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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการเขา้เยีย่มชมพพิธิภณัฑใ์นกรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นงานวจิยั
เชิงปริมาณ โดยท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ไม่สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ จ านวน 200 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการแจก
แบบสอบถามอเิลก็ทรอนิกสซ์ึ่งมกีารแนบคลปิวดิโีอออนไลน์ประกอบ และน าขอ้มูลที่ไดม้าประมวลผลดว้ยโปรแกรม
ส าเรจ็รปูทางสถติิ เพื่อท าการวเิคราะห์ความสมัพนัธข์องปัจจยัต่างๆ ผลการวจิยัพบว่า วดิโีอออนไลน์ทีม่เีน้ือหา
เกี่ยวกบัการให้ความรู ้ความบนัเทงิ และแหล่งขอ้มูลที่มีความน่าเชื่อถือ ส่งผลกบัทศันคตติ่อพฤติกรรมซึ่งส่งผลต่อ
ความตัง้ใจในการเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์กีต่อหนึ่ง นอกจากน้ียงัมปัีจจยัการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิสง่ผลต่อความตัง้ใจในการ
เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ช่นกนั อยา่งไรกต็ามจากผลการวจิยัพบวา่ การควบคุมพฤตกิรรมการรบัรูไ้มส่นบัสนุนความตัง้ใจใน
การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจเกิดจากกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก อยู่ในช่วงอายุว ัยท างาน คือ           
26-30 ปี และผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ที่มีเวลาว่างในวนัหยุดและมีเงินส าหรบัจ่ายค่าเข้าชม แต่มีความสนใจไปยงั
หา้งสรรพสนิคา้หรอืสถานบนัเทงิ ทีม่สีิง่อ านวยความสะดวกและมสีนิคา้หลากหลายทีน่่าสนใจซึ่งสามารถตอบสนอง
ความต้องการได้มากกว่าพพิธิภณัฑ์ ดงันัน้จงึไม่เห็นด้วยกบัการใช้เวลาว่างกบัการเขา้ชมพพิธิภณัฑ์และไม่เห็นถึง
ความคุม้คา่ของเงนิทีต่อ้งเสยีใหก้บัการเขา้ชมพพิธิภณัฑ์ 
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Abstract 

The objective of this study is to examine the factors influencing visiting museums in Bangkok. This 
research is quantitative research. The study was collected from 200 samples. Data was gathered by online 
questionnaires together with attached video online and computed with statistical software to determine the 
relationships of factors from the above theory and model. According to the results, this research found that 
factors - Informativeness, entertainment and source credibility influences attitude toward behavior with 
intention to visit museums. The subjective norm also influences intention to visit museums as well. However, 
this research finds that perceived behavioral control may not be applicable intention to visit museums, as the 
majority of respondents are between the ages of 26 and 30 and ages 40+ years that have free time on 
vacation and money to pay for the entrance fee but they are interested shopping malls or entertainment place 
that can satisfy needs of more than museums where have facilities and offers a wide range of interesting 
products so not be applicable to spending time for museum visits and did not see the value of the money 
that they paid for museum visits. 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

พพิธิภณัฑ ์(Museum) เป็นสถาบนัถาวรทีใ่หบ้รกิารแก่สงัคมและมสีว่นในการพฒันาสงัคม โดยท าหน้าทีอ่นุรกัษ์ 
คน้ควา้วจิยั เผยแพรค่วามรูแ้ละจดัแสดงมรดกทางวฒันธรรม ทัง้เป็นรปูธรรมและนามธรรม (ICOM, 2010) เช่น การจดั
แสดงวตัถุต่างๆ ทางประวตัศิาสตรห์รอืประเพณีพธิกีรรมตามความเชื่อ เป็นตน้ โดยพพิธิภณัฑแ์ต่ละแห่งมจีุดประสงค์
หลกัเพื่อใหส้งัคมไดรู้จ้กัและเรยีนรูเ้รื่องราวในอดตีทีส่ะทอ้นใหเ้หน็โลกในปัจจุบนัและแนวโน้มที่อาจเกดิขึน้ในอนาคต 
แต่เมื่อค าวา่ พพิธิภณัฑ ์ลงทา้ยดว้ยค าวา่ “สถาน” จะกลายเป็นค าวา่ “พพิธิภณัฑสถาน” ซึง่มคีวามหมายว่า สถาบนั
ถาวรที่เก็บรวบรวมและแสดงสิง่ต่างๆ ที่มคีวามส าคญัดา้นวฒันธรรมหรอืดา้นวทิยาศาสตร ์โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อให้
ประโยชน์ต่อการศกึษาและก่อใหเ้กดิความเพลดิเพลนิใจ (พพิธิภณัฑธ์รรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ , 2550) ปัจจุบนั
ประเทศไทยมพีพิธิภณัฑท์ีห่ลากหลายจ านวนมากกวา่ 1,000 แห่ง  ซึง่เป็นของชุมชน วดั เอกชน ราชการและองคก์ร
อิสระ แต่ที่ผ่านมาเป็นเพยีงการเพิ่มเชงิปรมิาณแต่การพฒันาประสทิธภิาพยงัมขีอ้จ ากดั ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ
ตามมา (ฐานขอ้มลูพพิธิภณัฑใ์นประเทศไทย ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิทร องคก์ารมหาชน, 2560) กล่าวคอื ประการแรก
ผูก้่อตัง้ขาดความเขา้ใจและประสบการณ์ในงานพพิธิภณัฑ ์ท าใหข้าดการวางแผนระยะยาว โดยพพิธิภณัฑห์ลายแห่ง
เกดิจากคณะกรรมการทีม่งีบประมาณในการก่อสรา้งและจดัแสดงนิทรรศการขึน้เท่านัน้ แต่เมื่อเปิดบรกิารขาดผูเ้ขา้มา
ดูแลอย่างจรงิจงั ส่งผลใหพ้พิธิภณัฑ์ตอ้งปิดตวัลง ประการที่สองการเปิดบรกิารขาดความต่อเน่ือง ท าใหป้ระชาชนใช้
ประโยชน์แบบจ ากดั ประการที่สามการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนลกัษณะของอาสาสมคัร ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในการ
พฒันาพพิธิภณัฑใ์หม้ปีระสทิธภิาพมไีมม่ากเท่าทีค่วร ประการทีส่ ีอ่งคก์รของรฐัใหก้ารสนับสนุนน้อย เน่ืองจากไม่เหน็
ความส าคญัของพพิธิภณัฑเ์ท่าทีค่วร ประการทีห่า้การขาดบุคลากรท าหน้าทีท่ีจ่ าเป็นของพพิธิภัณฑ ์เช่น นักวชิาการ
และเจา้หน้าที่ดา้นกจิกรรม เป็นต้น ซึ่งท าใหพ้พิธิภณัฑ์ขาดแรงขบัเคลื่อนในการเป็นแหล่งเรยีนรูห้รอืแหล่งท่องเที่ยว
ของคนในประเทศและต่างประเทศ ประการที่หกการเสื่อมสภาพของวตัถุ อนัเน่ืองจากขาดความรูด้า้นการดูแลรกัษา
และสุดทา้ยทศันคตขิองคนไทยต่อพพิธิภณัฑท์ีม่องเป็นเพยีงสถานทีเ่กบ็รกัษาวตัถุ ไม่มกีจิกรรมและสื่อโฆษณาแสดง
จุดเด่นของพพิธิภณัฑ์แต่ละแห่ง ที่ดงึดูดความสนใจของผู้เขา้ชมได้ ท าให้การเขา้ชมน้อย ในขณะที่พพิธิภณัฑ์ของ
หลายประเทศพฒันาใหเ้กดิกจิกรรมต่างๆ จนกลายเป็นสถานทีส่ าหรบัวนัหยุดของประชาชน โดยใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ 
(Social Media) และเน้ือหาออนไลน์ (Content Online) ใหม้บีทบาทส าคญัในการประชาสมัพนัธพ์พิธิภณัฑ ์ซึง่รวมถงึ
วดิโีอออนไลน์ทีก่ระจายอยูท่ ัว่เวบ็ไซต ์เช่น YouTube ในการเขา้ถงึผูเ้ขา้ชมจ านวนมาก (Emily, 2015) ทุกวนัน้ีโลก
ออนไลน์มบีทบาทส าคญัในชวีติประจ าวนั โดยเฉพาะวดิโีอออนไลน์ (Online Video) ซึง่คดิเป็น 69% ของพฤตกิรรม
การเขา้ชมอนิเทอรเ์น็ตทัง้หมดของผูบ้รโิภค (Cisco, 2017) ดว้ยขอ้มลูน้ีแสดงใหเ้หน็ว่า วดิโีอออนไลน์กลายเป็น
ค าตอบส าคญัของผู้ที่ต้องการข้อมูลและความบนัเทงิ อีกทัง้หลายธุรกิจทัง้ภาครฐัและเอกชนให้ความส าคญัในการ
น ามาใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายและสรา้งความน่าสนใจผา่นสือ่ดจิทิลั 

ดงันัน้ ผูว้จิยัซึง่เหน็ถงึประโยชน์ในการน าวดิโีอออนไลน์ ซึง่เป็นรปูแบบหน่ึงของการท าตลาด ทีม่ปีระสทิธภิาพมา
ประยุกต์ใช้กับพิพิธภัณฑ์ไทย เพื่อช่วยปรบัเปลี่ยนทศันคติของคนไทยเชิงบวกและเกิดความสนใจเข้าเยี่ยมชม
พพิธิภณัฑม์ากยิง่ขึน้ ซึ่งถงึแมพ้พิธิภณัฑเ์หล่าน้ีเป็นเพยีงหน่วยงานทีไ่ม่แสวงหารายไดข้นาดเลก็แต่กส็ามารถรว่มกนั
สรา้งเป็นพลงัในการขบัเคลื่อนสงัคมและเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคญัของประเทศ 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 งานวจิยัน้ีมจีุดประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัต่างๆ ที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการเขา้ชมพพิธิภณัฑ์ของผู้ที่ไม่สนใจเขา้ชม
พพิธิภณัฑ ์ประกอบดว้ย การใหค้วามรู ้ความบนัเทงิ แหล่งขอ้มลูทีม่คีวามน่าเชื่อถือ ทศันคตติ่อพฤตกิรรม การคลอ้ย
ตามกลุม่อา้งองิ การควบคุมพฤตกิรรมการรบัรู ้และความตัง้ใจ ทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์
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2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 จากการศกึษางานวจิยัในอดตีสามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาไดด้งัน้ี 

ทศันคติต่อพฤติกรรม (Attitude toward behavior) หมายถงึ การประเมนิทางบวก-ลบ ของบุคคลต่อการ
กระท าพฤตกิรรมนัน้ ถ้าบุคคลมทีศันคตทิางบวกต่อการกระท าพฤตกิรรมนัน้มากเท่าใด บุคคลควรมคีวามตัง้ใจหนัก
แน่นที่จะกระท าพฤตกิรรมมากเท่านัน้หรอืในทางตรงกนัขา้ม ถ้าบุคคลมทีศันคตทิางลบต่อการกระท าพฤตกิรรมนัน้
มากเทา่ใด บุคคลควรมคีวามตัง้ใจหนกัแน่ทีจ่ะไมก่ระท าพฤตกิรรมมากเทา่นัน้ (Aizen & Fishbein, 1980) 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) หมายถงึ การประเมนิของกลุ่มบุคคลหรอืบุคคลหน่ึง ทีม่ตี่อการ
ไดเ้หน็หรอืรบัรูข้อ้มลูจากบุคคลในสงัคม ซึ่งหากเกดิเป็นความเชื่อจะสง่ผลใหเ้กดิความตัง้ใจทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมตาม
ค าบอกเล่าของบุคคลนัน้ โดยบรรทดัฐานทางสงัคมของมนุษยม์คีวามเชื่อและรบัรูว้า่ หากบุคคลใดกต็ามทีม่คีวามส าคญั
ต่อบุคคลหน่ึง ทัง้ที่เป็นบุคคลที่ให้ความเชื่อมัน่ไว้วางใจและบุคคลที่ใกล้ชดิจะมแีนวโน้มที่จะคล้อยตามและกระท า
พฤตกิรรมนัน้ (Aizen & Fishbein, 1980) 

การรบัรู้ความสามารถในการควบคมุพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control; PBC) หมายถงึ การรบัรู้
ของบุคคลว่า เป็นการง่ายหรอืยากที่จะท าพฤตกิรรมนัน้ๆ ซึ่งเป็นการสะทอ้นประสบการณ์ในอดตีและการคาดคะเน
ปัจจยัทีเ่อือ้อ านวยหรอืเป็นอุปสรรคต่อการแสดงพฤตกิรรม (Aizen & Fishbein, 1980) 

ความตัง้ใจ (Intention) หมายถงึ การเอาใจจดจ่อเพื่อตดัสนิใจเลอืกกระท าวธิใีดวธิหีน่ึง โดยมจีุดมุ่งหมายที่
ชดัเจนต่อสิง่ทีป่รารถนาและแสดงออกตามทศันคตหิรอืความเชื่อต่อสิง่นัน้  สามารถบ่งชีว้่า บุคคลนัน้มกีารวางแผนมา
มากหรอืน้อยเพยีงใดในการกระท าพฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหน่ึง ซึง่ความตัง้ใจทีจ่ะกระท าจะอยู่กบับุคคลนัน้ จนกระทัง่
ถงึเวลาและโอกาสที่เหมาะสมจงึแสดงพฤตกิรรมออกมาในลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบัความตัง้ใจ ภายใต้การควบคุมของ
ความตัง้ใจในการกระท าพฤติกรรม อีกทัง้จะมีการพิจารณาถึงผลของการกระท า ก่อนที่จะปฏิบตัิหรือไม่ปฏิบตัิ
พฤตกิรรม ดงันัน้การท านายพฤตกิรรมทีด่สีามารถท าไดโ้ดยการศกึษาถงึความตัง้ใจในการกระท า ซึ่งจะใกลเ้คยีงกบั
ความเป็นจรงิมากทีส่ดุ (Ajzen & Fishbein ,1980) 

พฤติกรรม (Behaviour) หมายถงึ การแสดงปฏกิริยิาตอบสนองต่อสิง่เรา้ในสถานการณ์ต่างๆ สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คอื (1) พฤตกิรรมภายใน (Covert Behavior) เชน่ ความคดิ, อารมณ์ และ (2) พฤตกิรรมภายนอก 
(Overt Behavior) เชน่ การเดนิ, การพดู (Ajzen, 1991) 

การให้ความรู้ (Informativeness) หมายถงึ ขอ้ความทางการตลาดที่มาในรูปแบบของการใหค้วามรูซ้ึ่ง
สอดคลอ้งและเป็นประโยชน์ต่อผูบ้รโิภค โดยมแีหล่งทีม่าจากเวบ็ไซตส์ือ่สงัคมออนไลน์ เช่น วดิโีอออนไลน์ ทีช่่วยสรา้ง
ความเขา้ใจแก่ผูบ้รโิภคไดด้ขีึน้ดว้ย หรอืกล่าวอกีนัยหน่ึงว่า การใหค้วามรูผู้บ้รโิภคผ่านสื่อต่างๆ จะสง่ผลต่อทศันคติ
ของผูบ้รโิภคเชงิบวกหรอืลบ ซึ่งถา้เกดิทศันคตดิา้นบวกผูบ้รโิภคจะแสดงพฤตกิรรมดว้ยความตัง้ใจ เช่น การตดัสนิใจ
ซือ้สนิคา้หลงัจากชมโฆษณา (IH digital, 2015; Zheng, 2002)  

ความบนัเทิง (Entertainment) หมายถงึ การสรา้งความสนุกสนานและใหค้วามบนัเทงิเพื่อสรา้งความน่าสนใจ
ต่อผูบ้รโิภคจากสือ่สงัคมออนไลน์ เช่น วดิโีอออนไลน์ (Tyler, 2011; Zheng, 2002) หรอืกล่าวอกีนัยหน่ึงว่า ความ
บนัเทงิมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภค (Chang, 2012)  

แหล่งข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ (Source credibility) หมายถงึ การไดร้บัขอ้ความทางการตลาดทีม่าจาก 
ครอบครวั เพื่อนหรอืบุคคลทีผู่บ้รโิภคใหค้วามไวว้างใจ ซึ่งผูบ้รโิภคใหค้วามเชื่อมัน่ในขอ้มลูทีไ่ดร้บัมากกว่าขอ้ความที่
สง่มาผา่นสือ่โฆษณา (Paul, 1993) 
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3. กรอบแนวคิดในการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
จากการทบทวนวรรณกรรม รวมถงึศกึษาทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ท าใหผู้ว้จิยัสามารถพฒันากรอบแนวคดิ

ปัจจยัการใหค้วามรู ้(Informativeness) ปัจจยัดา้นความบนัเทงิ (Entertainment) และแหล่งขอ้มลูทีม่คีวามน่าเชื่อถอื 
(Source credibility) ของวดิโีอออนไลน์ที่มอีทิธพิลต่อทศันคตสิ่งผลใหเ้กดิความตัง้ใจในการเขา้ชมพพิธิภณัฑ์ใน
กรงุเทพมหานคร ดงัภาพที ่1 

 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการใชว้ดิโีอออนไลน์เพื่อสรา้งความตัง้ใจในการเยีย่มชมพพิธิภณัฑใ์นกรงุเทพมหานคร 

 
Chris (2015) กล่าวว่า วดิโีอออนไลน์สามารถสรา้งความประทบัใจต่อผู้เขา้ชมพพิธิภณัฑ์ศลิปะที่ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา ส่งผลให้มคีนรู้จกัและสนใจเขา้ชมพพิธิภณัฑ์ศลิปะมากขึน้ โดยส่วนมากพฤติกรรมของผู้บรโิภคทาง     
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อให้ความรู้ผ่านโฆษณารูปแบบวดิีโอออนไลน์ จะช่วยสร้างความเข้ าใจต่อสถานที่ท่องเที่ยวที่
น าเสนอและเกดิทศันคตเิชงิบวก ที่ท าให้เกดิการยอมรบัและต้องการไปยงัสถานที่นัน้ๆ เน่ืองจากเมื่อมนุษย์ได้ผ่าน
กระบวนการเรยีนรูแ้ลว้จะเกดิทศันคตขิึน้ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ปานิดา สนิธรรมรงค ์และนภดล ลมพล ู(2558) ที่
กลา่ววา่ วดิโีอออนไลน์สามารถสรา้งทศันคตทิีด่ ีโดยเน้ือหาทีม่ปีระโยชน์และสนุกสนานต่อผูเ้ขา้ชมแลว้ การสือ่สารตอ้ง
ไมท่ าใหผู้เ้ขา้ชมรูส้กึถูกบงัคบัใหเ้รยีนรูแ้ต่ตอ้งท าใหเ้สมอืนเขาเป็นสว่นหน่ึงของเน้ือหา เพื่อเกดิความสนใจและกระตุน้
ใหต้อ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิ ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 
 

สมมตุฐิานที ่1 : การใหค้วามรูผ้า่นวดิโีอออนไลน์สง่ผลในเชงิบวกกบัทศันคตทิีต่่อพฤตกิรรม 
 
Chris (2015) กลา่ววา่ การใชอ้อนไลน์คอนเทนต ์(Online content) กบัพพิธิภณัฑศ์ลิปะทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิานัน้ 

ไมจ่ าเป็นตอ้งแสดงเพยีงเน้ือหาเทา่นัน้ แต่ควรใหผู้บ้รโิภครบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบัพพิธิภณัฑ ์ในรปูแบบของแหล่งเรยีนรูแ้ละ
แหล่งความบนัเทงิ เพื่อเป็นเสมอืนเครื่องมอืช่วยปรบัทศันคตเิชงิลบ ที่คนส่วนมากมกัมองว่า พพิธิภณัฑ์เ ป็นเพยีง
สถานทีเ่กบ็วตัถุโบราณ ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ปานิดา สนิธรรมรงค ์และนภดล ลมพลู (2558) ทีก่ล่าวว่า ความ
บนัเทงิสรา้งประสบการณ์ทีน่่ารื่นรมยส์ าหรบัผูช้มวดิโีอออนไลน์ โดยเราสามารถแทรกเน้ือหาทีเ่กีย่วขอ้งและสอดคลอ้ง
กบัผูเ้ขา้ชม ใหเ้กดิพฒันาการทีด่ขี ึน้ในดา้นทศันคตติ่อวดิโีอออนไลน์ ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
สมมตุฐิานที ่2 : การใหค้วามบนัเทงิผา่นวดิโีอออนไลน์สง่ผลในเชงิบวกกบัทศันคตติ่อพฤตกิรรม 
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Zheng (2002) กล่าววา่ ทศันคตขิองผูเ้ขา้ชมพพิธิภณัฑก์บัการตลาดแบบสง่ต่อ (Viral Marketing) ในรปูแบบวดิโีอ 
มปัีจจยัดา้นความน่าเชื่อถอืประกอบดว้ย ซึ่งถา้ขอ้มูลในการน ามาเสนอหรอืผูน้ าเสนอมาจากแหล่งทีม่คีวามน่าเชื่อถอื
มากเท่าใด จะส่งผลให้ผู้เข้าชมเกิดทศันคติเชิงบวกต่อพพิธิภณัฑ์มากขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ Emily 
(2015) ที่กล่าวว่า การน าเสนอสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการความน่าเชื่อถอือย่างเช่น พพิธิภณัฑ์ สามารถสรา้งความ
น่าเชื่อถอืได ้ 2 วธิ ี คอื (1) ใชผู้เ้ชีย่วชาญ (Expertise) หรอื (2) ใชผู้ม้คีวามน่าเชื่อถอื (Trustworthiness) ในการ
น าเสนอขอ้มลูต่างๆ ดงันัน้ ความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลู ถา้สง่ผลต่อทศันคตเิชงิบวก จะเกดิแรงจงูใจในการน าเสนอ
โดยการบอกต่อหรอืแนะน าต่อได ้ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
สมมตุฐิานที ่3 : แหลง่ขอ้มลูทีน่่าเชือ่ถอืของวดิโีอออนไลน์สง่ผลในเชงิบวกกบัทศันคตติ่อพฤตกิรรม 

 
ปานิดา สนิธรรมรงค์ และนภดล ลมพลู (2558) กล่าวว่า การเกดิทศันคตทิีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการเขา้เยีย่มชม

สถานทีต่่างๆ เช่น พพิธิภณัฑ ์หลงัจากการดขูอ้มลูผ่านเวบ็ไซน์ทีม่เีน้ือหาแปลกใหม่ สรา้งทศันคตเิชงิบวกต่อเวบ็ไซน์
และส่งผลต่อความตัง้ใจในการเขา้เยีย่มชมสถานที่นัน้ๆ เน่ืองจากรบัรูถ้งึประโยชน์ ความสนุกสนานและการสื่อสารที่
ไดร้บัจากแนวทางการตลาด ซึ่งมปีระโยชน์ส าหรบัการแนะน าสถานทีใ่หม่ๆ ทัง้ในแงป่ระโยชน์หรอืความน่าสนใจทีจ่ะ
ไดร้บั โดยสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Zheng (2002) ทีก่ล่าววา่ โฆษณาทีม่เีน้ือหาทีใ่หค้วามรู ้แปลกใหม่และมาจาก
แหลง่ทีน่่าเชื่อถอืได ้สามารถดงึดดูความน่าสนใจของกลุม่เป้าหมายไดด้ ีดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
สมมตุฐิานที ่4 : ทศันคตติ่อพฤตกิรรมมผีลต่อความตัง้ใจในการเขา้เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ 

 
Paul (1993) กล่าววา่ สือ่ออนไลน์รปูแบบปากต่อปาก (E-word of Mouth) มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจไปยงัสถานที่

ท่องเที่ยวต่างๆ ของคนไทย อกีทัง้บุคคลส่วนใหญ่มกีารหาขอ้มูลเพิม่เตมิเพื่อสนับสนุนการตดัสนิใจด้วย ในส่วนสื่อ
ออนไลน์รูปแบบปากต่อปากนัน้ ม ี5 ปัจจยัที่เกี่ยวขอ้ง คอื (1) การแสวงหาขอ้มูลหรอืค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ       
(2) การแสวงหาขอ้มลูหรอืค าแนะน าจากผูม้ปีระสบการณ์ (3) การไดร้บัขอ้มูลทีบ่่งบอกถงึสถานทีท่่องเทีย่ว (4) ความ
พงึพอใจหรอืความชอบแต่ละสถานทีข่องแต่ละบุคคล (5) การรบัรูข้องบุคคลเกี่ยวกบัขอ้มลูในเชงิบวกของสถานที่
ท่องเที่ยว ซึ่งจากปัจจยัทัง้หมดมกีารอ้างถึงบุคคลและกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อการไปยงัสถานที่ท่องเที่ยวด้วย โดย
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Morris (2007) ทีก่ล่าววา่ โรงเรยีนทีพ่าเดก็เขา้ชมพพิธิภณัฑ ์มกัปลกูฝังใหเ้ดก็มทีศันคตทิีด่ี
ต่อพพิธิภณัฑ์ ในด้านการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ที่สนุกสนาน และส าหรบัครอบครวัที่ชกัน าลูกไปพพิธิภณัฑ์ ย่อม
สง่ผลต่อการกระตอืรอืรน้ของเดก็ในการเขา้เยีย่มชมพพิธิภณัฑใ์นอนาคต ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
สมมตุฐิานที ่5 : การคลอ้ยตามกลุม่อา้งองิมผีลต่อความตัง้ใจในการเขา้เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ 

 
Emily (2015) กล่าววา่ การรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมไดร้บัอทิธพิลจากความเชื่อในการควบคุม 

ซึง่เป็นการรบัรูถ้งึปัจจยัทีอ่าจเกดิขึน้ทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจหรอืการขดัขวางในการเขา้เยีย่มชมพพิธิภณัฑ ์ซึง่หลายคนมี
ความเชื่อเกีย่วกบัความสามารถ ความรูแ้ละทกัษะในการแสดงพฤตกิรรมของตนเอง ดงันัน้ ถา้หากบุคคลเชื่อวา่ เขามี
ทรพัยากรเพยีงพอและโอกาสทีจ่ะท ากจ็ะแสดงความตัง้ใจในการไปยงัสถานทีห่นึ่ง ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
สมมตุฐิานที ่6 : การรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมมผีลต่อความตัง้ใจในการเขา้เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ 
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Morris (2007) กลา่ววา่ ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพพิธิภณัฑต์่อผูอ้่าน ชว่ยดงึดดูใหเ้กดิความตัง้ใจในการเขา้เยีย่ม
ชมพพิธิภณัฑ์ ซึ่งการเขา้ชมโดยเจตนาคดิเป็น 70% หรอืเขา้ชมโดยบงัเอิญ 30% จากการรวบรวมแบบส ารวจของ
พพิธิภณัฑแ์ละหอศลิป์ทัว่สหราชอาณาจกัร อย่างไรกต็ามเปอรเ์ซน็ต์การเขา้ชมของพพิธิภณัฑ์ Hancock (74%), 
Discovery Museum (71%) และ Segedunum (64%) เกดิจากความตัง้ใจเขา้เยีย่มชมทัง้สิน้ แต่เน่ืองจากจ านวนคนเขา้
ชมพพิธิภณัฑม์แีนวโน้มลดลง เน่ืองจากมสีถานทีท่ี่น่าสนใจมากกว่า เช่น หา้งสรรพสนิคา้ และมกัตัง้อยู่กลางใจและมี
ขนาดใหญ่ หลายคนจงึใชส้ถานทีเ่หล่าน้ีเป็นหน่ึงในกจิวตัรประจ าวนั โดยสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Thumbsupteam 
(2016) ทีก่ล่าววา่ พพิธิภณัฑต์อ้งปรบัตวัใหม้ากกวา่พพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงวตัถุต่างๆและสรา้งบรรยากาศใหเ้สมอืนกบั
สถานทีพ่กัผอ่นแหง่หน่ึง เพือ่ดงึดดูคนเขา้ชมมากขึน้ ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
สมมตุฐิานที ่7 : ความตัง้ใจมผีลต่อการเขา้เยีย่มชมพพิธิภณัฑ ์

 
4. วิธีการวิจยั 

งานวิจัยน้ีจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่ไม่สนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ จ านวน 200 คน ด้วยการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นเครือ่งมอืในการรวบรวมขอ้มลู ซึง่จดัสรา้งขึน้มาจากการคน้ควา้
ขอ้มลูทางเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (ประกอบดว้ย Chris, 2015; ปานิดา สนิธรรมรงค ์และนภดล ลมพล,ู 2558; 
Zheng, 2002; Raymond, 2004) ทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 25 คน เพื่อปรบัปรุงค าถามแต่ละขอ้ใหม้คีวาม
เหมาะสม ต่อจากนัน้จงึเริม่เกบ็ขอ้มลูจรงิจ านวน 200 คน เพื่อท าการประมวลผลขอ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติิ 
โดยเริม่จดัส่งแบบสอบถามอเิลก็ทรอนิกสผ์่านสื่อสงัคมออนไลน์ ตัง้แต่ต้นเดอืนพฤษภาคมจนถงึสิน้เดอืนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2560  

 
5. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

จากการสอบทานขอ้มลูทีข่าดหาย (Missing Data) ของแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด พบวา่ ไมม่ขีอ้มลูใดทีข่าด
หาย เน่ืองจากผูว้จิยัได้สรา้งแบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บขอ้มูล ซึ่งก าหนดให้ผู้ตอบค าถามต้องตอบครบทุกขอ้ 
ดงันัน้ จงึไมพ่บขอ้มลูสว่นทีข่าดหายไป ส าหรบัการทดสอบการกระจายในลกัษณะปกต ิ(Normal) พบว่า สว่นมากตวั
แปรอสิระมกีารกระจายแบบปกติ โดยมเีพยีงบางตวัแปรเท่านัน้ที่ไม่ไดม้กีารกระจายแบบปกตแิต่มกีารกระจายขอ้มูล
แบบเบ้ซ้ายและขวา แต่มคีวามเบ้ต่างจากเกณฑ์มาตรฐานไม่มากนัก ดงันัน้ผูว้จิยัจงึยงัคงใช้ขอ้มูลดงักล่าววเิคราะห์
สถติ ิโดยไมท่ าการแปรงคา่ขอ้มลู (Transformation) เพือ่ใหข้อ้มลูมกีารกระจายในลกัษณะปกต ิ
5.2 การประเมินความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถาม  

งานวจิยัน้ีไดท้ดสอบความเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถาม โดยใชก้ารทดสอบความเทีย่งของแบบสอบถาม (Reliability) 
จากการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิ ์Cronbach’s Alpha โดยก าหนดใหค้่าทีไ่ดม้คี่ามากกวา่ 0.7 ขึน้ไป ซึง่ถอืเป็นเกณฑท์ี่
เหมาะสมส าหรบังานวจิยัที่มคีวามเชื่อถอื นอกจากน้ียงัไดท้ดสอบความตรงของแบบสอบถาม (Validity) ดว้ยการ
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis) เพื่อจดักลุ่มและลดจ านวนตวัแปรใหอ้ยูใ่นกลุ่มเดยีวกนั โดยใชว้ธิกีารหมุน
แกนในลกัษณะของ Varimax Rotation ทีม่คีา่ Factor Loading ไมต่ ่ากวา่ 0.5 ซึง่จากการทดสอบพบวา่ ค่าสถติขิองแต่
ละตวัแปรและขอ้ค าถามผา่นเกณฑท์ัง้หมด ดงัแสดงคา่สถติขิองแต่ละขอ้ค าถามทีผ่า่นเกณฑต์ามตารางที ่1 
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ตารางที ่1 คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบ และคา่สมัประสทิธิข์องคอนแบรคของ 
ตวัแปรทัง้หมด 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยัท่ี 1 : การให้ความรู้ (% of variance = 8.516, Cronbach’s alpha = 0.879) 
วดิโีอออนไลน์จะชว่ยใหฉ้นัรูจ้กัพพิธิภณัฑม์ากขึน้ 4.24 0.719 0.821 
วดิโีอออนไลน์แสดงเน้ือหาทีเ่ป็นประโยชน์เกีย่วกบัพพิธิภณัฑต์่อฉนั 4.16 0.702 0.863 
วดิโีอออนไลน์ชว่ยใหฉ้นัเกดิการเรยีนรูท้ีด่ ี 4.22 0.708 0.836 
วดิโีอออนไลน์ชว่ยใหพ้พิธิภณัฑส์ือ่สารกบัฉนัไดง้า่ยมากขึน้ 4.34 0.705 0.833 
วดิโีอออนไลน์ชว่ยใหฉ้นัเกดิความสนใจในการเขา้ชมพพิธิภณัฑ์ 4.25 0.721 0.751 
ปัจจยัท่ี 2 : ความบนัเทิง (% of variance = 7.125, Cronbach’s alpha = 0.839) 
ฉนัคดิวา่ วดิโีอออนไลน์น าเสนอความสนุกเกีย่วกบัพพิธิภณัฑ์ 4.32 0.671 0.794 
ฉนัคดิวา่ วดิโีอออนไลน์น าเสนอความน่าสนใจใหแ้ก่พพิธิภณัฑ ์ 4.31 0.645 0.797 
ฉนัคดิว่า การน าเสนอวดิโีอออนไลน์ท าใหพ้พิธิภณัฑเ์ป็นทีผ่่อนคลาย
ทางความคดิทีด่ ี

4.32 0.700 0.803 

ฉนัคดิวา่ การน าเสนอกจิกรรมในพพิธิภณัฑท์ าใหฉ้นัเกดิความสนใจ 4.24 0.716 0.747 
วดิโีอออนไลน์ช่วยให้ฉันมองพพิธิภณัฑ์เปลี่ยนไปจากเดมิ (สถานที่
เกบ็วตัถุโบราณ) 

4.33 0.688 0.763 

ปัจจยัท่ี 3: แหล่งข้อมลูท่ีมีความน่าเช่ือถือ (% of variance = 6.930, Cronbach’s alpha = 0.848) 
ฉนัคดิวา่ ฉนัเชื่อมัน่ขอ้มลูจากวดิโีอออนไลน์ 4.12 0.662 0.791 
ฉนัคดิวา่ วดิโีอออนไลน์น าเสนอขอ้มลูแบบตรงไปตรงมา 4.10 0.713 0.811 
ฉนัคดิวา่ วดิโีอออนไลน์สรา้งจากความจรงิ 4.13 0.697 0.827 
ฉันคดิว่า วดิโีอออนไลน์ที่ถูกเผยแพร่โดยผู้เชี่ยวชาญ เช่น แพทย ์
จะชว่ยเพิม่ความน่าเชื่อถอืมากขึน้ 

4.40 0.641 0.740 

ฉนัคดิวา่ วดิโีอออนไลน์ทีถ่กูเผยแพรโ่ดยผูท้ีม่คีวามน่าเชื่อถอื เชน่ 
ตวัแทนชุมชน จะชว่ยเพิม่ความน่าเชื่อถอืมากขึน้ 

4.33 0.619 0.776 

ปัจจยัท่ี 4: ทศันคติต่อพฤติกรรม (% of variance = 7.366, Cronbach’s alpha = 0.861) 
วดิโีอออนไลน์ชว่ยใหฉ้นัสนใจเกีย่วกบัพพิธิภณัฑ์ 4.19 0.614 0.820 
เน้ือหาของวดิโีอออนไลน์ สามารถดงึดดูความสนใจของฉนัได ้ 4.22 0.621 0.851 
ฉนัคดิวา่ วดิโีอออนไลน์น าเสนอเรื่องพพิธิภณัฑไ์ดน่้าสนใจมากกวา่
โทรทศัน์หรอืสิง่พมิพ ์

4.25 0.714 0.715 

วดิโีอออนไลน์ท าใหฉ้นัรูส้กึดตี่อพพิธิภณัฑ์ 4.23 0.677 0.870 
วดิโีอออนไลน์ท าใหฉ้นัสนใจเรือ่งราวในพพิธิภณัฑ์ 4.06 0.750 0.773 
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ตารางที ่1 คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบ และคา่สมัประสทิธิข์องคอนแบรคของ 
ตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยัท่ี 5: การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (% of variance = 6.772, Cronbach’s alpha = 0.833) 
เมื่อฉันไม่แน่ใจในข้อมูล ฉันจะค้นหาข้อมูลของคนอื่นเพื่อใช้เป็น
แนวทางปฏบิตั ิ

4.17 0.686 0.756 

ฉนัจะสอบถามคนในครอบครวั,เพือ่นหรอืผูท้ีค่าดวา่น่าจะใหข้อ้มลูที่
ดไีด ้

4.08 0.662 0.784 

ขอ้มลูการรวีวิของคนทีม่ชีื่อเสยีง ชว่ยเป็นแนวทางปฏบิตัแิก่ฉนั 4.09 0.686 0.814 
ฉนัสนใจพพิธิภณัฑเ์พราะค าชื่นชมจากสงัคมออนไลน์ 4.01 0.696 0.772 
สือ่ออนไลน์แบบปากต่อปากชว่ยเป็นแนวทางปฏบิตัแิก่ฉนั 4.15 0.629 0.744 
ปัจจยัท่ี 6: การรบัรู้ความสามารถในการควบคมุพฤติกรรม (% of variance = 3.642, Cronbach’s alpha = 0.896) 
ฉนัคดิวา่ ฉนัมคีวามรูเ้กีย่วกบัพพิธิภณัฑข์องกรงุเทพมหานคร 4.00 0.698 0.965 
ฉนัสามารถจา่ยคา่เขา้ชมพพิธิภณัฑไ์ด ้ 4.08 0.697 0.964 
ฉนัคดิวา่ ฉนัมเีวลาเพยีงพอในการไปพพิธิภณัฑใ์นวนัหยดุ 4.02 0.701 0.799 
ปัจจยัท่ี 7: ความตัง้ใจ (% of variance =6.967, Cronbach’s alpha = 0.766) 
ฉนัวางแผนทีจ่ะไปพพิธิภณัฑ ์ 4.00 0.698 0.770 
ฉนัวางแผนทีจ่ะไปพพิธิภณัฑเ์พือ่ศกึษาเรือ่งทีฉ่นัสนใจ 4.06 0.757 0.719 
ฉนัวางแผนทีจ่ะไปพพิธิภณัฑ ์เพือ่ความเพลดิเพลนิ 4.10 0.750 0.793 
ปัจจยัท่ี 7: ความตัง้ใจ (% of variance =6.967, Cronbach’s alpha =0.766) 
ฉันวางแผนที่จะไปพิพิธภัณฑ์ เน่ืองจากวิดีโอออนไลน์น าเสนอ
ขอ้มลูทีน่่าสนใจ 

4.10 0.647 0.731 

ฉนัวางแผนทีจ่ะไปพพิธิภณัฑเ์พือ่ถ่ายรปูภาพ 3.86 0.808 0.596 
ปัจจยัท่ี 8 : พฤติกรรม(Behavior) (% of variance = 10.268, Cronbach’s alpha = 0.887) 
ฉนัพรอ้มเปิดรบัสือ่ในรปูแบบวดิโีอออนไลน์เกีย่วกบัพพิธิภณัฑ์ 4.24 0.657 0.565 
ทุกครัง้ทีม่โีอกาสฉนัจะไปพพิธิภณัฑเ์สมอ 3.63 0.759 0.892 
ทุกครัง้ทีม่โีอกาสฉนัจะนดัพบปะเพือ่นทีพ่พิธิภณัฑ์ 3.53 0.801 0.898 
ทุกครัง้ทีม่โีอกาสฉนัจะชวนคนรกัไปพพิธิภณัฑ ์ 3.53 0.808 0.939 
ทุกครัง้ทีม่โีอกาสฉนัจะชวนครอบครวัไปพพิธิภณัฑ ์ 3.64 0.822 0.896 
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5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 
ผูต้อบแบบสอบถามสว่นมากเป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชาย โดยเพศหญงิคดิเป็นรอ้ยละ 61 และเพศชายคดิเป็น

รอ้ยละ 39 จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด ส าหรบัช่วงอายุสว่นมากมอีายุระหวา่ง 26-30 ปี (รอ้ยละ 33) และ 
40 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 30) อกีทัง้มรีะดบัการศกึษาสว่นมากในระดบัปรญิญาตร ี
5.4 การวิเคราะหผ์ลการวิจยั 

งานวิจัยน้ีทดสอบสมมติฐานการวิจัยจากกรอบแนวคิดการวิจัยด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงชัน้ 
(Hierarchical regression) ผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงในภาพที ่2 และตารางที ่2 โดยใชค้่า p-value ทีน้่อยกวา่หรอืเท่ากบั 0.05 
เป็นตวัก าหนดนยัส าคญัทางสถติ ิซึง่แสดงคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score) โดยสามารถวเิคราะหผ์ลทางสถติิ
ไดด้งัน้ี 

5.4.1 ทศันคติต่อพฤติกรรม ผลทางสถติแิสดงให้เหน็ว่า การให้ความรู ้ความบนัเทงิ และแหล่งขอ้มูลที่มคีวาม
น่าเชื่อถอื สง่อทิธพิลต่อทศันคตติ่อพฤตกิรรม โดยมคีวามผนัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 64.7 (R2 = 0.647) รายละเอยีด
ของอทิธพิลแต่ละปัจจยัมดีงัน้ี 

5.4.1.1 การให้ความรู้ ส่งอทิธพิลทางตรงกบัทศันคติต่อพฤตกิรรม ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.324 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานการวจิยัที่ 1 ที่กล่าวว่า การให้ความรู้ผ่านวดิีโอ
ออนไลน์สง่ผลในเชงิบวกกบัทศันคตติ่อพฤตกิรรม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Chris (2015) ทีก่ล่าววา่ พฤตกิรรม
ของผู้บรโิภคทางสื่ออเิลก็ทรอนิกสส์่วนมาก เมื่อได้รบัความรูผ้่านรูปแบบวดิโีอออนไลน์ จะช่วยสรา้งความเขา้ใจต่อ
สถานทีน่ัน้ๆ ทีน่ าเสนอและเกดิทศันคตเิชงิบวกขึน้ ท าใหเ้กดิการยอมรบัและตอ้งการไปยงัสถานทีน่ัน้ๆ 

5.4.1.2 ความบนัเทิง ส่งอิทธพิลทางตรงกบัทศันคติต่อพฤติกรรม ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ิทธพิลเท่ากบั 0.275 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่2 ทีก่ล่าววา่ การใหค้วามบนัเทงิผ่านวดิโีอ
ออนไลน์ส่งผลในเชงิบวกกบัทศันคตติ่อพฤตกิรรม ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Chris (2015) และปานิดา             
สนิธรรมรงค ์และนภดล ลมพล ู(2558) ทีก่ลา่ววา่ พพิธิภณัฑไ์มจ่ าเป็นตอ้งแสดงเพยีงเน้ือหาเทา่นัน้ แต่ควรใหผู้บ้รโิภค
รบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบัพพิธิภณัฑใ์นรปูแบบของแหล่งความบนัเทงิดว้ย เช่น กจิกรรมสรา้งความสนุกและการมสีว่นรว่มกบั
พพิธิภณัฑ ์เพือ่ปรบัทศันคตเิชงิลบทีค่นไทยสว่นมากมกัมองวา่ พพิธิภณัฑเ์ป็นเพยีงสถานทีเ่กบ็วตัถุโบราณ 

5.4.1.3 แหล่งข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ ส่งอิทธิพลทางตรงต่อทศันคติกบัพฤติกรรม ที่ค่าสมัประสทิธิ ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.359 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยัที่ 3 ที่กล่าวว่า 
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือของวดิีโอออนไลน์ส่งผลในเชิงบวกกบัทศันคติต่อพฤติกรรม ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
Zheng (2002) ทีก่ล่าววา่ ขอ้มลูในการน าเสนอหรอืผูน้ าเสนอมาจากแหล่งทีม่คีวามน่าเชื่อถอืมากเท่าใด จะสง่ผลใหผู้้
เขา้ชมเกดิทศันคตเิชงิบวกต่อพพิธิภณัฑม์ากขึน้ดว้ย โดยการสรา้งความน่าเชื่อถอืจากการใชผู้เ้ชีย่วชาญ (Expertise) 
หรอืการใชผู้ม้คีวามน่าเชื่อถอื (Trustworthiness) ท าใหเ้กดิแรงจงูใจในการแนะน าต่อกบับุคคลอื่น 

5.4.2 ความตัง้ใจ ผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า ทัศนคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤตกิรรม การให้ความรู ้ความบนัเทงิและแหล่งขอ้มูลที่มคีวามน่าเชื่อถอืส่งอทิธพิลต่อ
ความตัง้ใจ โดยมคีวามผนัแปรตามเทา่กบัรอ้ยละ 49.5 (R2 = 0.495) รายละเอยีดของอทิธพิลแต่ละปัจจยัมดีงัน้ี 

5.4.2.1 ทศันคติต่อพฤติกรรม ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความตัง้ใจ ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ิทธิพลเท่ากบั 0.459 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที่ 4 ทีก่ล่าววา่ ทศันคตติ่อพฤตกิรรมมผีลต่อ
ความตัง้ใจในการเขา้เยีย่มชมพพิธิภณัฑ ์ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Zheng (2002) ทีก่ล่าววา่ เน้ือหาแปลกใหมข่อง
วดิีโอออนไลน์ช่วยสร้างทศันคติเชิงบวกและส่งผลต่อความตัง้ใจในการเข้าเยี่ยมชมสถานที่นัน้ๆ เน่ืองจากรบัรู้ถึง
ประโยชน์ ความสนุกสนานและการสื่อสารที่ได้รบัจากแนวทางการตลาด ซึ่งมปีระโยชน์ส าหรบัการประชาสมัพนัธ์
พพิธิภณัฑ ์
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5.4.2.2 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง สง่อทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจ ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.459 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่5 ทีก่ล่าววา่ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิมี
ผลต่อความตัง้ใจในการเขา้เยีย่มชมพพิธิภณัฑ ์ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Paul (1993) ที่กล่าวว่า สื่อออนไลน์
รปูแบบปากต่อปาก (E-word of Mouth) เช่น การสง่วดิโีอออนไลน์ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจไปยงัสถานทีท่่องเทีย่ว
ต่างๆ ของคนไทย ซึ่งปัจจยัที่มกีารอ้างถงึบุคคลและกลุ่มอ้างองิจะส่งผลต่อการไปยงัสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรบัวดิโีอ
ออนไลน์มกัถูกสง่โดยกลุ่มเพื่อน ผ่านสงัคมออนไลน์และผูร้บัมกัพึง่พาขอ้ความทีไ่ดร้บัค าแนะน าไปสูก่ารตดัสนิใจไปยงั
สถานทีน่ัน้ๆ 

5.4.2.3 การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความตัง้ใจ ที่ค่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.180 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ซึ่งจากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า การรบัรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤตกิรรม ไม่สนับสนุนสมมุตฐิานการวจิยัที ่6 ทีก่ล่าวว่า การรบัรูค้วามสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เน่ืองจากค่าสมัประสิทธิอ์ิทธิพลมี
เครื่องหมายลบ ซึ่งมีทิศทางตรงกนัข้ามกบัสมมติฐานการวิจยัที่ตัง้ไว้ โดยอาจมีสาเหตุมาจากกลุ่มตวัอย่างที่ท า
แบบสอบถาม สว่นมากอยูใ่นชว่งอายวุยัท างาน คอื 26-30 ปี และผูท้ีม่อีาย ุ40 ปีขึน้ไป ทีม่เีวลาวา่งในวนัหยุดและมเีงนิ
จา่ยคา่เขา้ชม แต่มคีวามสนใจไปยงัหา้งสรรพสนิคา้หรอืสถานบนัเทงิทีม่สี ิง่อ านวยความสะดวกและมสีนิคา้หลากหลาย
ทีน่่าสนใจซึง่สามารถตอบสนองความตอ้งการไดม้ากกวา่พพิธิภณัฑ์ ดงันัน้จงึไมเ่หน็ดว้ยกบัการใชเ้วลาว่างกบัการเขา้
ชมพพิธิภณัฑแ์ละไมเ่หน็ถงึความคุม้คา่ของเงนิทีต่อ้งเสยีใหก้บัการเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์(ววิฒัน์ จนัทรก์ิง่ทอง, 2557) 

5.4.2.4 การให้ความรู้ สง่อทิธพิลทางออ้มผา่นทศันคตติ่อพฤตกิรรมไปยงัความตัง้ใจในการเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์
ทีค่า่สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเทา่กบั 0.149 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

5.4.2.5 ความบนัเทิง สง่อทิธพิลทางออ้มผ่านทศันคตติ่อพฤตกิรรมไปยงัความตัง้ใจในการเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์
ทีค่า่สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเทา่กบั 0.126 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

5.4.2.6 แหล่งข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ ส่งอทิธพิลทางอ้อมผ่านทศันคตติ่อพฤตกิรรมไปยงัความตัง้ใจใน
การเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์ทีค่า่สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเทา่กบั 0.165 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

5.4.3 พฤติกรรม ผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า ความตัง้ใจ ทศันคติต่อพฤติกรรม การรบัรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมและการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ ส่งอทิธพิลต่อพฤตกิรรม โดยมคีวามผนัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 52.3 
(R2 = 0.523) รายละเอยีดของอทิธพิลแต่ละปัจจยัมดีงัน้ี 

5.4.3.1 ความตัง้ใจ สง่อทิธพิลทางตรงต่อพฤตกิรรมการเยีย่มชมพพิธิภณัฑ ์ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 
0.723 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่7 ทีก่ล่าววา่ ความตัง้ใจมผีลต่อการ
เขา้เยีย่มชมพพิธิภณัฑ ์ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Emily (2015) ทีก่ล่าววา่ การเขา้ชมพพิธิภณัฑส์ว่นมากเกดิจาก
เจตนา แต่ปัจจุบันแนวโน้มจ านวนของคนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลดลง เน่ืองจากมีสถานที่ที่น่าสนใจมากกว่า เช่น 
หา้งสรรพสนิคา้ ดงันัน้ถา้พพิธิภณัฑม์กีารปรบัตวัใหเ้ป็นมากกว่าพพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงวตัถุต่างๆ และสรา้งบรรยากาศ
ใหเ้สมอืนกบัสถานทีพ่กัผอ่นแหง่หน่ึง คนไทยกจ็ะเกดิความสนใจมากขึน้เชน่กนั 
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5.4.3.2 ทศันคติต่อพฤติกรรม สง่อทิธพิลทางออ้มผ่านความตัง้ใจทีจ่ะเขา้ชมพพิธิภณัฑไ์ปยงัพฤตกิรรมการ
เขา้ชมพพิธิภณัฑ ์ทีค่า่สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเทา่กบั 0.332 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

5.4.3.3 การรบัรู้ความสามารถในการควบคมุพฤติกรรม ส่งอทิธพิลทางอ้อมผ่านความตัง้ใจที่จะเขา้ชม
พพิธิภณัฑ์ไปยงัพฤตกิรรมการเขา้ชมพพิธิภณัฑ์ ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.130 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 

5.4.3.4 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง สง่อทิธพิลทางออ้มผา่นความตัง้ใจทีจ่ะเขา้ชมพพิธิภณัฑไ์ปยงัพฤตกิรรม
การเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเทา่กบั 0.325 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

 
ภาพที ่2 ผลการวเิคราะหก์รอบแนวคดิการวจิยัการใชว้ดิโีอออนไลน์เพือ่สรา้งความตัง้ใจ 

ในการเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์
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6. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
6.1 สรปุผลการวิจยั 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการเขา้ชมพพิธิภณัฑข์องคนไทยมากทีสุ่ด ประกอบดว้ย ความตัง้ใจ 
ทศันคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง แหล่งข้อมูลที่มคีวามน่าเชื่อถือ การให้ความรู้ และความบนัเทิง 
ตามล าดบั ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กรอบแนวคดิการใช้วดิโีอออนไลน์เพื่อสร้างความตัง้ใจในการเยี่ยมชมพพิธิภณัฑ์ใน
กรงุเทพมหานครมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ดงัน้ี 

1. ก่อนที่บุคคลหน่ึงจะตดัสนิใจไปยงัสถานที่หน่ึง มกัท าการสอบถามขอ้มูลจากกลุ่มอ้างองิที่เชื่อถอืและค้นหา
ขอ้มลูผา่นอนิเทอรเ์น็ตเพือ่สนบัสนุนการตดัสนิใจ ตามประเดน็ของพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบักลุ่มอา้งองินัน้  

2. วิดีโอออนไลน์สามารถสร้างความประทับใจต่อผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ส่งผลให้มีคนรู้จ ักและสนใจเข้าชม
พพิธิภณัฑศ์ลิปะมากขึน้ 

3. ความบนัเทงิช่วยสรา้งความสมัพนัธ์ที่ดกีบัคุณค่าและทศันคตติ่อการรบัชมวดิโีอออนไลน์ต่างๆ ดงันัน้ถ้าให้
ผูบ้รโิภครบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบัพพิธิภณัฑ ์ในรปูแบบของแหล่งเรยีนรูแ้ละแหล่งความบนัเทงิ เพื่อเป็นเสมอืนเครื่องมอืช่วย
ปรบัทศันคตเิชงิลบ ทีค่นสว่นมากมกัมองวา่ พพิธิภณัฑเ์ป็นเพยีงสถานทีเ่กบ็วตัถุโบราณได ้

4. พพิธิภณัฑต์้องปรบัตวัใหม้ากกว่าพพิธิภณัฑท์ี่จดัแสดงวตัถุต่างๆ และสรา้งบรรยากาศใหเ้สมอืนกบัสถานที่
พกัผอ่นแหง่หน่ึง เพือ่ดงึดดูคนเขา้ชมมากขึน้ 

อยา่งไรกต็ามการควบคุมพฤตกิรรมการรบัรูท้ีม่ผีลต่อความตัง้ใจในการเขา้เยีย่มชมพพิธิภณัฑ ์ไมม่คีวามสอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ กล่าวคอื บุคคลที่มคีวามพร้อมของเวลาและเงนิ จะไม่เห็นด้วยกบัการใช้เวลาในการเขา้ชม
พพิธิภณัฑ ์รวมถงึไม่เหน็ถงึความคุม้ค่าของเงนิทีต่อ้งเสยีใหก้บัการเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์เน่ืองจากคดิว่า มสีิง่อื่นทีคุ่ม้ค่า
และน่าสนใจมากกวา่ 
6.2 ประโยชน์ของงานวิจยัทางภาคทฤษฎี 

งานวจิยัน้ีได้อ้างอิงทฤษฎีพฤตกิรรมตามแผน และปัจจยัจากงานวจิยัในอดตี ประกอบด้วย ปัจจยัการให้ความรู ้
ปัจจยัความบนัเทงิ และปัจจยัแหลง่ขอ้มูลทีน่่าเชื่อถอื ไดผ้ลดงัน้ี 

6.2.1 ขอ้มูลเชงิประจกัษ์สนับสนุนทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผนบางสว่น กล่าวคอื ขอ้มลูสนับสนุนว่า ปัจจยัทศันคติ
ต่อพฤตกิรรมและปัจจยัการคลอ้ยตามกลุ่มอ้างองิ สง่ผลต่อพฤตกิรรมการเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์ผ่านปัจจยัความตัง้ใจ แต่
ขอ้มูลไม่สนับสนุนว่า ปัจจัยการรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมส่งผลต่อพฤตกิรรมการเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์
ผ่านปัจจยัความตัง้ใจ ดงันัน้ การที่จะน าทฤษฎีพฤตกิรรมตามแผนไปอธบิายพฤตกิรรมการเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์จงึควร
กระท าดว้ยความระมดัระวงั 

6.2.2 ขอ้มลูเชงิประจกัษ์สนบัสนุนงานวจิยัของ Zheng (2002) และ Tyler (2011) ซึง่ท าการศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อ
ทศันคตขิองลูกค้า โดยใช้วดิโีอออนไลน์เป็นเครื่องมอืส าคญั กล่าวคอื ปัจจยัการให้ความรู้ ปัจจยัความบนัเทงิ และ
ปัจจยัแหล่งขอ้มูลที่น่าเชื่อถอืส่งผลต่อปัจจยัทศันคตติ่อพฤตกิรรม ซึ่งท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์ผ่าน
ปัจจยัความตัง้ใจ โดยผูว้จิยัไดน้ าปัจจยัขา้งตน้มาเสรมิกบัทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน เพือ่ทีจ่ะสามารถอธบิายพฤตกิรรม
การเขา้ชมพพิธิภณัฑไ์ดส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่4 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2560 หน้า 81 

6.3 ประโยชน์ของงานวิจยัทางภาคปฏิบติั 
ผูบ้รหิารหรอืผูด้แูลพพิธิภณัฑส์ามารถน าผลวจิยัไปใชเ้พือ่พฒันาการประชาสมัพนัธใ์หค้นไทยเปลีย่นทศันคตเิชงิลบ

ต่อพพิธิภณัฑ ์ดงัน้ี 
6.3.1 สรา้งแนวทางในการท าสื่อประชาสมัพนัธ์ที่เหมาะสมกบัพพิธิภณัฑ์ ผ่านวดิโีอออนไลน์ที่ให้ความรู ้ความ

บนัเทงิ หรอืน าเสนอขอ้มลูทีม่คีวามน่าเชื่อถอืแก่ผูร้บัสาร 
6.3.2 การใหค้วามรูก้บักลุ่มเป้าหมายดว้ยการใชว้ดิโีอออนไลน์ทีม่เีน้ือหาสามารถเขา้ใจไดง้า่ย มรีปูแบบทีน่่าสนใจ 

สนุกสนาน และเผยแพรโ่ดยผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูท้ีม่คีวามน่าเชื่อถอื 
6.3.6 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์โดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง และการสื่อสารแบบปากต่อปากบน

อนิเทอรเ์น็ต 
6.4 ข้อจ ากดังานวิจยั และงานวิจยัต่อเน่ือง  

เพือ่ประโยชน์ในดา้นการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่ทางผูว้จิยัจงึขอเสนอแนะการท าวจิยัต่อเน่ือง ดงัต่อไปนี้ 
1. ผลการวจิยัน้ีอาจใชไ้ม่ได้กบัประชากรที่อายุต ่ากว่า 26 ปี เน่ืองจากงานวจิยัน้ีจดัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง

อายุต ่ากว่า 26 ปีเพยีงร้อยละ 17 เท่านัน้ ซึ่งกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวเป็นวยัเรยีนที่อาจจะยงัไม่มคีวามพร้อมในปัจจยั
ต่างๆ ทีง่านวจิยัน้ีท าการศกึษา 

2. เน่ืองจากวดิโีอที่จดัท าไม่ไดจ้ าแนกตามพพิธิภณัฑแ์ต่ละแห่ง ทีม่คีวามแตกต่างกนั โดยเป็นการน าเสนอวดิโีอ
เกีย่วกบัพพิธิภณัฑโ์ดยทัว่ไปเท่านัน้ ดงันัน้หากจะน าผลการวจิยัไปใชค้วรใชอ้ยา่งระมดัระวงั 

3. งานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาถึงกลุ่มตวัอย่างและพพิธิภณัฑ์ของไทยเท่านัน้ ดงันัน้ งานวจิยัจะไม่ครอบคลุมถึง
ทศันคตติ่อพฤตกิรรมและการน าไปใชก้บัชาวต่างชาต ิ

4. การศกึษาปัจจยัอื่นๆ ที่ส่งผลกบัทศันคตติ่อพฤตกิรรม ซึ่งจะส่งผลใหเ้กดิความตัง้ใจในการเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์
เน่ืองจากผลการวิจยั จากการน าเสนอวิดีโอที่เกี่ยวข้องกบัการให้ความรู้ ความบนัเทิง และแหล่งข้อมู ลที่มีความ
น่าเชื่อถือนัน้ ส่งผลกบัทศันคติต่อพฤตกิรรมที่ประมาณรอ้ยละ 65 ซึ่งแสดงว่า ยงัคงมปัีจจยัอื่นๆ ที่นอกจากการให้
ความรู้ ความบนัเทิง และแหล่งข้อมูลที่มคีวามน่าเชื่อถือ ที่สามารถช่วยปรบัทศันคติให้คนไทยเกิดทศันคติที่ดีต่อ
พพิธิภณัฑใ์นกรงุเทพมหานครได ้

5. การศึกษาการใช้รูปแบบวิดีโอออนไลน์รูปแบบอื่น นอกเหนือจากวิดีโอรูปแบบของการน าเสนอโดยผู้ที่มี
ชื่อเสยีงหรอืเป็นทีรู่จ้กัเพือ่หาวดิโีอทีห่ลากหลายในการใชเ้ป็นเครือ่งมอื ในการประชาสมัพนัธอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพในยุค
ของโลกอนิเทอรเ์น็ต 

6. การวจิยัครัง้น้ี พบว่า การรบัรู้ความสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมส่งผลต่อความตัง้ใจในการเขา้เยีย่มชม
พพิธิภณัฑ์มคี่าตดิลบ ซึ่งมคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.1800 จงึควรศกึษาว่า มปัีจจยัเพิม่เตมิใดบ้างที่ส่งผลต่อ
ปัจจยัการรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤตกิรรม 

7. เพิม่ช่องทางในสงัคมออนไลน์ เพื่อกระตุน้การรบัสือ่และเกดิความสนใจมากขึน้ เช่น เปิดช่องทางส าหรบัแสดง
ความคดิเหน็ (Review) พพิธิภณัฑแ์ต่ละแห่ง และสรา้งวดิโีอออนไลน์แบบไวน์ทีช่่วยดงึดดูความสนใจดว้ยการน าเสนอ
เน้ือหาเพยีง 6 นาท ีเป็นตน้ 

8. สร้างจุดเด่นของพิพิธภณัฑ์ ด้วยการน าเสนอวิดีโอออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงหรือ
ผสมผสาน เพื่อความแปลกใหม่ เช่น การประชาสมัพนัธ์ที่ผสมผสานการใหค้วามรูแ้ละความบนัเทงิ ภายในเน้ือเรื่อง
เดยีวกนั 
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