้องต้น/แผ่นพับ/คู่มือนาชม
พิพิธภัณฑ์
รวม

ทางานเอกชน/
ธุรกิจส่ วนตัว/
อาชีพอิสระ/อื่นๆ
(149 คน)
ค่าเฉลีย่
4.43

F

Sig.

(179 คน)
ค่าเฉลีย่
4.26

อาชีพ
ข้ าราชการ/
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ
(72 คน)
ค่าเฉลีย่
4.47

3.212

0.041*

4.23
4.25
4.27

4.46
4.49
4.35

4.42
4.45
4.24

3.745
3.987
0.450

0.024*
0.019*
0.638

4.27

4.38

4.35

0.703

0.495

4.32
4.34

4.33
4.21

4.29
4.26

0.114
0.841

0.892
0.432

4.28

4.28

4.20

0.410

0.664

4.27

4.36

4.32

0.538

0.584

นักเรียน/
นักศึกษา

จากตารางที่ 52 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามอาชี พ
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ด้านกระบวนการให้บ ริ การ พบว่า ผูต้ อบสอบถามมี ความต้องการส่ วนประสมการตลาดโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการปั จจัยย่อย คือ มีระบบในการ
ให้บ ริ ก ารที่ ดี มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน การให้บ ริ ก ารมี ค วามรวดเร็ ว และการให้บ ริ ก ารมี ค วาม
สะดวกสบาย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นนักเรี ยน/
นักศึกษา และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ มีระบบในการ
ให้บ ริ ก ารที่ ดี มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน การให้บ ริ ก ารมี ค วามรวดเร็ ว และการให้บ ริ ก ารมี ค วาม
สะดวกสบาย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบสอบถามที่ เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา และทางานเอกชน/ธุ รกิ จส่ วนตัว/อาชี พอิสระ/อื่นๆ มี
ความต้องการปั จจัยย่อย คือ มีระบบในการให้บริ การที่ดี มีคุณภาพและมาตรฐาน การให้บริ การมีความ
รวดเร็ ว และการให้บริ การมีความสะดวกสบาย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 53 แสดงจานวน ค่ าเฉลี่ย ค่ า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้ องการของ
นักท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามอาชี พ ด้ าน
การนาเสนอลักษณะทางกายภาย

ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ

บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์มีความสวยงาม สงบ
ร่ มรื่ นและมีระเบียบ
มีเครื่ องแบบเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ หรื อการแต่ง
กายด้วยชุดพื้นเมือง
มีป้ายแสดงแผนผังของพิพิธภัณฑ์อย่างชัดเจน
มีระบบรักษาความสะอาดภายในพิพิธภัณฑ์ฯ
ทางเข้า-ออกพิพิธภัณฑ์ฯ มองเห็นชัดเจนและ
สังเกตได้ง่าย
มีระบบไฟส่องสว่างภายในพิพิธภัณฑ์เพียงพอ
และเหมาะสม
มีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผูส้ ู งอายุและคน
พิการ
มีที่นงั่ หรื อพื้นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
มีระบบกล้องวงจรปิ ดภายในพิพิธภัณฑ์
มีห้องสุขาที่สะอาด
มีห้องสุขาที่ปลอดภัย
มีจานวนห้องสุขาเพียงพอ
มีสถานที่จอดรถที่สะดวก
มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอ
มีสถานที่จอดรถที่ปลอดภัย
มีร้านจาหน่ายของที่ระลึกในพิพิธภัณฑ์
มีร้านจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่มในพิพิธภัณฑ์
มีกล่องรับฟังข้อคิดเห็นจากผูเ้ ข้าชมพิพิธภัณฑ์
รวม

ทางานเอกชน/
ธุรกิจส่ วนตัว/
อาชีพอิสระ/อื่นๆ
(149 คน)
ค่าเฉลีย่
4.70

F

Sig.

(179 คน)
ค่าเฉลีย่
4.54

อาชีพ
ข้ าราชการ/
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ
(72 คน)
ค่าเฉลีย่
4.57

3.132

0.045*

4.19

4.47

4.34

3.287

0.038*

4.30
4.31
4.20

4.49
4.44
4.46

4.46
4.46
4.35

2.615
1.593
3.182

0.074
0.205
0.043*

4.06

4.33

4.30

4.299

0.014*

4.12

4.22

4.09

0.481

0.619

4.23
4.21
4.25
4.25
4.17
4.18
4.18
4.20
4.08
4.05
4.16
4.20

4.36
4.49
4.35
4.33
4.28
4.46
4.39
4.42
3.96
3.92
4.11
4.33

4.32
4.21
4.30
4.28
4.24
4.28
4.25
4.30
3.89
3.79
4.03
4.25

0.757
3.648
0.411
0.320
0.478
3.005
1.639
1.989
1.708
2.764
0.927
1.148

0.470
0.027*
0.663
0.727
0.620
0.051
0.195
0.138
0.183
0.064
0.397
0.318

นักเรียน/
นักศึกษา
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จากตารางที่ 53 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรี ยบเทียบรายคู่ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา จาแนกตามอาชี พ
ด้านกระบวนการให้บริ การ พบว่า ผูต้ อบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดโดยรวมไม่
แตกต่างกัน
หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการปั จจัยย่อย คือ บรรยากาศ
ภายในพิพิธภัณฑ์มีความสวยงาม สงบ ร่ มรื่ นและมีระเบียบ มีเครื่ องแบบเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ หรื อการ
แต่งกายด้วยชุ ดพื้นเมื อง มี ป้ายแสดงแผนผังของพิพิธภัณฑ์อย่างชัดเจน ทางเข้า-ออกพิพิธภัณฑ์ฯ
มองเห็นชัดเจนและสังเกตได้ง่าย มีระบบไฟส่ องสว่างภายในพิพิธภัณฑ์เพียงพอและเหมาะสม และมี
ระบบกล้องวงจรปิ ดภายในพิพิธภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นนักเรี ยน/
นักศึกษา และทางานเอกชน/ธุ รกิจส่ วนตัว/อาชีพอิสระ/อื่นๆ มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ บรรยากาศ
ภายในพิพิธภัณฑ์มีความสวยงาม สงบ ร่ มรื่ นและมีระเบียบ มีป้ายแสดงแผนผังของพิพิธภัณฑ์อย่าง
ชัดเจน และมีระบบไฟส่ องสว่างภายในพิพิธภัณฑ์เพียงพอและเหมาะสม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รั ฐวิสาหกิ จ มี
ความต้องการปั จจัยย่อย คื อ มี เครื่ องแบบเจ้าหน้าที่ พิพิธภัณฑ์ หรื อการแต่งกายด้วยชุ ดพื้นเมื อง มี
ระบบไฟส่ อ งสว่า งภายในพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เ พี ย งพอและเหมาะสม และมี ร ะบบกล้อ งวงจรปิ ดภายใน
พิพิธภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรั ฐ/รัฐวิสาหกิ จ และทางานเอกชน/ธุ รกิ จ
ส่ วนตัว/อาชี พอิ ส ระ/อื่ นๆ มี ความต้องการปั จจัยย่อย คื อ มีระบบกล้องวงจรปิ ดภายในพิพิ ธ ภัณฑ์
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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4.4 ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 54 แสดงข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนประสม
ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ
การตลาด
ควรรักษาสภาพเรื อนและเครื่ องใช้ที่เป็ นของเก่าจริ งๆ ไม่ควรมีของแปลกปลอม
ด้ าน
ผลิตภัณฑ์ หรื อของใช้ที่ไม่ใช่ยคุ สมัยนั้นๆ ประกอบอยู่ เรื อนบางหลังมีอุปกรณ์นอนของ
คนงาน (ไม่แน่ใจ แต่ไม่ควรมี) เรื อนบางหลังมีชกั โครกและอ่างล้างมือ ควรเอา
ออก เพราะขัดอารมณ์ในการชมอย่างมาก
เนื่องจากมีเวลาในการเข้าชมน้อย เพราะตั้งใจมาร่ วมงานเสวนามากกว่า แต่ก็ทาให้
ได้รู้จกั พิพิธภัณฑ์น้ ี จึงเกิดความสนใจ อยากเข้าร่ วมชมภายในบ้านแต่ละเรื อน
อย่างละเอียดกว่านี้ ซึ่ งได้แค่เดินชมบริ เวณรอบตัวเรื อน และไม่ครบทุกเรื อนใน
เวลาอันจากัด รู ้สึกชอบ อยากเข้าชมอย่างจริ งจัง ซึ่ งอาจต้องใช้เวลาไม่ต่ากว่า 2-3
ชัว่ โมงหรื อครึ่ งวัน เรื อนแต่ละหลังสวยงาม มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน น่าสนใจมาก
ดังนั้น ความคิดเห็นต่างๆ จึงให้ในระดับกลาง เพราะยังสัมผัสไม่ครบทุกด้าน
ขอบคุณที่อนุรักษ์เรื อนไทยอันมีคุณค่านี้ไว้ให้ชื่นชม
บ้านมีความทรุ ดโทรม เมื่อฝนตก พื้นค่อนข้างลื่น ตัวบ้านไม่ป้องกันฝน พื้นบน
บ้านเปี ยก ทาให้ไม่สะดวกที่จะต้องขึ้นไปดูหรื อถอดรองเท้า
ตัวบ้านมีแค่บา้ นเปล่าๆ เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาชม ดูจะน่าสนใจน้อยเกินไป ควรมี
การจาลองวิถีชีวติ ว่าแต่ละห้องเอาไว้ทาอะไรบ้าง
พิพิธภัณฑ์ควรจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับวิถีชีวติ ความเป็ นอยู่ เครื่ องเรื อน
เครื่ องใช้ อาหารการกิน การแต่งกาย และการประกอบอาชีพของคนในล้านนาใน
อดีตถึงปั จจุบนั เพื่อให้ผเู ้ ข้าชมเข้าใจสิ่ งที่กาลังชม และสิ่ งที่พิพิธภัณฑ์ตอ้ งการ
สื่ อสารหรื อสร้างความรู ้ให้แก่ผเู ้ ข้าชม
เรื อนบางหลังชารุ ด น้ าฝนรั่วจากหลังคา ถ้าได้รับการซ่อมแซมจะเป็ นผลดีกบั ตัว
เรื อน ที่จะใช้งานได้อย่างยาวนานในอนาคต
อยากให้อนุ รักษ์พิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนาอยูค่ ู่กบั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตลอดไปอย่างยัง่ ยืน
ขอบคุณที่ทางพิพิธภัณฑ์ได้ช่วยรักษาเรื อนของคนล้านนาในสมัยก่อน ซึ่ งปัจจุบนั
ไม่ค่อยได้เห็นแล้ว มาเที่ยวแล้วคิดถึงบ้านหลังเก่า ขอขอบคุณ
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ตารางที่ 54 แสดงข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่ อ)
ส่ วนประสม
การตลาด

ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ
ควรมีการตกแต่งบ้านเรื อนแต่ละหลังให้เห็นวิถีชีวติ ในยุคสมัยของบ้าน
ดี เรื อนสวยงาม อนุรักษ์ความเป็ นไทย หาดูได้ยากในปัจจุบนั
ได้รับความรู ้ดา้ นสถาปัตยกรรมเรื อนโบราณ และควรได้รับการอนุ รักษ์สืบต่อไป
ให้รุ่นลูกรุ่ นหลานได้เรี ยนรู ้จากของจริ ง
ต้องการให้มีการจัดแสดงภาพความเป็ นอยูส่ มัยล้านนาประกอบเรื อนต่างๆ (ภาพ
จาลอง หุ่นจาลอง) เพื่อความสมจริ ง และได้ภาพหรื อจินตนาการได้จริ งว่า
สมัยก่อนมีวถิ ีการใช้ชีวติ อย่างไร
ถ้าในตัวบ้านมีสิ่งของ เครื่ องใช้ประดับ คงทาให้รู้สึกและสัมผัสได้ถึงวิถีชีวติ
แท้จริ งของชาวบ้านสมัยก่อน
บ้านบางหลังเริ่ มมีการผุพงั ควรได้รับการซ่อมแซมเพื่อความปลอดภัยและความ
สวยงาม ขอบคุณครับ มีความสุ ขมากที่ได้มาชม
ประทับใจในความสวยงามของเรื อนทุกหลัง อยากให้เปิ ดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพื่อให้
ทุกคนได้เยีย่ มชมตลอดไปค่ะ
เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู ้มากมาย และสามารถศึกษาสถาปั ตยกรรมได้อย่าง
ชัดเจน
ภายในเรื อนบางหลังมีของใช้ตกแต่ง แต่บางหลังไม่มี ทาให้เกิดความเข้าใจใน
ห้องของเรื อนแต่ละหลังน้อยกว่าที่ควร
เรื อนโบราณมีความหลากหลาย ควรค่าแก่การอนุ รักษ์
ศิลปะที่ประเมินราคามิได้
สวยงาม เห็นควรอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้ชม
เสนอให้มีการจัดเครื่ องเรื อนที่เกี่ยวข้องกับเรื อนต่างๆ จะน่าสนใจมากขึ้น
อยากให้มีรูปแบบบ้านล้านนามากกว่านี้จะดีมาก
อยากให้มีอาคารพื้นถิ่นมากกว่านี้
อยากให้มีอุปกรณ์เครื่ องใช้ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็ นล้านนาในบ้านทรงไทย
แต่ละหลังให้มากขึ้น
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ตารางที่ 54 แสดงข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่ อ)
ส่ วนประสม
ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ
การตลาด
ด้ านราคา เด็กไทยและเยาวชนไทย ผูส้ ู งอายุ ควรเข้าชมฟรี
พิพิธภัณฑ์ควรเปิ ดให้บริ การเข้าชมฟรี สาหรับนักเรี ยน นักศึกษา ผูส้ ู งอายุ คน
พิการและนักบวช
ควรเก็บค่าเข้าชมนักท่องเที่ยวต่างชาติในราคาสู งกว่าคนไทย เช่น 100 200 300
บาท เพราะค่าเงินต่างกัน
ร้านอาหารหรื อเครื่ องดื่มราคาสู งเกินไป เพราะเป็ นเพียงคาเฟ่
ด้ านการช่ อง ควรเปิ ดทุกวันหยุด
ทางการจัด น่าจะเปิ ดบริ การทุกวันหรื อในวันหยุดนักขัตฤกษ์
จาหน่ าย พยายามนานักท่องเที่ยว Visit CMU ให้นงั่ รถมาจอดจุดนี้ดว้ ย นอกเหนื อจากอ่างแก้ว
เพื่อจะได้มีรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
หาตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยีย่ มชมมากๆ ผ่านสื่ อหรื อขอความร่ วมมือกับการ
ท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) ฯลฯ
อาจจะทากิจกรรมร่ วมกับองค์กรหรื อสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นกั เรี ยน
นักศึกษา มีอารมณ์ร่วมและอยากช่วยกันอนุรักษ์และพัฒนาพื้นถิ่นมากกว่านี้
โทรศัพท์ถามทั้งสองเบอร์ แต่ไม่มีคนรับสายทั้งสองเบอร์ ควรจะมีคนคอยรับสาย
สาหรับผูไ้ ม่รู้ทาง
ด้ านการ ควรจัดพิมพ์หนังสื อเพิ่มเติมให้แก่ผสู ้ นใจ
ควรจัดงาน/กิจกรรมเพิม่ เติมให้คนมาเข้าชม
ส่ งเสริม
การตลาด ควรประชาสัมพันธ์ในสื่ อมากๆ เพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยรักศิลปะไทยให้เด็ก
ประชาสัมพันธ์ให้นกั ท่องเที่ยวต่างชาติมาเยีย่ มชม โปรโมทให้ถี่สุดฤทธิ์
ควรประชาสัมพันธ์ให้แพร่ หลาย ในความคิดยังหาข้อมูลหรื อเป็ นที่รู้จกั ได้ยากอยู่
ต่อการเข้ามาเที่ยว
มีการประชาสัมพันธ์ที่กว้างขวาง
อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้คนรู ้จกั มากกว่านี้
อยากให้มีการจัดงาน นิทรรศการ ตลาด กาดหมั้ว ให้เข้ากับบรรยากาศ เพื่อให้คน
รู ้จกั
อยากให้ส่งเสริ มให้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น
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ตารางที่ 54 แสดงข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่ อ)
ส่ วนประสม
การตลาด

ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ
อยากให้มีการประชาสัมพันธ์สถานที่ให้มากกว่านี้ เพื่อที่จะให้คนทัว่ ไปรู ้จกั และ
เข้ามาเยีย่ มชม
การประชาสัมพันธ์มากกว่านี้
ขอให้มีการโฆษณาเผยแพร่ มากกว่านี้
ควรโปรโมทสถานที่ผา่ นทางออนไลน์มากขึ้น สร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจ เพื่อ
ดึงดูดคน เพราะคนในพื้นที่ (เชียงใหม่) บางคนยังไม่รู้จกั
ควรมีการจัดงานแสดงวัฒนธรรมล้านนาที่นี่ เพื่อส่ งเสริ มความรู ้ และรักษา
วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมโบราณ
ควรมีกิจกรรมให้นกั ท่องเที่ยวที่มาชมด้วย
ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีกว่านี้ เพื่อที่พิพิธภัณฑ์จะได้มีคนรู ้จกั และมา
เที่ยวมากขึ้น
ควรติดป้ายเชิญชวนหรื อประกาศบริ เวณทางเข้าเมื่อจัดกิจกรรม
ควรทาการตลาดให้มากขึ้น เพราะทาเลที่ต้ งั และจานวนเรื อนไทยล้านนาน่าสนใจ
อยูแ่ ล้ว ควรเพิม่ รู ปแบบกิจกรรมที่เชิญนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชมมากขึ้น รวมทั้ง
โรงเรี ยนและบริ ษทั เอกชน/ทัวร์
ควรประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ครับ เพราะเป็ นที่ที่น่าสนใจมากๆ
ควรส่ งเสริ มให้คนมาเยีย่ มชมเยอะๆ น่าจะเปิ ดคาเฟ่ ให้คนเข้ามามากๆ
แนะนานักศึกษาสถาปั ตยกรรมใช้ไม้สักสร้างเรื อนไม้โบราณขึ้นมาใหม่ และให้มี
การประกวดแข่งขันตามความคิดสร้างสรรค์ ประยุกต์แนวสถาปั ตยกรรมใหม่
ประชาสัมพันธ์ให้คนท้องถิ่นรับทราบถึงองค์กร ความสาคัญของสถานที่ ให้คน
ท้องถิ่นเข้ามาให้ความสนใจ เพื่อปากต่อปาก เผยแพร่ ให้คนในต่างถิ่นเข้ามาด้วย
โดยที่คนท้องถิ่นเห็นค่าและรักษาความเป็ นคนเมือง การอยูอ่ าศัยของเรา
ประทับใจ คนทัว่ ไปควรได้มีโอกาสมาชมเรื อนโบราณล้านนา ประชาสัมพันธ์ให้
มากๆ ครับ
เป็ นการให้ความรู ้แก่คนรุ่ นหลัง แต่ควรมีการประชาสัมพันธ์หรื อจัดกิจกรรม
เพื่อให้คนรู ้จกั มากกว่านี้ โดยรวมชอบบรรยากาศที่สงบเงียบ ผ่อนคลายดีค่ะ
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ตารางที่ 54 แสดงข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่ อ)
ส่ วนประสม
การตลาด

ด้ านบุคลากร

ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ
เผยแพร่ ให้มากกว่านี้
เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์จะดีมาก การยิงแอดโฆษณาให้ต่างชาติยงั ไม่เห็น
เท่าที่ควร
ร่ วมเป็ นกาลังใจในการเชิ ญชวนประชาสัมพันธ์ และจะช่วยประชาสัมพันธ์ค่ะ
เสนอให้มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ วฒั นธรรม และประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
การประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อออนไลน์
อยากให้มีประชาสัมพันธ์มากกว่านี้ บางทีมองเห็น คิดว่าเป็ นสถานที่ราชการ
อยากให้มีเว็บไซต์ เฟสบุค๊ หรื อเบอร์ โทรที่สามารถติดต่อได้ง่าย สะดวก และ
อัพเด็ทข้อมูลบนเว็บ
ควรมีไกด์ผนู ้ าเที่ยวและให้ความรู ้แก่ผเู ้ ข้าชม
ควรมีวทิ ยากรบรรยาย/นาชม
มารยาทของคนดูแลเรื อน ผูเ้ ข้าชมอยูข่ า้ งล่าง กวาดฝุ่ นผงจากข้างบนลงมาบน
ศีรษะผูเ้ ข้าชม ครั้งแรกคิดว่าไม่เห็น แต่ปรากฏว่าเห็นแล้วก็ไม่หยุดกวาด เราต้อง
ถอยออกมาคอยจนเค้ากวาดเสร็ จ จึงจะเดินขึ้นบันได้ได้ หน้าตาไม่เป็ นมิตรกับผู ้
เข้าชมเลย น่าจะมีการอบรมมารยาทหรื อทาความเข้าใจกับผูด้ ูแลรักษาความ
สะอาดด้วยค่ะ (เข้าชมวันที่ 16 ต.ค. 62 เวลา 10.00 - 11.30 น.)
อยากให้มีไกด์บรรยายเป็ นรอบๆ (ถ้าคนเยอะขึ้น)
ควรมีตาแหน่งนักบริ หารจัดการศิลปะและพิพิธภัณฑ์ เพื่อการบริ หารจัดการ
พิพิธภัณฑ์
น่าจะมีวทิ ยากรเดินให้ความรู ้เพิม่ เติม
ประทับใจในการบริ การของเจ้าหน้าที่
พนักงานบริ การดี ตอนเข้าชมมีการอธิบายที่ดี
อยากให้มีเจ้าหน้าที่คอยแนะนา บรรยายประจาบ้านแต่ละหลัง เพื่อให้ผเู ้ ข้าชมได้
ความรู ้และประวัติความเป็ นมาของบ้านแต่ละหลัง
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ตารางที่ 54 แสดงข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่ อ)
ส่ วนประสม
การตลาด

ด้ าน
กระบวนการ
ให้ บริการ

ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ
อยากให้มีวทิ ยากรให้คาแนะนาในแต่ละบ้าน หรื อมีคนนาเที่ยวให้คาอธิ บายในแต่
ละจุด
เสนอให้มีเครื่ องแต่งกาย เช่าเสื้ อให้ถ่ายรู ปกับสถานที่ (คิดราคา - เท่าไหร่ ก็วา่ ไป)
เป็ นรายได้ และยังเป็ นการช่วยเผยแพร่ สถานที่ การแต่งกายพื้นเมือง หากเขา
ถ่ายรู ปไปอวดกันในเมืองเมืองเขา (เช่าเสื้ อ=เสื้ อผ้าเมือง/ล้านนา (อาจเลือกให้เช่า
ไม่ตอ้ งมากแบบ) ฯลฯ
ควรมีกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากกว่านี้ เช่น แต่งชุดล้านนาเข้าชม มีการ
ฟ้อนโชว์ของคณะนาฏศิลป์ ตลาดล้านนา มีของขายของกิน ที่นงั่ อยูไ่ ด้นานๆ
ควรหากิจกรรมให้นกั ท่องเที่ยวทา
ควรมีชุดประจาถิ่นให้เช่าเพื่อถ่ายรู ปด้วยจะดีมากครับ
น่าจะมีการแต่งกายแบบล้านนาให้เช่าชุดเพื่อให้เข้ากับประวัติศาสตร์
น่าจะมีเป็ นรอบๆ ในการรับชมบ้านแต่ละหลัง พร้อมมีการบรรยายเรื่ องราวความ
เป็ นมาของเรื อนแต่ละหลัง
มีหลากหลายมากกว่าแค่เรี ยน มีกิจกรรม มีอาหาร มีการแสดงข้าวของเครื่ องใช้
Animation มีการบรรยายมากกว่านี้
อยากให้มีการลงลึกในรายละเอียดที่เป็ นวิดีโอ/ห้องฉาย
เสนอให้มีเครื่ องแต่งกาย เช่าเสื้ อให้ถ่ายรู ปกับสถานที่ (คิดราคาเท่าไหร่ ก็วา่ ไป)
เป็ นรายได้ และยังเป็ นการช่วยเผยแพร่ สถานที่ การแต่งกายพื้นเมือง หากเขา
ถ่ายรู ปไปอวดกันในเมืองเมืองเขา (เช่าเสื้ อ=เสื้ อผ้าเมือง/ล้านนา (อาจเลือกให้เช่า
ไม่ตอ้ งมากแบบ) ฯลฯ
อาจจะทากิจกรรมเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวได้มีส่วนร่ วมด้วยก็ได้ เช่น ถ่ายรู ป ทดลองตี
ข้าว ทอผ้า ฯลฯ บริ การถ่ายภาพย้อนยุค ฯลฯ ที่ช่วยดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้
นอกจากนี้ อาจจะทากิจกรรมร่ วมกับองค์กรหรื อสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
นักเรี ยน นักศึกษา มีอารมณ์ร่วมและอยากช่วยกันอนุรักษ์และพัฒนาพื้นถิ่น
มากกว่านี้
เพิ่มกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ Interaction กับผูเ้ ข้าชมมากกว่านี้ เพื่อสร้างจุดดึงดูด
ใจให้นกั ท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น
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ตารางที่ 54 แสดงข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่ อ)
ส่ วนประสม
ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ
การตลาด
การนาเสนอ ควรจัดสถานที่ให้สวยงาม น่าสนใจ มีสีสัน ชวนเข้า
ลักษณะทาง ควรมีเพลงบรรเลงในระหว่างเข้าชมเพื่อสร้างบรรยากาศ
ควรเพิม่ การปัดกวาด ทาความสะอาดในตัวเรื อน
กายภาพ
ป้ายที่บอกรายละเอียดบ้าน มีรายละเอียดน้อยเกินไป และสังเกตยาก
ควรมีป้ายให้ขอ้ มูลต่างๆ เกี่ยวกับเรื อนโบราณล้านนาแต่ละหลัง เช่น ประวัติความ
เป็ นมา รู ปแบบสถาปั ตยกรรม ประโยชน์ใช้สอยของเครื่ องเรื อนเครื่ องใช้ต่างๆ
และควรมีภาพตกแต่งบนเรื อนโบราณล้านนา เพื่อให้เรื อนมีชีวติ ชีวา
ควรปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ที่คนล้านนานิยมปลูกไว้ในบริ เวณรอบบ้าน ซึ่งเป็ นการ
อนุรักษ์และเผยแพร่ พนั ธุ์ไม้ลา้ นนาอีกทางหนึ่ง
ควรมีดนตรี ประกอบบรรยากาศ บรรเลงล้านนา
ควรมีปุ่มตามบ้าน กดแล้วมีเสี ยงบรรยายบ้านต่างๆ ในการให้ความรู ้
ควรจัดให้มีที่นงั่ ฟังควรจัดให้มากกว่านี้ สาหรับการนัง่ พักและสิ่ งอานวยความ
สะดวกในการใช้ไฟ มีปลัก๊ เสี ยบมือถือและนัง่ พักผ่อนได้
ควรมีป้ายบอกความรู ้ของสถานที่ต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์
บนตัวเรื อนมีกลิ่นหอมได้จะดีมาก
มีพดั ลม เพื่อระบายความร้อนบนเรื อน
หิ นกรวดที่ลานจอดรถบางทีทาให้รถจมและขูดกับหิ น
ห้องน้ าชารุ ดเสี ยหาย ไม่สวย ไม่สว่าง
บรรยากาศทางเข้า ควรชักจูงใจ และดูเป็ นมิตร ทาให้คนกล้าเข้า
ส่ วนบริ การร้าน ควรมีเมนู/เชื้ อเชิ ญให้คนเข้ามาพักถ่ายภาพ ทานอาหารเมือง ให้
เข้ากับบรรยากาศ ร้านสวยมาก เสี ยดาย ไม่รู้ขายอะไร อยากเข้าไปแต่ไม่กล้า
อยากให้แผ่นป้ ายคาอธิ บายมีรูปประกอบส่ วนต่างๆ ที่พูดถึงในคาบรรยายด้วย จะ
ได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นสาหรับผูท้ ี่ไม่มีพ้นื ฐาน
ป้ ายบอกสถานที่มองเห็นไม่ชดั เจน
ควรมีสถานที่จอดรถให้มากกว่านี้
ควรมีขอ้ มูลเกี่ยวกับโครงสร้างของเรื อนในทุกๆ เรื่ อง และมีกิจกรรมให้
นักท่องเที่ยวที่มาชมด้วย
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ตารางที่ 54 แสดงข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่ อ)
ส่ วนประสม
การตลาด

ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ
ความร่ มรื่ นดี ควรมีป้ายอธิ บายลักษณะบ้านมากกว่านี้ หรื ออาจเป็ นโบรชัวร์
ประจาแต่ละบ้าน น่าจะทาให้ผเู ้ ข้าชมมีความเข้าใจ เห็นภาพมากขึ้น
บ้านสวยงาม แต่แอบมืดไปนิ ดนึง
ตอนเข้ามาจะไม่ค่อยมีคนเยอะ ทางพิพิธภัณฑ์จึงจะไม่มีการเปิ ดไฟภายในเรื อน จึง
ทาให้เกิดการมองภาพหรื อรู ปแบบภาพในไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่
ต้องการให้มีป้ายบอกความรู ้ของสถานที่ต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ ต้องเดินมาดูแผนผัง
ข้างนอก ถึงจะรู ้วา่ อะไรอยูท่ ี่ไหน
ทาความสะอาดบ้านเรื อนเก่า
ความสะอาดเรื อนต่างๆ ให้สะอาดอยูเ่ สมอ
ที่จอดรถไกลไป และไม่มีที่ร่ม
เท่าที่ได้สัมผัส มีความเตรี ยมการที่สะดวก ร่ มเย็นอยูแ่ ล้วครับ สงบดีดว้ ย มีเวลาใน
การให้ชมที่เพียงพอ ได้เก็บเกี่ยวเป็ นความรู ้จากศิลปะ วัฒนธรรม ดีอยูแ่ ล้วครับ
บรรยากาศดีมากค่ะ เหมาะกับการพักผ่อนมาก เป็ นสถานที่สงบ สะอาด อยากให้
เปิ ดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เพื่อให้ทุกคนได้เยีย่ มชมตลอดไปค่ะ
ป้ ายดูออกค่อนข้างยากว่าเป็ นสถานที่ที่นกั ท่องเที่ยว/บุคคลภายนอกสามารถเข้า
ชมได้ เหมือนเป็ นสถานที่ราชการส่ วนบุคคลมากกว่า ควรส่ งเสริ ม/ติดป้ายให้คน
สนใจเข้าชมมากขึ้น
โดยรวมชอบบรรยากาศที่สงบเงียบ ผ่อนคลายดี
ร่ มเย็น เดินง่าย
ร่ มรื่ น สะอาด ดีมากอยูแ่ ล้ว
เรี ยบดี แต่อยากให้มีไฟในห้องข้างใน เวลาถ่ายภาพจะได้เห็นชัดขึ้น
สงบเงียบดี
ห้องน้ าอาจจะไม่ค่อยสะอาด
อยากให้มีป้ายบอกทางพิพิธภัณฑ์ที่ชดั เจน มองเห็นได้ง่าย
89

ตารางที่ 54 แสดงข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่ อ)
ส่ วนประสม
การตลาด

ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ
อยากให้มีไฟส่ องสว่างในห้องบางจุดที่แสงเข้าไม่ถึง จะได้เห็นรายละเอียดได้
ชัดเจน
อยากให้สถานที่มีความน่าสนใจมากกว่านี้เรื่ อยๆ
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้ อค้นพบ และข้ อเสนอแนะ
การศึกษา เรื่ อง ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์
เรื อนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
คื อ นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ เ ข้า ชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เ รื อ นโบราณล้า นนา จ านวน 400 ตัว อย่า ง โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมู ล การวิเคราะห์ขอ้ มูล เชิ งพรรณนาใช้สถิติ คือ
ความถี่ ร้ อยละ และค่ า เฉลี่ ย ส าหรั บการวิเคราะห์ ข้อมู ล เชิ งอนุ มานใช้ส ถิ ติ คื อ T-test และ F-test
สามารถสรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
5.1.1 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปและพฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยต่ อ การเข้ า ชม
พิพธิ ภัณฑ์ เรื อนโบราณล้านนา
เพศ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 62.70 และเป็ นเพศชาย คิดเป็ น
ร้อยละ 37.30
อายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ 21–30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 30.50 รองลงมาคือ อายุไม่เกิน
20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 24.30 อายุ 31–40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 18.80 อายุ 41-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 16.00 อายุ
51–60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 7.50 และอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 3.00 ตามลาดับ
ระดับการศึ กษา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ
48.50 รองลงมาคื อ ปริ ญญาโท คิ ดเป็ นร้ อยละ 27.50 ต่ า กว่า ปริ ญญาตรี คิ ดเป็ นร้ อยละ 20.50 และ
ปริ ญญาเอก คิดเป็ นร้อยละ 3.50 ตามลาดับ
อาชีพ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 44.80 รองลงมาคือ
ท างานเอกชน ธุ รกิ จส่ วนตัว/เจ้า ของกิ จการ รั บ จ้า ง/อาชี พ อิ ส ระ/อื่ นๆ คิ ดเป็ นร้ อยละ 37.30 และ
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 18.00 ตามลาดับ
ระดับรายได้ ต่อเดือน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
48.00 รองลงมาคือ 15,001–30,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 23.50 มากกว่า 60,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ
11.80 30,001–45,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 10.80 และ 45,001–60,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 6.00
ภู มิลาเนา/ที่อยู่อาศั ย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีภูมิลาเนา/ที่ อยู่อาศัยอยู่ใ นต่ างจัง หวัด
(ได้แก่ กรุ งเทพฯ 77 คน นครศรี ธรรมราช 21 คน ลาพูน 16 คน สุ ราษฎร์ 10 คน เชียงราย 6 คน ลาปาง
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5 คน ราชบุรี 5 คน พิษณุ โลก 5 คน นครสวรรค์ 5 คน ชลบุรี 4 คน นครราชสี มา 2 คน นนทบุรี 4 คน
พะเยา 4 คน เพชรบูรณ์ 4 คน แพร่ 4 คน ประจวบคีรีขนั ธ์ 3 คน ปทุมธานี 2 คน ยะลา 2 คน ปั ตตานี 2
คน ภูเก็ต 2 คน หนองคาย 2 คน แม่ฮ่องสอน 2 คน ปราจีนบุรี 1 คน น่าน 1 คน บุรีรัมย์ 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 และอุบลราชธานี 1 คน) คิดเป็ นร้อยละ 52.00 รองลงมาคือ อยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่ คิดเป็ นร้อยละ
48.00
วัตถุประสงค์ หลักในการเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือ ชมสถาปั ตยกรรมเรื อนโบราณล้านนา คิดเป็ นร้อยละ 30.40
รองลงมาคื อ เรี ย นรู ้ ป ระวัติศ าสตร์ ศิ ล ปะ และวัฒนธรรมล้านนา คิ ดเป็ นร้ อยละ 21.30 ท่ องเที่ ยว
พักผ่อนหย่อนใจ คิดเป็ นร้อยละ 18.60 ถ่ายภาพ วาดภาพ หรื อทางานศิลปะ คิดเป็ นร้อยละ 12.50 ศึกษา
ดูงาน คิดเป็ นร้อยละ 9.20 ค้นคว้าข้อมูล ทาวิจยั คิดเป็ นร้อยละ 3.70 ร่ วมกิจกรรมที่จดั ขึ้นในพิพิธภัณฑ์
คิดเป็ นร้อยละ 3.30 และอื่นๆ (ได้แก่ ดู สถานที่จดั งาน 3 คน มาร้านชาและแวะชม 2 คน ความชอบ
ส่ วนตัว 1 คน ชมแบบแปลนในการก่อสร้ างบ้านโบราณตามแบบเรื อนต่างๆ 1 คน และสร้างบ้าน 1
คน) คิดเป็ นร้อยละ 1.00 ตามลาดับ
จานวนครั้งทีเ่ คยเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้านนา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เคยเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ (รวมครั้งนี้ ดว้ ย) 1 ครั้ง คิดเป็ นร้ อยละ 76.00 รองลงมาคือ 2 ครั้ง คิดเป็ นร้ อยละ 12.50 4
ครั้งขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 8.00 และ 3 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 3.50 ตามลาดับ
ช่ วงวันที่เข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ า นนา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เข้าชมพิพิธภัณฑ์
ในวันจันทร์ –ศุกร์ คิดเป็ นร้อยละ 60.30 รองลงมาคือ วันเสาร์และอาทิตย์ คิดเป็ นร้อยละ 39.80
ระยะเวลาในการเข้ า ชมพิพิธ ภัณ ฑ์ เ รื อ นโบราณล้ า นนา ผู ต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ใ ช้
ระยะเวลาในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ประมาณ 1 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ 55.00
ผู้ แ นะน า/ชั ก ชวน/มี อิ ท ธิ พ ลในการตั ด สิ น ใจเข้ า ชมพิพิธภั ณ ฑ์ เรื อ นโบราณล้ า นนา ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ดว้ ยตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 43.70
พาหนะ/วิธีการเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เดินทางมายังพิพิธภัณฑ์โดยรถยนต์ส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 49.80
รู้ จัก/สื บค้ นข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนาจากแหล่ งใด ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
รู ้จกั /สื บค้นข้อมูลพิพิธภัณฑ์โดยวิธีการสอบถามบุคคลอื่น (แบบปากต่อปาก) คิดเป็ นร้อยละ 25.70
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5.1.2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยต่ อ ส่ วนประสมการตลาด
พิพธิ ภัณฑ์ เรื อนโบราณล้านนา
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดโดยรวมมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.21) เรี ยงลาดับคือ ด้านบุคลากร (ค่าเฉลี่ย 4.45) ด้านกระบวนการให้บริ การ (ค่าเฉลี่ย
4.31) ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (ค่าเฉลี่ ย 4.25) ด้านผลิ ตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ ย 4.18) ด้านราคา
(ค่าเฉลี่ ย 4.17) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (ค่าเฉลี่ ย 4.11) และด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (ค่าเฉลี่ย
4.04)
ตารางที่ 55 สรุ ปความต้ องการของนักท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อ ส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์ เรื อน
โบราณล้านนา ทีม่ ีค่าเฉลีย่ สู งสุ ด
ส่ วนประสมการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริ มการตลาด

ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านการนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ
โดยรวม

ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)
4.18
(มาก)
4.17
(มาก)
4.04
(มาก)
4.11
(มาก)
4.45
(มากที่สุด)
4.31
(มากที่สุด)
4.25
(มากที่สุด)
4.21
(มากทีส่ ุ ด)

ปัจจัยย่ อยทีม่ คี ่ าเฉลีย่ สู งสุ ด
ความสวยงามของเรื อนโบราณและยุง้
ข้าวล้านนา
ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับนักเรี ยน/
นักศึกษา คนละ 10 บาท
วันที่เปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือ
วันจันทร์-อาทิตย์
การพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลและกิจกรรม
ส่งเสริ มการตลาดได้ง่าย
เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพและเหมาะสม
การให้บริ การมีความสะดวกสบาย
บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์มีความ
สวยงาม สงบ ร่ มรื่ นและมีระเบียบ
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ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.49
(มากที่สุด)
4.21
(มากที่สุด)
4.41
(มากที่สุด)
4.33
(มากที่สุด)
4.55
(มากที่สุด)
4.37
(มากที่สุด)
4.61
(มากที่สุด)

5.1.3 การเปรี ย บเทีย บความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ย วชาวไทยต่ อ ส่ วนประสมการตลาด
พิพธิ ภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามภูมิลาเนา/ทีอ่ ยู่อาศัย อายุ ระดับการศึกษา และอาชี พ
5.1.3.1 ผลเปรี ย บเที ย บความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ อ ส่ วนประสมการตลาด
พิพิธภัณฑ์ เรื อ นโบราณล้ านนา จาแนกตามภู มิลาเนา/ที่อ ยู่อาศั ย โดยการทดสอบค่ า “ที” (T-test)
กาหนดระดับความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่อยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด มีความต้องการส่ วนประสม
การตลาดโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 หากพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามที่อยู่ในจังหวัดเชี ยงใหม่และต่างจังหวัด มีความต้องการส่ วนประสมการตลาด
ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้ านผลิตภัณฑ์
ผูต้ อบแบบสอบถามที่อยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด มีความต้องการส่ วนประสม
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมไม่แตกต่างกัน หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่
อยู่ใ นจัง หวัดเชี ย งใหม่ และต่ า งจัง หวัด มี ค วามต้องการปั จจัย ย่อย คื อ รู ปแบบ เทคนิ ค และความ
น่าสนใจของนิทรรศการที่จดั แสดงในพิพิธภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้ านราคา
ผูต้ อบแบบสอบถามที่อยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด มีความต้องการส่ วนประสม
การตลาดด้านราคาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หากพิจารณาปั จจัยย่อย
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่อยูใ่ นจังหวัดเชี ยงใหม่และต่างจังหวัด มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ การ
ยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับเด็กอายุต่ ากว่า 10 ปี แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ
0.05
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ผูต้ อบแบบสอบถามที่อยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด มีความต้องการส่ วนประสม
การตลาดด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายโดยรวมไม่แตกต่างกัน หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่อยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด มีความต้องการไม่แตกต่างกัน
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ผูต้ อบแบบสอบถามที่อยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด มีความต้องการส่ วนประสม
การตลาดด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายโดยรวมไม่แตกต่างกัน หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่ อยู่ใ นจัง หวัดเชี ย งใหม่ และต่ างจังหวัด มี ความต้องการปั จจัยย่อย คื อ การโฆษณา
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พิพิธภัณฑ์ผา่ นสื่ อออฟไลน์ (เช่น แผ่นพับ โบร์ ชวั ร์ นิ ตยสาร สิ่ งพิมพ์ ของที่ระลึก) แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้ านบุคลากร
ผูต้ อบแบบสอบถามที่อยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด มีความต้องการส่ วนประสม
การตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ายโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หาก
พิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่อยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด มีความต้องการ
ปั จจัยย่อย คือ เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพและมารยาทดี เป็ นกันเอง และยิม้ แย้มแจ่มใส เจ้าหน้าที่เอาใจใส่
ดู แลลู ก ค้า และเต็ม ใจให้บ ริ ก าร เจ้า หน้า ที่ แต่ ง กายสุ ภาพและเหมาะสม เจ้าหน้าที่ มี ความรู ้ และให้
คาแนะนาที่ ถู ก ต้อง เจ้า หน้า ที่ มี จานวนที่ เพี ย งพอต่ อการให้บ ริ ก าร เจ้าหน้า ที่ ใ ห้บริ ก ารด้วยความ
รวดเร็ วและถูกต้อง และเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปั ญหาอย่างรวดเร็ วและทันการณ์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้ านกระบวนการให้ บริการ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่อยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด มีความต้องการส่ วนประสม
การตลาดด้านกระบวนการให้บริ การโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หาก
พิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่อยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด มีความต้องการ
ปั จจัยย่อย คือ การมีระบบในการให้บริ การที่ดี มีคุณภาพและมาตรฐาน การให้บริ การมีความรวดเร็ ว
การให้บริ การมีความสะดวกสบาย การมีระบบการจัดการที่ดีในกรณี มีผเู ้ ข้าชมเป็ นจานวนมาก การมี
ป้ ายแนะนาขั้นตอนการเข้ารับบริ การอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย การมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี
การมี การเตรี ยมความพร้ อมในกรณี ฉุกเฉิ น (เช่ น อัคคี ภยั และอุ บตั ิ เหตุ ต่างๆ) และมีการให้ขอ้ มู ล
เบื้องต้น แผ่นพับ คู่มือนาชมพิพิธภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้ านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่อยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด มีความต้องการส่ วนประสม
การตลาดด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ อยู่ในจังหวัดเชี ยงใหม่และต่างจังหวัด มี
ความต้องการปั จจัยย่อย คือ บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์มีความสวยงาม สงบ ร่ มรื่ นและมีระเบียบ มี
เครื่ องแบบเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ หรื อการแต่งกายด้วยชุ ดพื้นเมือง มีป้ายแสดงแผนผังของพิพิธภัณฑ์
อย่างชัดเจน มีระบบกล้องวงจรปิ ดภายในพิพิธภัณฑ์ มีหอ้ งสุ ขาที่สะอาด มีจานวนห้องสุ ขาเพียงพอ มี
สถานที่จอดรถที่สะดวก และมีสถานที่จอดรถที่ปลอดภัย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
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5.1.3.2 ผลเปรียบเทียบความต้ องการของนักท่องเทีย่ วชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาด
พิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามอายุ โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F-test)
กาหนดความมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดโดยรวมไม่แตกต่างกัน หาก
พิ จารณาเป็ นรายด้า น พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามต้องการส่ วนประสมการตลาดด้า นช่ อ ง
ทางการจัดจาหน่ าย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี
LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี และ 21-30 ปี มีความต้องการส่ วน
ประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี และ 31-40 ปี มีความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านช่อง
ทางการจัดจาหน่าย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้ านผลิตภัณฑ์
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์โดยรวมไม่
แตกต่างกัน หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการปั จจัยย่อย คือ การหาดู
ชมได้ยากของเรื อนโบราณและยุง้ ข้าวล้านนา รู ปแบบ เทคนิค และความน่าสนใจของนิ ทรรศการที่จดั
แสดงในพิพิธภัณฑ์ และข้อมูลความรู ้ ที่ได้รับจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี
อายุไม่เกิน 20 ปี และอายุ 21–30 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ รู ปแบบ เทคนิ ค และความน่าสนใจ
ของนิทรรศการที่จดั แสดงในพิพิธภัณฑ์ และข้อมูลความรู ้ที่ได้รับจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุไม่เกิ น 20 ปี และ 31–40 ปี มี
ความต้องการปั จจัยย่อย คือ การหาดูชมได้ยากของเรื อนโบราณและยุง้ ข้าวล้านนา รู ปแบบ เทคนิ ค
และความน่ าสนใจของนิ ทรรศการที่จดั แสดงในพิพิธภัณฑ์ และข้อมูลความรู ้ที่ได้รับจากการเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี และอายุเกิน 60 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ
ข้อมูลความรู ้ที่ได้รับจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 21–30 ปี และ 31–40 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ การหา
ดูชมได้ยากของเรื อนโบราณและยุง้ ข้าวล้านนา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 21–30 ปี และ 41–50 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ การหา
ดูชมได้ยากของเรื อนโบราณและยุง้ ข้าวล้านนา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 31–40 ปี และ 41–50 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ ข้อมูล
ความรู ้ที่ได้รับจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ด้ านราคา
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านราคาโดยรวมไม่แตกต่าง
กัน หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการปั จจัยย่อย คือ การเปิ ดให้บริ การ
เข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่เสี ยค่าบริ การ (ชมฟรี ) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
เปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี และ 21–
30 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ การเปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่เสี ยค่าบริ การ (ชมฟรี )
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี และ 31–40 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ การ
เปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่เสี ยค่าบริ การ (ชมฟรี ) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี และ 41–30 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ การ
เปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่เสี ยค่าบริ การ (ชมฟรี ) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี และ 51–60 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ การ
เปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่เสี ยค่าบริ การ (ชมฟรี ) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านช่ องทางการจัดจาหน่าย
โดยรวมแตกต่ า งกันอย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 หากพิ จารณาปั จจัย ย่อย พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความต้องการปั จจัยย่อย คือ วันที่ปิดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์คือวันหยุดนักขัตฤกษ์
การจัด ท าป้ า ยบอกทางมายัง พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ที่ ม องเห็ น ได้ง่ า ยและชัด เจน ความสะดวกในการติ ด ต่ อ
สอบถามข้อมูลพิพิธภัณฑ์ทางโทรศัพท์ และความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลพิพิธภัณฑ์ผา่ น
สื่ อออนไลน์ เช่ น Facebook/Line แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบ
รายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี และ 21–30 ปี มีความ
ต้องการปั จจัยย่อย คือ วันที่ปิดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวันหยุดนักขัตฤกษ์ การจัดทาป้ ายบอก
ทางมายังพิพิธภัณฑ์ที่มองเห็นได้ง่ายและชัดเจน ความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลพิพิธภัณฑ์
ทางโทรศัพท์ และความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลพิพิธภัณฑ์ทางอีเมล์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีอายุไม่เกิ น 20 ปี และ 31–40 ปี มี ความต้องการปั จจัยย่อย คื อ
วันที่ปิดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวันหยุดนักขัตฤกษ์ การจัดทาป้ ายบอกทางมายังพิพิธภัณฑ์ที่
มองเห็ นได้ง่ายและชัดเจน ความสะดวกในการติ ดต่อสอบถามข้อมู ลพิพิธภัณฑ์ทางโทรศัพท์ และ
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ความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลพิพิธภัณฑ์ทางอีเมล์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีอายุไม่เกิ น 20 ปี และ 41–50 ปี มี ความต้องการปั จจัยย่อย คื อ
วันที่ปิดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวันหยุดนักขัตฤกษ์ แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีอายุไม่เกิ น 20 ปี และ 51–60 ปี มี ความต้องการปั จจัยย่อย คื อ
วันที่ปิดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวันหยุดนักขัตฤกษ์ แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี 21–30 ปี และ 31–40 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ วันที่ปิด
ให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวันหยุดนักขัตฤกษ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี 21–30 ปี และ 41–50 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ การจัดทา
ป้ ายบอกทางมายังพิพิธภัณฑ์ที่มองเห็นได้ง่ายและชัดเจน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี 21–30 ปี และ 51–60 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ วันที่ปิด
ให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวันหยุดนักขัตฤกษ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี 31–30 ปี และ 41–50 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ การจัดทา
ป้ ายบอกทางมายังพิพิธภัณฑ์ที่มองเห็ นได้ง่ายและชัดเจน ความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูล
พิพิธภัณฑ์ทางโทรศัพท์ และความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลพิพิธภัณฑ์ทางอีเมล์ แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี 31–40 ปี และมากกว่า 60 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ วันที่
ปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวันหยุดนักขัตฤกษ์ แตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ
0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี 51–60 ปี และมากกว่า 60 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ วันที่
ปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวันหยุดนักขัตฤกษ์ แตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ
0.05
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด
โดยรวมไม่แตกต่างกัน หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการไม่แตกต่าง
กัน เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการไม่
แตกต่างกัน
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ด้ านบุคลากร
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามต้องการส่ วนประสมการตลาดด้า นบุ ค ลากรโดยรวมไม่
แตกต่างกัน หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการปั จจัยย่อย คือ เจ้าหน้าที่
เอาใจใส่ ดูแลลูกค้าและเต็มใจให้บริ การ และเจ้าหน้าที่แต่งกายสุ ภาพและเหมาะสม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่ อเปรี ย บเที ย บรายคู่ ด้ว ยวิธี LSD ผลเปรี ย บเที ย บพบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี และ 41–50 ปี , อายุ 21–30 ปี และ 31–40 ปี , อายุ 21–30 ปี และ 41–
50 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ ดูแลลูกค้าและเต็มใจให้บริ การ แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 21–30 ปี และ 31–40 ปี , อายุ 21–30
ปี และ 41–50 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ เจ้าหน้าที่แต่งกายสุ ภาพและเหมาะสม แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้ านกระบวนการให้ บริการ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านกระบวนการให้บริ การ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการไม่แตกต่าง
กัน เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการไม่
แตกต่างกัน
ด้ านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านการนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพโดยรวมไม่แตกต่างกัน หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการ
ปั จจัยย่อย คือ มีระบบไฟส่ องสว่างภายในพิพิธภัณฑ์เพียงพอและเหมาะสม และมีร้านจาหน่ายอาหาร
และเครื่ องดื่มในพิพิธภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่
ด้วยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี และ 41–50 ปี , อายุ 21–30
ปี และ 41–50 ปี มี ความต้องการปั จจัยย่อย คื อ มี ระบบไฟส่ องสว่างภายในพิพิธภัณฑ์เพียงพอและ
เหมาะสม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุไม่เกิน
20 ปี และ 31–40 ปี , อายุไม่เกิน 20 ปี และ 51–60 ปี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ มีร้านจาหน่ายอาหาร
และเครื่ องดื่มในพิพิธภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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5.1.3.3 ผลเปรียบเทียบความต้ องการของนักท่องเทีย่ วชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาด
พิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามระดับการศึกษา โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว
(One Way ANOVA) กาหนดความมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดโดยรวมไม่แตกต่างกัน หาก
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านบุคลากร
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบ
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาตรี มีความต้องการ
ส่ วนประสมการตลาดด้านบุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผู ต้ อบแบบสอบถามที่ มี ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว่า ปริ ญ ญาตรี มี ค วาม
ต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านบุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้ านผลิตภัณฑ์
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์โดยรวมไม่
แตกต่างกัน หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความต้องการไม่แตกต่างกัน เมื่อ
เปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการไม่แตกต่าง
กัน
ด้ านราคา
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านราคาโดยรวมไม่แตกต่าง
กัน หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรี ยบเทียบ
รายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการไม่แตกต่างกัน
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านช่ องทางการจัดจาหน่าย
โดยรวมไม่แตกต่างกัน หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า วันที่เปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวัน
จันทร์ –อาทิตย์ และต้องการให้เปิ ดบริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ แตกต่างกันอย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บรายคู่ ด้ว ยวิ ธี LSD ผลเปรี ย บเที ย บพบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ วันที่
เปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวันจันทร์ –อาทิตย์ และต้องการให้เปิ ดบริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ใน
วันหยุดนักขัตฤกษ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด
โดยรวมไม่แตกต่างกัน หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการปั จจัยย่อย
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คือ การจัดกิ จกรรมพิเศษในพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อให้คนมาเข้าชม และการพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ให้
สามารถเข้าถึ งข้อมู ลและกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดได้ง่าย แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการศึกษา
ระดับ ปริ ญญาตรี และสู ง กว่า ปริ ญญาตรี มี ค วามต้องการปั จจัย ย่อย คื อ การจัดกิ จกรรมพิ เ ศษใน
พิ พิ ธ ภัณฑ์ฯ เพื่ อให้ค นมาเข้า ชม และการพัฒนาเว็บไซต์พิ พิ ธ ภัณฑ์ใ ห้ส ามารถเข้าถึ งข้อมู ล และ
กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดได้ง่าย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้ านบุคลากร
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านบุคลากรโดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
ต้องการปั จจัยย่อย คือ เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพและมารยาทดี เป็ นกันเอง และยิม้ แย้มแจ่มใส เจ้าหน้าที่
เอาใจใส่ ดูแลลู กค้าและเต็มใจให้บริ การ เจ้าหน้าที่แต่งกายสุ ภาพและเหมาะสม เจ้าหน้าที่ให้บริ การ
ด้วยความรวดเร็ วและถูกต้อง และเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปั ญหาอย่างรวดเร็ วและทันการณ์ แตกต่าง
กันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เมื่ อเปรี ยบเที ยบรายคู่ด้วยวิธี LSD ผลเปรี ยบเที ยบพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี และระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความต้องการ
ปั จจัยย่อย คือ เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ ดูแลลูกค้าและเต็มใจให้บริ การ เจ้าหน้าที่แต่งกายสุ ภาพและเหมาะสม
และเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปั ญหาอย่างรวดเร็ วและทันการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี และระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี มี
ความต้องการปั จจัยย่อย คือ เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพและมารยาทดี เป็ นกันเอง และยิม้ แย้มแจ่มใส และ
เจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วยความรวดเร็ วและถูกต้อง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความ
ต้องการปั จจัยย่อย คือ เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ ดูแลลูกค้าและเต็มใจให้บริ การ เจ้าหน้าที่แต่งกายสุ ภาพและ
เหมาะสม และเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปั ญหาอย่างรวดเร็ วและทันการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้ านกระบวนการให้ บริการ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านกระบวนการให้บริ การ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการปั จจัยย่อย
คือ มีระบบในการให้บริ การที่ดี มีคุณภาพและมาตรฐาน การให้บริ การมีความสะดวกสบาย และมีป้าย
แนะนาขั้นตอนการเข้ารับบริ การอย่างชัดเจนและเข้าใจง่ าย แตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการศึกษา
ระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาตรี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ มีระบบในการให้บริ การที่
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ดี มีคุณภาพและมาตรฐาน การให้บริ การมีความสะดวกสบาย และมีป้ายแนะนาขั้นตอนการเข้า รั บ
บริ การอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้ านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านการนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพโดยรวมไม่แตกต่างกัน หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ มีสถานที่
จอดรถที่ปลอดภัย แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เมื่ อเปรี ยบเที ยบรายคู่ด้วยวิธี
LSD ผลเปรี ย บเที ย บพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี การศึ กษาระดับ ต่ ากว่าปริ ญญาตรี และระดับ
ปริ ญญาตรี มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ มีสถานที่จอดรถที่ปลอดภัย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
5.1.3.4 ผลเปรียบเทียบความต้ องการของนักท่องเทีย่ วชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาด
พิพิธภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา จาแนกตามอาชี พ โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F-test)
กาหนดความมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดโดยรวมไม่แตกต่างกัน หาก
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา และด้านบุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่
ด้วยวิธี LSD ผลเปรี ย บเที ย บพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ เป็ นนัก เรี ยน/นัก ศึ กษา และข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิ จ มีความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านบุคลากร แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ เป็ นนักเรี ยน/นักศึ กษา และทางานเอกชน/ธุ รกิ จส่ วนตัว/อาชี พ
อิสระ/อื่นๆ มีความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านบุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิ จ และทางานเอกชน/
ธุ รกิ จส่ วนตัว/อาชี พอิสระ/อื่นๆ มีความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้ านผลิตภัณฑ์
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์โดยรวมไม่
แตกต่างกัน หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการปั จจัยย่อย คือ ความมี
เอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา การหาดูชมได้ยากของเรื อนโบราณและยุง้ ข้าวล้านนา
ความหลากหลายของวัตถุและสิ่ งของที่จดั แสดงในพิพิธภัณฑ์ รู ปแบบ เทคนิค และความน่าสนใจของ
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นิ ทรรศการที่จดั แสดงในพิพิธภัณฑ์ และข้อมูลความรู ้ที่ได้รับจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ มีความต้องการ
ปั จจัยย่อย คือ ความมีเอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา และการหาดูชมได้ยากของเรื อน
โบราณและยุง้ ข้าวล้านนา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ เป็ นนักเรี ยน/นักศึ กษา และทางานเอกชน/ธุ รกิ จส่ วนตัว/อาชี พ
อิสระ/อื่นๆ มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ ความมีเอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา ความ
หลากหลายของวัตถุ และสิ่ งของที่ จดั แสดงในพิพิธ ภัณฑ์ รู ปแบบ เทคนิ ค และความน่ าสนใจของ
นิ ทรรศการที่จดั แสดงในพิพิธภัณฑ์ และข้อมูลความรู ้ที่ได้รับจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ น ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิ จ และทางานเอกชน/
ธุ รกิจส่ วนตัว/อาชีพอิสระ/อื่นๆ มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ การหาดูชมได้ยากของเรื อนโบราณและ
ยุง้ ข้าวล้านนา ความหลากหลายของวัตถุ และสิ่ งของที่จดั แสดงในพิพิธภัณฑ์ รู ปแบบ เทคนิ ค และ
ความน่ า สนใจของนิ ท รรศการที่ จดั แสดงในพิ พิ ธ ภัณฑ์ และข้อมู ล ความรู ้ ที่ ไ ด้รับจากการเข้า ชม
พิพิธภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้ านราคา
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านราคาโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วาม
ต้องการปั จจัยย่อย คือ ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับผูใ้ หญ่ คนละ 20 บาท และการเปิ ดให้บริ การเข้าชม
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ โ ดยไม่ เ สี ย ค่ า บริ ก าร (ชมฟรี ) แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา และ
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ของรัฐ/รัฐวิสาหกิ จ มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรั บ
ผูใ้ หญ่ คนละ 20 บาท แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ เป็ นนักเรี ยน/นักศึ กษา และทางานเอกชน/ธุ รกิ จส่ วนตัว/อาชี พ
อิสระ/อื่นๆ มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ การเปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่เสี ยค่าบริ การ (ชม
ฟรี ) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิ จ และทางานเอกชน/
ธุ รกิจส่ วนตัว/อาชี พอิสระ/อื่นๆ มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับผูใ้ หญ่ คน
ละ 20 บาท และการเปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่เสี ยค่าบริ การ (ชมฟรี ) แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านช่ องทางการจัดจาหน่าย
โดยรวมไม่แตกต่างกัน หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการปั จจัยย่อย
คือ วันที่เปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวันจันทร์ –อาทิตย์ วันที่ปิดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์คือ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องการให้เปิ ดบริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิ จ มีความต้องการ
ปั จจัยย่อย คื อ วันที่เปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวันจันทร์ –อาทิตย์ วันที่ปิดให้บริ การเข้าชม
พิพิธภัณฑ์คือวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องการให้เปิ ดบริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในวันหยุดนักขัตฤกษ์
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิ จ และทางานเอกชน/
ธุ รกิจส่ วนตัว/อาชีพอิสระ/อื่นๆ มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ วันที่เปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือ
วันจันทร์ –อาทิตย์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด
โดยรวมไม่แตกต่างกัน หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการไม่แตกต่าง
กัน เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการไม่
แตกต่างกัน
ด้ านบุคลากร
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านบุคลากรโดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 หากพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
ต้องการปั จจัยย่อย คือ เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพและมารยาทดี เป็ นกันเอง และยิม้ แย้มแจ่มใส เจ้าหน้าที่
เอาใจใส่ ดูแลลูกค้าและเต็มใจให้บริ การ เจ้าหน้าที่แต่งกายสุ ภาพและเหมาะสม และเจ้าหน้าที่มีความรู ้
และให้คาแนะนาที่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วยความรวดเร็ วและถูกต้อง และเจ้าหน้าที่สามารถ
แก้ไ ขปั ญ หาอย่า งรวดเร็ ว และทัน การณ์ แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลเปรี ยบเทียบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา และ
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิ สาหกิ จ มี ความต้องการปั จจัยย่อย คื อ เจ้าหน้าที่มีบุคลิ กภาพและ
มารยาทดี เป็ นกันเอง และยิม้ แย้มแจ่มใส เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ ดูแลลูกค้าและเต็มใจให้บริ การ เจ้าหน้าที่
แต่งกายสุ ภาพและเหมาะสม เจ้าหน้าที่มีความรู ้และให้คาแนะนาที่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วย
ความรวดเร็ วและถูกต้อง และเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปั ญหาอย่างรวดเร็ วและทันการณ์ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่ เป็ นนักเรี ยน/นักศึ กษา และทางานเอกชน/ธุ รกิ จส่ วนตัว/อาชี พ
อิสระ/อื่นๆ มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพและมารยาทดี เป็ นกันเอง และยิม้ แย้ม
แจ่มใส เจ้าหน้าที่ เอาใจใส่ ดูแลลู กค้าและเต็ม ใจให้บ ริ การ เจ้าหน้าที่ แต่งกายสุ ภาพและเหมาะสม
เจ้าหน้าที่มีความรู ้และให้คาแนะนาที่ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วยความรวดเร็ วและถู กต้อง
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้ านกระบวนการให้ บริการ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านกระบวนการให้บริ การ
โดยรวมแตกต่ า งกันอย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 หากพิ จารณาปั จจัย ย่อย พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความต้องการปั จจัยย่อย คือ มีระบบในการให้บริ การที่ดี มีคุณภาพและมาตรฐาน การ
ให้บริ การมีความรวดเร็ ว และการให้บริ การมีความสะดวกสบาย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ 0.05 เมื่ อเปรี ย บเที ย บรายคู่ ด้วยวิธี LSD ผลเปรี ย บเที ย บพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ เป็ น
นักเรี ยน/นักศึกษา และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ มีระบบ
ในการให้บริ การที่ดี มีคุณภาพและมาตรฐาน การให้บริ การมีความรวดเร็ ว และการให้บริ การมีความ
สะดวกสบาย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบสอบถามที่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา และทางานเอกชน/ธุ รกิ จส่ วนตัว/อาชี พอิสระ/
อื่นๆ มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ มีระบบในการให้บริ การที่ดี มีคุณภาพและมาตรฐาน การให้บริ การ
มีความรวดเร็ ว และการให้บริ การมีความสะดวกสบาย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ด้ านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านการนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพโดยรวมไม่ แ ตกต่ า งกัน หากพิ จ ารณาปั จ จัย ย่ อ ย พบว่ า มี ค วามต้อ งการปั จ จัย ย่ อ ย คื อ
บรรยากาศภายในพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ มี ค วามสวยงาม สงบ ร่ ม รื่ น และมี ร ะเบี ย บ มี เ ครื่ อ งแบบเจ้า หน้า ที่
พิพิธภัณฑ์ หรื อการแต่งกายด้วยชุ ดพื้นเมือง มีป้ายแสดงแผนผังของพิพิธภัณฑ์อย่างชัดเจน ทางเข้าออกพิพิธภัณฑ์มองเห็นชัดเจนและสังเกตได้ง่าย มีระบบไฟส่ องสว่างภายในพิพิธภัณฑ์เพียงพอและ
เหมาะสม และมีระบบกล้องวงจรปิ ดภายในพิพิธภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เมื่ อเปรี ยบเที ยบรายคู่ ด้วยวิธี LSD ผลเปรี ยบเที ยบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นนักเรี ย น/
นักศึกษา และทางานเอกชน/ธุ รกิจส่ วนตัว/อาชีพอิสระ/อื่นๆ มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ บรรยากาศ
ภายในพิพิธภัณฑ์มีความสวยงาม สงบ ร่ มรื่ นและมีระเบียบ มีป้ายแสดงแผนผังของพิพิธภัณฑ์อย่าง
ชัดเจน และมีระบบไฟส่ องสว่างภายในพิพิธภัณฑ์เพียงพอและเหมาะสม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ผู ้ต อบแบบสอบถามที่ เ ป็ นนัก เรี ยน/นัก ศึ ก ษา และข้า ราชการ/เจ้า หน้ า ที่ ข องรั ฐ /
รัฐวิสาหกิจ มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ มีเครื่ องแบบเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ หรื อการแต่งกายด้วยชุ ด
พื้นเมื อง มี ระบบไฟส่ องสว่างภายในพิพิธภัณฑ์เพียงพอและเหมาะสม และมีระบบกล้องวงจรปิ ด
ภายในพิพิธภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิ จ และทางานเอกชน/
ธุ รกิจส่ วนตัว/อาชีพอิสระ/อื่นๆ มีความต้องการปั จจัยย่อย คือ มีระบบกล้องวงจรปิ ดภายในพิพิธภัณฑ์
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.1.4 ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามได้ให้ขอ้ คิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนาอย่าง
หลากหลาย ส่ วนใหญ่ให้ขอ้ คิดเห็น/ข้อเสนอแนะด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ รองลงมาคือ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่ าย และด้านราคา อาจกล่าวได้ว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับด้านการ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพมากที่สุด โดยผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 98 คน ได้ให้ขอ้ คิดเห็ น /
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
ด้ านผลิตภัณฑ์
เรื อนแต่ละหลังมีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ ที่แตกต่างกัน มีความน่ าสนใจ หาชมได้ยาก และ
เป็ นศิลปะที่ประเมินราคาไม่ได้ ควรอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้ชม โดยการรักษาตัวเรื อนให้อยูส่ ภาพดี
มัน่ คง แข็งแรง และไม่ควรนาวัตถุ แปลกปลอมหรื อสิ่ งของที่ ไม่ใช่ อยู่ในยุคสมัยนั้นๆ มาจัดแสดง
ภายในเรื อนโบราณ การเดินชมเรื อนในฤดูฝน พื้นเปี ยกและค่อนข้างลื่น เกิดความไม่สะดวกในการขึ้น
ไปชม และเรื อนบางหลังหลังคาชารุ ด ทาให้มีน้ าฝนรั่วลงมา ถ้าได้รับการซ่ อมแซมจะเป็ นผลดีกบั ตัว
เรื อน เกิ ดความสวยงาม มีความปลอดภัยแก่ผเู ้ ข้าชม และเพิ่มอายุการใช้งานของตัวเรื อนให้ยาวนาน
ยิ่งขึ้น เรื อนบางหลังเป็ นเรื อนว่างเปล่าและไม่น่าสนใจ ควรจาลองวิถีชีวิตตามยุคสมัยของเรื อน หรื อ
จัดนิ ทรรศการถาวรเกี่ยวกับเครื่ องเรื อนเครื่ องใช้ของคนล้านนาในอดีตถึงปั จจุบนั อาหารท้องถิ่น การ
แต่ ง กายล้า นนา และเครื่ อ งมื อ ประกอบอาชี พ เพื่ อ ให้ ผู เ้ ข้า ชมเข้า ใจในสิ่ ง ที่ ก าลัง ชม หรื อ สิ่ ง ที่
พิพิธภัณฑ์สื่อความหมาย และควรตกแต่งเรื อนโบราณให้มีชีวิตชี วามากยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ ยังต้องการ
ให้มีเรื อนล้านนาในรู ปแบบอื่นๆ เพิ่มเติมมากกว่านี้
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ด้ านราคา
ผูเ้ ข้า ชมที่ เป็ นคนไทยในกลุ่ ม เด็ ก เยาวชน ผูส้ ู ง อายุ และนัก บวช ควรให้เข้า ชมฟรี ส าหรั บ
นักท่องเที่ยวต่างชาติควรเก็บค่าเข้าชมในราคาสู งกว่าคนไทย นอกจากนี้ ยังเห็นว่าจุดบริ การเครื่ องดื่ม
(Refreshment point) จาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่มในราคาสู งจนเกินไป
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ควรเปิ ดให้บริ การพิพิธภัณฑ์ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) พยายามนานักท่องเที่ยวจาก
Visit CMU (บริ การรถนาเที่ยวในมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่) มาแวะจอดและเข้าชมพิพิธภัณฑ์ดว้ ย เพื่อจะ
ได้มีรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ และควรหาตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาเข้าชมมากขึ้นผ่านสื่ อ/
ช่องทางต่างๆ เช่น การขอความร่ วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็ นต้น
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ควรส่ งเสริ มให้พิพิธภัณฑ์เป็ นที่รู้จกั มากยิง่ ขึ้น โดยจัดกิจกรรมดึงดูดให้คนมาเข้าชม เช่น ตลาด
ล้านนา (กาดหมั้ว) การส่ งเสริ มหรื อรณรงค์ให้แต่งกายแบบล้านนาเพื่อมาเข้าชม หรื อมี บริ การเช่ า
เสื้ อผ้าเพื่อถ่ายรู ปกับสถานที่ การจัดดนตรี การแสดงและกิจกรรมต่างๆ ให้นกั ท่องเที่ยวสามารถมีส่วน
ร่ วมในการทากิจกรรมได้ เช่น การถ่ายรู ป การทดลองตีขา้ ว การทอผ้า การทาอาหาร ฯลฯ เป็ นต้น ควร
มีการจัดพิมพ์หนังสื อเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์จาหน่ ายให้แก่ผทู ้ ี่สนใจ โฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่ อต่างๆ
ให้แพร่ หลาย ซึ่ ง เป็ นการประชาสัมพันธ์ พิ พิ ธ ภัณฑ์ใ ห้เป็ นที่ รู้จกั หรื ออาจจะท ากิ จกรรมร่ วมกับ
หน่วยงาน องค์กร และสถานศึกษาต่างๆ เพื่อให้นกั เรี ยน นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป มีส่วนร่ วมใน
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมากกว่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประชาสัมพันธ์ให้คนท้องถิ่ นรู ้จกั
และมองเห็นในคุณค่าและความสาคัญของพิพิธภัณฑ์ ทาให้คนท้องถิ่นเกิดความสนใจ เข้ามาเยี่ยมชม
และประชาสัม พันธ์แบบปากต่ อปาก (Word of mouth) ต่ อไป นอกจากนี้ ยัง ต้องการให้มีเว็บไซต์
เฟสบุ๊ค หรื อ เบอร์ โ ทรศัพ ท์ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ง่ า ยและสะดวก เช่ น การสอบถามเส้ น ทางมายัง
พิพิธภัณฑ์ (ควรมีผูร้ ับสายตลอดเวลาให้บริ การ) และต้องการให้ปรับปรุ ง ข้อมูลบนเว็บ ไซต์อย่า ง
สม่าเสมอ
ด้ านบุคลากร
ควรมีเจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่บริ หารจัดการพิพิธภัณฑ์ โดยเฉพาะ มีเจ้าหน้าที่บรรยายให้ความรู ้ใน
ระหว่างการชม หรื อนาชมเป็ นรอบเวลา ทั้งนี้ เพื่อให้ผูเ้ ข้าชมได้ทราบข้อมูลเกี่ ยวกับประวัติความ
เป็ นมาของเรื อนแต่ ล ะหลัง ควรฝึ กอบรมมารยาทของเจ้าหน้าที่ รัก ษาความสะอาดในพิ พิ ธ ภัณฑ์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในขณะที่กาลังมีผเู ้ ข้าชมพิพิธภัณฑ์อยู่
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ด้ านกระบวนการให้ บริการ
ควรเพิ่มเนื้ อหา/รายละเอียดเกี่ ยวกับพิพิธภัณฑ์ที่นาเสนอผ่านวิดีทศั น์แนะนาพิพิธภัณฑ์ก่อน
การเข้าชม บนเรื อนโบราณแต่ละหลังควรมีปุ่มกดเสี ยงบรรยายให้ความรู ้ เกี่ยวกับตัวเรื อน ซึ่ งจะทาให้
ผูเ้ ข้าชมเข้าใจและมีอารมณ์ ร่วมในการชมพิพิธภัณฑ์มากยิ่งขึ้น ควรมีบริ การให้เช่าเสื้ อผ้า/เครื่ องแต่ง
กายแบบล้านนา เพื่อถ่ายรู ปกับสถานที่ และสร้างบรรยากาศในการเดินชมพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ การ
สร้ างส่ วนร่ วมของนักท่องเที่ยวในการทากิจกรรมต่างๆ ในระหว่างชมพิพิธภัณฑ์ อาทิ กิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ศิลปะและวัฒนธรรม ก็จะทาให้นกั ท่องเที่ยวได้รับความรู ้และเพลิดเพลินในการชมพิพิธภัณฑ์
มากขึ้นเช่นเดียวกัน
ด้ านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ควรจัดพิมพ์หนังสื อเกี่ ยวกับพิพิธภัณฑ์และจาหน่ ายให้แก่ผูส้ นใจ ควรจัดสถานที่ให้สวยงาม
น่ าสนใจ มีสีสัน และน่ าเข้าชม ควรเปิ ดเพลงบรรเลงในระหว่างการเข้าชม สร้ างกลิ่ นหอมเพื่อสร้าง
บรรยากาศ ควรมีพดั ลมระบายความร้อนบนตัวเรื อน เพิ่มแสงสว่างบนตัวเรื อน (มืดจนเกินไป ทาให้
มองเห็นและถ่ายภาพได้ไม่ชดั ) ควรมีที่นงั่ ระหว่างทางเชื่ อมของเรื อนแต่ละหลัง และที่นงั่ บนตัวเรื อน
เพื่อให้สามารถใช้เวลาอยูใ่ นที่จดั แสดงนิ ทรรศการได้นานขึ้น เพิ่มการดูแลรักษาความสะอาดบนตัว
เรื อนอย่างสม่าเสมอ ป้ ายข้อมูลเกี่ยวกับเรื อนมีรายละเอียดน้อยเกินไป สังเกตได้ยาก ดังนั้น ควรมีแผ่น
พับ (Brochure) หรื อมีป้ายให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับเรื อนโบราณแต่ละหลัง เช่น ประวัติความเป็ นมา รู ปแบบ
สถาปั ตยกรรม ประโยชน์ใช้สอยของส่ วนประกอบต่างๆ ของเรื อน และควรมีภาพประกอบคาอธิบาย
ต่างๆ จะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นสาหรับคนที่ไม่มีพ้ืนฐานความรู ้ และควรมีภาพตกแต่งบนเรื อนโบราณ
ล้านนา เพื่อให้เรื อนมีชีวติ ชีวามากยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ควรปลูกไม้ดอกและไม้ประดับ
ที่คนล้านนานิ ยมปลู กไว้ในบริ เวณรอบบ้าน ซึ่ งเป็ นการอนุ รักษ์และเผยแพร่ พนั ธุ์ ไม้ลา้ นนาอี ก ทาง
หนึ่ง สาหรับลานจอดรถที่เป็ นลานกรวด ทาให้รถจมและขูดกับหิ น ควรเพิ่มสถานที่จอดรถ ห้องน้ ามี
สภาพชารุ ดเสี ยหาย ไม่ค่อยสะอาด ไม่สวยงาม และมีแสงสว่างน้อย บริ เวณทางเข้าพิพิธภัณฑ์ควร
น่าสนใจ ดึงดูดใจ และดูเป็ นมิตรกับคน ป้ ายบอกสถานที่ไม่ชดั เจน (ดูออกค่อนข้างยากว่าเป็ นสถานที่
ท่ องเที่ ย ว และบุ ค คลภายนอกสามารถเข้า ชมได้) ท าให้บ างคนไม่ ก ล้า เข้า มาชม เพราะคิ ดว่า เป็ น
สถานที่ ราชการหรื อสถานที่ ส่วนตัว จุ ดบริ ก ารข้อมู ล (Information point) ควรมี ป ลั๊ก ไฟไว้บริ การ
ส าหรั บ ผูต้ ้อ งการใช้ง าน ส าหรั บ จุ ด บริ ก ารเครื่ อ งดื่ ม (Refreshment point) ควรมี เ มนู อ าหารและ
เครื่ องดื่ ม เพราะไม่ทราบว่าขายอะไร และไม่กล้าเข้าไปใช้บริ การ และควรมี ร้านจาหน่ ายอาหารที่
มากกว่านี้ มี ราคาที่ ถูก หรื อจาหน่ ายอาหารพื้นเมื อง ใช้ภาชนะที่ เป็ นวัสดุ ธรรมชาติ และไม่ทาลาย
สิ่ งแวดล้อม
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5.2 อภิปรายผล
การศึกษา เรื่ อง ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์
เรื อนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถอภิปรายผลดังนี้
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด
ปั จจัยรายด้านที่ตอ้ งการและมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด เรี ยงลาดับคือ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ และด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยรายด้านที่ตอ้ งการและมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
เรี ยงลาดับคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กุลทิกา วิบูลย์กลิ่ น (255) ที่ได้ศึกษา เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวผูเ้ ข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชมุ ขสถาน ผลวิจยั พบว่า ผูเ้ ข้าชมให้ความสาคัญต่ อ
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพมากที่สุด
ด้ านผลิตภัณฑ์
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมมีค่าเฉลี่ ยใน
ระดับมาก ปั จจัยย่อยที่ ตอ้ งการในระดับมากที่ สุดและมี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ ความสวยงามของเรื อน
โบราณและยุง้ ข้า วล้า นนา ซึ่ ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิริเพ็ญ เยี่ย มจรรยา (2555) ที่ ไ ด้วิจยั เรื่ อง
พฤติกรรมและการตัดสิ นใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตาหนักสายสุ ทธานภดลในวังสวนสุ นันทาของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย และปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ ผลวิจยั พบว่า ส่ วน
ประสมการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจมาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในระดับมาก ปั จจัยย่อยที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในระดับมากที่สุด คือ สถาปั ตยกรรมของตาหนักที่สวยงามและมีเอกลักษณ์
และสอดคล้องกับข้อคิดเห็ น/ข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งกล่าวไว้ว่า เรื อนแต่ละหลังมี
ความสวยงาม มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน มีความน่าสนใจ หาชมได้ยาก และเป็ นศิลปะที่ประเมินราคา
ไม่ได้ ควรอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้ชม และควรตกแต่งเรื อนโบราณให้มีชีวิตชีวามากยิง่ ขึ้น
ด้ านราคา
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านราคาโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับ
มาก ปั จจัย ย่อยที่ ต้องการในระดับ มากที่ สุ ดและมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ค่ า เข้า ชมพิ พิ ธ ภัณฑ์ส าหรั บ
นักเรี ยน/นักศึกษา คนละ 10 บาท ซึ่ งสอดคล้องกับการวิจยั ของ กุลทิ กา วิบูลย์ปิ่น และประสพชัย
พสุ นนั ท์ (2559) ที่ได้วิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผูเ้ ข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริ
ราชมุขสถาน ผลวิจยั พบว่า ผูเ้ ข้าชมให้ความสาคัญกับส่ วนประสมการตลาดด้านราคา อยูใ่ นระดับมาก
สอดคล้องกับการวิจยั ของ ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา (2555) ที่ได้วิจยั เรื่ อง พฤติกรรมและการตัดสิ นใจเข้า
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตาหนักสายสุ ทธานภดลในวังสวนสุ นันทาของนักท่องเที่ยวชาวไทย และปั จจัย
ส่ วนประสมการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ ผลวิจยั พบว่า ส่ วนประสมการตลาดด้านราคามีผล
ต่อการตัดสิ นใจมาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในระดับมาก และสอดคล้องกับการศึกษาของ อรชร เรื องจันทร์
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(2549) เรื่ อง การวิเคราะห์ความยินดีที่จะจ่ายค่าธรรมเนี ยมในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติของสวน
พฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ ผลการศึกษาพบว่า ความยินดีที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าชมอยูท่ ี่
ประมาณ 25 บาท ดังนั้น หากมี นโยบายจะเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ก็ไม่ควรตั้งราคาเกิ นราคาเฉลี่ ย
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ายโดยรวม
มีค่าเฉลี่ ยในระดับมากที่สุด ปั จจัยย่อยที่ตอ้ งการในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ วันที่เปิ ด
ให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวันจันทร์ -อาทิตย์ ซึ่ งสอดคล้องกับการวิจยั ของ ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
(2555) ที่ได้วจิ ยั เรื่ อง พฤติกรรมและการตัดสิ นใจเข้าเยีย่ มชมพิพิธภัณฑ์ตาหนักสายสุ ทธานภดลในวัง
สวนสุ นนั ทาของนักท่องเที่ยวชาวไทย และปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ผลวิจ ัย พบว่า ส่ ว นประสมการตลาดด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจมาเข้า ชม
พิพิธภัณฑ์ในระดับมาก และสอดคล้องกับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม ที่กล่าวว่า
ควรเปิ ดให้บริ การพิพิธภัณฑ์ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาดในระดับ
มากที่สุด ปัจจัยย่อยที่ตอ้ งการในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์
ให้ ส ามารถเข้า ถึ ง ข้อ มู ล และกิ จ กรรมส่ ง เสริ มการตลาดได้ ง่ า ย ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ ข้อ คิ ด เห็ น /
ข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม ที่กล่าวว่า ต้องการให้มีเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค หรื อเบอร์ โทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อได้ง่ายและสะดวก และต้องการให้ปรับปรุ งข้อมูลบนเว็บไซต์อย่างสม่าเสมอ
ด้ านบุคลากร
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านบุคลากรโดยรวมมีค่าเฉลี่ ยใน
ระดับมากที่สุด ปัจจัยย่อยที่ตอ้ งการในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ เจ้าหน้าที่แต่งกายสุ ภาพ
และเหมาะสม ซึ่ งสอดคล้องกับการวิจยั ของ สุ รชัย ทุหมัด (2556) เรื่ อง ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ผลวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การพิพิธภัณฑ์มีความ
พอใจด้านเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์มากที่สุด
ด้ านกระบวนการให้ บริการ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านกระบวนการโดยรวมมีค่าเฉลี่ ย
ในระดับมากที่สุด ปัจจัยย่อยที่ตอ้ งการในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การให้บริ การมีความ
สะดวกสบาย ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ กุลทิกา วิบูลย์ปิ่น และประสพชัย พสุ นนั ท์ (2559) ที่ได้
วิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผูเ้ ข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชมุขสถาน ผลวิจยั
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พบว่า ปั จจัยย่อยที่ผเู ้ ข้าชมพิพิธภัณฑ์ให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด คือ คุณภาพการบริ การ โดยให้
ความสาคัญด้านการบริ การที่ตรงตามที่คาดหวังมากที่สุด และสอดคล้องกับการศึกษาของ วรวิทย์ องค์
ครุ ฑรักษา (2544) เรื่ อง พิพิธภัณฑ์ที่พึงประสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
เชี ยงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวต้องการพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงเนื้ อหาที่หลากหลาย วิธีการ
นาเสนอและจัดแสดงคือวัตถุสิ่งของที่จดั แสดงสามารถจับต้องได้ และการนาเสนอเนื้ อหาแบบกว้าง
และเข้าใจง่าย นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม ที่กล่าวว่า
บนเรื อนโบราณแต่ละหลังควรมีปุ่มกดเสี ยงบรรยายให้ความรู ้ เกี่ ยวกับตัวเรื อน ซึ่ งจะทาให้ผูเ้ ข้าชม
เข้าใจและมีอารมณ์ร่วมในการชมพิพิธภัณฑ์มากยิง่ ขึ้น
ด้ านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการส่ วนประสมการตลาดด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
โดยรวมมีค่าเฉลี่ ยในระดับมากที่สุด ปั จจัยย่อยที่ตอ้ งการในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ
บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์มีความสวยงาม สงบ ร่ มรื่ นและมีระเบียบ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ
กุลทิกา วิบูลย์กลิ่น และประสพชัย พสุ นนั ท์ (2559) ที่ได้ศึกษา เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวผูเ้ ข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชมุขสถาน ผลการศึกษาพบว่า ผูเ้ ข้าชมพิพิธภัณฑ์ให้ความสาคัญ
ต่อส่ วนประสมการตลาดด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพมากที่สุด และสอดคล้องกับการศึกษาของ
วรวิทย์ องค์ครุ ฑรักษา (2544) เรื่ อง พิพิธภัณฑ์ที่พึงประสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกที่ตอ้ งการ คือ การจัดสวนหรื อ
พื้ น ที่ พ ัก ผ่ อ นที่ ร่ ม รื่ น สวยงาม นอกจากนี้ ยัง สอดคล้อ งกับ ข้อ คิ ด เห็ น /ข้อ เสนอแนะของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม ที่กล่าวว่า ควรจัดสถานที่ให้สวยงาม น่าสนใจ มีสีสันและน่าเข้าชม ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์
ควรปลูกไม้ดอกและไม้ประดับที่คนล้านนานิยมปลูกไว้ในบริ เวณรอบบ้าน
5.3 ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษา เรื่ อ ง ความต้อ งการของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยต่ อ ส่ วนประสมการตลาด
พิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะดังนี้
ด้ านผลิตภัณฑ์
ควรอนุรักษ์เรื อนโบราณล้านนาทุกหลังให้มีความสวยงาม อยูใ่ นสภาพมัน่ คง แข็งแรง ปลอดภัย
คงเอกลักษณ์อนั เก่าแก่และดั้งเดิมของเรื อนแต่ละหลังเอาไว้ โดยการบารุ งรักษาและซ่ อมแซมตัวเรื อน
ที่มีสภาพชารุ ดเสี ยหายและไม่อยู่ในสภาพพร้ อมใช้งาน เช่ น หลังคารั่ว พื้นเปี ยกลื่ น เนื่ องจากปั จจัย
ย่อยที่ผตู ้ อบสอบถามมีความต้องการมากที่สุด คือ ความสวยงามของเรื อนโบราณและยุง้ ข้าวล้านนา
และจากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งเห็นว่าเรื อนบางหลังมีแต่ความว่างเปล่า
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ดังนั้น สานักฯ ควรจาลองวิถีชีวิตตามยุคสมัยของเรื อนนั้นๆ หรื อจัดแสดงนิ ทรรศการ เครื่ องเรื อน
เครื่ องใช้ เครื่ องแต่งกาย อาหารท้องถิ่น และเครื่ องมือประกอบอาชีพต่างๆ เพื่อให้เรื อนมีชีวิตชีวา มาก
ยิง่ ขึ้น และทาให้ผเู ้ ข้าชมเข้าใจในสิ่ งที่กาลังชม หรื อสิ่ งที่พิพิธภัณฑ์ตอ้ งการสื่ อความหมาย และไม่ควร
นาวัตถุแปลกปลอม (สิ่ งที่ไม่ได้อยูใ่ นยุคสมัยนั้นๆ) มาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ดว้ ย นอกจากนี้ ต้องดูแล
รักษาความสะอาดตัวเรื อนอย่างสม่าเสมอ จัดทาป้ายอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา ประเภท
รู ปแบบ องค์ประกอบ และประโยชน์ใช้สอยของตัวเรื อนและวัตถุสิ่งของที่นามาจัดแสดง เพื่อให้ผเู ้ ข้า
ชมมีความรู ้และความเข้าใจในความแตกต่างของเรื อนแต่ละหลังดียงิ่ ขึ้น
ด้ านราคา
ไม่ควรเปลี่ยนแปลงราคาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในกลุ่มนักเรี ยน/นักศึกษา คนละ 10 บาท เนื่องจาก
ปั จจัยย่อยที่ผตู ้ อบสอบถามมีความต้องการมากที่สุด คือ ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับนักเรี ยน/นักศึกษา
คนละ 10 บาท และจากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม สานักฯ อาจพิจารณาจัดเก็บ
ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในอัตราที่แพงกว่านักท่องเที่ยวไทย เนื่องจากคนไทย
มีภาระด้านการชาระภาษีให้แก่รัฐบาล พิพิธภัณฑ์จึงถือว่าเป็ นสมบัติของไทยทุกคนด้วย สานักฯ ควร
ยกเว้นค่าเข้าชมสาหรับเด็ก เยาวชน ผูส้ ู งอายุ คนพิการ นักบวช เนื่ องจากกลุ่มเหล่านี้ ยงั ไม่มีรายได้/
รายได้นอ้ ย ควรสนับสนุนให้สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ควรเปิ ดให้บริ การพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนาทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เนื่องจาก
ปั จจัยย่อยที่ผูต้ อบสอบถามมีความต้องการมากที่สุด คือ วันที่เปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์คือวัน
จันทร์ -อาทิตย์ ซึ่ งจะทาให้มีผูเ้ ข้าชมพิพิธภัณฑ์ มากขึ้ น และจากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ส านัก ฯ ควรขอความร่ ว มมื อ จากโครงการ Visit CMU (บริ การรถน าเที่ ย วใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เพื่อบรรจุพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนาให้เป็ นจุดแวะชมสาหรับนักท่องเที่ยว
ในกลุ่มนี้ และสานักฯ อาจสร้างความร่ วมมือกับกลุ่มเครื อข่ายพิพิธภัณฑ์อื่นๆ ที่อยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียง
กัน เช่น หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชี ยงใหม่ คุม้ เจ้าบุรีรัตน์ และพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติเชี ยงใหม่ เพื่อ
จาหน่ายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์แบบบัตรเดียวเที่ยวได้ทุกพิพิธภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์ร่วมกัน รวมทั้ง
การขอความร่ วมมือจากการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) เพื่อเพิ่มช่องทางด้านการตลาดให้แก่
พิพิธภัณฑ์ โดยบรรจุในโปรแกรมการท่องเที่ยวของบริ ษทั นาเที่ยว หรื อการแนะนาแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ให้แก่นกั ท่องเที่ยวได้รู้จกั และเข้ามาเยีย่ มชมต่อไป
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ควรพัฒ นาเว็บ ไซต์ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เ รื อนโบราณล้า นนาให้ มี ล ัก ษณะของเว็บ ไซต์ ที่ ดี ได้แ ก่
ความสามารถในการเข้าถึ งข้อมูล ความเร็ วในการแสดงผลข้อมูลบนเว็บไซต์ เว็บไซต์ตอ้ งน่ าสนใจ
และดึงดูดสายตา ความง่ายในการใช้งาน และความน่าเชื่ อถือของเว็บไซต์ และการปรับปรุ งข้อมูลบน
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เว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริ การพิพิธภัณฑ์ได้จากทุกแห่ง เนื่องจาก
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการปั จจัยย่อยมากที่สุด คือ การพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ให้สามารถ
เข้า ถึ ง ข้อ มู ล และกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การตลาดได้ง่ า ย และจากข้อ คิ ด เห็ น /ข้อ เสนอแนะของผูต้ อบ
แบบสอบถาม สานักฯ ควรส่ งเสริ มให้พิพิธภัณฑ์เป็ นที่รู้จกั มากยิ่งขึ้น โดยจัดกิจกรรมดึงดูดให้คนมา
เข้าชม เช่น ตลาดล้านนา (กาดหมั้ว) การส่ งเสริ มหรื อรณรงค์ให้แต่งกายแบบล้านนาเพื่อมาเข้าชม หรื อ
มีบริ การเช่าเสื้ อผ้าเพื่อถ่ายรู ปกับสถานที่ การจัดดนตรี การแสดง และกิจกรรมต่างๆ ให้นกั ท่องเที่ยว
สามารถมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมได้ เช่ น การถ่ายรู ป การทดลองตีขา้ ว การทอผ้า การทาอาหาร
ฯลฯ เป็ นต้น ควรมี ก ารจัดพิ ม พ์ห นัง สื อ เกี่ ย วกับ พิ พิ ธ ภัณฑ์จ าหน่ า ยให้ แก่ ผูท้ ี่ ส นใจ และโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ในสื่ อต่างๆ ให้แพร่ หลาย ซึ่ งเป็ นการประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์ให้เป็ นที่ รู้จกั หรื อ
อาจจะทากิ จกรรมร่ วมกับหน่ วยงาน องค์กร และสถานศึ กษาต่างๆ เพื่อให้นักเรี ยน นักศึ กษา และ
ประชาชนทัว่ ไป มีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่ นมากกว่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ประชาสัมพันธ์ ให้คนท้องถิ่ นรู ้ จกั และมองเห็ นในคุ ณค่าและความสาคัญของพิพิธภัณฑ์ ทาให้คน
ท้องถิ่นเกิดความสนใจ เข้ามาเยีย่ มชม และประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก (Word of mouth) ต่อไป
ด้ านบุคลากร
ควรให้ความสาคัญกับการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานในพิพิธภัณฑ์ให้มีความสุ ภาพและ
เหมาะสม โดยอาจกาหนดระเบียบหรื อขอความร่ วมมือในการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ในพิพิธภัณฑ์ดว้ ย
เสื้ อผ้าหรื อเครื่ องกายที่สุภาพและเหมาะสม เรี ยบร้อย และถูกกาลเทศะ หรื อเหมาะสมกับสถานที่ของ
ทางราชการ เช่น การแต่งกายด้วยชุ ดท้องถิ่นล้านนา ชุดสากลนิยมที่สุภาพเรี ยบร้อยและถูกกาลเทศะ
หรื ออาจมีเครื่ องแบบพนักงาน (Uniform) ทั้งนี้ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นกั ท่องเที่ยวหรื อผูเ้ ข้า
มาใช้บริ การพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งอาจติดป้ ายชื่ อพนักงาน ซึ่ งจะทาให้นกั ท่องเที่ยวทราบว่าเป็ นเจ้าหน้าที่
พิพิธภัณฑ์ ไม่ให้เกิ ดความสับสนหรื อเข้าใจผิด ซึ่ งจะมี ส่วนช่ วยทาให้นักท่องเที่ ยวสามารถติ ดต่อ
สอบถามหรื อเข้ามาพูดคุ ยกับเจ้าหน้าที่ ได้ง่ายยิ่งขึ้ น เนื่ องจากผูต้ อบแบบสอบถามมี ความต้องการ
ปั จจัยย่อยมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่แต่งกายสุ ภาพและเหมาะสม และจากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม สานักฯ ควรมีเจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่ ในการบริ หารจัดการพิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะ
และควรมีเจ้าหน้าที่นาชมและบรรยายให้ขอ้ มูลหรื อตอบคาถามของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ควรจัด
ฝึ กอบรมเกี่ ยวกับมารยาทในการให้บริ การของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านมารยาท บุคลิกภาพ
และจิตบริ การ (Service mind) เพื่อเพิ่มคุณภาพในการให้บริ การ และทาให้ให้นกั ท่องเที่ยวประทับใจ
ในการรับบริ การมากยิง่ ขึ้น
ด้ านกระบวนการให้ บริการ
ควรพัฒ นาการบริ การให้ มี ค วามสะดวกสบายต่ อ ผู ้เ ข้ า ชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เนื่ อ งจากผู ้ต อบ
แบบสอบถามมีความต้องการปั จจัยมากที่สุด คือ การให้บริ การที่สะดวกสบาย โดยอาจมี คู่มือการ
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ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนการให้บริ การได้
อย่างถู กต้อง รวดเร็ ว ทันเวลา และตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ ยว และควรติดขั้นตอนการ
ให้บริ การดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ และจากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม สานักฯ
ควรเพิ่มเนื้ อหาและรายละเอี ยดเกี่ ยวกับพิพิธภัณฑ์ที่นาเสนอผ่านวิดีทศั น์แนะนาพิพิธภัณฑ์ ควรมี
ปุ่ มกดเสี ยงบรรยายให้ความรู ้ บนเรื อนแต่ละหลัง เพื่อให้ผูเ้ ข้าชมเข้าใจและมี อารมณ์ ร่วมในการชม
พิพิธภัณฑ์มากยิ่งขึ้น ควรมีบริ การให้เช่าเสื้ อผ้าและเครื่ องแต่งกายแบบล้านนาเพื่อถ่ายรู ปกับสถานที่
ควรมี กิ จกรรมต่ า งๆ ที่ ส ามารถสร้ างส่ วนร่ วมของนัก ท่องเที่ ย วในระหว่างเข้าชมพิ พิธภัณฑ์ อาทิ
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ศิลปวัฒนธรรม ซึ่ งจะทาให้นกั ท่องเที่ยวได้รับความรู ้ เพลิ ดเพลิ น และเกิ ดความ
ประทับใจในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์มากยิง่ ขึ้น
ด้ านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ควรพัฒนาหรื อรักษาสภาพภูมิทศั น์ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ให้มีบรรยากาศร่ มรื่ น สวยงาม สะอาด
และมีระเบียบ ปรับปรุ งทางเดิ นให้เรี ยบร้ อย เดิ นได้สะดวก ดู แลสนามหญ้าให้เขี ยวชอุ่มและเรี ยบ
กาจัดแมลงที่อาจรบกวนหรื อทาอันตรายนักท่องเที่ยว เนื่ องจากผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการ
ปั จจัยย่อยมากที่สุด คือ บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์มีความสวยงาม สงบ ร่ มรื่ น และมีระเบียบ และ
จากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม สานักฯ ควรจัดพิมพ์หนังสื อเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
และจาหน่ายให้แก่ผสู ้ นใจ ควรจัดสถานที่ให้น่าสนใจ มีสีสัน และน่าเข้าชม โดยอาจมีเพลงบรรเลงบน
ตัวเรื อน สร้างกลิ่นหอมเพื่อสร้างบรรยากาศ มีพดั ลมเพื่อลดความร้อน เพิม่ แสงสว่างบนตัวเรื อนในจุด
ที่มืดจนเกิ นไป ซึ่ งทาให้การมองเห็นหรื อการถ่ายภาพได้ชดั เจน ควรเพิ่มที่นงั่ พักผ่อนระหว่างเรื อน
โบราณ ที่นงั่ ที่จุดบริ การข้อมูล และที่นงั่ บนตัวเรื อน เพื่อทาให้ผเู ้ ข้าชมสามารถใช้เวลาบนตัวเรื อนได้
นานยิง่ ขึ้น ควรเพิ่มการดูแลรักษาความสะอาดบนตัวเรื อน มีป้ายอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับเรื อนที่ครบถ้วน
มองเห็นได้ชดั เจนหรื ออ่านง่าย อาจมีแผ่นพับพิพิธภัณฑ์ไว้แจกนักท่องเที่ยว การจัดแสดงนิทรรศการ
ต่างๆ ควรมีท้ งั ภาพประกอบและคาอธิ บาย เพื่อให้ผเู ้ ข้าชมหรื อผูท้ ี่ไม่มีพ้ืนฐานความรู ้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
ควรสร้างความชีวิตชีวาของเรื อนโดยการตกแต่งด้วยภาพถ่ายต่างๆ นอกจากนี้ ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ควร
ปลู ก ไม้ดอกและไม้ป ระดับ ที่ ค นล้า นนานิ ย มปลู ก ไว้ใ นบริ เวณรอบบ้า น ซึ่ งเป็ นการอนุ รัก ษ์แ ละ
เผยแพร่ พนั ธุ์ไม้ลา้ นนา สาหรับสถานที่จอดรถควรมีเพิ่มขึ้น และปรับปรุ งที่จอดรถที่เป็ นลานกรวดให้
แน่ นมากขึ้น เพื่อไม่ให้ลอ้ รถจมลงไปจนเกิ นความเสี ยหายได้ ควรปรับปรุ งซ่ อมแซมห้องน้ าที่ชารุ ด
เสี ยหาย ทาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ และเพิ่มแสงสว่างในห้องน้ า บริ เวณทางเข้าพิพิธภัณฑ์ควร
น่าสนใจ ดึงดูดใจ และดูเป็ นมิตรกับคนภายนอก ควรปรับปรุ งป้ ายพิพิธภัณฑ์ให้มองเห็นได้ง่ายและ
ชัด เจน มี ป ลั๊ก ไฟไว้บ ริ ก ารที่ จุ ด บริ ก ารข้อ มู ล ส าหรั บ จุ ด บริ ก ารเครื่ อ งดื่ ม ควรมี เ มนู อ าหารและ
เครื่ องดื่ม และจาหน่ายในราคาที่ถูกลง หรื ออาจเพิ่มร้านจาหน่ายอาหารให้มากขึ้น เช่น อาหารพื้นเมือง
โดยรณรงค์การใช้วสั ดุธรรมชาติและไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อม
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5.4 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. แนวทางการศึกษาที่ควรต่อยอดจากการวิจยั ครั้งนี้ คือ การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของ
พิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ต่อไป
2. การศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะทาให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มา
ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนาได้มากยิ่งขึ้น (เป็ นการขยายฐานกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่) เพื่อเป็ น
การส่ งเสริ มการตลาดพิพิธภัณฑ์ ในการขยายฐานตลาดให้กว้างขึ้น
3. การศึกษาการบริ หารและดาเนิ นงานพิพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอื่นๆ ที่ประสบผลสาเร็ จและ
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว สามารถนาผลการศึกษามาหาแนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณ
ล้านนา ได้อย่างรวดเร็ วและก้าวกระโดดมากยิง่ ขึ้น
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แบบสอบถาม เรื่ อง ความต้ องการของนักท่ องเที่ยวชาวไทยต่ อส่ วนประสมการตลาด

พิพธิ ภัณฑ์ เรื อนโบราณล้ านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คาชี้แจง: แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการวิจยั สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษา
ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่ วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปและพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่ องหมาย ✔ ลงใน □ ที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่าน
1. เพศ
□ ชาย

□ หญิง

□ ไม่เกิน 20 ปี
□ 41 - 50 ปี

□ 21 - 30 ปี
□ 51 - 60 ปี

□ 31 - 40 ปี
□ มากกว่า 60 ปี

3. ระดับการศึกษา
□ ประถมศึกษา
□ ปริ ญญาโท

□ มัธยมศึกษา
□ ปริ ญญาเอก

□ ปริ ญญาตรี
□ อื่นๆ (ระบุ)............................

4. อาชีพ
□ นักเรี ยน
□ รัฐวิสาหกิจ
□ รับจ้าง

□ นักศึกษา
□ ทางานเอกชน
□ อาชีพอิสระ

□ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
□ ธุ รกิจส่ วนตัว เจ้าของกิจการ
□ อื่นๆ (ระบุ)............................

5. ระดับรายได้ ต่อเดือน
□ ไม่เกิน 15,000 บาท
□ 45,001 - 60,000 บาท

□ 15,001 - 30,000 บาท
□ มากกว่า 60,000 บาท

□ 30,001 - 45,000 บาท

6. ภูมิลาเนา/ทีอ่ ยู่อาศัยในปัจจุบัน
□ เชียงใหม่
□ กรุ งเทพฯ

□ ต่างจังหวัด (ระบุ).........................................
□ ต่างประเทศ (ระบุ)........................................

2. อายุ
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7. วัตถุประสงค์ ในการเข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ เรื อนโบราณล้านนา (เลือกได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
□ ชมสถาปัตยกรรมเรื อนโบราณล้านนา
□ เรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมล้านนา
□ ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ
□ ร่ วมกิจกรรมที่จดั ขึ้นในพิพิธภัณฑ์
□ ถ่ายภาพ วาดภาพ หรื อทางานศิลปะ
□ ค้นคว้าข้อมูล ทาวิจยั
□ ศึกษาดูงาน
□ อื่นๆ (ระบุ)...........................................................
8. ท่านเคยเข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ เรื อนโบราณล้านนา มาแล้วกีค่ รั้ง (รวมครั้งนีด้ ้ วย)
□ 1 ครั้ง (ครั้งนี้ครั้งแรก) □ 2 ครั้ง
□ 3 ครั้ง
□ 4 ครั้ง ขึ้นไป
9. ท่านเข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ เรื อนโบราณล้านนา ในช่ วงวันใด
□ วันจันทร์ - ศุกร์
□ วันเสาร์ - อาทิตย์
10. ท่านใช้ เวลาในการเข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ เรื อนโบราณล้านนา นานเท่าใด
□ ไม่เกิน 30 นาที
□ ประมาณ 1 ชัว่ โมง
□ ประมาณ 2 ชัว่ โมง
□ ประมาณ 3 ชัว่ โมง
□ 4 ชัว่ โมงขึ้นไป
11. ผู้แนะนาให้ ท่านมาเข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ เรื อนโบราณล้านนา (เลือกได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
□ ตัดสิ นใจด้วยตนเอง
□ ครอบครัว ญาติ เพื่อน □ ครู อาจารย์ สถานศึกษา
□ มัคคุเทศก์ (ไกด์)
□ เพื่อนร่ วมงาน
□ อื่นๆ (ระบุ)............................
12. ท่านเดินทางมายังพิพธิ ภัณฑ์ เรื อนโบราณล้านนา อย่างไร
□ รถยนต์ส่วนตัว
□ รถมอเตอร์ไซค์
□ เดิน
□ มากับบริ ษทั ทัวร์

□ รถรับจ้าง แท็กซี่
□ อื่นๆ (ระบุ)............................

13. ท่านรู้ จักหรื อสื บค้ นข้ อมูลพิพธิ ภัณฑ์ เรื อนโบราณล้านนา จากแหล่งใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
□ เว็บไซต์
□ Google / Google Map □ Facebook
□ YouTube
□ หนังสื อ นิตยสาร สิ่ งพิมพ์ □ สอบถามบุคคลอื่น
□ อื่นๆ (ระบุ)........................
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ตอนที่ 2 ความต้ องการส่ วนประสมการตลาดของนักท่องเทีย่ วชาวไทยต่ อพิพธิ ภัณฑ์ เรื อนโบราณ
ล้านนา มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ✔ ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับความต้ องการ
ส่ วนประสมการตลาด (7P’s)

มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด

ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความมีชื่อเสี ยงของพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
ความมีเอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้านนา
ความสวยงามของเรื อนโบราณและยุง้ ข้าวล้านนา
การหาดูชมได้ยากของเรื อนโบราณและยุง้ ข้าวล้านนา
ความหลากหลายของเรื อนโบราณและยุง้ ข้าวล้านนา
ความหลากหลายของวัตถุและสิ่ งของที่จดั แสดงใน
พิพิธภัณฑ์
7. รู ปแบบ เทคนิค และความน่าสนใจของนิทรรศการที่จดั
แสดงในพิพิธภัณฑ์
8. ข้อมูลความรู ้ที่ได้รับจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
ด้ านราคา (Price)
9. ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับผูใ้ หญ่ คนละ 20 บาท
10. ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับนักเรี ยน/นักศึกษา คนละ 10
บาท
11. ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับผูส้ ู งอายุ คนละ 10 บาท
12. การยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับเด็กอายุต่ากว่า 10 ปี
13. การยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สาหรับพระภิกษุ/นักบวช
14. การยกเว้นค่าเข้าชมสาหรับคนพิการ
15. การเปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่เสี ยค่าบริ การ
(ชมฟรี )
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ระดับความต้ องการ
ส่ วนประสมการตลาด (7P’s)

มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด

ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place)
16.
17.
18.
19.

วันที่เปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวันจันทร์ -อาทิตย์
วันที่ปิดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลาที่เปิ ดให้บริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือ 08.30-16.30 น.
ท่านต้องการให้เปิ ดบริ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในวันหยุด
นักขัตฤกษ์
20. ท่านต้องการชาระค่าบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผา่ น
แอพพลิเคชัน่ เช่น QR-Code
21. การจัดทาป้ ายบอกทางมายังพิพิธภัณฑ์ที่มองเห็นได้ง่าย
และชัดเจน
22. ความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลพิพิธภัณฑ์ทาง
โทรศัพท์
23. ความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลพิพิธภัณฑ์ทาง
อีเมล์
24. ความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลพิพิธภัณฑ์ผา่ น
สื่ อออนไลน์ เช่น Facebook / Line
ด้ านส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
25. การโฆษณาพิพิธภัณฑ์ผา่ นสื่ อออนไลน์ เช่น Facebook /
YouTube / Line / Instagram
26. การโฆษณาพิพิธภัณฑ์ผา่ นสื่ อออฟไลน์ เช่น แผ่นพับ
โบร์ ชวั ร์ นิ ตยสาร สิ่ งพิมพ์ ของที่ระลึก
27. การออกข่าวพิพิธภัณฑ์ผา่ นสื่ อ เช่น กิจกรรมเพื่อสังคม
บทความ โลโก้ ภาพนิ่ง วิดีโอ
28. การสร้างเครื อข่ายกับพิพิธภัณฑ์อื่นๆ เช่น บัตรเดียวเที่ยว
หลายพิพิธภัณฑ์ บัตรสมาชิก
29. การจัดกิจกรรมพิเศษในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้คนมาเข้าชม
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ระดับความต้ องการ
ส่ วนประสมการตลาด (7P’s)

มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด

30. การเปิ ดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี ในวันสาคัญ เช่น วันเด็ก
วันพระราชทานปริ ญญาบัตร มช.
31. การพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
และกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดได้ง่าย
ด้ านบุคลากร (People)
32. เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพและมารยาทดี เป็ นกันเอง และยิม้
แย้มแจ่มใส
33. เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ ดูแลลูกค้าและเต็มใจให้บริ การ
34. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุ ภาพและเหมาะสม
35. เจ้าหน้าที่มีความรู ้และให้คาแนะนาที่ถูกต้อง
36. เจ้าหน้าที่มีจานวนที่เพียงพอต่อการให้บริ การ
37. เจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วยความรวดเร็ วและถูกต้อง
38. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปั ญหาอย่างรวดเร็ ว ทัน
เหตุการณ์
ด้ านกระบวนการให้ บริการ (Service Process)
39.
40.
41.
42.
43.

มีระบบในการให้บริ การที่ดี มีคุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริ การมีความรวดเร็ ว
การให้บริ การมีความสะดวกสบาย
มีระบบการจัดการที่ดี ในกรณี มีผเู ้ ข้าชมเป็ นจานวนมาก
มีป้ายแนะนาขั้นตอนการเข้ารับบริ การอย่างชัดเจนและ
เข้าใจง่าย
44. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี
45. มีการเตรี ยมความพร้อมในกรณี ฉุกเฉิ น เช่น อัคคีภยั และ
อุบตั ิเหตุต่างๆ
46. มีการให้ขอ้ มูลเบื้องต้น/แผ่นพับ/คู่มือนาชมพิพิธภัณฑ์
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ระดับความต้ องการ
ส่ วนประสมการตลาด (7P’s)

มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด

ด้ านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
47. บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์มีความสวยงาม สงบ ร่ มรื่ น
และมีระเบียบ
48. มีเครื่ องแบบเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ หรื อการแต่งกายด้วย
ชุดพื้นเมือง
49. มีป้ายแสดงแผนผังของพิพิธภัณฑ์อย่างชัดเจน
50. มีระบบรักษาความสะอาดภายในพิพิธภัณฑ์ฯ
51. ทางเข้า-ออกพิพิธภัณฑ์มองเห็นชัดเจนและสังเกตได้ง่าย
52. มีระบบไฟส่ องสว่างภายในพิพิธภัณฑ์เพียงพอและ
เหมาะสม
53. มีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผูส้ ู งอายุและคนพิการ
54. มีที่นง่ั หรื อพื้นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
55. มีระบบกล้องวงจรปิ ดภายในพิพิธภัณฑ์
56. มีหอ้ งสุ ขาที่สะอาด
57. มีหอ้ งสุ ขาที่ปลอดภัย
58. มีจานวนห้องสุ ขาเพียงพอ
59. มีสถานที่จอดรถที่สะดวก
60. มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอ
61. มีสถานที่จอดรถที่ปลอดภัย
62. มีร้านจาหน่ายของที่ระลึกในพิพิธภัณฑ์
63. มีร้านจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่มในพิพิธภัณฑ์
64. มีกล่องรับฟังข้อคิดเห็นจากผูเ้ ข้าชมพิพิธภัณฑ์
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ตอนที่ 3 ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
กรุ ณาส่ งแบบประเมิน ณ จุดบริการข้ อมูล และรับของที่ระลึก
ขอขอบคุณ
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ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่ อ – นามสกุล

นายสันต์ทศั น์ เพ็ญจันทร์

วัน เดือน ปี เกิด

16 กรกฎาคม พ.ศ. 2514

ประวัติการศึกษา ปี การศึกษา 2538.
ปี การศึกษา 2545.
ปี การศึกษา 2562.

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาบริ หารธุ รกิจ
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทางาน ปี พ.ศ. 2538 – 2547 ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2548 – 2563 ตาแหน่งพนักงานปฏิบตั ิงาน
สานักส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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