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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความสาคัญของการสื่อสารการตลาดของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ใน
กรุงเทพมหานคร 2) พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย และ 3) การสื่อสารการตลาดที่มีความสัมพันธ์
กั บ พฤติ ก รรมการท่ องเที่ ย วของนักท่ อ งเที่ ย วชาวไทยในพิ พิธภัณฑ์ เป็ น การวิจัย เชิง ปริมาณ โดยใช้ แ บบสอบถ าม
เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบไคสแควร์ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1) การสื่อสาร
การตลาดมีความสาคัญอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการขายโดยบุคคล และมี 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง
ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการตลาดทางตรง 2) พฤติกรรม
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการวาง
แผนการท่องเที่ยวล่วงหน้า โดยมากท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษา โดยใน 1 ปี
ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์จานวน 1–2 ครั้ง มีรูปแบบการท่องเที่ยว คือ มุ่งหาประสบการณ์ และจะใช้เวลาท่องเที่ยวแต่ละครั้ง
2–3 ชั่วโมง และ 3) ผลการทดสอบสมมติฐาน 3.1) อายุ เพศ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยบุคคลต่อเดือน รายได้
เฉลี่ ย ครอบครั ว ต่ อ เดื อ น และที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย
ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร และ 3.2) การสื่อสารการตลาดทุกด้าน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์หลักของการท่องเที่ยว และจานวนครั้งของการท่องเที่ยวใน 1 ปี การสื่อสารการตลาด
ทุกด้านมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านการวางแผนการท่องเที่ยว ยกเว้นการขายโดยบุคคล และ
การสื่อสารการตลาดด้านการขายโดยบุคคล และการส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ด้านรูปแบบการท่องเที่ยว
คาสาคัญ: การสื่อสารการตลาด พฤติกรรมการท่องเที่ยว พิพธิ ภัณฑ์ประวัติศาสตร์
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Abstract
This research aims to study 1) marketing communication significance of Bangkok historical
museums, 2) tourism behavior of Thai tourists, and 3) marketing communication related to Thai tourist
behavior in Bangkok historical museums. By using quantitative research approach, a questionnaire was
used to collect data from 400 samples. Statistics used in this research were percentage, mean, standard
deviation, and Chi-square test at a significance level of .05. Research findings found 1) 1 aspect of
marketing communication, personal selling, is very important, and 4 aspects, advertising, public relations,
sale promotion, and direct marketing, are at medium level, 2) tourism behavior of Thai tourists at Bangkok
historical museum show that most sample group have plan in advance, like to travel on weekend with
main purpose of study, usually have 1-2 trip annually, like to seek experience, and likely to spend 2-3
hours in museums, and 3) hypothesis testing showed 3.1) Age, gender, social status, occupation, average
income per person, average income per family, and current address are related to Thai tourist behavior
of Bangkok historical museums, and 3.2) all aspects of marketing communications are linked to main
objectives of tourists and number of trips per year ,whereas, all tourism aspect are related to tourist
behavior in planning aspect, but not personal selling. In addition, personal selling and sale promotion
aspects are related tourism behavior in tourism type.
Keywords: Marketing Communications, Travel Behavior, Historical Museum
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1. บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ร้ า งขึ้ น อย่ า งมากในหลายวั ต ถุ ป ระสงค์ ภายใต้ ก ารดู แ ลของ
หลายหน่วยงาน อาทิ หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน หรือกลุ่มคนท้องถิ่น การบริหารพิพิธภัณฑ์จึงมี
ความแตกต่างกันมาก ทั้งในด้านงบประมาณ สถานที่ และการให้ความสนใจของผู้คน ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโต
ของพิพิธภัณฑ์ หากย้อนดูสถิติที่ผ่านมาจะพบว่า พิพิธภัณฑ์มีความผันผวนค่อนข้างมาก กล่าวคือ หลายแห่ง
ถูกปิดตัวลง หลายแห่งถูกละเลย อาจเป็นผลมาจากการขาดงบประมาณ และบุคลากรที่จะสามารถบริหารจัดการ
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้ โดยเฉพาะในส่ วนของพิ พิ ธภั ณฑ์ ที่ เ กี่ย วกั บประวั ติ ศ าสตร์ ซึ่ ง ปัจ จุ บัน มี ประชาชนให้
ความสนใจในระดับน้อย ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากพิพิธภัณฑ์มีคาจากัดความโดยภาพรวม ไปในทิศทางที่
คนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงกับการดาเนินชีวิตประจาวันได้ แม้ว่าสิ่งของในพิพิธภัณฑ์เป็นของเก่าแก่
ที่ มี คุ ณ ค่ า และมี ค วามหมายในตั วเอง อย่ า งไรก็ต ามพิ พิ ธภั ณฑ์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กับการด าเนิ น ชี วิต ของผู้ ค น
อย่ า งมากในหลากหลายมิติ สิ่ ง ที่ เ กิด ขึ้น คือ พิ พิ ธภั ณ ฑ์ กลายเป็นสถานที่ สาหรับกลุ่ มคนสนใจเฉพาะ อาทิ
นักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดีหรือบุคคลแวดวงพิพิธภัณฑ์ แม้ว่ากลุ่มคนเฉพาะเหล่านี้จะให้ความสนใจ แต่ยัง
ไม่เพียงพอที่พิพิธภัณฑ์จะดารงอยู่ได้ ดังนั้น พิพิธภัณฑ์จึงต้องพยายามปรับตัวให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคมปัจจุบัน (ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ, 2559)
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มธุรกิจด้านการบริการขนาดใหญ่ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจภาพรวมของ
ประเทศ อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของ
ที่ระลึก เป็นต้น (นพวรรณ พรมเพ็ญ, 2558) พิพิธภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือ
เป็นสถานที่สาหรับใช้ท่องเที่ยว สิ่งที่ผู้เข้าชมจะได้รับ คือความรู้ และประสบการณ์จากการใช้บริการ แม้ว่า
จะเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกาไร หากแต่ยังต้องการสร้างยอดขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อนามาใช้ทานุบารุง
สถานที่ นามาเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และสิ่งของอื่นๆ เมื่อพิพิธภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างหรือไม่มี
สิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ผู้เข้าชมจึงมีสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่สร้างไว้ สิ่งเหล่านี้ผลักดันให้เกิด
ความจาเป็นที่ต้องทาการสื่อสารการตลาด เพื่อสื่อสารให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูล ผ่านการใช้
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดในหลากหลายรูปแบบ และการสื่อสารการตลาดที่เลือกใช้อาจได้ผลตอบรับที่ดี
มากน้อยแตกต่างกันไป (ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์, 2554)
ผู้ ศึ กษาให้ ค วามสนใจกับพิ พิ ธภั ณฑ์ ประวั ติ ศ าสตร์ ม ากที่ สุ ด เนื่ อ งด้ วยเป็น ประเภทที่ ไ ม่ ค่ อ ยได้ รั บ
ความสนใจมากหากเทียบกับคุณค่าของสิ่งที่ถูกจัดแสดง และเป็นความยากในการบริหารจัดการให้สามารถ
ดารงอยู่ได้ในสังคมลักษณะทุนนิยม โดยจะทาการศึกษาเฉพาะพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ในกรุงเทพมหานคร
เนื่ อ งจากนั กท่ อ งเที่ ยวจะได้รั บการสื่อ สารการตลาดที่ไ ปในทิ ศทางเดี ยวกัน และมี ส่ วนแบ่ง การตลาดของ
นักท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น โดยทาการศึกษาปัจจัยการสื่อสารการตลาดต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนการสื่อสารการตลาดของ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานครเพื่อการท่องเที่ยวต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร
2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ประวัติ ศาสตร์ในกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1.3 สมมติฐานการวิจัย
1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
2) การสื่ อ สารการตลาดมี ความสั ม พัน ธ์ กับพฤติ กรรมการท่อ งเที่ ยวพิ พิธภั ณฑ์ ของนั กท่ องเที่ยว
ชาวไทย
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1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะประชากร
-

อายุ
เพศ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยบุคคล
รายได้เฉลี่ยครอบครัว
ที่อยู่ปัจจุบัน

-

การสื่อสารการตลาด
การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์
การขายโดยบุคคล
การส่งเสริมการขาย
การตลาดทางตรง

-

พฤติกรรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
การวางแผนท่องเทีย่ วพิพิธภัณฑ์
ช่วงเวลาที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
วัตถุประสงค์หลักในการท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์
จานวนครั้งทีท่ ่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ต่อปี
รูปแบบการท่องเที่ยว
เวลาที่ใช้ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ต่อครั้ง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
1.5 ประโยชน์ของการวิจัย
การสื่อสารการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานครของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีประโยชน์ต่อ
1) ผู้ประกอบการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ทราบถึงการสื่อสารการตลาดที่มี
ต่อพฤติกรรมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถนาไปเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือ
วิธีการบริหารจัดการโดยเฉพาะการลงทุนด้านการตลาดต่อไป
2) ผู้ประกอบการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ทราบถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ สามารถนาไปปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สุด
3) ภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการสามารถนาผลการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวด้านพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร รวมถึงเป็นองค์ความรู้ในการศึกษาและวิจัย
ต่อไป
1.6 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มาเป็นกรอบ และแนวทาง
ในการศึกษาเพื่อสามารถตอบวัตถุประสงค์ในการทาการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย
1) แนวคิ ด การสื่ อ สารการตลาด (Marketing Communication) ประกอบด้ ว ย ความหมายของ
การสื่อสารการตลาด ขั้นตอนการวางแผนการสื่อสารการตลาด เครื่องมือของการสื่อสารการตลาด และ
ความสาคัญของการสื่อสารการตลาด

21

22

Journal of Mass Communication Technology, RMUTP Issue 4 Volume 1 January - June 2019

2) แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย ความหมายของพฤติกรรม
พฤติกรรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ ประเภทของนักท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว และรูปแบบ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
3) ข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
4) ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร
5) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ระเบียบวิธีวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method Research) โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ช าวไทยที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขต
การปกครองของกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ทั้งเพศชาย และเพศหญิง ซึ่งไม่ทราบขนาด
ประชากรที่แท้จริง ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน
400 คน โดยเก็บข้อมูลจากพื้นที่ที่คาดว่าจะมีผู้ที่เคยเข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จ านวน 5 แห่ ง คื อ บ้ า นจิ ม ทอมป์ สั น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศิ ริ ร าชพิ มุ ข สถาน พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ถานแห่ ง ชาติ พ ระนคร
มิวเซียมสยาม และนิทรรศรัตนโกสินทร์จนครบตามกาหนด โดยผู้วิจัยใช้คาถามคัดกรองเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่าง
มีความเหมาะสม สามารถให้คาตอบที่น่าเชื่อถือได้
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เมื่อเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะนามาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ลงรหัส และนามาประมวลผลด้ วยโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ วิธีการหา
ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation: S.D.) และสถิติ Chi-square เพื่อทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปร
3. ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การสื่อสารการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในพิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถนาเสนอผลการวิจัยดังนี้
ข้ อ มู ล ลั ก ษณะประชากรกลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ อ ายุ 15–25 ปี เป็ น เพศหญิ ง มี ส ถานภาพโสด
เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยบุคคลต่อเดือน ไม่เกิน 7,000 บาท รายได้
เฉลี่ยครอบครัว 15,000–30,000 บาท และอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
พฤติ กรรมการท่ องเที่ยวของนั กท่ อ งเที่ยวชาวไทยในพิพิธภั ณฑ์ ประวั ติศ าสตร์ในกรุงเทพมหานคร
กลุ่ ม ตั วอย่ า งส่ วนใหญ่ มี การวางแผนการท่ อ งเที่ ย วล่ วงหน้ า โดยมากท่ อ งเที่ ย วในช่ ว งวั น หยุ ด สุ ด สั ป ดาห์
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษา ใน 1 ปีท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์จานวน 1–2 ครั้ง มีรูปแบบการท่องเที่ยว คือ
มุ่งหาประสบการณ์ และจะใช้เวลาท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 2–3 ชั่วโมง
การสื่ อ สารการตลาด พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การสื่ อ สารการตลาด
มีความสาคัญระดับมาก คือด้านการขายโดยบุคคล และมีความสาคัญระดับปานกลาง คือ ด้านการโฆษณา
ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการตลาดทางตรง ตามลาดับ สามารถจาแนก
แต่ละด้านดังนี้
1) ด้านการขายโดยบุคคล กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญระดับมาก โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ระดับ
คะแนนความสาคัญมากที่สุด คือการต้อนรับและการให้บริการของพนักงาน และระดับคะแนนความสาคัญ
น้อยที่สุด คือ การให้บริการ Call Center โดยตรงในช่วงเวลาทาการของพิพิธภัณฑ์
2) ด้านการโฆษณา กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญระดับปานกลาง โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ร ะดั บ
คะแนนความสาคัญมากที่สุด คือการโฆษณาพิพิธภัณฑ์ทางสื่อออนไลน์ และระดับคะแนนความสาคัญน้อยที่สุด
คือ การโฆษณาพิพิธภัณฑ์ทางวิทยุ
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3) ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ กลุ่ ม ตั วอย่ า งให้ ค วามส าคั ญระดั บปานกลาง โดยพบว่ า กลุ่ ม ตั วอย่ า ง
ให้ระดับคะแนนความสาคัญมากที่สุด คือการจัดทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ เพื่อให้คนที่สนใจสามารถ
เข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารได้ และมีการปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ และระดับคะแนนความสาคัญน้อยที่สุด คือ
การจัดเสวนาในหัวข้อต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กรพิพิธภัณฑ์
4) ด้านการส่งเสริมการขาย กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญระดับปานกลาง โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ให้ระดับคะแนนความสาคัญมากที่สุด คือการให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรีในวันสาคัญ และระดับคะแนนความสาคัญ
น้อยที่สุด คือการส่งเสริมการขายทางวิทยุ
5) ด้ า นการตลาดทางตรง กลุ่ ม ตั วอย่ า งให้ ค วามส าคั ญระดั บปานกลาง โดยพบว่ า กลุ่ ม ตั วอย่ า ง
ให้ ร ะดั บ คะแนนความส าคั ญ มากที่ สุ ด คื อ การใช้ จ ดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Mail) ส่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารถึ ง
กลุ่มเป้าหมายที่สนใจมาเข้าชม และระดับคะแนนความส าคั ญน้อยที่สุ ด คือ การส่งข้อความสั้น ๆ (SMS)
ทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบการจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ และการส่งการ์ดเชิญ หรือข้อมูลเชิญชวน
ให้ลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์จัดขึ้น
ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร
1) อายุ มี ค วามสั มพัน ธ์ กับพฤติกรรมการท่ องเที่ ยวพิพิธภั ณฑ์ด้า นช่วงเวลาที่ ตัด สินใจท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์หลักของการท่องเที่ยว และจานวนครั้งของการท่องเที่ยวใน 1 ปี
2) เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ด้านช่วงเวลาที่ตัดสินใจท่องเที่ยว
3) สถานภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ด้านช่วงเวลาที่ตัดสินใจท่องเที่ยว
และวัตถุประสงค์หลักของการท่องเที่ยว
4) อาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ด้านช่วงเวลาที่ตัดสินใจท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์หลักของการท่องเที่ยว และรูปแบบการท่องเที่ยว
5) ระดับการศึกษาสูงสุด ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในทุกด้าน
6) รายได้เฉลี่ยบุคคลต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ด้านวัตถุประสงค์
หลักของการท่องเที่ยว
7) รายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ด้านการ
วางแผนท่องเที่ยว และวัตถุประสงค์หลักของการท่องเที่ยว
8) ที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วพิ พิ ธ ภั ณฑ์ ด้ า นช่ ว งเวลาที่ ตั ด สิ น ใจ
ท่องเที่ยว และวัตถุประสงค์หลักของการท่องเที่ยว
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
1) การสื่อสารการตลาดทุกด้าน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์หลัก
ของการท่องเที่ยว และจานวนครั้งของการท่องเที่ยวใน 1 ปี
2) การสื่อสารการตลาดทุกด้าน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านการวางแผนการ
ท่องเที่ยว ยกเว้นการขายโดยบุคคล
3) การสื่ อ สารการตลาดด้ า นการขายโดยบุ ค คล และการส่ ง เสริ ม การขายมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านรูปแบบการท่องเที่ยว
4. อภิปรายผลและสรุปผลการศึกษา
4.1 ปัจจัยส่วนบุคคล
1) เพศ สถานภาพ อาชี พ และระดั บการศึกษา กลุ่ ม ตั วอย่ า งส่ วนใหญ่ อ ยู่ใ นช่ วงอายุ 15–25 ปี
เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด มีอาชีพนักเรียน นิสิต นักศึกษา การศึกษาปริญญาตรี สอดคล้องกับงานวิจัย
ของศิริ จรรยา และคณะ (2553) เรื่องพฤติกรรมและปัจจัยที่มีต่อการเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
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อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี และอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20–30 ปี สถานะโสด และ
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
2) อาชี พ ของนั กท่ อ งเที่ ย วที่ ม าพิ พิ ธภั ณฑ์ ประวั ติ ศ าสตร์ ใ นกรุง เทพมหานครมากที่ สุ ด คื อ กลุ่ ม
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของประภาพรรณ ชื่นแขก (2555) ที่ทาการศึกษาเรื่ อ ง
การศึกษารูปแบบกิจกรรมทางการศึกษาของพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พบว่า คนส่วนใหญ่ที่มา
ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์อยู่ในช่วงกาลังศึกษามากที่สุด คือ ช่วงประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในสัดส่วนใกล้เคียงกัน
3) อายุ และสถานภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ด้านช่วงเวลาที่ตัดสินใจ
ท่องเที่ยว และจานวนครั้งของการท่องเที่ยวใน 1 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Kai-Lin Wu (2006) เรื่อง “What do families with children need from a museum?” ที่ได้
อธิบายถึงอิทธิพลของเด็กที่มีอายุมากกว่า 12 ปี ต่อการตัดสินใจของครอบครัวในการเลือกเที่ยวในวันพักผ่อน
และความถี่ ใ นการท่ อ งเที่ ย ว (Darley and Lim, 1986; Swinyard and Sim, 1987; Dunne, 1999 อ้ า งใน
Wu, Chi-mai Emily. 2003)
4) รายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ด้านการ
วางแผนท่องเที่ยว และวัตถุประสงค์หลักของการท่องเที่ยว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง
กับการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ของนั ฐพร เกิดกลาง,
ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ และพิศมัย จารุจิตติพันธ์ (2553) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อคนต่อวัน ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ รายได้ต่อเดือนทั้งของบุคคล
และครอบครัว ซึ่งส่งผลต่อการวางแผนท่ องเที่ยว และเป้าหมายที่ต้องการท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง โดยสามารถ
อธิบายตามทฤษฏีที่กล่าวว่า การบริโภคขึ้นอยู่กับรายได้ โดยนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูงจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
มากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้น้อย
5) ที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ด้ า นช่ ว งเวลาที่ ตั ด สิ น ใจ
ท่องเที่ยว และวัตถุประสงค์หลักของการท่องเที่ยว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับศิริเพ็ญ
เยี่ยมจรรยา (2555) ที่กล่าวว่าพิพิธภัณฑ์เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของการท่องเที่ยว เนื่องจากพิพิธภัณฑ์
ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ ในเขตเมืองที่มีการเดินทางไปสะดวกสบายใกล้ที่พัก ทาให้สามารถใช้ช่วงเวลาวันหยุด สั้ น ๆ
ไปท่ อ งเที่ ย วได้ ต ามแต่ ล ะวั ต ถุ ประสงค์ และเมื่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมาเที่ ย วพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ของเมื อ งใด ย่ อ มมี
ความเป็นไปได้ที่จะไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอื่นๆ เช่นกัน
4.2 ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาด
1) ด้ า นการโฆษณา ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ค วามส าคั ญ มากที่ สุ ด คื อ สื่ อ ออนไลน์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ด้านการวางแผนท่องเที่ยว วัตถุประสงค์หลักของการท่องเที่ยว และจานวน
ครั้งของการท่องเที่ยวใน 1 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานของ Freedman, 2000:
299 (อ้างใน Kelly, 2000-2004) ที่พบว่า ปัจจุบันนี้ทั่วโลกมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลมากมาย เช่น
อินเทอร์เน็ต ทุกคนสามารถค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ได้เอง พิพิธภัณฑ์จาเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากั บ
ยุคสมัย โดยเฉพาะการทาหน้าที่เป็นตัวกลางของข้อมูลและความรู้ เพื่อให้เข้าถึงได้กับคนทุกกลุ่ม และคนทุกกลุ่ม
สามารถเลือกรับข้อมูลความรู้ตามบริบทของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านเวลาหรือสถานที่ เพื่อให้ผู้เข้าชมเกิด
ความสงสัยใคร่รู้ เผชิญหน้าและเริ่มเรียนรู้ นาไปสู่การวางแผนตัดสินใจท่องเที่ยว
2) ด้านการประชาสัมพันธ์ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุด คือ การทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น
เว็บไซต์ และมีการอัปเดตสม่าเสมอ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ด้านการวางแผน
ท่องเที่ยว วัตถุประสงค์หลักของการท่องเที่ยว จานวนครั้งของการท่องเที่ยวใน 1 ปี และเวลาที่ใช้ท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ต่อครั้ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
(2555) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและการตัดสินใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตาหนักสายสุทธานภดล ในวังสวนสุนันทา
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ใช้สื่อออนไลน์ในการหาข้อมู ลในการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ เว็บไซต์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่าง
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ส่วนใหญ่ไม่รู้จักพิพิธภัณฑ์มาก่อน ส่วนวัตถุประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สายสุทธานภดล พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกตอบวัตถุประสงค์ด้านการศึกษามาดูงานมากที่สุด
3) ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ เรื่ อ งการออกบูธ ตามสถานที่ ต่ า งๆ เพื่ อ น าเสนอด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
พิพิธภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ซึ่งขัดแย้งกับ Frey and Meier (2003) ที่กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดของพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันนั้น จะเห็นได้ว่า
พิพิธภัณฑ์ มีการจัดนิทรรศการ ออกบูธในสถานที่ต่างๆ บ่อยครั้งขึ้น สามารถสร้างความดึงดูดใจให้คนมาเที่ยว
เพิ่มขึ้น และความพิเศษแก่ผู้เข้าชม รวมไปถึงการจัดนิทรรศการหมุนเวียนภายในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นความพยายาม
ที่จะเข้าถึงกลุ่มคนที่หลากหลาย และที่อยู่ห่างไกล การจัดนิทรรศการ งานและเทศกาลพิเศษเป็นกิจกรรมที่
น่าสนใจ และเป็นความท้าทายในการสร้างรายได้ให้กับพิพิธภัณฑ์ได้
4) ด้านการขายโดยบุคคลที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุด คือ การต้อนรับ และการให้บริการ
ของพนักงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่ องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ด้านวัตถุประสงค์หลักของการท่องเที่ยว
จานวนครั้งของการท่องเที่ยวใน 1 ปี รูปแบบการท่องเที่ยว และเวลาที่ใช้ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ต่อครั้ง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิติรัฐ ธรรมจง (2553) เรื่องการสื่อสารการตลาดการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ งวั ฒ นธรรม : ศึ กษาเฉพาะกรณีตลาดเก่า 119 ปี เจ็ ด เสมี ย น จั ง หวั ด ราชบุรี พบว่ า ผู้ ค้ าที่มี
อัธยาศัยให้การต้อนรับที่ดียิ่งเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยว และได้รับการตอบรับที่ดีมาก นอกจากนี้ยังมีการบอก
ปากต่อปากโดยคนที่ช่วยทาให้ยอดนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ใช้เวลาเดินนานสามารถขายของได้มากขึ้น
5) ด้านการขายโดยบุคคลที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุด คือ การต้อนรับ และการให้บริการ
ของพนักงาน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวพิพธิ ภัณฑ์ด้านวัตถุประสงค์หลักของการท่องเที่ยว และ
เวลาที่ใช้ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ต่อครั้ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริ จรรยาและ
คณะ (2553) ที่ ศึ กษาเรื่ อ งพฤติ กรรมและปัจ จัย ที่มี ต่ อ การเยี่ ยมชมอุ ทยานประวั ติ ศาสตร์สุ โขทั ย อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์อยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี และอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความสาคัญกับการบริการมัคคุเทศก์หรือวิทยากรนาเที่ยว และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของฮีรูซ และซีแพ็ค (Heroux & Csipak, 2003) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวมีความเห็นว่า นักภัณฑารักษ์
ในพิพิธภัณฑ์ ควรมีบุคลิก ของความเป็นนักวิชาการ การแต่งกาย และการให้ความรู้ รวมไปถึงการตั้งใจฟัง
คาถามของผู้เข้าชม และตอบอย่างผู้เชี่ยวชาญ
4.3 ข้อเสนอแนะ
1) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่ องเที่ยวพิพิ ธภั ณ ฑ์
ประวั ติ ศ าสตร์ ของนั กท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ ค วรกาหนดกลุ่ ม เป้า หมายของพิ พิ ธภั ณฑ์ ด้ วยระดับ
การศึกษา แต่ควรแบ่งการสื่อสารออกเป็นหลายกลุ่มโดยใช้เนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มเหล่านั้น เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจ และส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่อไป
2) พฤติกรรมด้านเวลาที่ใช้ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แต่ละครั้งไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัย
ส่วนบุคคล แต่การสื่อสารการตลาดด้านการประชาสัมพันธ์ และการขายโดยบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
เวลาท่ อ งเที่ ย วในพิ พิธภั ณฑ์ประวั ติ ศ าสตร์ ดั ง นั้ น หากต้ อ งการให้ เ กิด พฤติ กรรมการท่ อ งเที่ ย วพิพิ ธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์ด้านเวลาที่ใช้เที่ยวชม ควรเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดทั้งสองด้านนี้ โดยเฉพาะ
การขายโดยบุคคลด้านการต้อนรับ การให้บริการที่น่าประทับใจ และการชี้แจงข้อมูลอย่างผู้เชี่ยวชาญ
3) พฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ มั ก เที่ ย วในวั น หยุ ด สุ ด สั ป ดาห์ ร้ อ ยละ 66.00 และ
มีวัตถุประสงค์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ร้อยละ 40.30 รองลงมาคือการพักผ่อน ร้อยละ 22.80 ทาให้ทราบว่า
ปัจจุบันนักท่องเที่ยวอยากเห็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เป็นสถานที่ให้ความรู้ ในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่
พักผ่อนในช่วงวันหยุดสั้นๆ ดังนั้น การนาเสนอและการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ควรมีกิจกรรมที่สามารถปฏิสัมพันธ์
กับนักท่องเที่ยวได้ เพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย ในขณะเดียวกันก็ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์แต่ละครั้ง
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4) การสื่อสารการตลาดด้านการโฆษณาโดยใช้สื่อออนไลน์ มีความสาคัญต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ในระดับมาก ดังนั้น หากต้องการทาการตลาดของพิพิธภัณฑ์ ควรให้ความสนใจเรื่อง
สื่ อ ออนไลน์ ม ากที่ สุ ด ด้ วยปัจ จุ บัน เป็น ตั วกลางหลั ก ในการสื่ อ สารข้อ มู ล อี กทั้ ง ยั ง เป็ น การใช้ ง บประมาณ
ที่น้อยกว่าการโฆษณาในรูปแบบอื่นๆ
5) การสื่อสารการตลาดด้านการประชาสัมพันธ์โดยจัดทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ เพจหลัก
และมีการอัปเดตข้อมูลสม่าเสมอ มีความสาคัญต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ในระดับ
มาก ดั ง นั้ น ส าหรั บ พิ พิ ธภั ณฑ์ การมี เ ว็ บ ไซต์ ท างการยั ง คงมี ค วามส าคั ญต่ อ การค้ น หาข้ อ มู ล และน าไปสู่
การวางแผนท่องเที่ยวได้ตามวัตถุประสงค์มากขึ้น
6) การสื่อสารการตลาดด้านการขายโดยบุคคลมีความสาคัญต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์ในระดับมากทุกด้าน เป็นที่น่าสนใจว่าในปั จจุบันแม้จะมีการสื่อสารหลากหลายรูปแบบที่ทันสมัย
แต่ส่วนของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์บุคลากรยังคงมีความสาคัญมากที่สุด ดังนั้น ผู้บริหาร หรือนักการตลาด
ของพิพิธภัณฑ์ควรคานึงถึงการพัฒนาบุคลากรในทุกด้านให้มีประสิทธิภาพรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกรูปแบบ
7) การสื่อสารการตลาดด้านการตลาดทางตรงมีความสาคัญต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์ในระดับปานกลาง ดังนั้น การจัดทาฐานข้อมูลเพื่อรักษาฐานนักท่องเที่ยวจาเป็นสาหรับพิพธิ ภัณฑ์
ประวั ติ ศ าสตร์ โดยเฉพาะเมื่ อ มี การจั ด กิจ กรรมจะท าให้ นั กท่ อ งเที่ ย วรู้ สึ กเป็น บุค คลส าคั ญต่ อพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
เกิดความประทับใจ และติดตามข่าวสารจนเกิดเป็นพฤติกรรมท่องเที่ยวซ้าได้ในที่สุด ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์ต้องมี
กิจกรรมหรือนิทรรศการหมุนเวียนบ่อยครั้งด้วย
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