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บทคัดย่อ  

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกค้าในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ

ล้านนา และน าผลการศึกษาไปใช้เสนอแนะแนวทางพัฒนาส่วนประสมการตลาดของพิพิธภัณฑ์ให้สอดคล้องกับลูกค้า  

มากขึ้น กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ นักท่องเท่ียว 200 ราย และกลุ่มศึกษาดูงาน 100 ราย รวม 300 ราย  

โดยเลอืกตัวอยา่งแบบสุ่มตามความสะดวก (Convenience Sampling) สถิตท่ีิใชว้เิคราะห์ขอ้มูลเชงิพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูลเชงิอนุมาน ได้แก่ T-test และ F-test   

 ผลการศึกษาพบวา่ ส่วนประสมการตลาดมีผลตอ่นักทอ่งเท่ียวในระดับมากทุกดา้น เรียงล าดับคือ ด้านบุคลากร 

ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย ด้านราคา 

และด้านการส่งเสริมการตลาด และมีผลตอ่กลุม่ศึกษาดูงานในระดับมากที่สุดคือด้านบุคลากร และมีคา่เฉลี่ยในระดับมาก 

เรียงล าดับคือ ด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการน าเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ และด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวมากท่ีสุดคือ 

ความสวยงามของเรือนโบราณ และมีผลตอ่กลุม่ศึกษาดูงานมากที่สุดคอืความมีเอกลักษณ์ของพพิธิภัณฑ ์ปัจจัยดา้นราคา

ท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวมากท่ีสุดคือความคุ้มค่าของราคาบัตรเข้าชมเทียบกับคุณค่าหรือประโยชน์ท่ีได้รับ และมีผลต่อ  

กลุ่มศึกษาดูงานมากท่ีสุดคือค่าเข้าชมมีความเหมาะสมกับคุณภาพของบริการท่ีได้รับ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวมากท่ีสุดคือพิพิธภัณฑ์เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ –อาทิตย์ และท่ีตั้งของพิพิธภัณฑ์อยู่ ใน 

ตัวเมืองเชียงใหม่ และมีผลต่อกลุ่มศึกษาดูงานมากท่ีสุดคือวันท่ีเปิดให้บริการเข้าชมพิพิธภัณฑ์สะดวกต่อการศึกษาดูงาน 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวมากท่ีสุดคือการให้ข้อมูลพิพิธภัณฑ์บนเว็บไซต์ท าให้เข้าถึงง่าย  

และมีผลต่อกลุ่มศึกษาดูงานมากที่สุดคือการเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันส าคัญ ปัจจัยด้านบุคลากร 

ท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวมากท่ีสุดคือบุคลิกภาพและมารยาทของเจ้าหน้าท่ี และมีผลต่อกลุ่มศึกษาดูงานมากท่ีสุดคือความ

สุภาพและอัธยาศัยไมตรีท่ีดีของเจ้าหน้าท่ี ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวมากท่ีสุดคือคุณภาพ

และมาตรฐานในการต้อนรับลูกค้า และท่ีมีผลต่อกลุ่มศึกษาดูงานมากท่ีสุดคือการให้บริการท่ีตรงกับความต้องการของ

กลุ่มศึกษาดูงาน ปัจจัยดา้นการน าเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวมากที่สุดคอืบรรยากาศ ความสวยงาม
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และมีระเบียบของพื้นท่ีโดยรอบ และมีผลต่อกลุ่มศึกษาดูงานมากท่ีสุดคือบรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์ เมื่อเปรียบเทียบ

ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียว จ าแนกตามประเภทนักท่องเท่ียว โดยใช้สถิติ T-test ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

พบว่าด้านราคามีผลต่อนักท่องเท่ียวแตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียว  

จ าแนกตามภูมิล าเนา โดยใชส้ถิต ิF-test ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบวา่ด้านราคามผีลตอ่นักทอ่งเท่ียวแตกตา่งกัน   

ABSTRACT   

 This study aimed to investigate the marketing mix affecting customers towards visiting Lanna Traditional 

House Museum, and to apply the obtained data for developing marketing mix guidelines for the museum to satisfy the 

target customers.  In this study, the services marketing mix theory was adopted as a conceptual framework.                 

The samples used in the study were classified into 2 groups:  200 samples of visitors to Lanna Traditional House 

Museum and 100 samples of the study tour at museums in Chiang Mai province, totaling 300 samples. Data collections 

were typically undertaken through a set of questionnaires and convenience sampling.  The descriptive statistics used 

for data analysis were frequency, percentage, and mean.  The inferential statistics for data analysis included T- test 

and F- test (One Way ANOVA) .  The marketing mix affecting tourists towards visiting the museum as a whole was 

rated at a high level.  Factors affecting the tourists at a high level in all aspects were people, product, service process, 

physical evidence, place, price, and promotion.  Indeed, these factors affected a group of study tour at a high level.  

The factor affecting the visit to the museum at the highest level truly involved people.  Meanwhile, factors affecting 

the visit at a high level were price, service process, product, place, physical evidence, and promotion.  The most 

influential subfactor of product towards the tourists was the beauty of Lanna traditional house whereas the most 

influential one towards a group of study tour was uniqueness of the museum.  The most influential subfactor of price 

towards the tourists was worthiness of ticket price compared to the values or benefits received and it was considered 

the most affective factor toward a group of study tour.  The most influential subfactor of place towards the tourists 

included the way the museum was open from Monday -  Sunday and location of the museum in the city of Chiang 

Mai.   The most affective factor towards a group of study tour was whether the dates when the museum was open 

were convenient to the study tour.  The most influential subfactor of promotion was information about the museum on 

the website with an easy access.  The most affective one towards a group of study tour was based upon no admission 

fees on important holidays.  The most influential subfactor of people towards the tourists usually involved personalities 

and etiquettes of the museum staff. Meanwhile, the most affective one influencing a group of study tour was politeness 

and courtesy of the museum staff.  The most influential subfactor of service process towards the tourists was associated 

with quality and standards for customer reception whereas the most affective one towards a group of study tour 

involved their demand for the study. Eventually, the most influential subfactor of physical evidence toward the tourists 

was the atmosphere, beauty, and tidiness around the museum whereas the most affective one towards a group of 
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study tour was the atmosphere inside the museum.  With regard to comparisons of the marketing mix affecting the 

tourists classified by types of tourists using the T-test at the statistical significance level of 0.05, it was found that the 

factor of price affected tourists differently. Upon comparing the marketing mix affecting the whole tourists classified by 

domiciles using the F-test at the statistical significance level of 0.05, it was discovered that the factor of price affected 

the tourists differently.   

บทน า   

 พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการเมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2547 ปัจจุบันจัดแสดง

เรือนโบราณล้านนา 9 หลัง และยุ้งข้าว 4 หลัง เรือนและยุ้งข้าวทุกหลังมีรูปแบบสถาปัตยกรรมและเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น

แตกต่างกันไป พิพิธภัณฑ์นี้จึงเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญของท้องถิ่น การพัฒนาให้

สามารถสร้างประโยชนท์างการศกึษาจึงมคีวามส าคัญเป็นอยา่งยิ่ง และหากน าการท่องเท่ียวมาเป็นกลไกสร้างภาพลักษณ์

ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ยอ่มได้ประโยชนแ์ก่สาธารณชนในวงกวา้ง อย่างไรก็ตามจากสถิติผู้เข้าชมพพิธิภัณฑ์

ในปีงบประมาณ 2558 – 2560 พบว่าผู้เข้าชมท่ีเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือนักท่องเท่ียวและกลุ่มศึกษาดูงานยังมีน้อย 

หากเทียบกับค่าเป้าหมายและศักยภาพท่ีพิพิธภัณฑ์สามารถรองรับได้ ในปีงบประมาณ 2558 มีผู้ เข้าชมเฉลี่ย 

วันละ 10 คน ปีงบประมาณ 2559 มีผู้เข้าชมเฉลี่ยวันละ 16 คน และปีงบประมาณ 2560 มีผู้เข้าชมเฉลี่ยวันละ 15 คน  

อาจกล่าวได้ว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีผู้เข้าชมน้อย และยังไม่ได้รับความนยิมเท่าท่ีควร ผู้ศึกษาจึงได้น าหลักการตลาดมาใช้

ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้มีศักยภาพ เพื่อให้ได้ รับความนิยมและมีผู้ เข้าชมมากขึ้น ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้ศึกษา 

ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกค้าในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้

ประโยชนด์้านการเสนอแนะแนวทางพัฒนาส่วนประสมการตลาดของพพิธิภัณฑใ์ห้สอดคลอ้งกับลูกค้ามากขึ้น 

แนวคดิและทฤษฎี   

แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด Kotler (2003, อ้างใน คัคนางค์ ประไพทรัพย์, 2558) กล่าวว่า 

ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ จ าเป็นต้องใช้ส่วนประสมการตลาดในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด 

ประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service) เป็นสิ่งท่ีสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษย์

ได้ คือสิ่งท่ีผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าจากผลิตภัณฑ์นั้น 2) ด้านราคา (Price) 

หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของบริการกับราคาของบริการนั้น  

ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ลูกค้าก็จะตัดสินใจซื้อ 3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ

บรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของ

บริการท่ีน าเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านท าเลท่ีตั้งและช่องทางการน าเสนอบริการ 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) เป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีมีความส าคัญในการติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือ  

ชักจูงให้เกิดทัศนคติ พฤติกรรมและการใช้บริการ 5) ด้านบุคลากร (People) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม  
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การจูงใจ เพื่อให้สามารถสรา้งความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกตา่งหรือเหนือกวา่คู่แข่งขัน 6) ด้านกระบวนการ (Process) 

เ ป็นกิจกรรมท่ี เกี่ ยวข้องกับระ เบียบวิ ธีการและงานปฏิ บัติ ในด้านการบริการ ท่ีน า เสนอให้กับผู้ ใ ช้บ ริการ  

เพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ และ 7) ด้านลักษณะทางกายภาพ 

(Physical Evidence) เป็นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพ และการน าเสนอให้กับลูกค้าให้เห็นเป็นรูปธรรม  

โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมท้ังดา้นกายภาพและรูปแบบการให้บริการ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า 

แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (ICOM, 2007) ให้ค าจ ากัดความของพิพิธภัณฑว์า่ 

พิพิธภัณฑ์เป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไรท่ีเปิดเป็นสถานท่ีสาธารณะ และเป็นสถาบันถาวรท่ีให้บริการแก่สังคมและมี

ส่วนในการพัฒนาสังคม มีหน้าท่ีรวบรวม สงวนรักษา ค้นคว้าวิจัย เผยแพร่ความรู้ และจัดแสดงวัตถุอันเป็นหลักฐานท่ี

เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ม นุ ษ ย์ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม ข อ งม นุ ษ ย์  ท้ั ง นี้ เ พื่ อ จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ท า ง ก า ร ค้ น ค ว้ า  ก า ร ศึ ก ษ า  

และความเพลดิเพลนิใจ   

วิธีการด าเนินการวจิัย   

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ จากแบบสอบถามลูกค้าของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ

ล้านนา 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักท่องเท่ียว 200 ราย (นักท่องเท่ียวไทย 100 ราย และนักท่องเท่ียวต่างชาติ 100 ราย)  

และกลุ่มศึกษาดูงาน 100 ราย รวมท้ังหมด 300 ราย 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม 2 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามนักท่องเท่ียวท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์

เรือนโบราณล้านนา และแบบสอบถามกลุ่มศึกษาดูงานท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรมในเชียงใหม่ แบบสอบถาม

ท้ัง 2 ชุดมี 3 ตอน คือ 1) ข้อมูลท่ัวไปและพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกค้า 

ในการเข้าชมพพิธิภัณฑเ์รือนโบราณล้านนา และ 3) ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปและพฤติกรรม

ของผู้ตอบแบบสอบถาม และวิเคราะห์ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกค้าในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 

ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าเฉลี่ย และข้อมูลเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ใช้ T-test ทดสอบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ ประเภทนักท่องเท่ียว และ F-test ทดสอบความแตกตา่งระหวา่งค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

ตัวอยา่งที่มากกวา่ 2 กลุ่ม ได้แก่ ภูมลิ าเนาของนักทอ่งเท่ียว 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ   

ผลการศกึษา และอภปิรายผลการศึกษา :  

พบว่าส่วนประสมการตลาดมีผลต่อนักท่องเท่ียวในการเข้าชมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เรียงล าดับคือ  

ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการ 

จัดจ าหน่าย ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด และมีผลต่อกลุ่มศึกษาดูงานในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านบุคลากร 
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และมีผลในระดับมาก เรียงล าดับคือ ด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านการสง่เสริมการตลาด  

ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อนักท่องเ ท่ียวมากท่ีสุด คือความสวยงามของเรือนโบราณล้านนา  

และมีผลต่อกลุ่มศึกษาดูงานมากท่ีสุด คือความมีเอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ และการมีเรือนโบราณล้านนาหลายรูปแบบ  

เมื่อเปรียบเทียบส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวด้วยสถิติ T-test จ าแนกตามประเภทนักท่องเท่ียว  

พบว่าด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อนักท่องเท่ียวโดยรวมไม่แตกต่างกัน และเปรียบเทียบด้วยสถิติ F-test จ าแนกตามภูมิล าเนา

ของนักท่องเท่ียว พบว่าด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อนักท่องเท่ียวโดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลวิจัยของ  

ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา (2555) เร่ือง พฤติกรรมและการตัดสินใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต าหนักสายสุทธานภดล 

ในวังสวนสุนันทาของนักท่องเท่ียวชาวไทย และปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมอีิทธิพลตอ่การตัดสินใจ ซึ่งพบว่าปัจจัยท่ีมี

อทิธิพลตอ่การตัดสนิใจมากที่สุด คือ สถาปัตยกรรมของต าหนักท่ีสวยงามและมีเอกลักษณ์  

ด้านราคา ปัจจัยท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวมากที่สุด คือความคุ้มคา่ของราคาบัตรเข้าชมฯ เทียบกับคุณค่า/ประโยชน์

ท่ีได้รับ และมีผลต่อกลุ่มศึกษาดูงานมากท่ีสุด คือค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหมาะสมกับคุณภาพของบริการท่ีได้รับ  

เมื่อเปรียบเทียบส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวด้วยสถิติ T-test จ าแนกตามประเภทนักท่องเท่ียว  

พบวา่ด้านราคามผีลตอ่นักทอ่งเท่ียวโดยรวมแตกตา่งกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 และเปรียบเทียบด้วยสถิติ 

F-test จ าแนกตามภูมิล าเนาของนักท่องเท่ียว พบว่าด้านราคามีผลต่อนักท่องเท่ียวโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลวิจัยของ กุลธิกา วิบูลย์ป่ิน และประสพชัย พสุนันท์ (2559) เร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ความพงึพอใจของนักท่องเท่ียวผู้เข้าชมพพิิธภัณฑ์ศริิราชมุขสถาน ซึ่งพบวา่ปัจจัยท่ีผู้เข้าชมให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก 

คือการบริการท่ีคุ้มค่ากับเงิน และสอดคล้องกับผลวิจัยของ ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา (2555) เร่ืองพฤติกรรมและ 

การตัดสินใจ เข้า เยี่ ยมชมพิพิธภัณฑ์ต าหนักสายสุทธานภดลในวั งสวนสุนันทาของนักท่อง เ ท่ียวชาวไทย  

และปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซึ่งพบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจมากท่ีสุด  

คือความคุ้มคา่ของการใชจ้่ายเพื่อมาเท่ียวพพิธิภัณฑ ์ 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือพิพิธภัณฑ์ฯ เปิดให้บริการ 

ทุกวันจันทร์–อาทิตย์ และท่ีตั้งของพิพิธภัณฑ์ฯ อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ ปัจจัยท่ีมีผลต่อกลุ่มศึกษาดู งานมากท่ีสุด  

คือวันท่ีเปิดให้บริการเข้าชมฯ สะดวกต่อการศึกษาดูงาน เมื่อเปรียบเทียบส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียว  

ด้วยสถิติ T-test จ าแนกตามประเภทนักท่องเท่ียว พบว่าด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อนักท่องเท่ียวโดยรวม 

ไม่แตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบด้วยสถิติ F-test จ าแนกตามภูมิล าเนาของนักท่องเท่ียว พบว่าด้านช่องทางการ 

จัดจ าหน่ายมีผลต่อนักท่องเท่ียวโดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กุลธิกา วิบูลย์กลิ่น (2559)  

ซึ่งอธิบายว่า ท่ีตั้งพิพิธภัณฑ์มีส่วนสนับสนุนการตัดสินใจเข้าชม หากเข้าถึงได้ยากพิพิธภัณฑ์ต้องเอาชนะอุปสรรคดังกล่าว 

และสอดคล้องกับผลวจิัยของ ศริิเพ็ญ เยี่ยมจรรยา (2555) เร่ือง พฤตกิรรมและการตัดสนิใจเข้าเยี่ยมชมพิพธิภัณฑ์ต าหนัก

สายสุทธานภดลในวังสวนสุนันทาของนักท่องเท่ียวชาวไทย และปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ  

ซึ่งพบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ใกล้สถานท่ีราชการส าคัญ 

พพิธิภัณฑต์ัง้อยู่ใจกลางเมือง และการเชื่อมโยงกับสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นๆ  
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ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือการให้ข้อมูลพิพิธภัณฑ์บนเว็บไซต์ท าให้

เข้าถึงง่าย และมีผลต่อกลุ่มศึกษาดูงานมากท่ีสุด คือการเปิดให้เข้าชมฟรีในวันส าคัญต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบส่วนประสม

การตลาดท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวด้วยสถิติ T-test จ าแนกตามประเภทนักท่องเท่ียว พบว่าด้านการส่งเสริมการตลาด 

มีผลต่อนักท่องเท่ียวโดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบด้วยสถิติ F-test จ าแนกตามภูมิล าเนานักท่องเท่ียว  

พบว่าด้านการส่ง เสริมการตลาดมีผลต่อนักท่อง เ ท่ียวโดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลวิจั ยของ  

ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา (2555) เร่ืองพฤติกรรมและการตัดสินใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต าหนักสายสุทธานภดล 

ในวังสวนสุนันทาของนักท่องเท่ียวชาวไทย และปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซึ่งพบว่า  

ปัจจัยคอืการเปิดบริการเข้าชมโดยไม่เสียค่าใชจ้่าย มีผลต่อการตัดสินใจมาเขา้ชมพิพิธภัณฑอ์ยู่ในล าดับแรก  

ด้านบุคลากร ปัจจัยท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือบุคลิกภาพและมารยาทของเจ้าหน้าท่ีพิพิธภัณฑ์  

และมีผลต่อกลุ่มศึกษาดูงานมากท่ีสุด คือความสุภาพและอัธยาศัยไมตรีท่ีดีของเจ้าหน้าท่ีพิพิธภัณฑ์ เมื่อเปรียบเทียบ  

ส่วนประสมการตลาดท่ีผลต่อนักท่องเท่ียวด้วยสถิติ T-test จ าแนกตามประเภทนักท่องเท่ียว พบว่าด้านบุคลากรมีผลตอ่

นักท่องเท่ียวโดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบด้วยสถิติ F-test จ าแนกตามภูมิล าเนาของนักท่องเท่ียว  

พบวา่ ด้านบุคลากรมผีลตอ่นักทอ่งเท่ียวโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

ด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจัยท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือคุณภาพและมาตรฐานในการ 

ต้อนรับลูกค้า และมีผลต่อกลุ่มศึกษาดูงานมากท่ีสุด คือการให้บริการท่ีตรงกับความต้องการของการศึกษาดูงาน  

เมื่อเปรียบเทียบส่วนประสมการตลาดท่ีผลต่อนักท่องเท่ียวด้วยสถิติ T-test จ าแนกตามประเภทนักท่องเท่ียว  

พบว่าด้านกระบวนการให้บริการมีผลต่อนักท่องเท่ียวโดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบด้วยสถิติ F-test  

จ าแนกตามภูมิล าเนาของนักท่องเท่ียว พบว่าด้านกระบวนการให้บริการมีผลต่อนักท่องเท่ียวโดยรวมไม่แตกต่างกัน  

สอดคล้องกับผลการศกึษาของ กุลธกิา วบูิลยป่ิ์น และประสพชัย พสุนันท์ (2559) เร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ

นักท่องเท่ียวผู้เข้าชมพพิิธภัณฑ์ศิริราชมุขสถาน ซึ่งพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพในการให้บริการ ผู้เข้าชมให้ความส าคัญมาก

ท่ีสุด  

ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือบรรยากาศ ความสวยงาม

และมีระเบียบของพื้นท่ีโดยรอบพิพิธภัณฑ์ฯ และมีผลต่อกลุ่มศึกษาดูงานมากท่ีสุด คือบรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์  

เมื่อเปรียบเทียบส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวด้วยสถิติ T-test จ าแนกตามประเภทนักท่องเท่ียว  

พบว่าด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพมีผลต่อนักท่องเท่ียวโดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบด้วยสถิติ  

F-test จ าแนกตามภูมิล าเนานักท่องเท่ียว พบว่าด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพมีผลต่อนักท่องเท่ียวโดยรวม  

ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กุลธิกา วิบูลย์กลิ่น และประสพชัย พสุนันท์ (2559) เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลตอ่

ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชมุขสถาน ซึ่งพบว่าผู้เข้าชมให้ความส าคัญต่อส่วนประสม

การตลาดด้านสภาพแวดลอ้มทางกายภาพมากที่สุด  
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ข้อเสนอแนะ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ควรอนุรักษ์เรือนโบราณให้มีความสวยงามและคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ และควรมีข้อมูลอธิบาย 

ท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับประวัติ รูปแบบ ประเภท ส่วนประกอบและประโยชน์ใช้สอยของเรือนทุกหลัง 

เพื่อให้นักท่องเท่ียวมีความรู้และเข้าใจในข้อแตกต่างของเรือนแต่ละหลัง ด้านราคา ควรมีกลยุทธ์ด้านราคาส าหรับ

นักท่องเท่ียวไทยและนักท่องเท่ียวตา่งชาต ิโดยในกลุ่มนักท่องเท่ียวไทยและกลุ่มศึกษาดูงาน ไมค่วรเพิ่มราคาค่าบัตรเข้าชม

พิพิธภัณฑ์ฯ เนื่องจากนักท่องเท่ียวไทยและกลุ่มศึกษาดูงานเห็นว่าค่าบัตรเข้าชมมีความเหมาะสมกับคุณภาพของบริการ  

ท่ีได้รับอยู่แล้ว แต่อาจใช้จุดแข็งด้านราคาค่าบัตรเข้าชมในอัตราผู้ใหญ่คนละ 20 บาท นักเรียน/นักศึกษา/ผู้มีอายุ 60  

ปีขึ้นไป คนละ 10 บาท และการยกเว้นค่าบัตรเข้าชมส าหรับพระภิกษุ/สงฆ์/สามเณร/แม่ชี/เด็กอายุต่ ากว่า 10 ปี  

ในการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเท่ียวไทยและกลุ่มศึกษาดูงานให้มาเข้าชมมากยิ่งขึ้น หรืออาจพิจารณายกเว้นค่าบัตรเข้า

ชมส าหรับกลุ่มศึกษาดูงานท่ีมีหนังสอืขอความอนุเคราะห์เป็นกรณีพิเศษ ส าหรับค่าบัตรเข้าชมส าหรับนักท่องเท่ียวตา่งชาติ 

อาจพิจารณาเพิ่มราคาค่าบัตรเข้าชมในอัตราท่ีเหมาะสม โดยการศึกษาเปรียบเทียบราคากั บพิพิธภัณฑ์อื่นๆ  

โดยต้องค านึงว่าคุณค่าท่ีพิพิธภัณฑ์ส่งมอบให้แก่นักท่องเท่ียวต่างชาติเหมาะสมกับราคาท่ีเพิ่มขึ้นหรือไม่ ด้านช่องทาง

การจัดจ าหน่าย ควรเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ซึ่งจะท าให้จ านวนผู้เข้าชมและศึกษาดูงานพพิิธภัณฑ์ 

มีมากขึ้น และควรสร้างความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์อื่นๆ เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ หอศิลปวัฒนธรรม  

เมอืงเชยีงใหม่ พพิธิภัณฑพ์ระต าหนักดาราภิรมย์ และศูนยส์ถาปัตยกรรมลา้นนา เพื่อจ าหนา่ยบัตรแบบบัตรเดียวเข้าชมได้

ทุกแห่ง รวมท้ังประชาสัมพันธ์ระหว่างพิพิธภัณฑ์ร่วมกัน ควรสร้างความร่วมมือกับโครงการรถรางชมเมืองของ 

จังหวัดเชยีงใหม่ โครงการรถราง “Visit CMU” โดยบรรจุพิพิธภัณฑใ์นเส้นทาง/โปรแกรมการท่องเท่ียว และสร้างพันธมิตร

กับบริษัทน าเท่ียวให้น านักท่องเท่ียวมาเข้าชม เพราะพิพธิภัณฑต์ัง้อยู่ในตัวเมอืง เดินทางเขา้ถึงได้สะดวกและประหยัดเวลา

ในการเดินทาง นอกจากนี้ ควรเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายบัตรเข้าชม เช่น ระบบออนไลน์ (e-Ticket) ผ่านกลุ่มเครือข่าย

พิพิธภัณฑ์และบริษัทน าเท่ียว และควรเพิ่มช่องทางการช าระเงิน เช่น การโอนเงิน บัตรเครดิต และแอพพลิเคชั่น เป็นต้น 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เช่น นักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีไม่นิยมใช้เงินสดในการจ่ายช าระค่าสินค้าและบริการ  

เพื่อการให้บริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ ควรให้ข้อมูลแก่นักท่องเท่ียวต่างชาติเร่ืองความสะดวกในการเดินทาง

เข้าถึงพิพิธภัณฑ์โดยยานพาหนะส่วนตัว/รถโดยสารประจ าทาง เพราะพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในตัวเมืองและอยู่ใกล้แหล่ง

ท่องเท่ียว/สถานท่ีส าคัญอกีหลายแหง่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรพัฒนาเว็บไซต์พพิธิภัณฑใ์ห้มีลักษณะของเว็บไซต์

ท่ีดี โดยมีเว็บไซต์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และพัฒนาระบบตลาดออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการพิพธิภัณฑฯ์ 

ได้จากทุกแห่งท่ัวโลก นอกจากนี้ ควรส่งเสริมการตลาดด้วยกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลและประเพณีต่างๆ  

การเปิดเข้าชมฟรี/ลดคร่ึงราคาในวันส าคัญ เชน่ วันเด็กแห่งชาติ และวันพระราชทานปริญญาบัตร มช. เพื่อประชาสัมพันธ์

พิพิธภัณฑ์ให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้นักท่องเท่ียวได้มีโอกาสมาเข้าชมพิพิธภัณฑ์และร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ  

ในพิพิธภัณฑ์ โดยอาจประชาสัมพันธ์ท่ีถนนคนเดิน โดยแจกแผ่นพับ/ใบปลิว หรือสแกน QR-Code ด้านบุคลากร 

ควรให้ความส าคัญกับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับบุคลิกภาพ มารยาทและการแต่งกาย โดยฝึกอบรม

เจ้าหน้าท่ีอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ ควรก าชับเจ้าหน้าท่ีเร่ืองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเท่ีย ว  

เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเท่ียวว่ามีปลอดภัยในระหว่างการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และควรมีป้ายเตือนต่างๆ  
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เพื่อป้องกันเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นในพิพิธภัณฑ์ได้ตลอดเวลา ด้านกระบวนการให้บริการ ควรมีขั้นตอนการให้บริการ/คู่มือ

การปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติงานตามได้อย่างถูกต้อง ควรติดประกาศขั้นตอนการให้บริการให้ลูกค้า

ทราบ และควรจัดเตรียมข้อมูลให้ตรงกับความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานในแต่ละกลุ่มท่ีแตกต่างกัน 

นอกจากนี้  ควรตอบค าถามหรือแก้ไขปัญหาให้แก่นักท่องเ ท่ียว รวมท้ังการให้ความช่วยเหลือแนะน าต่ างๆ  

ท่ีเหมาะสมอกีด้วย และ ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ควรพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ในพพิิธภัณฑ์ให้มีบรรยากาศ

ร่มร่ืน สวยงาม สะอาด และมีระเบียบ ปรับปรุงทางเดินในพิพิธภัณฑ์ให้เรียบร้อยและเดินได้โดยสะดวกและปลอดภัย  

ดูแลสนามหญ้าให้เรียบและเขียวชอุ่ม ก าจัดยุง มด แมลงและสัตว์มีพิษท่ีอาจจะรบกวนและสร้างความร าคาญให้แก่ 

ผู้เข้าชม ควรติดตั้งระบบไฟส่องสว่างให้เพียงพอ สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหรือไม่มืดจนเกินไป นอกจากนี้ ควรมีเคร่ือง

แต่งกายของเจ้าหน้าท่ีในพิพิธภัณฑ์ อาจใช้เคร่ืองแต่งกายพนักงาน (Uniform) หรือการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง 

และตดิป้ายช่ือทุกคน เพื่อให้รู้ว่าเป็นเจ้าหนา้ที่ของพพิิธภัณฑ ์และควรมกีล่องรับฟังคิดเห็นบริเวณทางเข้า/ออกพพิิธภัณฑ์ 

เพื่อรับฟังเสียงของลูกค้าและน าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑ์ฯ นอกจากนี้ ควรให้ความส าคัญกับนักท่องเท่ียว

ต่างชาติในระหว่างเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เช่น การอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ/คนพิการ การแนะน าแผนผังทางเดิน  

ในพิพิธภัณฑ ์และข้อแนะน าอื่นๆ เป็นต้น 
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