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ปัจจัยทีม่ีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือบัตรเข้าชมพพิธิภัณฑ์หุ่นขีผ้ึง้: 

กรณีศึกษามาดามทุสโซ กรุงเทพ 

(FACTORS THAT AFFECT THE MOTIVATION TO PURCHASE TICKET OF 

WAX MUSEUM: CASE STUDY MADAME TUSSAUDS BANGKOK ) 

อธิศกัด์ิ ราษฎร์บริหาร 1  ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 
------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑ์หุ่น

ข้ีผึ้ ง:กรณีศึกษามาดามทุสโซกรุงเทพมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนั

ของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือบตัร รวมถึงศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับแรงจูงใจในการซ้ือบัตร และศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆกบัแรงจูงใจในการซ้ือบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้ง

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ 

ผลการศึกษาพบวา่ ในการวจิยัคร้ังส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากท่ีสุดคิดเป็นร้อย

ละ 66.9 อยูใ่นกลุ่มอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.8  ส่วนใหญ่จะจบการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ63.9  มีรายไดสู้งกว่า 50,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 23.1  

อาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 66.7 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 

54.6โดยในเร่ืองการศึกษาจะมีนัยสําคญัเป็นปัจจัยให้เกิดแรงจูงใจซ้ือบตัรเข้าชม

พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้งสาํหรับผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด สรุปไดว้า่ 

ในดา้นผลิตภณัฑ ์มีนยัสาํคญัเป็นปัจจยัใหเ้กิดแรงจูงใหซ้ื้อบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑหุ่์น  

ข้ีผึ้งทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถามจะให้ลาํดบัความสําคญัมากในเร่ือง การ มีหุ่นข้ีผึ้งเป็น

บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัดี 

 

_____________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัอ่ืนๆ นั้น พบวา่ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ มีนยัสําคญัเป็น

ปัจจยัใหเ้กิดแรงจูงใหซ้ื้อบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้งทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถามจะให้

ลําดับความสําคัญมากใน เร่ือง อยากแนะนําบุคคลอ่ืนให้มาชม และด้านความ

ไวว้างใจ มีนยัสําคญัเป็นปัจจยัให้เกิดแรงจูงใจซ้ือบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้ง ทั้งน้ี

ผูต้อบแบบสอบถามจะให้ลาํดบัความสําคญัมากใน เร่ือง มีความไวว้างใจในเร่ืองการ

จดัแสดงพิพิธภณัฑ์แบบมืออาชีพ ขอ้เสนอแนะในการศึกษาน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผู ้

ท่ีตอ้งการวางแผนการตลาดของพิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้งเพื่อเป็นขอ้มูลและให้ความสําคญั

กับปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อแรงจูงใจให้ซ้ือบัตรเข้าชม ควรให้ความสําคัญกับกลุ่ม

นักศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยส่วนใหญ่จะตอ้งการชมหุ่นผูมี้ช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกัดี  

เนน้ประชาสัมพนัธ์ ใหด้า้นสร้างความภกัดี และไวใ้จในตวัสินคา้ 

คาํสาํคญั : แรงจูงใจ 

Abstract 

Education subject Factors that affect the motivation to purchase wax figurine 

Museum: case study Madam Tussauds Bangkok are intended to learn the 

differences of personal factors that affect the motivation to purchase the ticket, 

including the study of the relationship between the grounds section combined 

marketing to motivate the purchase ticket and study relationships among other 

factors to motivate the purchase wax Museum ticket and vicinity in this study as a 

quantitative study. 

Study found that, female is 66.9 in 31-40 years age group is most 32.8 

graduated Bachelor is 63.9.  Income higher than $ 50000 is 23.1 professional 

employees developed is 66.7 have unmarried status is 54.6 in education are 

significant as factors causing motivate purchase wax figurine Museum for analysis 

of marketing factors compound section. Conclusion that the product contains 

significant as factors causing labor induce purchase wax figurine Museum. the 

respondent will give priority in the story. Wax figure is a well known reputation. 
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 Effect analysis of other factors, it found that the loyalty. There is significant 

as factors causing labor induce purchase wax Museum ticket. The respondent will 

give priority in the subject wants to introduce other people to visit and trust. There 

is a significant factor, motivate purchase wax Museum ticket. This respondent will 

give more priority on the trust of professional museum display. Suggestions in this 

study will be useful to people who want to prepare their marketing plan of wax 

Museum business and information important to the various factors that affect the 

motivation to purchase. Should focus on Student groups are confine most want to 

see well known wax figure. Implement communication in royalty and trust to 

public. 

KEY WORD : MOTIVATION 

1. บทนํา 

 ในการทาํงานพิพิธภณัฑ์ เป็นเร่ืองท่ีตอ้งพบกบัปัญหาและอุปสรรคมากมาย 

ปัญหาหลักๆท่ีชาวพิพิธภณัฑ์มกัจะพูดถึง จากบทความเร่ืองเสียงสะทอ้นจากชาว

พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน โดย นฤพนธ์  ดว้งวเิศษ กล่าวไวว้า่เร่ืองการขาดแคลนงบประมาณ 

ซ่ึงมีตั้งแต่การไม่มีงบประมาณ งบประมาณไม่เพียงพอ ไม่ไดรั้บการช่วยเหลือจาก

หน่วยงานของรัฐ ไปจนถึงการแสวงหางบประมาณจากการทอดผา้ป่า หรือการ

จาํหน่ายของท่ีระลึก เช่น วดัศรีโคมคาํ จ.พะเยา จดัทอดผา้ป่า และให้เช่าพระเพื่อหา

รายไดท้าํพิพิธภณัฑ ์บา้นปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จดัทอดผา้ป่าปีละ 2 คร้ังเพื่อ

หาทุนสร้างอาคารพิพิธภณัฑ ์ราคา 4 ลา้นบาท เป็น ตน้ 

 ปัญหาของการทาํงานพิพิธภณัฑจึ์งแยกออกมาไดด้งัน้ี 

1. ขาดเงินสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐจากฐานขอ้มูลพิพิธภณัฑ์ใน

ประเทศไทยข้อมูลจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรปี พศ.2554  พบว่ามี พิพิธภณัฑ์

ทอ้งถ่ินเป็นจาํนวนมาก ถึง 1235 แห่งทัว่ประเทศ โดยไดรั้บเงินสนบัสนุนไม่เพียงพอ

กบัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการพิพิธภณัฑ ์
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2. รายไดจ้ากการจาํหน่ายบตัรน้อย เน่ืองจากส่วนพิพิธภณัฑ์ส่วนใหญ่

เป็นแหล่งให้ความรู้ขาดการให้ความบนัเทิง จึงมีจาํนวนนักท่องเท่ียวน้อยเพราะ

นกัท่องเท่ียวอยากไปหาความบนัเทิงมากกวา่การมาศึกษาหาความรู้ในพิพิธภณัฑ ์  

3. การตั้ งราคาบัตรเข้าชมตํ่ าเพื่อชักจูงให้นักเรียนนักศึกษา ซ่ึงเป็น

กลุ่มเป้าหมายหลกั 

4. การจดัแสดงไม่น่าสนใจ เห็นไดจ้ากการจดัเป็นแบบนิทรรศการโดยมี

ขอ้มูลมากเกินไป หรือบางท่ีมีขอ้มูลนอ้ยเกินไป และขอ้มูลเหล่านั้นไม่น่าสนใจ  บาง

แห่งไม่มีการจดัหมวดหมู่ หรือจุดท่ีน่าสนใจเป็นไฮไลทข์องการจดัแสดง  

5. ขาดการประเมินความพึงพอใจของผู ้เข้าชม เพื่อปรับปรุงตัว

พิพิธภณัฑ์ให้มีความเหมาะสมกบักลุ่มผูช้มท่ีเป้าหมายปัญหาขา้งตน้น้ีเป็นส่ิงท่ีทาง

พิพิธภณัฑ์ควรหันมาสนใจหาคาํตอบในทางการตลาดของตัวพิพิธภณัฑ์เอง เพื่อ

ผูบ้ริหารให้ทราบความตอ้งการของผูท่ี้จะมาเขา้ชม และนาํขอ้มูลน้ีไปทาํแผนการ

ตลาดเพื่อเพิ่มรายไดใ้หส้ามารถดาํเนินกิจการต่อไปได ้

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจ

ในการซ้ือบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง  

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัแรงจูงใจ

ในการซ้ือบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆกบัแรงจูงใจในการซ้ือบตัรเขา้

ชมพิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง 

สมมุติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได,้ 

การศึกษา, สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือบตัร

เขา้ชม พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง 
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2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วย ราคา ,สถานท่ีจัด

จาํหน่าย, การส่งเสริมการตลาด,ผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจ

ในการซ้ือบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง 

3. ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้,ความภกัดีต่อสินคา้, ความ

ไวว้างใจในตวัสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการซ้ือบตัรเขา้ชม 

พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง 

กรอบแนวความคิด 

 

 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  

เพศ, อาย,ุ อาชีพ ,ระดบั

การศึกษา 

รายได,้ สถานภาพ 

 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด  

ราคา ,สถานท่ีจดัจาํหน่าย,  

การส่งเสริมการตลาด

ผลิตภณัฑ์ 

 ปัจจยัอ่ืนๆ  

ภาพลกัษณ์สินคา้, ความภกัดี

ต่อสินคา้, ความไวว้างใจ 

 

 

แรงจงูใจในการ 

ซือ้บตัรเข้าชม 

พิพิธภณัฑ์หุน่ขีผ้ึง้ 
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ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

การจูงใจเป็นกระบวนการท่ีบุคคลถูกกระตุน้จากส่ิงเร้าโดยจงใจให้ กระทาํ

หรือด้ินรนเพื่อให้บรรลุจุดประสงคบ์างอยา่งซ่ึงจะเห็นไดพ้ฤติกรรมท่ี เกิดจากการจูง

ใจเป็นพฤติกรรมท่ีมิใช่เป็นเพียงการตอบสนองส่ิงเร้าปกติธรรมดา ยกตัวอย่าง

ลกัษณะของการตอบสนองส่ิงเร้าปกติคือ การขานรับเม่ือได้ยินเสียงเรียก แต่การ

ตอบสนองส่ิงเร้าจดัวา่เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการจูงใจเช่น พนกังานตั้งใจทาํงานเพื่อ

หวงัความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

 แรงจูงใจประกอบไปดว้ย องคป์ระกอบท่ีสาํคญั 5 ประการดว้ยกนัคือ  

1. ผู ้รับการจูงใจ เ ช่น ในชั้ นเรียนผู ้รับแรงจูงใจคือ นัก เรียนซ่ึงเป็น

กลุ่มเป้าหมาย ท่ีครูผูส้อนจะใชก้ระบวนการจูงใจเขา้ไปดาเนินการให้เขาปฏิบติัในส่ิง

ท่ีผูส้อนตอ้งการ  

2. วธีิการจูงใจ เป็นกระบวนการท่ีเป็นศาสตร์และศิลป์ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจของผูถู้กจูงใจให้เขา้มีความคิดคล้อยตามและลงมือปฏิบติัจนบรรลุ

เป้าหมายของการจูงใจ  

3. เป้าหมายของการจูงใจ คือ พฤติกรรมท่ีผูจู้งใจมุ่งหวงัจะให้เกิดข้ึนในตวัผู ้

ท่ีถูกจูงใจในขั้นสุดทา้ยภายหลงัท่ีไดใ้ชว้ธีิการจูงใจไปแลว้  

4. องค์ประกอบภายนอกตวับุคคล หรือองค์ประกอบจากสภาพการณ์ทาง

สังคม 

จากแนวคิดของนักวิชาการ สรุปว่า องค์ประกอบของแรงจูงใจนั้นมาจาก

ภายใน และภายนอกร่างกาย ท่ีจะส่งผลกระทบต่อบุคคลนั้นให้มีแรงกระตุน้ในการ

ทาํงานหรือทาํส่ิงหน่ึงส่ิงใดใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

2. ข้ันตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจัิย 

ในการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑ์หุ่น

ข้ีผึ้ ง:กรณีศึกษามาดามทุสโซ กรุงเทพ จะใช้แบบของการวิจยัเป็นแบบเชิงปริมาณ 

โดยใช้ขอ้มูลท่ีได้มาจากเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขมาวิเคราะห์ในเชิง
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สถิติ เพื่อทดสอบสมมุติฐานของการวจิยัในคร้ังน้ี โดยการไดม้าของขอ้มูลคร้ังน้ีจะใช้

วิธีเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 400 คน โดยดาํเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

1.ผู ้วิจ ัยเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจํานวนผู ้เข้าชมตามจาํนวนท่ี

ตอ้งการวจิยั  

2.แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างท่ียินดีและเต็มใจในการตอบ

แบบสอบถามในพื้นท่ีจังหวดัท่ีกําหนดไว ้รวมทั้ งหมดเป็นจานวน 400 ชุด ได้

แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมา 399 ชุด คิดเป็นอตัราการตอบกลบัร้อยละ 

99.75  

3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จดัทาขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล

ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.  2554 ถึง เ ดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 เ ป็นการแจก

แบบสอบถามแบบบงัเอิญ เพื่อใหมี้ความหลากหลายในการเก็บขอ้มูล 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม 

โดยไดน้าํขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามท่ีไดคื้นมาทั้งหมด 399 ชุด มาประมวลผล

ดว้ยคอมพิวเตอร์ ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ:- 

แบบสอบถามส่วนที ่1 

เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ๆไปคือ เพศ, อายุ, อาชีพ, รายไดต่้อ

เดือน, ระดบั การศึกษา และสถานะภาพสมรส ซ่ึงจะเป็นแบบสอบถามแบบตวัเลือก

โดยเลือกไดเ้พียงขอ้เดียว คาํถามในส่วนน้ีมีทั้งหมด 6 ขอ้ 

แบบสอบถามส่วนที ่2 

เป็นคาํถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อแรงจูงให้ซ้ือบตัร

เขา้ชมพิพิธภณัฑ์ โดยมีคาํถามในส่วนน้ีทั้งหมด 20 ขอ้ ซ่ึงเป็นคาํถามให้ตอบแบบ

สเกล โดยมีการให้สเกลไวต้ั้งแต่ 0 ถึง 10 โดยท่ี 0 หมายถึงไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ส่วน 

10 คือเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ส่วนผลกระทบโดยตรงประกอบดว้ย ดา้นราคา, ดา้นสถานท่ี

จดัจาํหน่าย, ดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นผลิตภณัฑ ์



308 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 3 ) 

 

แบบสอบถามส่วนที ่3 

เป็นคาํถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางออ้มท่ีมีผลต่อการท่ีมีผลต่อแรงจูงให้ซ้ือบตัร

เขา้ชมพิพิธภณัฑ์ โดยมีคาํถามในส่วนน้ี ทั้งหมด 15 ขอ้ ซ่ึงเป็นคาํถามให้ตอบแบบ

สเกล โดยมีการใหส้เกลไวต้ั้งแต่ 0 ถึง 10โดยท่ี 0 หมายถึงไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ส่วน 10 

คือเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ส่วนผลกระทบทางออ้มประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้, ความ

ภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กระบวนการเก็บขอ้มูล เป็นการรวบรวมขอ้มูล จากผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑหุ่์น

ข้ีผึ้ง ท่ีเดียว โดยแจกแบบสอบถาม 410 ชุด ไดรั้บคาํตอบกลบัมา 399 ชุด คิดเป็นอตัรา

การตอบกลบัร้อยละ 99.75 

สถิติและการวเิคราะห์ข้อมูล 

ใชก้ารประมวลผลสถิติ ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใชส้ถิติ 2 ชนิด คือ 

1.สถิติพรรณนา โดยดูจาํนวน ร้อยละ , ความถ่ี เพื่อใช้บอกลกัษณะขอ้มูล เช่น   

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร อายเุท่าไร มีการศึกษาระดบัใด เป็นตน้ 

2.สถิติอา้งอิง เพื่อทดสอบ สมมุติฐาน มี 2 ชนิด คือ 

- ทดสอบความแปรปรวน เพื่อทดสอบตวัแปรอิสระ กบัตวัแปรตาม 

(ANOVA) 

- Multiple Regression Analysis (MRA) 

3. ผลการวจัิยและการอภิปรายผล 

ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

1. เพศ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากท่ีสุดคิด

เป็น ร้อยละ 66.9 ส่วนเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 33.1 

2. อายุ  พบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีกลุ่มอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.8 

รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.6 กลุ่มอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 

26.6 และ อาย ุ60 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 1.3 
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3 .อาชีพ  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน คิด

เป็นร้อยละ 66.7 รองลงมามีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ13.5 รับราชการ/

รัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 6.8 และ คา้ขาย คิดเป็นร้อยละ1.8 

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดสู้งกว่า 50,000 

บาท  คิดเป็นร้อยละ 23.1  รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายได ้20,001-30,000 บาท คิด

เป็นร้อยละ 18.5 รายได ้10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.0 และ รายได ้5,000-

10,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 8.3 

5. ระดับการศึกษา  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะจบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ63.9 รองลงมาจบการศึกษาระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ

19.8 และระดบัมธัยม คิดเป็นร้อยละ 8.3 ระดบัประถม และ ปริญญาเอก คิดเป็นร้อย

ละ 0.8 

6 .สถานะภาพสมรส  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็น

ร้อยละ 54.6 สมรส คิดเป็นร้อยละ 43.6 และ หยา่/หมา้ย คิดเป็นร้อยละ 1.5 

สรุปผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี 

และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยทาํงานเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายได้

ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท ส่วนใหญ่มีสถานะภาพโสด ซ่ึงระดบัการศึกษาของ

ผูต้อบแบบสอบถามมีผลต่อการตดัสินใจในมีผลต่อการท่ีมีผลต่อแรงจูงให้ซ้ือบตัรเขา้

ชมพิพิธภณัฑ ์ 

การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อแรงจูงให้ซ้ือบัตรเข้าชม

พพิธิภัณฑ์ 

ด้านราคา  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุดใน เร่ืองการ มีป้าย

บอกราคาชดัเจน (Mean 6.15) รองลงมาคือ ราคามีมาตรฐาน (Mean 5.93) ถดัมาคือ 

ราคาไม่เกินกาํลงัจะซ้ือได ้ 

(Mean 5.91) อนัดบัสุดทา้ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด คือ มีหลายราคา

ใหเ้ลือก(Mean 5.46) โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 2.388, 2.165, 2.308 และ 2.402 

ตามลาํดบั 
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ด้านสถานที่  พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุดใน เร่ือง ความ

สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย (Mean 8) รองลงมาคือ ทาํเลท่ีตั้งเดินทางไปมา

สะดวก(Mean 7.29) ถดัมาคือ ความสะดวกในการหาท่ีตั้งพิพิธภณัฑ์(Mean 7.22) 

อนัดบัสุดทา้ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นด้วยน้อยท่ีสุด คือ จาํนวนของช่องทางจดั

จาํหน่าย และ จาํนวนของพนกังานบริการท่ีเคาเตอร์จาํหน่ายบตัร(Mean 6.66) โดยมี

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 2.109, 2.282, 2.251, 2.279 และ 2.279 ตามลาํดบั 

ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุดใน เร่ือง 

มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ และ มีพนกังานคอยแนะนาํบริการให้ลูกคา้ (Mean 

6.28) รองลงมาคือ มีป้ายโฆษณาตามท่ีต่าง ๆ (Mean 6.31) ถดัมาคือ มีการส่งเสริมการ

ขายโดยให้ส่วนลดและของแถม (Mean 6.16) อนัดบัสุดทา้ยท่ีผูต้อบแบบสอบถาม

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด คือ มีการแจง้ข่าวสารทางแผน่พบัเก่ียวกบัสินคา้(Mean 6.02) โดยมี

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 2.434, 2.472, 2.408, 2.399 และ 2.381 ตามลาํดบั 

ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุดใน เร่ือง มีหุ่นข้ีผึ้ ง

เป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัดี (Mean 8.07) รองลงมาคือ มีการตกแต่งสถานท่ีจดั

แสดงได้สวยงาม (Mean 7.84) ถัดมาคือ หุ่นข้ีผึ้ งมีการผลิตท่ีมีคุณภาพและได้

มาตรฐาน(Mean 7.69) อนัดบัสุดทา้ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด คือ มี

หุ่นข้ีผึ้งให้เลือกชมหลากหลายประเภท(Mean 7.44) โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 

2.039, 2.065, 2.188 และ 2.157 ตามลาํดบั 

 สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีส่วนประสมการตลาดท่ีมี

ผลต่อแรงจูงให้ซ้ือบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุดใน 

เร่ืองการ มีป้ายบอกราคาชดัเจน สถานท่ีสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการ

ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ และ มีพนกังานคอยแนะนาํบริการใหลู้กคา้ และหุ่นข้ีผึ้ง

ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัดี 
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การวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆของกลุ่มตัวอย่างที่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจซ้ือบัตร

เข้าชมพพิธิภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ด้านภาพลกัษณ์สินค้า (Brand Image) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุดใน เร่ือง เป็นผูน้าํในการจดัแสดงหุ่นข้ีผึ้ง (Mean 7.8) รองลงมาคือ มีช่ือเสียงเป็น

ท่ียอมรับ (Mean 7.65) ถดัมาคือ มีภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อการท่องเท่ียวไทย (Mean 7.63) 

อนัดบัสุดทา้ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด คือ สินคา้ปรากฏอยูใ่นส่ือต่าง 

ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ (Mean 7.1) โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 3.57, 1.925, 2.098 และ 

2.08 ตามลาํดบั 

ด้านความภักดีต่อสินค้า (Brand Loyalty) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ย

มากท่ีสุดใน เร่ือง อยากแนะนาํบุคคลอ่ืนใหม้าชม(Mean 7.3) รองลงมาคือ มีความ

มัน่ใจเป็นอยา่งยิง่ในการติดต่อขอคาํแนะนาํ (Mean 6.82) ถดัมาคือ อยากกลบัมาชม

อีกในคร้ังต่อไป(Mean 6.78) อนัดบัสุดทา้ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

คือ การเขา้ชมพิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้งคร้ังต่อไปตอ้งเป็นท่ีน่ีเท่านั้น (Mean 6.63) โดยมี

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 2.187, 2.294, 2.478 และ 2.469 ตามลาํดบั 

ด้านความไว้วางใจ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุดใน เร่ือง มีความ

ไวว้างใจในเร่ืองการจดัแสดงพิพิธภณัฑ์แบบมืออาชีพ (Mean 7.68) รองลงมาคือ มี

ความไวว้างใจในเจา้ของตราพิพิธภณัฑ ์(Mean 7.62) ถดัมาคือ มีความไวว้างใจในการ

จดัแสดงหุ่นข้ีผึ้งท่ีเป็นผูมี้ช่ือเสียง (Mean 7.55) อนัดบัสุดทา้ยท่ีผูต้อบแบบสอบถาม

เห็นดว้ยน้อยท่ีสุด คือ มีความไวว้างใจในตวัแทนจาํหน่ายบตัรเขา้ชม (Mean 7.35) 

โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 1.995, 2.023, 2.044  และ 2.045 ตามลาํดบั 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อแรงจูงให้ซ้ือบัตรเข้าชม

พิพิธภณัฑ์ โดยภาพรวมส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า พิพิธภณัฑ์เป็นผูน้าํในการจดัแสดง

หุ่นข้ีผึ้ ง โดยมีความไวว้างใจว่าจะได้พบกบัการจดัแสดงอย่างมืออาชีพ และอยาก

แนะนาํบุคคลอ่ืนใหม้าชม 
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4. ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

สมมุติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ด้านการศึกษา มีนัยสําคญัเป็น

ปัจจยัให้เกิดแรงจูงให้ซ้ือบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้ง ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลอ่ืนๆ

ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน, อาชีพและสถานะภาพสมรส ไม่มีนยัสําคญัเป็น

ปัจจยัใหเ้กิดแรงจูงใหซ้ื้อบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง 

สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ มีนยัสําคญั

เป็นปัจจยัให้เกิดแรงจูงให้ซ้ือบตัรเข้าชมพิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้ ง ส่วนปัจจยัอ่ืนๆได้แก่ 

ราคา ,สถานท่ีจดัจาํหน่าย, การส่งเสริมการตลาด ไม่มีนยัสําคญัเป็นปัจจยัให้เกิดแรง

จูงใหซ้ื้อบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง 

สมมุติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ย ความภกัดีต่อสินคา้, ความไวว้างใจ

ในตวัสินคา้ มีนยัสําคญัเป็นปัจจยัให้เกิดแรงจูงให้ซ้ือบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้ ง 

ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ ดา้น ภาพลกัษณ์สินคา้ ไม่มีมีนยัสําคญัเป็นปัจจยัให้เกิดแรงจูงให้ซ้ือ

บตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง 

ข้อเสนอแนะเพือ่ปฎบิัติการจริง 

 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อปฎิบติัการจริงดงัน้ี 

1 สําหรับผูป้ระกอบการพิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้งควรทาํการประชาสัมพนัธ์ไปยงั

กลุ่มสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา เพราะจะเป็นลูกคา้กลุ่มใหญ่ท่ีจะเขา้ชมพิพิธภณัฑ์

จดัโปรโมชัน่ให้กบันกัเรียน นกัศึกษา ในราคาพิเศษ มีการบรรยายให้ความรู้เก่ียวกบั

ประวติัของหุ่นข้ีผึ้งท่ีจดัแสดง รวมถึงขอ้มูลวิธีการผลิตหุ่นข้ีผึ้งว่ามีขั้นตอนอย่างไร 

ตั้ งแต่การติดต่อ ผูท่ี้จะมาเป็นแบบวิธีการวดัตวั การผลิต หารตกแต่ง รวมถึงการ

จดัรูปแบบการวางหุ่นวา่มีความหมายอยา่งไร  

2 ด้านผลิตภณัฑ์ ในท่ีน้ีคือตวัหุ่นข้ีผึ้งท่ีนาํมาจดัแสดง จะตอ้งเป็นบุคลผูมี้

ช่ือเสียงในอาชีพต่างๆ เช่น นักแสดงภาพยนตร์ นักดนตรี นักร้อง นกักีฬาฟุตบอล 

นกัการเมือง นกัวิทยาศาสตร์ เป็นตน้ มีการตกแต่งสถานท่ีจดัแสดงอย่างสวยงาม มี

อุปกรณ์เคร่ืองเล่นต่างๆท่ีใช้งานง่าย ในสถานท่ีจดัแสดง เช่นการแต่งตวัเขา้กบัหุ่น

ข้ีผึ้ง มีเคร่ืองดนตรีใหเ้ล่นจริงใหห้้องจดัแสดงหุ่นข้ีผึ้งนกัดนตรี เป็นตน้ 
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3 ควรมีการจดัการอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ โดย

จะตอ้งประชาสัมพนัธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบว่าพิพิธภณัฑ์ มีจุดเด่นในดา้น ผุช้ม

สามารถสัมผสัใกล้ชิดกับหุ่นข้ีผึ้ ง  เพื่อเพิ่มความไวว้างใจในการจัดแสดงว่าจะ

ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายได้ตามความคาดหวงั การท่ีผูช้มได้รับ

ความพึงพอใจกลบัไปจะเป็นการเพิ่มคุณค่าของตราสินคา้ และผูช้มจะนาํไปบอกต่อ 

แนะนาํบุคคลอ่ืนใหม้าชม 

เอกสารอ้างองิ 

กมลรัตน์ หลาสุวงษ.์ (2528). จิตวิทยาการศึกษาฉบับปรับปรุงใหม่.(พิมพค์ร้ังท่ี  

2).กรุงเทพมหานคร:มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

ศึกษาศาสตร์,ภาควชิาการแนะแนวและจิตวทิยาการศึกษา. 

กิติ ตยคัคานนท.์ (2532). นักบริหารทันสมยั. กรุงเทพมหานคร:  

             สาํนกัพิมพบ์ตัเตอร์ฟลาย. 

กุลนรี มีแกว้. (2551). “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือนิตยสารสตรีของสตรี 

วัยทํางาน.”วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( ส่ือสารมวลชน) , 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

ฌานินี พิบูลย.์ (2548). “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการโรงแรม 

ของนกัท่องเท่ียวในอาํเภอหวัหินจงัหวดัประจวบคิรีขนัธ์” รายงานการศึกษา

คน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต.  

ถวลิ เก้ือกลูวงศ.์ (2528). การจูงใจเพ่ือผลงาน. นครปฐม: โรงพิมพม์หาวทิยาลยั 

ศิลปากร วทิยาเขต พระราชวงัสนามจนัทร์. 

ธิติมา วยิะรัตนกุล. (2547). “ผลของเน้ือหาและนํ้าเสียงในสารและเพศต่อ แรงจูง 

ใจในกิจกรรมและผลงาน” ปริญญานิพนธ์ หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคาํ. (2544). Strategic IMC: กลยทุธ์ส่ือสารการตลาดแบบครบ 

วงจร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอ์อฟเซ็ทครีเอชัน่. 

นิชนนัท ์ชยัชนะ.(2550). “แรงจูงใจในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบอาชีพ 

สัตวแพทยใ์นจงัหวดั เชียงใหม่” งานวจิยั มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น  



314 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 3 ) 

เชียงใหม่ . 

ประเสริฐ กิจตรงศิริ.(2552) “แรงจูงใจผูบ้ริโภคในการซ้ือบา้นจดัสรรในเขต 

ตาํบลขามใหญ่อาํเภอเมือง   จงัหวดัอุบลราชธานี” ปริญญานิพนธ์ ศิลปะ

ศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฎั  อุบลราชธานี.  

พงษพ์นัธ์ พงษ ์โสภา. (2542). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพ ์

พฒันาศึกษา. 

พรรณราย ทรัพยะประภา. (2529). จิตวิทยาอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร:  

โอ เอส พร้ินต้ิง เฮาส์. 

พวงเพชร วชัรอยู ่และสุปราณี สนธิรัตน์. (2537). จิตวิทยาท่ัวไป.  

กรุงเทพมหานคร: เนติกุลการพิมพ.์ 

พิบูล ทีปะปาล. (2545). การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย. กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพมิ์ตรสัมพนัธ์กราฟฟิก. 

มีนา อ่องบางนอ้ย.(2553).“คุณค่าตราสินคา้ ความไวว้างใจ และความพึงพอใจ ท่ี 

มีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ CAT CDMA (แคท ซีดีเอ็มเอ).”ปริญญา

นิพนธ์ หลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต   

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

วสิา พนสัไพศาล. (2548). “การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

ธุรกิจบนัเทิงของผูบ้ริโภคใน เขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษา

คน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต. 

สุชา จนัทน์เอม. (2533). จิตวิทยาท่ัวไป. กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช. 

สุชยั เพชรมุณี.(2552). “ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการซกัอบรีด 

ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขารังสิต ท่ีพักอาศัยรอบบริเวณ

สถาบนั.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัรังสิต. 

เสนาะ ติเยาว.์ (2543). หลักการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ ์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 



315 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 3 ) 

อจัฉรา เอ้ือมงคลานนท.์(2553).     “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

ศูนยดู์แลผูสู้งอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต. 

อารี พนัธ์มณี. (2546). จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนการสอน. กรุงเทพมหานคร:  

สาํนกัพิมพใ์ยไหมเอดดิเคท. 

อุบลรัตน์ เพง็สถิตย.์ (2533). จิตวิทยาการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยั 

รามคาํแหง. 

Bolles, R. C. (1967). Theory of motivation. New York: Harper & Row. 

Brown, H. D. (1980). Principles oflangrage learning and teaching. Englewood 

Cliffs, NJ: Prentice- Hall. 

Daft, R. L. (2000). Management (5th ed.). New York: Harcourt College. 

Dubrin, A. J., & Ireland, R. D. (1993). Management & organization (2nd ed).  

Cincinnati, OH: South Western. 

Griffin, R. W. (1999). Management (6th ed.). New York: Houghton Miflin  

Company. 

Luthans, F. (1992). Organizational behavior. Singapore: McGraw-Hill. 

Maslow, A. H. (1954).      Motivation and personality (2nd ed.).   New York:  

Harper & Row. 

Morgan, C. T., & King, R. A. (1966). Introduction to psycholog. (3rd ed.). 

Vroom, V. H. (1995). Work and motivation. Harmondsworth, England:  

Penguin. 

ฉตัรศิริ ปิยะพิมลสิทธ์ิ.สถิติ : ความหมายและประเภท (Online) avilable 
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