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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณภาพการบริการ ระดับการรับรู้และระดับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของ 
ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จังหวัดนครปฐม 2) เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ การรับรู้และความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จังหวัดนครปฐม เก็บรวบรวมข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้เยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์จังหวัดนครปฐม ด้วยแบบสอบถาม จ านวน 382 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยการวิเคราะห์ค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวและการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันของเพียร์สัน ผลการวิจับพบว่า ค่าเฉลี่ยคุณภาพบริการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยของการ
รับรู้อยู่ในระดับมากและค่าเฉลี่ยความตั้งใจเชิงพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ภูมิล าเนาและวัตถุประสงค์การ
ท่องเที่ยวแตกกต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นความตั้งใจเชิงพฤติกรรมที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านประเภทของ
พิพิธภัณฑ์ที่เคยท่องเที่ยวแตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นความตั้งใจเชิงพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรคุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในระดับต่ า และการรับรู้มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรมในระดับปานกลาง โดยทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์แบบแปรผัน หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพการบริการ การรับรู้ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม พิพิธภัณฑ์ 
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this research are as follows: (1) to study the level of service quality level of 
perception and the level of behavioral intention of museum visitors in Nakhon Pathom province; (2) to 
compare the personal factors of the behavioral intentions of museum visitors in Nakhon Pathom province; and 
(3) to study the relationship between service quality, perception and the behavioral intentions of museum 
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visitors in Nakhon Pathom province. The questionnaire aims to find facts and opinions related to the 
relationship between service quality, perception and the behavioral intentions of museum visitors in Nakhon 
Pathom province. The total number of samples consisted of 382 people. The data were analyzed by 
descriptive statistics consisting of frequency, percentage, mean, and standard deviation and hypothesis test,             
t-test, one-way ANOVA and Pearson's correlation coefficient analysis. The service quality average, average 
perception and mean behavioral intentions were all at a high level. The test results for differences in opinion 
levels and behavioral intentions. They were classified according to personal factors, including gender, age, 
educational level, occupation, residence, and different tourism objectives. There was no difference at the level 
of opinions and behavioral intentions. The personal factors of different types of museums that were visited and 
had different levels of opinions and behavioral intentions. The results of the relationship between service 
quality variables were correlation with low-level behavioral intention. Perception was correlated with intention 
and moderately correlated with behavioral intention when both variables have a variable relationship or in the 
same direction and at a statistically significant level of .05. 
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บทน า  
ในประเทศไทยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพราะมี

บทบาทส าคัญในการเป็นแหล่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการพัฒนา
อย่างมาก ส่งผลให้รายได้ของประเทศเกินกว่า 1 ล้านล้านบาทมาตลอด ประเทศไทยจึงมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสมอมา ซึ่งในป ี2562 สภาเศรษฐกิจโลก (The World Economic Forum : WEF) ได้มีการ
จัดท า Travel & Tourism Competitiveness Report 2019 เป็นรายงานที่ เกี่ยวข้องกับดัชนีที่แสดงความสามารถด้านการ
ท่องเที่ยวของหลายประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้รับการจัดอยู่ในล าดับท่ี 31 จากทั้งหมด 140 ประเทศ และหากเทียบในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ไทยจะอยู่ที่ล าดับ 3 รองจากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย จึงจะเห็นได้ชัดว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยขับเคลื่ อนได้ด้วย
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562) 

ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม และทาง               
ประเพนี  ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนะธรรมของไทยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในการศึกษา
เอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นของประเทศไทย ซึ่งภาครัฐก็ได้มีการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ความเป็นมา            
ของไทย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 25 ทางรัฐบาลต้องมีส่วนในการช่วยส่งเสริมการด าเนินงานและ
การต้องมีส่วนในการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ท่ีมีความพอเพียงและยังต้องมีประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545)  ซึ่งในส่วนของ “พิพิธภัณฑ์” ก็เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ในการเรียนรู้ที่จะสามารถ
แสดงให้บุคคลที่มาเยี่ยมชมเข้าใจเรื่องราวการแสดงของพิพิธภัณฑ์ในหลากหลายประเภท  เช่น ด้านประวัติศาสตร์ , วิถีชีวิตท้องถิ่น
ภูมิปัญญา, ธรรมชาติวิทยา, ฯลฯ  ดังนั้นพิพิธภัณฑ์จึงเป็นสถานท่ีส าคัญที่รวบรวมรักษาองค์ความรู้ในหลายด้าน และผู้เยี่ยมชมจะได้
ใช้ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ไปพร้อมกับได้รับความเพลิดเพลิน (นวลลออ ทินานนท์, 2547)  

ในปัจจุบันพบว่าพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยมีอยู่กว่า 1,582 แห่งทั่วประเทศ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธ , 2564) ซึ่งพิพิธภัณฑ์มี
อยู่ทั่วภูมิภาคในหลากหลายจังหวัด  ซึ่งจังหวัดนครปฐมก็เป็นหนึ่งในจังหวัดทีมีประวัติความเป็นมายาวนาน ในด้านการเป็นเมือง
เก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ และเป็นราชธานีส าคัญในสมัยทวารวดี รวมถึงมีการเผยแพร่อารยะธรรรมจากประเทศอินเดีย ท าให้มีชน
ชาติอื่นๆ อพยพเข้ามาอยู่ในนครปฐม  ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่เรื่องราวของประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นจนเกิดเป็นประเพณี 
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ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐมมากมายที่สืบทอดต่อกันมา ซึ่งนครปฐมเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลาง และใกล้กับ
กรุงเทพมหานครฯ, ปริมณฑล และอีกหลายๆจังหวัด อย่างเช่น สมุทรสาคร, ราชบุรี , สุพรรณบุรี, นนทบุรี, กาญจนบุรี ท าให้ในการ
วางแผนการท่องเที่ยวแบบสั้นส าหรับนักท่องเที่ยวท่ีอาศัยอยู่ในภาคกลางถือว่านครปฐมก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้โดยใช้เวลา
เดินทางไม่นาน และจังหวัดนครปฐมก็มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยว และพิพิธภัณฑ์ก็เรียกได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีความส าคัญในจังหวัดนครปฐม และในจังหวัดเองก็มีจ านวนพิพิธภัณฑ์
กว่า 54 ท่ี (จังหวัดนครปฐม, 2557)  พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐมมีหลากหลายประเภทให้ผู้คนได้เยี่ยมชมในแง่ของการหาความรู้ไป
พร้อมกับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นประเภทเกี่ยวกับการแสดงถึงประวัติศาสตร์, โบราณคดี, บุคคลส าคัญ , ชาติพันธุ,์ วิถีชีวิตท้องถิ่น
ภูมิปัญญา, ศิลปะการแสดง,การแพทย์และสาธารณสุข,ธรรมชาติวิทยา และวัด เป็นต้น  

ตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมาประเทศไทยก็ไดป้ระสบปัญหาโรคระบาด Covid-19 ท าใหก้ารท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักลงเนื่องจาก
ประกาศพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการระบาดของ Covid-19 ท าให้มีมาตรการของทาง
ภาครัฐในการปิดสถานที่ต่างๆ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวประเภทอื่นๆ เช่น อุทยานและวนอุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยวทะเล 
และพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น  และมีการงดการเดินทางที่ไม่จ าเป็น รวมทั้งขอความร่วมมือให้ท างานอยู่ในบ้านพักอาศัย (Work from 
home) ซึ่งท าให้นักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติก็เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศไทยไม่ได้ในช่วงไตรมาสที่2 ของปี 2563 
และนักท่องเที่ยวในประเทศก็ชะลอการท่องเที่ยวเช่นกัน ท าให้ตัวเลขของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาลดลงร้อยละ 
83.2 และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ท่องเที่ยวในประเทศลดลง ร้อยละ 47.6 ในปี2563 ตั้งแต่ Covid-19 ระบาดหนัก เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562ที่สถานการณ์ปกติ และภูมิภาคที่นักท่องเที่ยวในประเทศเดินทางไปลดลงมากที่สุดคือ ภูมิภาคกลาง 
ลดลงร้อยละ 53.3 (ส านักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2564) ซึ่งจังหวัดนครปฐมก็ประสบปัญหานักท่องเที่ยวน้อยลงจาก
เหตุการณ์ Covid-19 ท าให้หลายสถานท่ีท่องเที่ยวต้องปิดตัวลง รวมถึงพิพิธภัณฑ์ทุกแห่งด้วยเช่นกัน  

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาถึงความส าคัญในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ การรับรู้ 
และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งในการศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้ที่เคยท่องเที่ยวและ
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประเภทต่างๆในจังหวัดนครปฐม ก็เพื่อประโยชน์ที่จะน าข้อมูลที่ได้ส่งต่อให้กับพิพิธภัณฑ์ในจังหวัด ท าการพัฒนา 
ปรับปรุงสถานที่ และการบริการต่างๆในช่วงที่สถานการณ์ Covid-19 ของประเทศไทยยังไม่ดีขึ้น และพิพิธภัณฑ์ยังไม่สามารถเปิด
ให้บริการตามปกติ จึงเล็งเห็นว่าพิพิธภัณฑ์สามารถใช้เวลาในช่วงที่ไม่มีนักท่องเที่ยวในการปรับปรุงคุณภาพ บริการต่างๆ ให้พร้อม 
ส าหรับการต้อนรับผู้เยี่ยมชมในโอกาสต่อไปให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถตอบสนองต่อความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมได้ และเป็นการสร้างความประทับใจท่ีจะส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐมซ้ า
ได้อีกเช่นกัน 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการบริการ ระดับการรับรู้ และระดับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์                

จังหวัดนครปฐม 
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จังหวัดนครปฐม 

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ การรับรู้ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

จังหวัดนครปฐม 
สมมติฐานในการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐมที่แตกต่างกัน 
2. คุณภาพการบริการ การรับรู้ มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐม 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ องค์การสหประชาชาติ (1963) ได้ให้ค านิยามเกี่ยวกับการท่องว่า เป็นการ
เดินทาง ท่ีมีเงื่อนไขด้วยกัน 3 เรื่อง คือ 1) การเดินทาง(Travel) ที่ไม่ได้ถูกบังคับหรือมีค่าตอบแทนในการเดินทางจากจุดหมายหนึ่ง
ไปยังอีกจุดหมายหนึ่ง 2) จุดหมายการเดินทาง (Destination) คือ จุดที่ตั้งเป้าหมายว่าจะไปถึงที่จะไปอยู่เป็นการช่ัวคราวและ              
ต้องเดินทางกลับที่อยู่เดิมและ 3) ความมุ่งหมาย (Purpose) คือมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางใดก็ไดท้ี่ไม่ใช่เพื่อด าเนินอาชีพหรือแสวง
รายได้  ซึ่งประเภทของการท่องเที่ยวก็สามารถแบ่งได้ เป็นหลายประเภท และหนึ่งในประเภทของการท่องเที่ยวที่ ได้รับ               
ความนิยม คือ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  

นวลลออ ทินานนท์ (2547) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ว่า เป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่
ทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพื่อเที่ยวชมในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความรู้ในเชิงต่อประวัติศาสตร์ โบราณคดีและ
สถาปัตยกรรมในท้องถิ่น ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ประชาชนที่ท่องเที่ยวจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามัญ
ส านึกในมรดกทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม และจะต้องมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยว รูปแบบที่คล้ายคลึงกับการท่องเที่ยว
เชิงมรดก 
 แนวคิดคุณภาพบริการ D. P. Kotler, Sherman, Bloom, & Holt (1985) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริการ คือ 
กิจกรรมหรือผลประโยชนใด ๆ ก็ตาม ท่ีบุคคลหนึ่งสามารถเสนอให้อีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจจับต้องได้ และไม่ท าให้เกิดความ
เป็นเจ้าของใด ๆ ท้ังสิ้น การผลิตบริการนี้อาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าก็ได้ 

Grönroos (1990) ได้อธิบายความหมายของคุณภาพบริการไว้ว่า คุณภาพของการบริการเป็นสิ่งที่เกิดจากการรับรู้ของ
ลูกค้า มีสาเหตุมากจากความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบที่จ าเป็น 2 อย่าง คือ 1. คุณภาพที่ลูกค้าคาดหวัง (Expected Quality) 
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 1) การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication) 2) ภาพลักษณ์ในองค์การ 
(Image) 3)การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Communication) 4) ความต้องการในตัวลูกค้า (Customer Needs)  
และ 2. คุณภาพที่เกิดจากประสบการณ์ในอดีตของลูกค้าเอง (Experienced Quality) ซึ่งได้รับแรงกดดันจากปัจจัยดังต่อไปนี้                 
1) ภาพลักษณ์ขององค์การ (Image) 2) คุณภาพเชิงเทคนิค (Technical Quality) 3) คุณภาพเชิงหน้าท่ี (Functional Quality) 

แนวคิดการรับรู้ Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., Berry, L. L., & Berry, L. L. (1990) ได้ ให้ความหมายไว้ว่ า              
การรับรู้ หมายถึง วิธีที่บุคคลรู้สึก โดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ส่วน ในการตีความ เข้าใจและท าการเข้าใจถึงสิ่งเร้าที่มีอยู่
หลากหลาย โดยการรับรู้จะเป็นวิธีการของคนแต่ละคนที่อาจจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันโดยจะมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายใน 
เช่น ความเช่ือ,ความคาดหวัง และรวมไปถึง ประสบการณ์ในการเลือกจัดเก็บเพื่อตีความข้อมูล นอกจากนั้นยังมีเรื่องของการได้รับ
อิทธิพจากสิ่งเรา้จากบริบทการเห็น หรือได้ยินของแต่ละบุคคลอีกด้วย 
  Arens (1994) ได้อธิบายถึงการรับรู้ของผู้บริโภคไว้ว่า การรับรู้ของผู้บริโภคสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การเลือก
รับรู้ข้อมูล (Perceptual Selection) ประกอบด้วย การเปิดรับ (Exposure) ที่จะเกิดขึ้นเมื่อประสาทสัมผสัทั้ง 5 ของผู้บริโภคท างาน 
และเกิดการกระตุ้นของสิ่งเร้าที่ผู้บริโภคได้พบเจอหรือสัมผัส , การให้ความสนใจ (Attention) เป็นการให้ความสนใจกับสิ่งเร้าที่ได้
พบเจอหรือสัมผัส ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง , การให้ความสนใจ (Attention) เป็นการให้ความสนใจกับสิ่งเร้าที่ได้พบเจอหรือสัมผัส 
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง, การปกป้องการรับรู้ (Perceptual Defense) จะเป็นกระบวนการที่ผู้บรโิภคเกิดการปกป้องตนเองจากสิ่งเร้าที่
พบเจอ โดยผู้บริโภคเลือกที่จะไม่ตอบรับสิ่งเร้าที่ไม่สอดคล้องกับความเช่ือหรือประสบการณ์ของตนเองการเรียบเรียงข้อมูล 
(Perceptual Organization) หมายถึง การที่ผู้บริโภคท าการจัดกลุ่มข้อมูลจากแหล่งที่มาที่แตกต่างกัน และท าการสรุปความหมาย
เพื่อท่ีจะท าให้เข้าใจความหมายของข้อมูลถูกต้องและแม่นย ามากขึ้น  

การเผยแพร่ความข้อมูล (Perceptual Interpretation) มี 2 แบบ คือ การเรียบเรียงหมวดหมู่ (Categorization) เพื่อท า
การแยกประเภทของสินค้าให้ผู้บริโภคมีการจดจ าได้ง่าย และ การสรุปข้อมูล (Inference) เป็นวิธีการที่ผู้บริโภคท าการสรุปความคิด
ในรูปแบบความเช่ือของผู้บริโภคที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
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แนวคิดความต้ังใจเชิงพฤติกรรม Ajzen (1985) ได้อธิบายความตั้งใจเชิงพฤติกรรมไว้ว่าถูกสร้างขึ้นเพื่อท านายว่า การที่
บุคคลกระท าการใดนั้น สามารถท านายได้จากความเช่ือ (Beliefs) ทัศนคติ (Attitudes) และ ความตั้งใจกระท า (Intention) โดย
ทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่า โดยปกติมนุษย์จะเป็นผู้ใช้เหตุผลและน าข้อมูลมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองอย่างเป็นระบบ เพื่อท าให้ผล
ของพฤติกรรมบรรลุถึงเจตนาของตนของมนุษย์เอง ซึ่งเชื่อว่ามนุษย์จะมีการพิจารณากับพฤติกรรมที่ตั้งใจนั้นมาก่อนแล้ว 

อังครักษ์ มีวรรณสุขสกุล (2553) ได้กล่าวถึงแนวคิดว่า ความตั้งใจเป็นกระบวนการภายในจิตใจของผู้บริโภคที่จะซื้อตรา
สินค้าหนึ่ง ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งความตั้งใจจะเกิดจากกระบวนการที่ทัศนคติส่งผลต่อต่อตราสินค้าของผู้บริโภคและความมั่นใจ
ของผู้บริโภค ซึ่งจากการทบทวนแนวคิดความตั้งใจเชิงพฤติกรรม จะมีปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องกับความตั้งใจซื้อหลายปัจจัย ตามแนวคิด
ของ Engel, Blackwell, & Miniard (1995) ที่ยกตัวอย่างไว้ว่า ช่วงเวลาข้อมูลข่าวสาร ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้าและประสบการณ์
จากการใช้สินค้า การที่ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์ซื้อที่ดีก็จะเกิดจากความพึงพอใจ ซึ่งน าไปสู่การกลับไปซื้อหรือบอกต่อ แต่ในทาง
ตรงข้ามหากผู้บริโภคมีประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อตราสินค้าย่อมเกิดการไม่พึงพอใจ ท าให้มีความตั้งใจที่จะไม่ไปซื้อช้ าหรือเปลี่ยนไปใช้     
แบรนด์สินค้าอ่ืน 

แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2493 “พิพิธภัณฑ์” หมายถึง สิ่งของต่างๆ ซึ่งมี
การรวบรวมไว้ส าหรับประโยชน์ทางด้านการศึกษา เช่น ศิลปวัตถุ, โบราณวัตถุ เป็นต้น  ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.2525 ได้มีการบัญญัติ       
ค าว่า “พิพิธภัณฑ์สถาน” เพิ่มเติมจากค าว่าพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีความหมายว่าเป็นสถาบันถาวรที่ท าการเก็บรวบรวมสิ่งของต่างๆ                 
และแสดงสิ่งต่างๆซึ่งเป็นเรื่องส าคัญทางด้านวัฒนธรรมหรือวิทยาศาสตร์ โดยท าเพื่อมุ่งประโยชน์ในด้านการศึกษารวมไปถึง              
ด้านความเพลิดเพลินใจ 
 นิคม มูสิกะคามะ (2521) ได้อธิบายถึงหน้าที่พิพิธภัณฑ์ไว้ว่าความรับผิดชอบของพิพิธภัณฑ์คือการบริการทั้งด้านการศึกษา
ไปพร้อมกับความเพลิดเพลิน เนื่องจากพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่ช่วยบริการการศึกษาให้แก่ผู้เยี่ยมชมในแบบการศึกษาด้วยหลักฐาน
ข้อเท็จจริง วัตถุจริง ไม่ใช่การอ่านหรือการบรรยายตัวอักษรบนแผ่นกระดาษเท่าน้ัน  

สภาการพิพิธภัณฑสถานระหว่างชาติ  หรือ International Council of Museums :ICOM (1946)  ได้แบ่งสาขาของ
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามหมวดหมู่ในการจัดแสดงของแต่ละสาขาเป็น 9   ดังนี้ 1. พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ 2. พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะร่วม
สมัย 3. พิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยา 4. พิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องจักรกล 5. พิพิธภัณฑ์ทางมานุษยวิทยา และชาติ
พันธุ์วิทยา 6. พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 7. พิพิธภัณฑ์ประจ าเมืองหรือท้องถิ่น 8. พิพิธภัณฑ์แบบพิเศษ และ 9. 
พิพิธภัณฑ์ของสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จังหวัดนครปฐม ท้ังเพศชายและเพศหญิง ในประเทศไทย  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เนื่องจากที่ประชากรมีขนาดใหญ่มากและไม่สามารถทราบถึงจ านวนประชากรที่แน่นอน 

ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ จังหวัดนครปฐม สามารถค านวณได้โดยใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ทราบ
จ านวนประชากรของ Cochran (1954) โดยใช้ความน่าเช่ือมั่นท่ีระดับร้อยละ 95 และค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ ไม่เกินร้อยละ 5 
(กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549) ซึ่งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหทดจ านวน 382 คน 

การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเลือกวิธีการการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยน า
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์สร้างเป็นแบบสอบถามออนไลน์ (e-Questionnaire) ผ่าน Google Form เพื่อความปลอดภัยของ             
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงปรับเป็นแบบสอบถามออนไลน์ให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  
โดยเอาแบบสอบถามออนไลน์ท่ีสร้างขึ้นโพสต์ในกลุ่มพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐม 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน์ (e-Questionnaire) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เพื่อ

ศึกษาถึง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ การรับรู้และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐม 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย 7 ด้าน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ภูมิล าเนา 
วัตถุประสงค์การท่องเที่ยวและประเภทของพิพิธภัณฑ์ที่เคยท่องเที่ยว โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงข้อเดียว 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพการบริการมี 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านสิ่งที่จับต้องได้ ด้านการ
ตอบสนอง ด้านการสร้างความมั่นใจ และการดูแลเอาใจใส่ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของ
ลิเคิร์ทมี 5 ระดับ ระดับความเข้มข้นให้ผู้ตอบเลือกตอบ  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู้มี 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดแสดง และด้านการเรียนรู้ แบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า ตามแบบของลิเคิร์ท มี 5 ระดับ ระดับความเข้มข้นให้ผู้ตอบเลือกตอบ 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความตั้งใจเชิงพฤติกรรมมี 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการท่องเที่ยวซ้ า และการบอกต่อโดย
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามแบบของลิเคิร์ทมี 5 ระดับความเข้มข้นให้ผู้ตอบเลือกตอบ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้สถิติดังต่อไปนี้ 
   ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ภูมิล าเนา วัตถุประสงค์การท่องเที่ยวและประเภท

ของพิพิธภัณฑ์ที่เคยท่องเที่ยว ใช้สถิติแจกแจงเป็นความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
   ส่วนที่ 2 คุณภาพการบริการมี 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านสิ่งที่จับต้องได้ ด้านการตอบสนอง                

ด้านการสร้างความมั่นใจ และการดูแลเอาใจใส่ ใช้สถิติในการแจกแจง ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

ส่วนที่ 3 การรับรู้มี 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดแสดง และด้านการเรียนรู้ ใช้สถิติในการแจกแจง ค่าคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนที่ 4 ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมมี 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการท่องเที่ยวซ้ า และการบอกต่อ ใช้สถิติในการแจกแจง  
ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธีทางสถิติ ดังต่อไปนี้ 
2.1 สถิติการวิเคราะห์ค่าที (Independent t-test) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ซึ่งเป็นอิสระต่อกัน  
2.2 สถิติการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) เพื่อทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม  ซึ่งเป็นอิสระต่อกัน 
2.3 สถิติการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร                 

2 ตัวแปรว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มีจ านวน 382 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 63.4 มีอายุ

ระหว่าง 20 – 30 ปี จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 81.7                
มีอาชีพนิสิต/นักศึกษา จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 ภูมิล าเนากรุงเทพฯ และปริมณฑล จ านวน 268 คน คิดเป็น               
ร้อยละ 58.1 วัตถุประสงค์เดินทางไปจังหวัดนครปฐมเพื่อท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 42.1 และประเภท
ของพิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์/โบราณคดี/บุคคลส าคัญ จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีต่อคุณภาพการบริการและการรับรู้ของผู้เย่ียมชมพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐม ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ล าดับ
ต่อมาคือ การตอบสนอง อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการสร้าง            
ความมั่นใจ อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ตามล าดับ 

คุณภาพการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือ ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์มีความรู้ที่จะสามารถตอบข้อซักถามของท่านได้ในทันที                  
โดยไม่จ าเป็นต้องหาข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ล าดับต่อมาคือ เจ้าหน้าที่
ของพิพิธภัณฑ์มีการปฏิบัติการให้บริการอย่างสม่ าเสมอโดยไม่มีข้อผิดพลาด และให้บริการได้ตรงตามเวลาที่ระบุ อยู่ในระดับความ
คิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์จัดเตรียมไว้อธิบายผู้เยี่ยมชม
ตามสถานท่ีต่างๆ มีความชัดเจน และครบถ้วน อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12  

คุณภาพการบริการ ด้านสิ่งที่จับต้องได้ ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีพิพิธภัณฑ์จัดเตรียมไว้ เช่น ห้องน้ า จุดทิ้งขยะ ล็อคเกอร์ แผนท่ีบอก
จุดเยี่ยมชม ฯลฯ ให้บริการแก่ผู้เยี่ยมชมนั้นเพียงพอ อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ล าดับต่อมาคือ 
เจ้าหน้าที่และบุคลากรของพิพิธภัณฑ์มีความเป็นมืออาชีพในการดูแลความเรียบร้อยให้แก่ผู้เยี่ยมชม เช่น จัดเตรียมอุปกรณ์                
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการเยี่ยมชม แนะน าและอธิบายการเยี่ยมชมในจุดต่างๆ ได้ เป็นต้น อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.11 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ สภาพแวดล้อมในพิพิธภัณฑ์ทั้งรูปแบบการจัดแสดง และบรรยากาศของธรรมชาติ
โดยรอบ เอื้อแก่การเรียนรู้ให้ผู้เยี่ยมชมมีความเข้าใจการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ตามที่คาดหวังไว้ อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08  

คุณภาพการบริการ ด้านการตอบสนอง ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์มีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้เยี่ยมชมได้ตลอดเวลาอยู่ในระดับ
ความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 แล าดับต่อมาคือ เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์มีการแสดงความเต็มใจในการให้บริการด้วย
ความกะตือรือล้น และแสดงออกทางอารมณ์ สีหน้าอย่างเป็นมิตรกับผู้เยี่ยมชม อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.17 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผู้เยี่ยมชมได้รับการตอบสนองทันทีจากเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ในการขอความเช่ือเหลือ หรือมี
ข้อสงสัยจากการเยี่ยมชม อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12  

คุณภาพการบริการ ด้านการสร้างความมั่นใจ ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติต่อผู้เยี่ยมชมด้วยกิริยาสุภาพและเป็นมิตร อยู่ใน
ระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ล าดับต่อมาคือ ในขณะที่ เยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆและการเดินชมภายใน
พิพิธภัณฑ์ท าให้ท่านรู้สึกถึงความปลอดภัยโดยไม่รู้สึกความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากการจัดแสดง อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ เจ้าหน้าท่ีของพิพิธภัณฑ์มีทักษะในการถ่ายทอดและอธิบายความรู้ให้ผู้เยี่ยมชม
ได้เข้าใจ อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21  

คุณภาพการบริการ ด้านการดูแลเอาใจใส่ ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์สามารถเข้าใจความต้องการของผู้เยี่ยมชมแต่ละท่าน อยู่ในระดับ
ความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ล าดับต่อมาคือ เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์พยายามที่จะแนะน าวิธีการดูนิทรรศการและ
แนะน าสิ่งต่างๆที่น่าสนใจในการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือ เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์มีความเอาใจใส่ที่จะรับฟังและแก้ปัญหาให้แก่ผู้เยี่ยมชมอย่างเต็มใจ อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดแสดง อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 
ล าดับต่อมาคือ ด้านการเรียนรู้ อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ตามล าดับ 

การรับรู้ ด้านการจัดแสดง ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 เมื่อพิจารณ าเป็นรายข้อ 
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่ในการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์มีสื่อที่ช่วยกระตุ้นความสนใจในประวัติของแต่ละการจัดแสดง 
อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ล าดับต่อมาคือ สื่อในรูปแบบการจัดแสดงของแต่ละพิพิธภัณฑ์ เช่น แผนผัง
ของพิพิธภัณฑ์ ป้ายแสดงประวัติ ป้ายส าหรับบอกสิ่งที่ควรท าหรือไม่ควรในขณะชม มีรูปแบบที่หลากหลาย ท าให้เกิดความเข้าใจ  
มากยิ่งข้ึน อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ รูปแบบการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์
ที่ท่านเคยท่องเที่ยวมีความน่าสนใจเหมาะแก่ทุกช่วงอายุ อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04  

การรับรู้ ด้านการเรียนรู้ ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้เยี่ยมชมเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการจากการเยี่ยมชมการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ อยู่ในระดับ
ความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ล าดับต่อมาคือ ผู้เยี่ยมชมสามารถเกิดความเข้าใจในรูปแบบจัดแสดงของแต่ละ
พิพิธภัณฑ์จากการเรียนรู้และเยี่ยมชมด้วยตนเอง อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด
คือ ผู้เยี่ยมชมได้รับความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตามที่คาดหวังไว้ อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีต่อความต้ังใจเชิงพฤติกรรมของผู้ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐม ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การบอกต่อ อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ล าดับ
ต่อมาคือ ด้านการท่องเที่ยวซ้ า อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ตามล าดับ 

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ด้านการท่องเที่ยวซ้ า ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านมีความยินดีและเต็มใจท่ีจะกลับมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐมซ้ า 
อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ล าดับต่อมาคือ หากท่านมีความต้องการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ ท่านจะ
พิจารณาพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐมเป็นอันดับแรก อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และด้านที่มี               
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ เมื่อนึกถึงแผนการท่องเที่ยวในวันว่างจากการท างาน ท่านจะนึกถึงการท่องเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ก่อนการท่องเที่ยว
ประเภทอ่ืน อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03  

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ด้านการบอกต่อ ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านเต็มใจที่จะน าความรู้และความพึงพอที่ได้จากการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในจังหวัด
นครปฐมไปเผยแพร่แก่ผู้อื่นเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสนใจที่จะมาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ล าดับต่อมาคือ ท่านเต็มใจที่จะแนะน าบุคคลที่รู้จักหรือคุ้นเคยให้หันมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐม 
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ท่านเต็มใจที่จะพูดถึงการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในจังหวัด
นครปฐมในลักษณะที่ช่ืนชมแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ภูมิล าเนา วัตถุประสงค์การท่องเที่ยว และ

ประเภทของพิพิธภัณฑ์ที่เคยท่องเที่ยว ที่ต่างกันมีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐม                 
ที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.1 ผู้เยี่ยมชมที่มีเพศ ท่ีต่างกันมีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์ในจังหวัด
นครปฐมที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
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สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.2 ผู้เยี่ยมชมที่มีอายุ ที่ต่างกันมีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์ในจังหวัด
นครปฐมที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.3 ผู้เยี่ยมชมที่มีระดับการศึกษา ท่ีต่างกันมีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์
ในจังหวัดนครปฐมที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.4 ผู้เยี่ยมชมที่มีอาชีพ ที่ต่างกันมีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์ในจังหวัด
นครปฐมที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.5 ผู้เยี่ยมชมที่มีภูมิล าเนา ที่ต่างกันมีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์            
ในจังหวัดนครปฐมที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.6 ผู้เยี่ยมชมที่มีวัตถุประสงค์การท่องเที่ยว ที่ต่างกันมีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม  
ในพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐมที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.7 ผู้เยี่ยมชมประเภทของพิพิธภัณฑ์ที่เคยท่องเที่ยว ที่ต่างกันมีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของ               
ผู้เยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ น าไป
เปรียบเทียบรายคู่ พบว่า 

กลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประเภทประวัติศาสตร์กับพิพิธภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ โดยพิพิธภัณฑ์ประเภท
อื่น ๆ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประเภทชาติพันธุ์กับพิพิธภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ โดยพิพิธภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ  
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประเภทการแพทย์และสาธารณสุขกับพิพิธภัณฑ์ประเภทอ่ืน ๆ โดยพิพิธภัณฑ์ประเภท
อื่นๆ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประเภทธรรมชาติกับพิพิธภัณฑ์ประเภทวัด โดยพิพิธภัณฑ์ประเภทธรรมชาติ 
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประเภทธรรมชาติกับพิพิธภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ โดยพิพิธภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ กลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประเภทวัดกับพิพิธภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ โดยพิพิธภัณฑ์ประเภทอื่น ๆมี ค่าเฉลี่ยสูงกว่า
พิพิธภัณฑ์ประเภทประวัติศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 2 พบว่าคุณภาพการบริการ การรับรู้มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์ใน
จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 2.1 คุณภาพการบริการ มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์ใน
จังหวัดนครปฐมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน (+) และมีระดับของความสัมพันธ์กันต่ า 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

สมมติฐานย่อยข้อที่ 2.2 การรับรู้ มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน (+) และมีระดับของความสัมพันธ์กันปานกลาง                     
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ การรับรู้และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐม มีประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ภูมิล าเนา วัตถุประสงค์การท่องเที่ยว และ

ประเภทของพิพิธภัณฑ์ที่เคยท่องเที่ยว ที่ต่างกันมีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐม                
ที่แตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ภูมิล าเนา และวัตถุประสงค์การท่องเที่ยว                
ที่ต่างกันมีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐมโดยรวมที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่มี เป้าหมายเฉพาะ 
หรือมีพฤติกรรมที่ต้องการศึกษา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี บุคคลส าคัญ ชาติพันธุ์ วิถีชีวิตท้องถิ่นภูมิปัญญา/ศิลปะการแสดง 
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การแพทย์และสาธารณสุข ธรรมชาติวิทยา วัด เป็นต้น ด้วยความชื่นชอบในลักษณะความเป็นเฉพาะที่กล่าวมาแล้วข้างต้นปัจจัยส่วน
บุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ภูมิล าเนา และวัตถุประสงค์การท่องเที่ยว จะมีความแตกต่างกันก็จะไม่ได้ท าให้ความชื่น
ชอบหรือเป้าหมายในการเยี่ยมชมแตกต่างกันไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ (วิคิเนีย มายอร์, 2555) ได้ศึกษาการศึกษาแรงจูงใจ
การท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไทยท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวบ่อน้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน้ าร้อนพรรั้ง จังหวัดระนอง 
พบว่า ผู้เยี่ยมชมที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวบ่อน้ าร้อนรักษะวาริน
และบ่อน้ าร้อนพรรั้งไม่แตกต่างกันและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (พรประภา ไชยอนุกูล , 2557) ได้ศึกษาคุณภาพการให้บริการ
ของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัย
ส่วนบุคคลแตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจท่ีแตกต่างกัน 

ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย ประเภทของพิพิธภัณฑ์ที่เคยท่องเที่ยว ด้านประเภทของพิพิธภัณฑ์ที่เคยท่องเที่ยว ผู้เยี่ยม
ชมประเภทของพิพิธภัณฑ์ที่เคยท่องเที่ยว ที่ต่างกันมีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐม                
ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความต้องการหรือ
ความช่ืนชอบที่เฉพาะเจาะจงไปในแต่ละประเภทของพิพิธภัณฑ์ที่เคยท่องเที่ยวต่างๆ จึงท าให้ความคิดเห็นของบุคคลมีความ               
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ไตรภพ โคตรวงษา , 2549) ได้ศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมการตลาดบริการที่มีต่อ
นักท่องเที่ยว ชาวอังกฤษ ในการเลือกใช้บริการโรงแรมเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับ
สถาปัตยกรรมในการก่อสร้างโรงแรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ สถาปัตยกรรมในการก่อสร้างแบบไทยผสมผสานกับความทันสมัย             
การตกแต่งภายในห้องพักและโรงแรมที่มีเอกลักษณ์ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่มีเอกลักษณ์และทันสมัย  

สมมติฐานที่ 2 พบว่าคุณภาพการบริการ การรับรู้มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์ใน
จังหวัดนครปฐม พบว่า 

ด้านคุณภาพการบริการ จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐม พบว่า คุณภาพการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านสิ่งจับต้องได้ ด้านการตอบสนอง ด้านการสร้า ง
ความมั่นใจ และด้านการดูแลเอาใจใส่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้รับบริการในพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากความสัมพันธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า หากผู้รับบริการในพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐมได้รับ
บริการที่มีคุณภาพในระดับสูง เช่น เจ้าหน้าที่มีความพร้อมที่จะให้บริการ มีความเต็มใจที่จะให้บริการ กระตือรือร้น ให้บริการด้วย
ความสุภาพ มีความรู้และทักษะการถ่ายทอดความรู้ที่ดี ใส่ใจปัญหาและความปลอดภัยของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ รวมถึงข้อมูลความรู้
ต้องน่าเชื่อถือ ข้ันตอนการให้บริการ เวลาปิด-เปิดชัดเจนตรงเวลา เข้าใจพื้นที่การแสดงแต่ละส่วนเป็นอย่างดี และให้ความช่วยเหลือ
ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมื่อเกิดปัญหา ก็จะท าให้ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐมสูงขึ้นตามไปด้วย
เช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (กิตติมา แซ่โห , 2559) ได้ศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
ภาพลักษณ์คุณภาพการบริการ และค่านิยมในการท่องเที่ยวท่ีส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาการท่องเที่ยวไทย
ทางธรรมชาติของนักท่องเที่ยวชาวไทยวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยชาวไทยใน
เขตกรุงเทพมหานครที่เคยท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยท าการศึกษาตัวแปรต้น ได้แก่  ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ และค่านิยมในการท่องเที่ยวท่ีส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฎ
ว่าภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ด้านการจดจ าความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวสภาพแวดล้อมและภาพลักษณ์คุณภาพการบริการ 
ด้านความสามารถในการสัมผัสได้ ส่งผลต่อค่านิยมในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านการรับรู้ จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในจังหวัด
นครปฐม พบว่า การรับรู้ ด้านการจัดแสดงและการเรียนรู้ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้รับบริการในพิพิธภัณฑ์ใน
จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งจากความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้สามารถที่จะแสดงให้เห็นว่าหากผู้รับบริการใน
พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐมได้รับบริการที่มีคุณภาพในระดับสูง เช่น สถานที่ในการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์มีสื่อท่ีช่วยกระตุ้นความ
สนใจ . สื่อในรูปแบบแผนผังของพิพิธภัณฑ์ , ป้ายแสดงประวัติ , ป้ายส าหรับบอกสิ่งที่ควรท าหรือไม่ควรในขณะชม มีรูปแบบที่



11 
 

หลากหลาย ท าให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น รูปแบบการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์มีความน่าสนใจเหมาะแก่ทุกช่วงอายุ ท าให้เกิดการ
เรียนรู้ ความเข้าใจ ความรู้และข้อมูลที่ เป็นประโยชน์จากการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐม ก็จะท าให้ความตั้ งใจ            
เชิงพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐมสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ไตรภพ โคตรวงษา , 
2549) ได้ศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมการตลาดบริการที่มีต่อนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ ในการเลือกใช้บริการโรงแรมเครือข่ายใน
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับสถาปัตยกรรมในการก่อสร้างโรงแรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ 
สถาปัตยกรรมในการก่อสร้างแบบไทยผสมผสานกับความทันสมัย การตกแต่งภายในห้องพักและโรงแรมที่มีเอกลักษณ์ช่วยกระตุ้น
ความสนใจของนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (พรประภา ไชยอนุกูล, 2557) ได้ศึกษาคุณภาพการให้บริการของสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพ
การให้บริการของสถานที่ท่องเที่ยวในระดับมาก และมีความพึงพอใจด้านการเข้า ใจและรู้จักผู้รับบริการมากที่สุด รองลงมาคือ               
ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจ และดานความเช่ือมั่นต่อผู้รับบริการ นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ส่งผลต่อความ              
พึงพอใจที่แตกต่างกัน ปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันทุกด้าน 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (พชร ชยธวัช , 2562)ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา                    
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามีความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการ
ให้บริการอยู่ในระดับมาก พิจารณรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจมากที่สุดในด้านลักษณะทางกายภาพ รองลงมา คือด้านสถานที่              
เข้าชม ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านจัดแสดง และด้านวิทยากร ตามล าดับ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. พิพิธภัณฑ์ควรจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรด้านต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ให้สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ท าให้เกิด

ความน่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง 
2. พิพิธภัณฑ์ควรจัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ด้านการให้บริการอย่างมืออาชีพ ตอบสนองความต้องการ ช่วยเหลือแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดีและรวดเร็วด้วยความเต็มใจ โดยเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อให้บริการอย่างครบครัน รวมทั้งปรับปรุงพ้ืนที่
ให้พร้อมใช้งานเสมอ 

3. เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ให้พร้อมบริการอยู่เสมอ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้รวดเร็ว 
หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ถูกต้องเหมาะสม  

4. พิพิธภัณฑ์ควรดูแลรักษาความปลอดภัยจากอุบัติ และระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี แนะน าหรือให้ความรู้ผู้ใช้บริการ           
ได้เป็นอย่างดี 

5. เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจ ผู้ใช้บริการในมิติต่าง ๆ รับฟังปัญหาหรือข้อเสนอแนะและน าไปปรับปรุงให้ดีขึ้น 
6. พิพิธภัณฑ์ควรใช้สื่อ ป้ายแนะน า ป้ายบอกทางในพื้นที่ให้ชัดเจนหรือการน าเสนอรูปแบบการจัดแสดงให้มีความน่าสนใจ

มากขึ้น 
7. การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ควรมุ่งเน้นรูปแบบหรือสื่อที่น าเสนอต่อผู้ใช้บริการก่อให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจได้ง่าย               

ด้วยตัวเอง 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป   
1. ควรเพิ่มวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึก ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ หรือสนทนากลุ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมครบในทุกมิติ 
2. ควรขยายพื้นที่ในการศึกษาวิจัยที่มีความส าคัญด้านการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิผลต่อไป 
3. ท าการศึกษาเกี่บวกับตัวแปรอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและมีความส าคัญ เช่น ความคาดหวัง การตัดสินใจท่องเที่ยวและ

การท่องเที่ยวในยุคนิวนอลมอล เป็นต้น เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาศักยภาพ วางแผนการท่องเที่ยวให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการนักท่องเที่ยวได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์น้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามที่ผู้วิจัยคาดหวัง เนื่องจากได้รับการสนับสนุนและค าแนะน าจากหลายท่าน เริ่มแรกจึง

ต้องขอกราบขอบคุณ อาจารย์ ดร.ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ อย่างยิ่งที่เป็นอาจารย์ที่ เป็นอาจารย์ปรึกษา คอยผลักดันให้สารนิพนธ์เล่มนี้
ส าเร็จลุล่วงได้และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสารนิพนธ์เล่มนี้ให้มีทางออกไปสู่ความส าเร็จได้ สารนิพนธ์เล่มยี้จะส าเร็จไม่ได้เลยถ้าขาด
อาจารย์ที่ปรึกษาท่านนี ้

ผู้วิจัยขอกราบขอบคุณอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล ประธาน อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์              
ดร.กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล กรรมการ และ อาจารย์ ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธ์ิ กรรมการสอบสารนิพนธ์เล่มนี้ท่ีให้ค าแนะน าเพิ่มเติม
ให้สารนิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  

ขอบคุณน้องญาญ่าที่คอยให้ก าลังใจ เคี่ยวเข็ญ ให้ผู้ วิจัยมีก าลังที่จะให้สารนิพนธ์เล่มนี้ได้จบอย่างสมบูรณ์แบบ 
นอกเหนือจากนี้ขอขอบคุณ อาจารย์ทุกท่านของโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครนิทร์วิโรฒ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน
ของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม และขอบคุณเพื่อนๆที่คอยให้ค าปรึกษา 

ท้ายที่สุดเหนือสิ่งอื่นใด ขอขอบคุณครอบครัวท่ีคอยให้ก าลังใจ และสนับสนุน รวมถึงเชื่อมั่นในความสามารถว่าจะสามารถ
ท าให้สารนิพนธ์ส าเร็จลุล่วงเป็นด้วยดี และขอบคุณตัวเองที่อดทนในการตั้งใจท า รวมถึงแก้ปัญหาหลายอย่างด้วยตัวเองเพื่อให้              
สารนิพนธ์ฉบับนี้ผ่านไปได้ดีที่สุด ท าในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบและสุดท้ายสิ่งที่คิดว่ายากที่สุดก็ท าส าเร็จแล้วก็ผ่านมันมาได้ซึ่งในการท า
ภาคนิพนธ์ฉบับน้ีผู้วิจัยหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้ที่ได้อ่านต่อไปในอนาคต 
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