
ความตองการและการรับรูของนักทองเทีย่วชาวตางชาติ 
ตอเกณฑการตัดสินใจเลือกชมพิพิธภัณฑศิลปะและหอศลิป 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของวิจัยนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาถึงความตองการตอบริการและการรับรูของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติตอเกณฑการตัดสินใจเลือกชมพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลป 2) เพื่อเปรียบเทียบการรับรู    
ถึงเกณฑการตัดสินใจเลือกชมพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปของนักทองเที่ยวชาวชาติที่มีสัญชาติตาง  
กัน และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสัญชาติของนักทองเที่ยวกับความตองการตอบริการของ
พิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปรวมสมัย การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บขอมูล กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักทองเที่ยวชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร
จํานวน 400 คนโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก การวิเคราะหทางสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติ- 
ฐาน ไดแก การวิเคราะหคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) และสถิติไคสแควร   
(Chi Square) ผลการวิจัยพบวานักทองเที่ยวชาวตางชาติมีการรับรูตอเกณฑการตัดสินใจดานบุคลากร    
ผูใหบริการมากที่สุดตามดวยดานผลิตภัณฑและดานขั้นตอนการใหบริการ นอกจากนี้ยังพบวา นัก 
ทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีสัญชาติตางกันจะมีการรับรูตอเกณฑการตัดสินใจเลือกชมพิพิธภัณฑศิลปะ
และหอศิลปตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ประการสุดทายพบวาสัญชาติของนักทองเที่ยว
มีความสัมพันธกับความตองการตอบริการของพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ:   พิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลป  พฤติกรรมผูบริโภค  เกณฑการตัดสินใจซื้อ  การรับรู 
 
ABSTRACT 

This research aims to investigate the foreign tourists’ need on service and their 
perceptions of choice criteria for their art museum and gallery visiting decision, compare 
the impact of differences in tourists’ nationality on their perceptions of choice criteria, and 
investigate the correlation between tourists’ nationality and their need of art museum and 
gallery services. A survey research was conducted with a sample of 400 foreign tourists in 
Bangkok selected by the convenient sampling method. The One Way Analysis of Variance 
(ANOVA) and Chi Square reveal that tourists’ perceive service personnel as the most 
important choice criteria, followed by the products, and the service process, respectively. In 
addition, foreign tourists with different nationality have significantly different perceptions 
of choice criteria for their decision to visit art museums and galleries at the .05 level. 
Finally, there is a significant correlation between the nationality of foreign tourists and their 
need of art museum and gallery services at the .05 level. 
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ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
อุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีความ 

สําคัญตอประเทศไทยเนื่องจากการทองเที่ยวสรางรายได
ใหกับประเทศไทยปละหลายสิบลานบาท นอกจากนี้ ยังเปน
การสรางงานใหกับธุรกิจที่เกี่ยวของ เชน โรงแรม รานอาหาร 
การขนสง และรานขายของที่ระลึก ฯลฯ ดวยเหตุนี้รัฐบาลจึง
ไดเล็งเห็นความสําคัญของการทองเที่ยวและไดบรรจุแผน 
พัฒนาการทองเที่ยวครั้งแรกไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (2520-2524) หลังจากนั้น รัฐบาล 
ไดประกาศโครงการสงเสริมการทองเที่ยวในทุกๆ ปโดยเนน 
กลยุทธทางการตลาดที่แตกตางกันไปตามสภาวการณในแต
ละป จนกระทั่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ที่ 10 (2550-2553) ไดระบุใหพัฒนาการทองเที่ยวไทยใหเปน
ศูนยกลางการทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของ
ภูมิภาค บนพื้นฐานธรรมชาติและวัฒนธรรมของความเปน
ไทยรวมถึงการฟนฟู พัฒนาแหลงทองเที่ยวทางประวัติ-
ศาสตร โบราณสถาน และอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น วิถี
ชุมชน และภูมิปญญาของชาวบาน (สํานักงานคณะกรรม-
การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2552) 

การทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมเปนการทองเที่ยวที่
มุงเรียนรูจากวัฒนธรรมและมรดกทางประวัติศาสตรจาก
แหลงวัฒนธรรมที่คงเอกลักษณเฉพาะถิ่น ไมไดเนนเฉพาะ
การทองเที่ยวไปยังแหลงที่มนุษยสรางขึ้นมาเทานั้น แตยัง
รวมถึงการสัมผัสวิถีชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรม
ประเพณีของชุมชน พิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปจัดเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญประเภทหนึ่ง
ของประเทศ เพราะเปรียบเสมือนคลังขอมูลทางศิลปะที่ทํา
หนาที่ถายทอดศิลปวัฒนธรรม เปนแหลงใหความรูทาง 
ดานศิลปะและมีสวนในการสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมทาง 
ดานศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังจัดเปนทางเลือกหนึ่งใน
การทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมสําหรับนักทองเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวตางชาติ ถึงแมวาพิพิธภัณฑศิลปะและหอ
ศิลปเปนองคกรที่ไมแสวงผลกําไร อยางไรก็ตาม ยังตอง
เผชิญกับคูแขงมากมายที่เปนทางเลือกในการทองเที่ยวที่
แยงชิงความสนใจของนักทองเที่ยวโดยเฉพาะนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ ดังนั้น การนําการตลาดมาใชเพื่อเพิ่มจํานวนผู
เขาชมจึงเปนสิ่งสําคัญ Kotler and Armstrong (1999: 18) 
ไดระบุวาการตลาดไดกลายเปนองคประกอบที่สําคัญใน

กลยุทธในการดําเนินงานขององคกรที่ไมแสวงผลกําไร
ตางๆ 

ถึงแมวาในปจจุบันจํานวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ 
ตลาดสําหรับองคกรที่ไมแสวงผลกําไรและพิพิธภัณฑ
ศิลปะจะมีจํานวนมากขึ้น (เชน Caudill and Warren, 2000; 
McLean, 1994; Rentschler, 1998) อยางไรก็ตาม การศึกษา
พฤติกรรมผูบริโภคที่เกี่ยวของกับพิพิธภัณฑศิลปะและหอ
ศิลปรวมสมัยในบริบทประเทศไทยยังมีจํานวนนอย และ
งานวิจัยสวนมากจะเปนการวัดความพึงพอใจของผูเขาชม
หรือเกี่ยวของกับดานสถาปตยกรรมและการกอสราง ทั้งๆ 
ที่การเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคตอการใชบริการพิพิธภัณฑ
ศิลปะและหอศิลปรวมสมัย เชน ความคาดหวัง หรือการ
รับรูถึงเกณฑการตัดสินใจเลือกใชบริการ มีความสําคัญใน
การพัฒนากลยุทธทางการตลาดใหประสบความสําเร็จ 
เนื่องจากพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปรวมสมัยจัดเปน
องคกรทางดานบริการ ดังนั้น ลักษณะเฉพาะของบริการที่
แตกตางจากผลิตภัณฑที่จับตองไดทั่วไปจะทําใหผูเขาชม 
มีความยุงยากในการประเมินบริการกอนการตัดสินใจที่จะ
ใชบริการ Lovelock and Wirtz (2007) ไดอธิบายลักษณะ 
เฉพาะของบริการ ประกอบดวย 1) การไมสามารถจับตองได 
(Intangibility) ผูเขาชมไมสามารถมองเห็น ชิมรส รูสึก ไดยิน 
หรือไดกลิ่นกอนตัดสินใจใชบริการ 2) การไมสามารถถูก
แบงแยกได (Inseparability) การบริการจะตองถูกผลิตและ
บริโภคในเวลาเดียวกันทําใหการใหบริการอยูในวงจํากัดใน
เรื่องของวันและเวลาการใหบริการ  3) การไมสามารถเก็บ
รักษาไวได (Perishability) การบริการไมสามารถจะเก็บไว 
ไดเหมือนสินคาอื่นๆ จึงไมสามารถผลิตลวงหนาเพื่อเก็บ   
ไวจําหนาย และ 4)ความหลากหลายของคุณภาพบริการ 
(Heterogeneity) การบริการขึ้นอยูกับวาใครเปนผูใหบริการ 
ใหบริการเมื่อไหร ที่ใด จึงทําใหคุณภาพของบริการนั้นมี
ความแตกตางกันในแตละครั้งของการบริการ จากลักษณะ
ดังกลาว ผูเขาชมจึงตองประเมินการเขาชมกอนการตัดสินใจ
โดยอาศัยปจจัยอื่นๆ เชน ช่ือเสียงของตราสินคา หรือสถาน
ที่ต้ังและเวลาใหบริการ (Berry, Seider and Grewal, 2002)  

ดังนั้น วิจัยนี้ไดเห็นความสําคัญของการเพิ่มจํานวนผู
เขาชมที่เปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติในพิพิธภัณฑศิลปะ
และหอศิลปรวมสมัย โดยผานการเรียนรูถึงความตองการ
และการรับรูของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในการตัดสินใจ 
 



เลือกชมพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลป สําหรับเปนแนวทาง
ในการพัฒนากลยุทธทางการตลาดใหตอบสนองถึงความ
ตองการของนักทองเที่ยวชาวตางชาติและดึงดูดผูเขาชม
กลุมตางๆ ใหเขามาใชบริการมากขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

วัตถุประสงคของการวิจัยนี้ คือ 
1. เพื่อศึกษาความตองการและการรับรูของนักทอง-

เที่ยวชาวตางชาติตอเกณฑการตัดสินใจในการเลือกพิพิธ-
ภัณฑศิลปะและหอศิลปในการเขาชม 

2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรูถึงเกณฑการตัดสินใจ
เลือกชมพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปของนักทองเที่ยวชาว 
ตางชาติที่มีสัญชาติตางกัน 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสัญชาติของนัก 
ทองเที่ยวกับความตองการตอบริการของพิพิธภัณฑศิลปะ
และหอศิลป 
 
สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 
สมมติฐานที่ 1 นักทองเที่ยวที่มีสัญชาติตางกันมีการ

รับรูตอเกณฑการตัดสินใจเลือกชมพิพิธภัณฑศิลปะและ
หอศิลปแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2 สัญชาติของนักทองเที่ยวมีความสัมพันธ
กับความตองการของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศตอบริการ
ของหอศิลป 
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
กระบวนการตัดสินใจซื้อบริการ 

พิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปจัดเปนองคกรบริการ 
ดังนั้น กระบวนการตัดสินใจเลือกชมพิพิธภัณฑศิลปะและ
หอศิลปจึงมีขั้นตอนเหมือนกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
บริการ Lovelock และ Wirtz (2007) ระบุวา กระบวนการตัด 
สินใจซื้อบริการของผูบริโภค ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนกอนการซื้อ 
กระบวนการตัดสินใจซื้อบริการจะเริ่มตนดวยการตระ 

หนักถึงความตองการ เมื่อผูบริโภคตระหนักถึงความตอง 
การแลว ผูบริโภคจะทําการคนหาขอมูลเพื่อลดความเสี่ยง
และความไมแนนอนของการตัดสินใจ (Urbanny, Dickson, 
and Wikie, 1989) Murray (1991) ระบุวา การหาขอมูลของผู 

บริโภคสําหรับสินคาและบริการมีความแตกตางกัน โดยผู 
บริโภคมีแนวโนมที่จะทําการคนหาขอมูลสําหรับการตัด สิน
ใจซื้อบริการมากกวาสินคา เนื่องจากบริการเปนสิ่งที่ไมมี
ตัวตน  

ขั้นตอนการรับบริการ 
การเขารับบริการนั้นอาจจะเปนการปฏิสัมพันธโดย 

ตรงระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการในกรณีที่การบริการ
นั้นเปนการบริการที่มุงไปที่ตัวผูรับบริการ (People pro-
cessing service) ในขณะที่บริการที่มุงไปที่สิ่งของของผูรับ 
บริการ (Possession processing service) การปฏิสัมพันธ
ระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการจะมีนอยกวา 

ขั้นตอนหลังรับบริการ 
ในขั้นตอนนี้ ผูรับบริการจะทําการประเมินคุณภาพการ

ใหบริการวาตนมีความพึงพอใจหรือไม ซึ่งจะมีผลตอการ
กลับมาใชบริการซ้ํา ในการประเมินนั้นผูรับบริการจะทําการ
เปรียบเทียบความคาดหวังที่มีตอบริการกับบริการที่ไดรับ ถา
บริการที่ไดรับเทากับหรือเกินความคาดหวัง ผูรับบริการจะมี
ความพึงพอใจ แตถาสิ่งที่ผูรับบริการไดรับต่ํากวาความคาด 
หวัง ผูรับบริการจะไมพึงพอใจ 
เกณฑการตัดสินใจเลือกชมพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลป 

การเขาชมพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปจัดเปนการ
บริการที่มีความแตกตางจากลักษณะของสินคาที่จับตองได 
จึงทําใหผูเขาชมอาจใชเกณฑการตัดสินใจที่หลากหลายและ
แตกตางจากเกณฑในการตัดสินใจซื้อสินคาทั่วไป ดังนั้น 
วิจัยนี้จึงยึดทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ (Service 
marketing mix) หรือที่เรียกวา 7P’s (Booms and Bitner, 
1981) ในการอธิบายถึงเกณฑการตัดสินในการเลือกชมพิพิธ-
ภัณฑศิลปะและหอศิลป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ (Product) ถึงแมวาพิพิธภัณฑศิลปะและ
หอศิลปจะเปนที่รวบรวมผลงานดานศิลปะตางๆ ที่เปนวัตถุ
มากมาย อยางไรก็ตาม งานศิลปะเหลานั้นไมใชผลิตภัณฑ 
สิ่งที่เปนผลิตภัณฑที่แทจริงของพิพิธภัณฑศิลปะและหอ
ศิลป คือ ประสบการณจากการเขาชมงานศิลปะเหลานั้น 
(McLean, 1995) แตเนื่องจากประสบการณที่ไดรับจากการ
เขาชมผลงานศิลปะนั้นจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อผูเขาชมไดทําการ
ตัดสินใจซื้อบริการแลว ดังนั้น ถาผูเขาชมตองประเมินการ
เขาชมกอนการตัดสินใจ ผูเขาชมอาจใชองคประกอบอื่นๆ 
ของผลิตภัณฑในการประเมิน เชน ช่ือเสียงของพิพิธภัณฑ
ศิลปะ (Geissler, Rucks, and Edison, 2006) หรือช่ือเสียงของ



ศิลปน (Schroeder, 2005) ในขณะที่ Hooper-Greenhill (1999) 
ระบุวาลักษณะของผลงานศิลปะและการจัดแสดงเปนปจจัย
ที่สําคัญในการเลือกพิพิธภัณฑศิลปะในการเขาชมโดยผลงาน 
ศิลปะสามารถจัดแสดงในรูปแบบของนิทรรศการแบบถาวร 
นิทรรศการแบบเฉพาะพิเศษและนิทรรศการแบบหมุนเวียน 
นอกจากผลิตภัณฑหลักของพิพิธภัณฑศิลปะแลว บริการ
สนับสนุนอื่นๆ ในรูปแบบของรานอาหารและการจําหนาย
ของที่ระลึก จัดเปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑเชนกัน 

2. ราคา (Price) ราคาในบริบทของพิพิธภัณฑศิลปะ
และหอศิลปนั้นอาจหมายถึงคาใชจายที่เปนตัวเงินที่ผูเขาชม
ตองจาย เชน คาบัตรเขาชม คาอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ และ
ตนทุนที่ไมไดเปนตัวเงิน เชน เวลาและความพยายามในการ
เขาชมรวมถึงตนทุนคาเสียโอกาสที่ ผู เขาชมตองละทิ้ง
กิจกรรมนันทนาการประเภทอื่นๆ เพื่อเขาชมพิพิธภัณฑ
ศิลปะและหอศิลป  

3. สถานที่และเวลาใหบริการ (Place and time) คุณ-
สมบัติที่สําคัญประการหนึ่งของบริการ คือ การไมสามารถ
ถูกแบงแยกได (Inseparability) มีผลทําใหการบริการจะตอง
ถูกผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกันทําใหการใหบริการอยูใน
วงจํากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ ในกรณีของพิพิธภัณฑ
ศิลปะและหอศิลปก็เชนกัน ผูเขาชมตองเขามารับบริการ ณ 
สถานที่ใหบริการ ดังนั้น สถานที่ต้ังและความสะดวกในการ
เขาถึงพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปจึงเปนสิ่งที่สําคัญตอการ
ใชบริการ Davis, Guiltinan and Jones (1979) ไดระบุวาทําเล
ที่ ต้ังมีความสําคัญอยางมากสําหรับพิพิธภัณฑศิลปะซึ่ง
สามารถนับไดวาเปนปจจัยที่สําคัญในการตัดสินใจเขาชม
พิพิธภัณฑศิลปะ  

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การ
ประชาสัมพันธ การโฆษณา และการสงเสริมการขายในรูป 
แบบตางๆ ของพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลป เนื่องจากการ
ใหบริการพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปเปนบริการที่ไมมี
ตัวตน ดังนั้น ผูเขาชมจะใชแหลงขอมูลจากการสื่อสารแบบ
ปากตอปากจากผูบริโภคที่มีประสบการณในการเขาชม 
เพื่อนสนิท หรือบุคคลในครอบครัว ในการประเมินการ
บริการกอนการตัดสินใจ (Geissler, Rucks, and Edison, 2006)  

5. บุคลากรผูใหบริการ (People) งานบริการสวนใหญ
จะใหความสําคัญตอบุคลากรผูใหบริการผูซึ่งมีปฏิสัมพันธ
โดยตรงกับผูเขาชม เนื่องจากการปฏิสัมพันธนั้นจะเปนสวน 
 

หนึ่งของประสบการณที่ผูเขาชมจะไดรับ สําหรับพิพิธภัณฑ
ศิลปะโดยทั่วไปจะมีจํานวนบุคลากรนอยที่สุดเทาที่เปนไป
ได ยกเวนพิพิธภัณฑศิลปะที่มีการบรรยายหรืออธิบายผล 
งานศิลปะจะตองมีจํานวนบุคลากรผูใหบริการที่มากกวา 
เพราะการบรรยายหรือการอธิบายผลงานศิลปะใหกับผูเขา
ชมจัดเปนบริการที่เนนการมีปฏิสัมพันธกับผูใหบริการ 
(High contact service) 

6. ขั้นตอนการใหบริการ (Process) การไมสามารถถูก
แบงแยกไดระหวางการใหบริการและผูรับบริการ จึงทําใหผู
เขาชมพิพิธภัณฑศิลปะมองวาขั้นตอนการใหบริการเปน
สวนหนึ่งของบริการ ผูเขาชมจะตองเขาสูขั้นตอนการให 
บริการในแตละขั้นตอนจึงจะไดรับบริการอยางสมบูรณ 
Mudie and Cottam (1993)ไดอธิบายเพิ่มเติมวา ในขั้นตอน
การใหบริการนั้น ไมเพียงแตกิจกรรมตางๆ และพนักงานผู
ใหบริการที่มีปฏิสัมพันธโดยตรงกับผูเขาชมจะเปนสิ่งที่
สําคัญ แตขั้นตอนและกิจกรรมที่สนับสนุนที่อยูเบื้องหลัง
การใหบริการก็มีความสําคัญเชนกัน 

7. หลักฐานทางกายภาพ (Physical evidence) เปนสิ่งที่
สามารถรับรูไดดวยประสาทสัมผัสทั้งหาของผูเขาชม ต้ังแต
รูปแบบของอาคารพิพิธภัณฑ การตบแตงภายใน ความทัน- 
สมัยของอุปกรณในการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ เชน ที่นั่ง เฟอรนิเจอร ปายบอก เปนตน นอกจากนี้ 
หลักฐานทางกายภาพยังเปนสวนหนึ่งของบรรยากาศในการ
ชมพิพิธภัณฑศิลปะ Baker et al. (2002) ไดแบงหลักฐานทาง
กายภาพที่เกี่ยวของกับบรรยากาศออกเปน 5 ประเภท คือ 1)
ลักษณะภายนอก เชน ขนาดและรูปทรงของตึก สิ่งอํานวย
ความสะดวกในการจอดรถ และบริเวณรอบๆ สถานที่ต้ัง  2) 
ลักษณะภายใน เชน อุณหภูมิ ความสะอาด ความสวางและ
การใหสีภายในอาคาร กลิ่นและเสียง ซึ่งในปจจุบันการชม
ผลงานศิลปะนั้นจะมีการบรรยายชิ้นงานโดยผานทางเครื่อง
เสียงแบบพกพา  3) การออกแบบและการวางผัง จะเกี่ยวของ
กับการจัดวางงานศิลปะ เสนทางการเดินชมงานศิลปะและ
ที่ต้ังของแตละสวนงานแสดง  4) การตบแตง ประกอบดวย 
ปายบอกทาง ปายแสดงและอธิบายรายละเอียดของผลงาน
ศิลปะ 5) ปจจัยดานบุคคลจะเกี่ยวของกับลักษณะของบุคคล
ผูใหบริการ ชุดแตงกายของพนักงานและบุคคลอื่นๆ ที่เขา
ชมงานศิลปะ Kottasz (2006: 100)ไดระบุวา การสรางบรรยา-
กาศในการเขาชมงานศิลปะไดเปนสวนหน่ึงของกลยุทธ 
 



การตลาดของหอศิลปรวมสมัยหลายแหง ผูจัดการหอศิลป
รวมสมัยเหลานั้นเชื่อวาการปรับปรุงบรรยากาศของหอศิลป
จะมีสวนชวยในการเพิ่มจํานวนผูเขาชม  
ความแตกตางทางวัฒนธรรม 

นักทองเที่ยวที่มาจากแตละประเทศจะมีความแตกตาง
กันในเรื่องของวัฒนธรรม ซึ่งวัฒนธรรมเปนปจจัยที่มีผล  
ตอการรับรู กระบวนการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมของผู 
บริโภค (Blackwell, Miniard and Engle, 2001: 327) ดังนั้น การ
เขาใจถึงความแตกตางทางดานวัฒนธรรมจึงเปนสิ่งที่สําคัญ 
Hofstede (1980) ไดอธิบายถึงความแตกตางของวัฒนธรรม
ของประเทศตางๆ ผานมิติการวัดใน 4 ดาน คือ 

1. มิติความแตกตางในเรื่องของอํานาจ (Power dis-
tance) หมายถึง การมองหรือการยอมรับความแตกตางของ
สถานภาพทางสังคม ตําแหนง บทบาทและอํานาจที่แตกตาง
กัน เชน ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา อาจารยกับลูก
ศิษย เปนตน ผูบริโภคในแตละประเทศจะยอมรับเรื่องความ
แตกตางทางอํานาจไมเทากัน ประเทศในเอเชีย เชน อินเดีย 
ฮองกง ฯลฯ จะมีความแตกตางทางอํานาจสูง ในขณะที่หลาย
ประเทศที่ไมใชประเทศเอเชีย เชน อเมริกา อังกฤษ เยอรมัน 
ฯลฯ จะมีความแตกตางทางอํานาจต่ํา (Mattila, 2000)  

2. มิติความแตกตางในเรื่องความเปนปจเจกบุคคล 
(Individualism) หมายถึง การที่แตละสังคมมีแนวคิดและการ
ดําเนินชีวิตที่เปนสวนหนึ่งของกลุม/สังคมไมเทากัน สังคม 
ที่เนนความเปนปจเจกบุคคลสูง (Individualism) จะถือเอา
จุดมุงหมายสูงสุด (Goal) ของบุคคลและสิทธิสวนบุคคล 
ตามกฎหมายเปนสิ่งสําคัญ  Hofstede (1980) ระบุวา อเมริกา 
อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย ฯลฯ มีวัฒนธรรมในรูปแบบนี้
สูงกวาชาติอื่น ในทางตรงขาม สังคมที่เนนความเปนกลุม 
(Collectivism) จะมีความคิดหรือการกระทําตางๆ ที่จะคํานึง 
ถึงบุคคลรอบขางหรือสมาชิกในกลุม เชน ครอบครัว เพื่อน 
พวกพอง และสังคม ฯลฯ ดังนั้น กลุมนี้จึงใหความสําคัญ
ของระบบพรรคพวก และจุดมุงหมายของกลุมจึงเปนตัว 
กําหนดพฤติกรรมของสมาชิก ประเทศในกลุมเอเชีย 
โคลัมเบีย อเมริกาใต เปนตัวอยางของกลุมวัฒนธรรมนี้  

3. มิติความแตกตางในเรื่องการเนนความเปนชาย/หญิง 
(Masculinity/Femininity) หมายถึง ลักษณะโลกทัศนและการ
ประเมินคาสิ่งตางๆ รวมถึงลักษณะการแบงบทบาททางเพศ
ในสังคม สังคมที่เนนลักษณะความเปนชาย (Masculinity)  
 

เปนสังคมที่เนนการแขงขัน เนนการทํางานมากกวาการใช
ชีวิตสวนตัว ในขณะที่สังคมที่เนนลักษณะความเปนหญิง 
(Femininity) จะเนนความอะลุมอลวย ความสุภาพออนโยน 
ความสัมพันธที่ดี และใหความสําคัญตอคุณภาพชีวิตมาก 
กวาความสําเร็จทางวัตถุ นอกจากนี้ สังคมนี้ยังเชื่อวาผูหญิง
ผูชายมีอํานาจเทาเทียมกัน 

4. มิติความแตกตางในเรื่องการหลีกเลี่ยงความไมแน 
นอน (Uncertainty avoidance) หมายถึง ระดับของความรูสึก
ของบุคคลตอการถูกคุกคามจากสถานการณที่ไมแนนอน 
บุคคลที่มีระดับของการหลีกเลี่ยงความไมแนนอนสูงจะมี
แนวโนมตอตานการเปลี่ยนแปลง หรือยอมรับในสิ่งใหมๆ 
ยาก เนื่องจากแนวคิดของคนกลุมนี้จะตั้งอยูในความไมมั่นใจ
ในการเปลี่ยนแปลง ตองการความปลอดภัยและมั่นคงใน
ชีวิต ทําใหสังคมมีระเบียบที่เครงครัดและตายตัว ในขณะที่
สังคมมีระดับการหลีกเลี่ยงความไมแนนอนต่ํา จะชอบความ
ทาทาย ไมยึดติดกับกฎระเบียบตางๆ  
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีรายละเอียด
ของวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักทองเที่ยวชาว 
ตางชาติที่เขามาทองเที่ยวในประเทศไทย และมีความสนใจ
ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปซึ่งไมทราบ
จํานวนประชากร ดังนั้น ผูวิจัยไดทําการกําหนดขนาดตัว 
อยางที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยกําหนดความผิดพลาด
ไดไมเกิน 5 % จะไดขนาดของกลุมตัวอยางอยางต่ํา คือ 386 
คนโดยมีการคํานวณดังนี้ 
 
              n       =        Z2  p q                                                                  
                       E2 
              n       =        (1.96)2(0.5)(0.5) 
                                        (0.05)2 
               n       =       386 คน 
 

อยางไรก็ตามในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถาม 
จํานวน 400 ชุด เพื่อกันความผิดพลาดตางๆ ที่จะเกิดขึ้นและ 
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience sampling) 



เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยประ-

กอบดวย 3 สวน คือ สวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และสัญชาติ 
สวนที่ 2 เกี่ยวกับการรับรูถึงเกณฑการตัดสินใจเลือกชม
พิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลป ใชมาตรวัดแบบประมาณคา 
(Rating Scale) โดยมีทางเลือกตอบได 5 ระดับ (1 หมายถึง 
สําคัญนอยที่สุด และ 5 หมายถึง สําคัญมากที่สุด) จํานวน 21 
ขอ ครอบคลุมดานผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ และเวลาให 
บริการ การสงเสริมการตลาด ขั้นตอนการใหบริการ บุคลากร
ผูใหบริการ และหลักฐานทางกายภาพ และสวนที่ 3 เกี่ยวกับ
ความตองการของนักทองเที่ยวชาวตางชาติตอบริการของ
พิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลป จํานวน 26 ขอ ครอบคลุม
บริการ 6 ดาน คือ การแสดงนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน 
การจัดงานเทศกาลศิลปะ การศึกษา กิจกรรมที่ไมเสียคา       
ใชจาย บริการเชิงพาณิชยและบริการอื่นๆ  
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อม่ัน 

ผูวิจัยไดทําการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามใน 2 
ดาน คือ ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดย
การนําแบบสอบถามภาษาไทยไปใหผูทรงคุณวุฒิทางบริหาร 
ธุรกิจตรวจสอบ หลังจากนั้นมีการแปลแบบสอบถามจาก
ตนฉบับภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษโดยสํานักงานแปล คณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และแปลแบบสอบ-
ถามภาษาอังกฤษดังกลาวกลับเปนภาษาไทย โดยอาจารย
ประจําสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ แลวนําแบบสอบ- 

ถามภาษาไทยตนฉบับมาเปรียบเทียบกับแบบสอบถามภาษา 
ไทยฉบับแปลเพื่อแกไขความแตกตางทางดานภาษา หลัง 
จากนั้นนําแบบสอบถามฉบับภาษาอังกฤษไปทําการทดสอบ 
(Try out) กับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 
คน การวิเคราะหคาความเชื่อมั่นรายดานใชสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผล
การทดสอบ คือ ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาในสวนที่ 2 ของ
แบบสอบถามมากกวา .70 ซึ่งอยูในเกณฑที่ยอมรับได 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยนี้ไดเก็บขอมูล ณ สถานที่ทองเที่ยวเชิงศิลปะ-
วัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครที่นักทองเที่ยวชาวตางชาติ
นิยมไปแวะชม ไดแก วัดโพธิ์ วัดพระแกว และบริเวณถนน
ขาวสาร นักทองเที่ยวที่ไปเยี่ยมชมสถานที่เหลานี้นาเปน
นักทองเที่ยวที่ช่ืนชอบแหลงทองเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม 
ดังนั้น นักทองเที่ยวกลุมนี้นาจะมีความสนใจในการเขาชม
พิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปเชนกัน 

สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก การแจกแจงความถี่ คา
รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์
การแปรผัน (Coefficient of Variation: CV) สําหรับการทด-
สอบสมมติฐานใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance) ในกรณีที่พบความ
แตกตางระหวางกลุมไดทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
แบบจับคูพหุคูณ (Multiple Comparison) โดยวิธี Scheffe’ 
และคาสถิติไคสแควรในการทดสอบความสัมพันธ กําหนด
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 
เพศ  ชาย 
   หญิง  

203 
196 

50.8 
49.0 

อายุ  ตํ่ากวา 25 ป 
   25-30 ป 
   31-35 ป 

   99 
236 
   65 

24.8 
59.0 
16.2 

สถานภาพ  โสด 
  สมรสและมีบุตร 
  สมรสแตไมมีบุตร 

269 
   52 
   42 

67.3 
13.0 
10.5 

 
 



ตารางที่ 1 (ตอ) แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร 
ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 

อาชีพ  พนักงานบริษัท 
  นักศึกษา 
  อาจารย 
  ศิลปน 
  อื่นๆ (เชน แมบาน ธุรกิจสวนตัว แพทย ฯลฯ) 

129 
   85 
   44 
   29 
103 

32.3 
21.3 
11.0 
  7.3 
23.0 

สัญชาติ  อเมริกา 
  ยุโรป 
  เอเชีย 
  อื่นๆ (เชน อารเจนตินา คอสตาริกา บราซิล ฯลฯ) 

   82 
224 
   74 
   20 

20.5 
56.0 
18.5 
  5.1 

  รวม 400 100 
  

จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 400 คน ผูตอบแบบ 
สอบถามมีสัดสวนของเพศหญิงและเพศชายใกลเคียงกัน 
และสวนใหญมีอายุระหวาง 25 ถึง 30 ป สถานภาพโสด และ
มีอาชีพเปนพนักงานบริษัท เมื่อพิจารณาถึงสัญชาติของผู 
ตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีสัญชาติที่

หลากหลายมากถึง 41 สัญชาติ แตสามารถจัดนักทองเที่ยว
ไดเปน 4 กลุมใหญๆ เพื่อใชในการทดสอบสมมติฐาน
ตอไป คือ นักทองเที่ยวสัญชาติยุโรป (56%) รองลงมา คือ 
สัญชาติอเมริกัน (20.5%) สัญชาติเอเชีย (18.5%) และกลุม
สัญชาติอื่นๆ (5.1%) ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 

 
การรับรูตอเกณฑการตัดสินเลือกชมหอศลิปรวมสมัย 
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรูตอเกณฑการตัดสินใจเลือกชมพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลป  

เกณฑในการตัดสินใจเลือกชมหอศิลปรวมสมัย X  S.D. CV 
(รอยละ) 

ดานผลิตภัณฑ/บริการ 3.19 0.949 29.7 
ช่ือเสียงของศิลปนผูแสดงผลงาน 2.96 1.263 42.6 
ช่ือเสียงของผลงานที่จัดแสดง 3.24 1.252 38.64 
ช่ือเสียงของหอศิลปผูจัดการแสดงผลงาน 3.30 1.548 46.90 
ความหลากหลายของงานศิลปอื่นๆ ที่นาสนใจ 3.64 1.471 40.41 
บริการอํานวยความสะดวกอื่นๆ เชน หองน้ํา รานอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ 2.78 1.493 53.70 
ดานราคา 3.04 1.105 36.34 
ราคาบัตรเขาชม 3.29 1.231 37.41 
ราคาอาหารและเครื่องดื่ม 2.81 1.105 39.32 
ดานสถานที่และเวลา 3.06 1.071 35.0 
ความสะดวกในการเดินทาง 3.42 1.358 39.7 
วันและเวลาใหบริการ 3.23 1.252 38.76 
ที่จอดรถ 2.56 1.828 73.76 

 
 
 



ตารางที่ 2 (ตอ) แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรูตอเกณฑการตัดสินใจเลือกชมพิพิธภัณฑศิลปะและ   
หอศิลป  

เกณฑในการตัดสินใจเลือกชมหอศิลปรวมสมัย X  S.D. CV 
(รอยละ) 

ดานการสงเสริมการตลาด 2.76 1.235 44.74 
ของที่ระลึกแจกในงาน 2.40 1.551 64.62 
ความนาสนใจของพิธีเปด 
การปรากฏตัวของศิลปนเจาของผลงาน 

2.64 
2.95 

1.564 
1.797 

59.42 
60.91 

การโฆษณา ประชาสัมพันธ 3.05 1.398 45.84 
 

ดานขั้นตอนการใหบริการ 3.19 1.101 34.51 
ขั้นตอนในการเขาชมงานไมซับซอน 3.33 1.359 40.81 
ความสะดวกในการเขาถึงขอมูลผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.13 1.377 43.99 
ความรวดเร็วของการใหบริการ 3.12 1.354 43.39 
ดานบุคลากรผูใหบริการ 3.40 1.061 31.20 
ความสุภาพของเจาหนาที่ผูบรรยาย 3.24 1.322 40.80 
ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศของเจาหนาที่ 3.56 1.277 35.87 
ความสามารถในการอธิบายงานศิลปะของเจาหนาที่ผูบรรยาย 3.41 1.302 38.18 
ดานหลักฐานทางกายภาพ 3.09 1.049 33.94 
ความทันสมัยของอุปกรณที่ใหบริการ 3.02 1.283 42.48 
ความสวยงามทางดานสถาปนิกของตึกภายนอก 3.16 1.189 37.62 
รวม 3.10 0.824 26.58 

 
เมื่อพิจารณาถึงการรับรูของนักทองเที่ยวชาวตางชาติตอ

เกณฑการตัดสินใจเลือกชมพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลป 
(ตารางที่ 2) พบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติใหความสําคัญ
ตอดานบุคลากรผูใหบริการมากที่สุด ( X  = 3.40, CV = 
31.20) ตามดวยดานผลิตภัณฑ ( X  = 3.19, CV = 29.70) 
ดานขั้นตอนการใหบริการ ( X  = 3.19, CV = 34.51) ดาน
หลักฐานทางกายภาพ ( X  = 3.09, CV = 33.94) ดานสถานที่
และเวลาใหบริการ ( X  = 3.06, CV = 35.0) ดานราคา ( X  
= 3.04, CV = 36.34) และดานการสงเสริมการตลาด ( X  = 
2.76, CV = 44.74) อยางไรก็ตาม การรับรูตอเกณฑการตัดสิน 
ใจเหลานี้มีคาสัมประสิทธิ์การแปรผันอยูในระดับสูง (มาก 
กวารอยละ 30) แสดงวา นักทองเที่ยวมีการรับรูตอเกณฑ   
การตัดสินใจดังกลาวคอนขางจะแตกตางกันมาก อาจจะเปน
เพราะไมใชนักทองเที่ยวชาวตางชาติทุกคนจะมีความสนใจ

ในการเขาชมพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลป ดังนั้น ระดับ
ความสนใจดังกลาวอาจจะสงผลตอการรับรูของนักทองเที่ยว
ตอพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลป  

โดยภาพรวม นักทองเที่ยวใหความสําคัญตอดาน
บุคลากรผูใหบริการ ขั้นตอนการใหบริการ และผลิตภัณฑ
มากที่สุด อาจจะเปนเพราะวา บริการการชมพิพิธภัณฑศิลปะ
เปนสิ่งที่ไมมีตัวตน จึงยากตอการประเมินกอนการตัดสินใจ
เขาชม ดังนั้น นักทองเที่ยวจึงใชองคประกอบอื่นๆ ที่นาจะ
กระทบตอคุณภาพการใหบริการเปนเกณฑการตัดสินใจ
เลือกพิพิธภัณฑในการเขาชม เชน ความสามารถในการใช
ภาษาของบุคลากรผูใหบริการซึ่งมีผลตอความสมบูรณของ
บริการที่จะไดรับ ช่ือเสียงของพิพิธภัณฑและศิลปน ซึ่งจะ
ชวยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจ เปนตน 

 



ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความสําคัญของเกณฑในการตัดสินใจเลือกชมหอศิลปของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
จําแนกตามสัญชาติ 

เกณฑในการตัดสินใจ 

คาเฉลี่ย 

F Sig. Post Hoc Tests** 

อเ
มริ

กา
 (U

S) 
(N=

82)
 

ยุโร
ป (

EU
)  

(N=
224

) 

เอเ
ชีย

 (A
) 

(N=
74)

 

ดานผลิตภัณฑ 3.180 3.196 3.240 0.85 .918 US=EU=A 
ดานราคา 3.128 2.935 3.277 2.923 .055 US=EU=A 
ดานสถานที่และเวลา 3.036 2.991 3.378 4.009 0.19 US=EU=A 
ดานการสงเสริมการตลาด 2.695 2.612 3.260 8.170* .000 A>US=EU 
ดานขั้นตอนการใหบริการ 3.044 3.151 3.473 3.320* .037 A>US=EU 
ดานบุคลากรผูใหบริการ 3.333 3.360 3.572 1.269 .282 A=US=EU 
ดานหลักฐานทางกายภาพ 2.963 3.000 3.500 7.212* .001 A>US=EU 
รวม 3.054 3.035 3.385 5.233* .006 A>US=EU 

* แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
**เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวย วิธีเชฟเฟ (Scheffe) 
 

จากตารางที่ 3 พบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีสัญ-
ชาติตางกันจะมีการรับรูถึงเกณฑในการตัดสินใจเลือกชม
พิพิธภัณฑและหอศิลปแตกตางกันในดานการสงเสริมการ 
ตลาด ดานขั้นตอนการใหบริการและดานหลักฐานทางกาย-
ภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการ
ทดสอบรายคูโดยวิธีการของ Scheffe พบวา นักทองเที่ยวชาว
เอเชียใหความสําคัญตอเกณฑการตัดสินใจดานการสงเสริม

การตลาด ดานขั้นตอนการใหบริการและดานหลักฐานทาง
กายภาพมากกวานักทองเที่ยวสัญชาติยุโรปและอเมริกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักทองเที่ยวที่มี
สัญชาติตางกันจะมีวัฒนธรรม (National culture) ที่แตกตาง
กันซึ่งมีผลตอการรับรู คานิยม และทัศนคติ ทําใหการประ-
เมินพิพิธภัณฑศิลปะกอนการตัดสินใจเลือกชมมีความแตก 
ตางกัน  

 
ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธระหวางความตองการตอบริการกับสัญชาติของนักทองเที่ยว 

ความตองการตอประเภทของบริการ สัญชาติของนักทองเท่ียว รวม 
อเมริกัน ยุโรป เอเชีย 

การแสดงนิทรรศการถาวรและ
หมุนเวียน 

จํานวน 
(%) 

179 472 94 745 
(27.7%) (29.1%) (23.0%) (27.8%) 

การจัดงานเทศกาลศิลปะ จํานวน 
(%) 

91 242 41 374 
(14.1%) (14.9%) (10.0%) (14.0%) 

บริการการศึกษา จํานวน 
(%) 

103 256 81 440 
(15.9%) (15.8%) (19.9%) (16.4%) 

บริการที่ไมเสียคาใชจาย จํานวน 
(%) 

166 407 101 674 
(25.7%) (25.1%) (24.8%) (25.2%) 

 



ตารางที่ 4 (ตอ) แสดงความสัมพันธระหวางความตองการตอบริการกับสัญชาติของนักทองเที่ยว  
ความตองการตอประเภทของบริการ สัญชาติของนักทองเท่ียว รวม 

อเมริกัน ยุโรป เอเชีย 
บริการเชิงพาณิชย จํานวน 

(%) 
27 74 22 123 

(4.2%) (4.6%) (5.4%) (4.6%) 
บริการอื่นๆ จํานวน 

(%) 
80 172 69 321 

(12.4%) (10.6%) (16.9%) (12.0%) 
รวม จํานวน 

(%) 
646 1623 408 2677 

(100%) (100%) (100%) (100%) 
Chi-Square = 25.099, df = 10, sig = .005 
 
หมายเหตุ     1) เลือกมากกวา 1 คําตอบ 

  2) กลุมบริการการแสดงนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน ประกอบดวย การแสดงนิทรรศการถาวรของศิลปนไทยและศิลปนตางชาติ 
การแสดงนิทรรศการหมุนเวียน การแสดงนิทรรศการเฉพาะเรื่อง การแสดงนิทรรศการของศิลปนใหมและนักศึกษา  

  3) กลุมจัดงานเทศกาลศิลปะ ประกอบดวย การจัดงานเทศกาลศิลปะระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
  4) กลุมบริการการศึกษา ประกอบดวย บริการหองสมุด กิจรรมศิลปะสําหรับครอบครัว การสัมมนาหรืออบรมเกี่ยวกับงานศิลปะ 

การศึกษาศิลปะทางไกล และเว็บบอรดงานศิลปะ  
  5) กลุมบริการที่ไมเสียคาใชจาย ประกอบดวย การใหชมภาพยนตรทางศิลปะฟรี ลานกิจกรรมอเนกประสงค สวนหยอม ฟรีคอนเสิรต

และฟรีทัวรชมงานศิลปะในประเทศ  
  6) กลุมบริการเชิงพาณิชย ประกอบดวย ตลาดประมูลงานศิลปะ และตลาดนัดขายงานศิลปะ  
  7) กลุมบริการอื่นๆ ประกอบดวย รานอาหารและเครื่องดื่ม บริการรถรับสงตามจุดสําคัญๆ การเปนสมาชิกของชมรมศิลปะ และ

บริการที่จอดรถ 
  

เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางสัญชาติของนัก 
ทองเที่ยวกับความตองการตอบริการของพิพิธภัณฑศิลปะ
และหอศิลป พบวา สัญชาติของนักทองเที่ยวชาวตางชาติมี
ความสัมพันธกับความตองการตอบริการของพิพิธภัณฑ
ศิลปะและหอศิลปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(ตารางที่ 4) สัดสวนของนักทองเที่ยวจากยุโรปและอเมริกา ที่
มีความตองการในบริการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัด
นิทรรศการถาวรและหมุนเวียนรวมถึงการจัดงานเทศกาล
ศิลปะมีจํานวนที่สูงกวาสัดสวนของนักทองเที่ยวจากเอเชีย 
ในขณะที่นักทองเที่ยวจากเอเชียที่มีความตองการบริการที่
เกี่ยวของกับการศึกษาทางศิลปะมีสัดสวนที่สูงกวานักทอง- 
เที่ยวจากยุโรปและอเมริกา ทั้งนี้ อาจจะเปนเพราะความแตก 
ตางทางวัฒนธรรมของนักทองเที่ยวมีผลตอความสนใจหรือ
ความตองการในบริการที่ตางกัน โดยนักทองเที่ยวชาวยุโรป
และชาวอเมริกันนั้นจะมีความตองการในบริการ/กิจกรรม
คลายๆ กัน แตคอนขางแตกตางกับนักทองเที่ยว ชาวเอเชีย 
 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
งานวิจัยนี้สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
1. นักทองเที่ยวชาวตางชาติมีการรับรูตอเกณฑการตัด 

สินใจเลือกพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปในการเขาชมดาน
บุคลากรมากที่สุดตามดวยดานขั้นตอนการใหบริการ ผลิต-
ภัณฑ หลักฐานทางกายภาพ สถานที่และเวลาใหบริการ ราคา
และการสงเสริมการตลาด ตามลําดบั 

2. นักทองเที่ยวที่มีสัญชาติตางกันจะใหความสําคัญตอ
เกณฑการตัดสินใจเลือกชมพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลป
ตางกันในดานการสงเสริมการตลาด ขั้นตอนการใหบริการ
และหลักฐานทางกายภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 อยางไรก็ตาม นักทองเที่ยวทั้ง 3 กลุมสัญชาติตางให
ความสําคัญตอดานบุคลาการมากที่สุดเหมือนกัน 

3. สัญชาติของนักทองเที่ยวมีความสัมพันธกับความ
ตองการตอบริการของพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 



ขอเสนอแนะทางธุรกิจ 
1. พิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปควรมีกลยุทธในการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการโดยเนนไปที่บุคลากรผู
ใหบริการ ขั้นตอนการใหบริการ และดานผลิตภัณฑ เชน 
การจัดฝกอบรมดานภาษาตางประเทศใหกับพนักงานที่ตอง
ปฏิสัมพันธโดยตรงกับนักทองเที่ยว หรือการนําเทคโนโลยี
แบบบริการตนเอง (Self Service Technology) เชน เครื่อง
บรรยายผลงานศิลปะแบบอัตโนมัติที่มีการบันทึกภาษาตาง 
ประเทศหลายภาษาใหบริการแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 
เปนตน 

2. พิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปควรมีกลยุทธทางการ 
ตลาดที่ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวชาวตาง 
ชาติที่มาจากแตละภูมิภาคแตกตางกัน เชน การจัดแพ็คเกจ
ราคาประหยัด หรือแพ็คเกจการศึกษาทางศิลปะสําหรับ
นักทองเที่ยวจากกลุมประเทศเอเชีย ในขณะที่การจัดงาน
เทศกาลศิลปะควรมุงไปที่กลุมเปาหมายที่เปนนักทองเที่ยว
ชาวยุโรปและอเมริกาเปนหลัก เปนตน 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

วิจัยนี้ศึกษาเฉพาะความตองการและการรับรูถึงเกณฑ
การตัดสินใจเลือกชมพิพิธภัณฑศิลปะของนักทองเที่ยวชาว 
ตางชาติที่มีสัญชาติตางกัน ดังนั้น งานวิจัยครั้งตอไปควรจะ
ศึกษาถึงตัวแปรอื่นๆ ที่อาจจะมีอิทธิพลตอการรับรูของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติตอเกณฑการตัดสินใจเลือกชม เชน 
พฤติกรรมการเปดรับสื่อของนักทองเที่ยว ระดับของความรู
ทางดานศิลปะ ภาพลักษณของประเทศไทยในดานศิลปะ-
วัฒนธรรม เปนตน นอกจากนี้ควรใชการสัมภาษณเชิงลึก 
กับนักทองเที่ยวชาวตางชาติเพื่อทราบถึงความตองการและ
กระบวนการตัดสินใจในการทองเที่ยวอยางละเอียด 
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ตลาดแหงประเทศไทย อดีตผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีหลายสถาบัน เชน มหาวิทยาลัยอุบลราช-
ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการจัดการ มหา-
วิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา และเคยเปน Visiting 
Professor ที่ Satakunta Polytechnic ณ ประเทศฟนแลนด 


