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13530426  : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง      : การวางแผนการสื่อสารการตลาดส าหรับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมความคิดเห็น ทัศนคติหรือ
มุมมองเกี่ยวกับการเดินทางไปพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ภายในประเทศไทย
จากกลุ่มตัวอย่าง และน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผล วางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการส าหรับ
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โดยนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เป็นพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยที่จัดแสดงเรื่องราวและ
ผลงานอันทรงคุณค่าของกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านการน าเสนอด้วยเทคนิค
สื่อผสมเสมือนจริง เน้นการสร้างปฎิสัมพันธ์และการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Interactive Self-Learning)  

ผลการวิจัยที่ได้จากการท าวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนั้นเป็นส่วนส าคัญในการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายตลอดจนทิศทางการสื่อสารซึ่งได้ข้อสรุปว่ากลุ่มเป้าหมายส่ วนใหญ่ยังไม่รู้จัก
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ดีเท่าที่ควร รวมถึงยังติดภาพพิพิธภัณฑ์โบราณๆในแบบเดิมๆ ดังนั้นต้องมุ่ง
สร้างการรับรู้และให้ข้อมูลแก่กลุ่มเป้าหมายก่อนเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แล้วจึงค่อย
กระตุ้นให้เดินทางมาท่ีนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

โดยแนวความคิดหลักที่ใช้ในการสื่อสารในครั้งนี้คือ “Play the Past” เล่นเรียนรู้สนุก
กับยุคสมัย เพ่ือตอกย้ าให้กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ว่าน่าเบื่อ เป็น
การเล่นสนุกที่ได้รับความรู้ควบคู่ไปด้วย น าเสนอผ่านเครื่องมือการสื่อสารต่างๆ อันได้แก่สื่อวีดีโอ
ออนไลน์ (Viral Clip), สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Advertising), นิตยสาร (Magazine), สื่อทางยานพาหนะ 
(Transit), สื่อนอกบ้าน (Out-of-Home), การจัดกิจกรรมเวิร์คชอป (Activity/Workshop), การ
จัดการตลาดเชิงกิจกรรม (Event), เว็บไซต์ (Website), เฟซบุ๊ก (Facebook), ยูทูป (Youtube), 
อินสตาแกรม (Instagram) และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Mobile Application) ซึ่งรูปแบบในการ
ผลิตชิ้นงานต่างๆ ได้ผ่านกระบวนการไตร่ตรองมาถึงความเป็นไปได้ในการน าไปใช้จริง และความคิด
สร้างสรรค์ที่สามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ และกระตุ้นให้
เดินทางมาที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
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กิตติกรรมประกาศ  

 
จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะความกรุณาจากอาจารย์กฤตศิลป์ เจริญธรรม

โชค ที่คอยช่วยเหลือและให้ค าแนะน ามาโดยตลอด และขอขอบพระคุณอาจารย์วราธร เจนจรัสสกุล 
อาจารย์ณัทภัค เวชกามา อาจารย์พชรพล สุวรรณกูฏ และอาจารย์ยุทธพันธ์ วนสาทิส อาจารย์ผู้
ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ที่ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเติมเต็มในจุดอ่อนต่าง ๆ และแก้ไขส่วนที่บกพร่อง
จนท าให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู้ จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

ขอบคุณเพ่ือนๆทุกคน ที่ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ และฝ่าฟันประสบการณ์การท าจุลนิพนธ์มา
ด้วยกัน  

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พ่ีสาว และน้องสาว ที่คอยช่วยเหลือและให้
ก าลังใจมาตลอด อีกทั้งคอยดูแล และสนับสนุนการศึกษาจนท าให้ลูกมีความส าเร็จในวันนี้ 
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สารบัญ 
 

                                            หน้า 
 

บทคัดย่อ     ง 
กิตติกรรมประกาศ            จ 
บทที่ 1   บทน า     1 
           ที่มาและความส าคัญของปัญหา     1 
           วัตถุประสงค์     9 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์         9 
ขั้นตอนการศึกษา             9 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ           10 
แผนการด าเนินงาน           11 
นิยามศัพท์            12

บทที ่2   ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง         13 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ     13 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค        21 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ       24 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ       25 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการตลาดเชิงกิจกรรม      29

บทที่ 3   การเก็บข้อมูล            32 
วิธีด าเนินการวิจัย            32 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง          32 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย          33 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา          33 
การเก็บรวบรวมข้อมูล           34 
การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล         35

บทที่ 4   ผลการศึกษา            37 
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ           37 
ระยะที ่1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก         38 
ระยะที ่2 การท าแบบสอบถาม          39 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

                                            หน้า 
 

ระยะที ่3 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก         53 
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ           56 
สรุปและวิเคราะห์ผลการวิจัย          57 

บทที ่5   กลยุทธ์การสื่อสาร และการผลิตชิ้นงาน         58 
วิเคราะห์สถานการณ์           58 
ส่วนผสมทางการตลาด           59 
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์           59 
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค        60 
กลุ่มเป้าหมาย            62 
วัตถุประสงค์ทางการตลาด          63 
วัตถุประสงค์ทางการสื่อสารการตลาด         63 
แนวคิดการสื่อสารการตลาด          63 
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด          64 
ตารางแผนการด าเนินงาน          95 

บทที่ 6   สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ         96 
           บรรณานุกรม            97 
ภาคผนวก 
           ภาคผนวก ก การออกแบบงานสร้างสรรค์       100 
           ภาคผนวก ข ตัวอย่างแบบสอบถาม        104 
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สารบัญตาราง 
 

ตาราง                                            หน้า 
 

1-1 ขั้นตอนการด าเนินงาน           11 
4-1 จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามเพศ        40 
4-2  จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามอายุ        40 
4-3  จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามระดับการศึกษา      40 
4-4  จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามอาชีพ       41 
4-5  จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน     41 
4-6 จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามกิจกรรมยามว่าง      42 
4-7 จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามพฤติกรรมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์    42 
4-8  จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามจ านวนครั้งที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์    43 
4-9  จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามวัตถุประสงค์หลักท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์   43 
4-10  จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามช่องทางการรับข่าวสารจากพิพิธภัณฑ์   43 
4-11 จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามเหตุผลที่ไม่เคยเข้าชมพิพิธภัณฑ์    44 
4-12 จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามการรู้จักนิทรรศน์รัตนโกสินทร์    45 
4-13  จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามแหล่งการรับรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์   45 
4-14  จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามการเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์    46 
4-15   จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าชม 
  นิทรรศน์รัตนโกสินทร์           46 
4-16   จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามรูปแบบการเดินทางไปนิทรรศน์รัตนโกสินทร์  46 
4-17 จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามสิ่งที่ประทับใจ      47 
4-18   จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามพฤติกรรมการแนะน าให้ผู้อ่ืนเข้าชม   47 
4-19  จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามภาพลักษณ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์   47 
4-20  จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามช่องทางการรับข่าวสารจากนิทรรศน์ 

รัตนโกสินทร์             48 
4-21  จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามประเภทข่าวสารที่ต้องการรับจากนิทรรศน์ 
 รัตนโกสินทร์             49 
4-22  จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคนิคการจัดแสดงกับ 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีความส าคัญต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่าง
มากเพราะเป็นมหานครที่เปี่ยมล้นด้วยเสน่ห์ มีความหลากหลายทางด้านสินค้าและบริการ วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่หลากหลายซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาสัมผัสได้ รวมถึงยังเป็นเมืองหลวงที่มี 
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมาย โดยเฉพาะบริเวณรอบพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์อันเป็น 
ย่านประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งรวมสถานที่ส าคัญๆมากมายอาทิเช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระ 
ที่นั่งโลหะปราสาท รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์ที่เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต 
ของผู้คนในอดีต 

พิพิธภัณฑ์นับเป็นแหล่งการเรียนรู้และแหล่งนันทนาการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่แสดงถึง 
ประวัติศาสตร์ความเจริญก้าวหน้าและอารยะธรรมของประเทศนั้นๆ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพความรู้ 
ของประชาชน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเสริมสร้างความภูมิใจในชุมชน ชาติพันธุ์ของ 
ประชาชนท้องถิ่นนั้นๆ อีกทั้งเป็นที่รวบรวมวัตถุ ข้อมูลความรู้ต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่แหล่ง 
ท่องเที่ยวประเภทอ่ืนๆเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและบริบท  
ของสังคมวัฒนธรรมในชุมชนนั้นๆ ดังพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิด 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา พ.ศ.2504 มีใจความตอนหนึ่งว่า “โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และโบราณสถานทั้งหลายเป็นของมีคุณค่า และจ าเป็นต่อการศึกษาค้นคว้าในทางประวัติศาสตร์ศิลป 
โบราณคดีเป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยที่มีมาแต่อดีตควรสงวนรักษาไว้ให้คงทน
ถาวรเป็นสมบัติส่วนรวมของชาติตลอดกาล...” รวมไปถึงในประเทศต่างๆที่เจริญแล้ว เช่น สหราช
อาณาจักร สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ฯลฯ จะส่งเสริมสนับสนุนกิจการพิพิธภัณฑ์ของ 
ตน เพ่ือให้เป็นแหล่งวิทยาการส าหรับการศึกษาของประชาชนในประเทศ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศผู้มาเยือน นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เจริญแล้วก็นิยมเข้าเยี่ยม  
ชมพิพิธภัณฑ์เพราะการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ก็เท่ากับได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศ 
ด้วย ดังที่ ศรีศักร วัลลิโภดม (2544) ได้กล่าวไว้ว่า “พิพิธภัณฑ์จะมีความหมายในภาพรวมที่เชื่อมโยง 
ระหว่างประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของมนุษย์ และความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติ และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น หากนักท่องเที่ยวเข้ามาชมจะเกิดความเข้าใจและสามารถเลือกเฟ้นว่าจะไป 
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เที่ยวชมอะไรในท้องถิ่นได้อย่างมีความหมาย...” (คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา 2552) 
ในปัจจุบันประเทศไทยมีจ านวนพิพิธภัณฑ์ทั้งสิ้น 1305 แห่ง (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 

(องค์การมหาชน), ออนไลน์) โดยการแบ่งเป็นเขตพ้ืนที่ แบ่งเป็นภาคกลางไม่รวมพ้ืนที่เขตกรุงเทพ 
มหานครจ านวน 279 แห่ง, ภาคตะวันตกจ านวน 96 แห่ง, ภาคเหนือจ านวน 284 แห่ง, ภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือจ านวน 208 แห่ง, ภาคใต้จ านวน 132 แห่ง, ภาคตะวันออกจ านวน 82 แห่งและใน
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมีจ านวนพิพิธภัณฑ์มากถึง 224 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 17.16 ของจ านวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศทั้งหมด อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมี
จ านวนพิพิธภัณฑ์เป็นจ านวนมากแต่มีประชาชนให้ความสนใจในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์จ านวนน้อย
ทั้งนี้อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการโดยมีผู้ลงความคิดเห็นไว้หลายท่านดังนี้ สุจิตต์ วงษ์เทศ (2527) 
ได้กล่าวถึงปัญหาของพิพิธภัณฑ์ว่า “ขาดการสนับสนุนจากสังคมโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ของ 
กรมศิลปากรที่มีอยู่ทั่วประเทศ แต่จัดพิพิธภัณฑ์เพียงรูปแบบเดียวท าให้คนส่วนใหญ่เบื่อจนท าให้ 
ค าว่าพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องล้าสมัย ประชาชนและรัฐบาลจึงไม่ให้ความส าคัญแก่พิพิธภัณฑ์เท่าที่ควร”, 
มนัส แก้วบูชา  และคณะ (2542) ได้ให้ความเห็นถึงปัญหาของพิพิธภัณฑ์ว่า “...ไม่ว่าจะเป็น 
พิพิธภัณฑ์ของรัฐ ของเอกชน หรือของท้องถิ่นในประเทศไทย มักประสบปัญหาคล้ายคลึงกันคือ 
ปัญหาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ที่หยุดนิ่ง (Dead Museum) เนื่องจากขาดความเคลื่อนไหว 
ในกิจกรรมที่แปลกใหม่ และความเข้าใจในงานพิพิธภัณฑ์ให้กับผู้ชม...”, ดักลาส เอ แอลเลน 
(Douglas A Allen อ้างถึงในกรมศิลปากร 2536) กล่าวถึงความส าคัญของประชาชนต่อกิจการ 
พิพิธภัณฑ์ว่า “ประชาชนเป็นส่วนส าคัญที่สุดที่พิพิธภัณฑ์จะต้องค านึงถึงเป็นประการแรกเพราะ 
เมื่อพิพิธภัณฑ์ไม่แยแสต่อปฎิกิริยาของประชาชนแล้ว ฐานะทางด้านงบประมาณซึ่งรัฐบาลของ 
ประชาชนจะจัดให้ก็ดี ความเจริญรุ่งเรืองเก่ียวกับการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ก็ดี ย่อมประสบแต่อุปสรรค” 

จากปัญหาพิพิธภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจะพบว่า พิพิธภัณฑ์ไม่เป็นที่นิยมของคนไทยมานักเพราะ
ในอดีตคนทั่วไปเข้าใจว่า พิพิธภัณฑ์ คือสถานที่เก็บรวบรวมของโบราณหรือของเก่าที่ไม่มีใครสนใจ 
และเป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศเงียบวังเวง เปรียบเสมือนคลั งเก็บของในสมัยโบราณ ซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวเป็นภาพลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ในสมัยก่อน แต่ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่
ส าคัญ โดยมีการพัฒนาทางเทคนิคและรูปแบบการจัดแสดงให้ตื่นตาตื่นใจ น าความรู้และเทคโนโลยี
แบบใหม่มาใช้ตลอดจนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสาธารณูปโภคสมัยใหม่และระบบเครื่องมือกล
อัตโนมัติ ท าให้การท่องเที่ยวชมนอกจากจะได้ความรู้แล้วยังจะได้รับความสนุกเพลิดเพลินควบคู่กันไป
ด้วย รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในการจัดแสดงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์เพ่ือให้
ประชาชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมสามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่าง
กว้างขวาง และท าให้ผู้ชมเกิดความสนใจในกระบวนการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ดังที่ วิวรรธ์ จันทร์เทพย์ 
(2548) กล่าวไว้ว่า “นิทรรศการเป็นสื่อที่มีคุณค่าและมีศักยภาพสูงในการดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้
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ดีเนื่องจากความหลากหลายของสื่อสามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ชมได้ เพ่ือ
ถ่ายทอดประสบการณ์ เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ความคิด และข้อมูล ถ่ายทอดสิ่งที่เป็นนามธรรมให้
เป็นรูปธรรมได้โดยอาศัยสื่อต่างๆท าให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ดังนั้นนิทรรศการที่ดีจะสามารถสร้างอิทธิพล
ต่อผู้ชมทั้งในด้านความรู้ ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอารมณ์ และความรู้สึก การ
เปลี่ยนแปลงเจตคติ รวมทั้งการตัดสินใจ (ธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณ 2551) 

ซึ่งหนึ่งในแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญและมีคุณค่าคู่ควรแก่การศึกษา 
และคู่ควรแก่การเก็บรักษาไว้อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย นั่นก็คือ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์อาคารแห่ง 
การเรียนรู้รูปแบบใหม่ ตั้งอยู่บริเวณถนนราชด าเนินกลางซึ่งอยู่ติดกับลานพลับพลามหาเจษฎา 
บดินทร์ การจัดแสดงและการบริหารจัดการอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์มีบริษัทไรท์แมนจ ากัด 
เป็นผู้ด าเนินการ ภายในอาคารรวบรวมเรื่องราวในแง่มุมต่างๆของกรุงรัตนโกสินทร์โดยจัดแสดง 
นิทรรศการและผลงานอันทรงคุณค่าที่ไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อนผ่านเทคนิคการน าเสนอรูปแบบ 
ใหม่โดยอาศัยเทคโนโลยีอันทันสมัยทั้งสื่อจัดแสดงหุ่นจ าลองการใช้เทคนิคสื่อผสมเสมือนจริง 4 มิติซึ่ง
เป็นการน ามาประยุกต์ เ พ่ือใช้น า เสนอเป็นครั้ งแรกในประเทศไทย พร้อมด้วยเทคโนโลยี 
มุมมองแบบ 360 องศาที่จะสร้างบรรยายกาศรอบตัวของผู้เข้าชมให้เสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงเมื่อ  
200 ปีก่อนตลอดจนเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Interactive Self-Learning)  

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เป็นอาคารที่ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่ล่าสุดจากอาคารเฉลิมไทย 
เดิม ตั้งอยู่บริเวณถนนราชด าเนินกลางซึ่งอาคารเป็นงานสถาปัตยกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติ 
ศาสตร์กรุงเทพมหานครนับตั้งแต่มีพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ 5) ให้ตัดถนนราชด าเนินจากพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังโดยจัดวางรูปแบบ 
ตามลักษณะของ Champs Elysees ในประเทศฝรั่งเศสการก่อสร้างถนนราชด าเนินเริ่มตั้งแต่ปี
พ.ศ.2442 ส่วนอาคารตลอดแนวถนนราชด าเนินกลางได้เริ่มด าเนินการในปีพ .ศ. 2480 โดยการ
เวนคืนที่ดินทั้งสองฝั่งถนนข้างละ 40 เมตร และออกแบบโดยสถาปนิกหลายท่านได้แก่ มล.ปุ่มมาลา
กุล, คุณหมิว อภัยวงศ์ ซึ่งใช้แนวความคิดในการออกแบบจาก Champ Elysees ตามพระราชด าริ
เดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ปัจจุบันหลังจากหมดสัญญาเช่าแล้วส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จึงด าริที่จะ 
พัฒนาอาคารบริเวณถนนราชด าเนินกลาง โดยเริ่มจากอาคารซึ่งต่อจากลานพลับพลามหาเจษฎา 
บดินทร์ (พ้ืนที่ศาลาเฉลิมไทยเดิม) ซึ่งที่ตั้งอาคารนั้นเสมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเข้าสู่เขตพระราชธานี 
เมื่อครั้งในอดีตเปรียบได้กับเป็นประตูสู่กรุงรัตนโกสินทร์จึงก าหนดให้มีการจัดสร้างตกแต่งบูรณะ 
อาคารเดิมให้เป็นอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ข้อมูลและ 
แหล่งรวบรวมความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมของยุคกรุงรัตนโกสินทร์ที่สมบูรณ์ 
แบบที่สุดในประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่บนถนนราชด าเนินอีกด้วยโดยได้ 
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เริ่มโครงการก่อสร้างบูรณะอาคารและตกแต่งนิทรรศการภายในตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 และได้เปิดให้ 
สาธารณะชนได้เข้าชมเพ่ือร่วมภาคภูมิใจไปกับศิลปวิทยาการมรดกของแผ่นดิน และอารยะธรรมของ 
ประเทศในยุคที่เรียกว่ารัตนโกสินทร์นี้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 

โดยอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เป็นอาคาร 3 ชั้นไม่รวมชั้นลอยและที่ปลายของอาคาร
ทั้งสองด้านมีชั้น 4 ส าหรับเป็นจุดชมวิวในมุมสูงอาคารตั้งอยู่บนพ้ืนที่ขนาด 2,500 ตรม. พ้ืนที่ใช้สอย 
ภายในอาคารรวมทั้งสิ้น 8,000 ตรม. 

โดยแบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 9 ห้องจัดแสดงดังนี้ 
1. รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ (Grandeur Rattanakosin) ร่วมย้อนกลับไปสู่เมื่อครั้ง

แรกเริ่มสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ด้วยภาพยนตร์สื่อผสม 4 มิติชัดเจนทั้งภาพเสียงและสัมผัสน าเสนอ 
ประวัติความเป็นมาของการก าเนิดกรุงรัตนโกสินทร์ที่ยิ่งใหญ่ทัดเทียมกรุงศรีอยุธยาด้วยพระ
อัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งบรมราชจักรี  

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1-1 ภาพห้องจัดแสดงนิทรรศการห้องรัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ 
ทีม่า: นิทรรศน์รัตนโกสินทร์.  รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์.  เข้าถึงเมื่อ 16 มิถุนายน 2556.  เข้าถึงได้จาก 
http://www.nitasrattanakosin.com 

2. เกียรติยศแผ่นดินสยาม (The Prestige of The Kingdom) ความยิ่งใหญ่สง่างามของ
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามคือเครื่องแสดงเกียรติยศของแผ่นดินทุกองค์ประ 
กอบของสถาปัตยกรรมล้วนแฝงความหมายยิ่งใหญ่เป็นแหล่งรวมงานศิลปกรรมอันประณีตล้ าค่าที่ 
ควรศึกษาและภาคภูมิตื่นตาไปกับโมเดลพระบรมมหาราชวังสุดสมบูรณ์แบบ (ประกอบภาพโมเดล 
พระบรมมหาราชวัง) ครั้งแรกที่คุณจะได้ชมพระแก้วมรกตในเครื่องทรงครบทั้ง 3 ฤดู ลัดเลาะ 
ประตูย่ าค่ าเข้าสู่เขตพระราชฐานชั้นใน เขตต้องห้ามส าหรับผู้ชายสถานที่รังสรรค์ศิลปวิทยาการแห่ง 
ยอดกุลสตรีที่ครั้งนี้ผู้ชายก็มีสิทธิ์เข้าชม 
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ภาพที่ 1-2 ภาพห้องจัดแสดงนิทรรศการห้องเกียรติยศแผ่นดินสยาม 
ที่มา: นิทรรศน์รัตนโกสินทร์.  เกียรติยศแผ่นดินสยาม.  เข้าถึงเมื่อ 16 มิถุนายน 2556.  เข้าถึงได้จาก 
http://www.nitasrattanakosin.com 

3. เรืองนามมหรสพศิลป์ (Remarkable Entertainments) พระมหากษัตริย์ตลอดสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์อุปถัมภ์มหรสพโดยโปรดให้จัดแสดงในหลายโอกาสเพ่ือบ ารุงขวัญประชาชนหนัง
ใหญ่โขนร าละครและหุ่นต่างๆคือมหรสพส าคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ ย้อนยุคไปชมบรรยากาศมหรสพ
สมโภชในมุมมอง 360 องศา เพลิดเพลินไปกับแอนิเมชั่นลายไทยเรื่องรามเกียรติ์เรียนรู้ภาษาท่าทาง
โขนกับ 4 ตัวละครหลักพระนางยักษ์และลิง ทดสอบฝีมือการเชิดหุ่นกระบอกกับเจ้าจุกและเจ้าแกละ 
ได้ภายในห้องจัดแสดง 

 

ภาพที่ 1-3 ภาพห้องจัดแสดงนิทรรศการห้องเรืองนามมหรสพศิลป์ 
ที่มา: นิทรรศน์รัตนโกสินทร์.  เรืองนามมหรสพศิลป์.  เข้าถึงเมื่อ 16 มิถุนายน 2556.  เข้าถึงได้จาก 
http://www.nitasrattanakosin.com 

4. ลือระบิลพระราชพิธี (Renowned Ceremonies) พระราชพิธีคือธรรมเนียมที่ยิ่งใหญ่
ที่ปฎิบัติสืบเนื่องมาแต่โบราณกาล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยผสกนิกร โปรดเกล้าฯให้
ฟ้ืนฟูพระราชพิธีมงคงจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเพ่ือบูชาขวัญก าลังใจให้กับเกษตรกรไทย ชื่นชมพระ
ราชพิธีเสด็จพระราชด าเนินโดยกระบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในรูปแบบ 3 มิต ิดังภาพที่ 1-4 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 
 

 

 

ภาพที่ 1-4 ภาพห้องจัดแสดงนิทรรศการห้องลือระบิลพระราชพิธี 
ที่มา: นิทรรศน์รัตนโกสินทร์.  ลือระบิลพระราชพิธี.  เข้าถึงเมื่อ 16 มิถุนายน 2556.  เข้าถึงได้จาก 
http://www.nitasrattanakosin.com 

5. สง่าศรีสถาปัตยกรรม (Graceful Architectures) ภาคภูมิใจกับเอกลักษณ์ของ
สถาปัตยกรรมวังวัดบ้านในกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปแต่ละสมัย เรียนรู้การ
เปลี่ยนแปลงของวัง เล่นเกมเรียนรู้หลักการสร้างวัดแบบมัลติทัช เดินทางโดยทางเรือรถลากและ
รถยนตร์เพื่อชมตัวอย่างบ้านในสมัยต่างๆในกรุงรัตนโกสินทร์ 

 

ภาพที่ 1-5 ภาพห้องจัดแสดงนิทรรศการห้องสง่าศรีสถาปัตยกรรม 
ที่มา: นิทรรศน์รัตนโกสินทร์.  สง่าศรีสถาปัตยกรรม.  เข้าถึงเมื่อ 16 มิถุนายน 2556.  เข้าถึงได้จาก
http://www.nitasrattanakosin.com 

6. ดื่มด่ าย่านชุมชน (Impressive Communities) น าเสนอความเป็นมาและเอกลักษณ์
ของชุมชนบนเกาะรัตนโกสินทร์เพียงแค่ก้าวเท้าไปยังจุดที่ตั้งของชุมชนจะปรากฏลวดลายสวยงามน า
ผู้ชมไปท าความรู้จักชุมชนนั้นพร้อมชื่นชมผลงานการรังสรรค์จากชุมชนต่างๆซึ่งบางชิ้นหาชม  
ได้ยากในปัจจุบัน ดังภาพที่ 1-6 
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ภาพที่ 1-6 ภาพห้องจัดแสดงนิทรรศการห้องดื่มด่ าย่านชุมชน 
ที่มา: นิทรรศน์รัตนโกสินทร์.  ดื่มด่ าย่านชุมชน.  เข้าถึงเมื่อ 16 มิถุนายน 2556. เข้าถึงได้จาก
http://www.nitasrattanakosin.com 

7. เยี่ยมยลถิ่นกรุง (Sight-Seeing Highlights) รวบรวมและน าเสนอสถานที่น่าสนใจบน
เกาะรัตนโกสินทร์หลายรูปแบบทั้งสถานที่ที่น่าสนใจในเชิงสถาปัตยกรรมอันสวยงานสวนสาธารณะ
ยอดนิยมพิพิธภัณฑ์ที่ควรเยี่ยมชมแหล่งรวมอาหารการกินและจับจ่ายสินค้าตลอดจนย่านที่เป็นสีสัน
ในยามค่ าคืนซ่ึงแต่ละสถานท่ีต่างก็มีบรรยากาศอันชวนให้หลงใหลในแบบฉบับของตัวเอง สามารถเข้า
ชมกรุงเก่าภายในห้องจัดแสดง  

 

ภาพที่ 1-7 ภาพห้องจัดแสดงนิทรรศการห้องเยี่ยมยลถิ่นกรุง 
ที่มา: นิทรรศน์รัตนโกสินทร์.  เยี่ยมยลถิ่นกรุง.  เข้าถึงเมื่อ 16 มิถุนายน 2556.  เข้าถึงได้จาก 
http://www.nitasrattanakosin.com 

8. เรืองรุ่งวิถีไทย (The Colorful Thai Way of Living) รวบรวมและน าเสนอวิถีชีวิต
ของคนไทยนับตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนถึงปัจจุบันผ่านมัลติทัชเกมการเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีปัจจัยและอิทธิพลต่างๆอันน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ  
การด าเนินชีวิตของคนไทยในแต่ละยุคสมัย 
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ภาพที่ 1-8 ภาพห้องจัดแสดงนิทรรศการห้องเรืองรุ่งวิถีไทย 
ที่มา: นิทรรศน์รัตนโกสินทร์.  เรืองรุ่งวิถีไทย.  เข้าถึงเมื่อ 16 มิถุนายน 2556.  เข้าถึงได้จาก 
http://www.nitasrattanakosin.com 

9. ดวงใจปวงประชา (The Heart and Soul of the Nation) รวบรวมและน าเสนอ
เรื่องราวพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจที่ส าคัญของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทั้ง9
รัชกาลตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันผ่านการเล่าเรื่องราวจากคุณยายสู่หลานชายตัวน้อย  
ภายในห้องจัดแสดง  

 

ภาพที่ 1-9 ภาพห้องจัดแสดงนิทรรศการห้องดวงใจปวงประชา 
ที่มา: นิทรรศน์รัตนโกสินทร์.  ดวงใจปวงประชา.  เข้าถึงเมื่อ 16 มิถุนายน 2556.  เข้าถึงได้จาก  
http://www.nitasrattanakosin.com 

นอกจากนิทรรศการแล้วยังมีพ้ืนที่ส าหรับนิทรรศการหมุนเวียน (Event Hall) ที่บริเวณ 
โถงชั้น 1 พ้ืนที่ประมาณ 300 ตรม.เพ่ือส าหรับให้บริการแก่สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชน 
ในการใช้จัดกิจกรรมหรือนิทรรศการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนบริการห้องสมุดร้านค้า  
จ าหน่ายของที่ระลึกอาหารเครื่องดื่ม 

ถึงแม้ว่านิทรรศน์รัตนโกสินทร์จะมีคุณค่ามากเพียงใดก็ตามคนไทยเองกลับรู้จักและให้ 
ความสนใจในประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนะธรรมที่มีคุณค่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งหากเป็นอย่างนี้ 
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ต่อไปพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์หรือนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ก็จะถูกลืมเลือนไปด้วยเหตุนี้ เองจึง 
ท าให้เกิดความสนใจว่านิทรรศน์รัตนโกสินทร์สามารถกลับมาเป็นที่รู้จัก และเป็นสถานที่ที่น่า 
สนใจของประชาชนในประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้นหากมีการจัดวางแผนการสื่อสารการตลาดให้คนไทยมี
ความสนใจที่จะเดินทางมาใช้บริการนิทรรศน์รัตนโกสินทร์แห่งนี้ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างศึกษาถึงทัศนคติ และพฤติกรรมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมาย 
2. เพ่ือศึกษาหาช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับการตลาดในปัจจุบัน 
3. เพ่ือสร้างสรรค์ชิ้นงาน และวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ อย่างมี

ประสิทธิภาพให้กับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
 

ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 

1. ศึกษาข้อมูลของนิทรรศน์รัตนโกสินทร์จากทางเว็บไซต์ หนังสือที่เก่ียวข้อง 
2. ระเบียบวิธีวิจัยในการจัดท าจุลนิพนธ์นี้จะใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) กับผู้ดูแลนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
และกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งจะเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 

3. ศึกษาความคิดเห็นและทัศนคติที่มีต่อนิทรรศน์รัตนโกสินทร์พฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารและปัจจัยที่มีผลในการโน้มน้าวซึ่งท าให้เกิดความสนใจและตัดสินใจในการเดินทางมาใช้
บริการ 

4. การน าผลวิจัยที่ได้รับมาวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การให้แก่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ“การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การส าหรับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์” ซึ่งประชาชนในประเทศไทยยังมีการรับรู้น้อยอีกทั้งมีการสื่อสาร
การตลาดไม่มากนักดังนั้นจึงต้องศึกษาข้อมูลทั้งในด้านของกลยุทธ์การสื่อสารและกลุ่มผู้บริโภค เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดโดยจะมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

1. ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องจากแหล่งต่างๆ 
    1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) 
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          1.1.1 สัมภาษณ์ผู้ดูแลอาคารนิทรรน์รัตนโกสินทร์ในรูปแบบสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) 

          1.1.2 การท าแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 120 คน
เพ่ือต้องการทราบถึงพฤติกรรมทัศนคติรวมถึงช่องทางการเปิดรับข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย 

          1.1.3 สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มที่เคยเดินทางไปนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และกลุ่มที่ไม่เคยเดินทางไปนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และน ามาเป็นข้อมูลประกอบในการท า
วิจัยและเพ่ือหาแนวทางในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

    1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆเพ่ือใช้
เป็นวัตถุดิบในการวิเคราะห์แผนงานการสร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณาโดยเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) เริ่มจากการรวบรวมแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เคยมีผู้เขียนหรือท าการวิจัยไว้อยู่แล้วจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆได้แก่เอกสารหนังสือเว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเพ่ือน ามาวิเคราะห์และวาง
แผนการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้และเข้ามาใช้บริการนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์มากขึ้น 

2.  ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพ่ือก าหนดแนวทางของแผนงานใน
การสร้างสรรค์งานโฆษณารวมทั้งการก าหนดกลยุทธ์การสร้างสรรค์และแนวความคิดในกา ร
สร้างสรรค์ท่ีจะสามารถโน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมายให้รับรู้และกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาใช้บริการที่ 
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

3. ขั้นตอนการด าเนินการวางแผนการสื่อสารที่มีล าดับขั้นตอนที่ชัดเจนภายใต้ทฤษฎีที่
น ามาใช้แล้วจึงผลิตแบบร่างของชิ้นงานผ่านสื่อชนิดต่างๆโดยเป็นการสร้างสรรค์รูปแบบของงาน
ภายใต้แนวความคิด (Concept) ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆและจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. การปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีเพียง
รูปแบบเดียว ล้าสมัย และไม่น่าสนใจ โดยการสร้างการรับรู้ให้กลุ่มเป้าหมายหันมาสนใจเข้าใช้บริการ
ที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์แหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับยุครัตนโกสินทร์ผ่านเทคโนโลยีที่สมัยใหม่ 
 2. ได้เรียนรู้กระบวนการการวางแผน และจัดท าแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ ให้แก่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

3. งานจุลนิพนธ์นี้ อาจน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์ในการใช้เครื่องมือการ
สื่อสารทางการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับแหล่งเรียนรู้แห่งอ่ืนๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
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แผนกำรด ำเนินงำน 

ตารางที ่1-1  แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

  รวมรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง          

  คิดเครื่องมือการวิจัยและท าการวิจัย          

  วิเคราะห์ข้อมูล          

  ก าหนดกลยุทธ์และสร้างเครื่องมือการสื่อสาร 
  การตลาดแบบบูรณาการ 

         

  สรุปผล          

  จัดท าเอกสาร          
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นิยำมศัพท์ 
 

 กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบรูณำกำร (Integrated Marketing Communication) 
หมายถึง กระบวนการสื่อสารที่ใช้เครื่องมือทางการตลาดรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้เหมาะสมสอดคล้องเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างภาพลักษณ์ และจูงใจผู้บริโภคเป้าหมาย 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยว
ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ เ พ่ือชื่นชม เพลิดเพลิน และได้รับความรู้ความเข้าใจต่อ
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ และมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อมโดยที่ประชาคมในท้องถิ่น มีส่วนร่วมต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยว 
 พิพิธภัณฑ์เพื่อกำรเรียนรู้ หมายถึงสถานที่ถาวรที่เก็บรวบรวม และแสดงสิ่งต่างๆที่มี
ความส าคัญด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือให้เป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาเล่าเรียน และก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน 
 อำคำรนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หมายถึง ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ 
ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของยุครัตนโกสินทร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งใน 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งน าเสนอเรื่องราวด้านต่างๆ แห่งยุครัตนโกสินทร์ ผ่านห้องจัดแสดง 9 ห้อง ซึ่งตั้ง
ชื่อไว้อย่างคล้องจองกัน ได้แก่ รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ เกียรติยศแผ่นดินสยาม เรืองนาม มหรสพศิลป์ 
ลือระบิลพระราชพิธี สง่าศรีสถาปัตยกรรม ดื่มด่ าย่านชุมชน และเยี่ยมยลถิ่นกรุง 
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บทที่ 2 

ทฤษฏีแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ในการจัดท าจุลนิพนธ์เล่มนี้ภายใต้หัวข้อ “การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา

การส าหรับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์” ต้องอาศัยทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวพฤติกรรมผู้บริโภค  
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ  
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการตลาดเชิงกิจกรรม 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 
Communication) 

ความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 การสื่อสารการตลาดแบบแบบบูรณาการ หมายถึง การน าเครื่องมือการสื่อสารการตลาด
ต่างๆ มาใช้ร่วมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสื่อสารไปสู่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย  ด้วยเนื้อหาที่มี
ลักษณะจูงใจ รวมทั้งมีลักษณะไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทที่วางไว้นัก
สื่อสารการตลาดจะประสานเครื่องมือทั้งหมดที่สามารถใช้ในการสื่อสารได้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือแต่ให้พิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์หรือเป็นการ
ประสานเครื่องมือต่างๆเพ่ือให้เกิดการรวมพลังกัน แต่ละเครื่องมือจะสามารถท าหน้าที่ของตนเอง
เพ่ือให้เกิดผลกระทบในตัวเอง ขณะเดียวกันเครื่องมือนั้นๆ จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อไป
สนับสนุนหรือท างานร่วมกับเครื่องมืออ่ืนๆและส่งเสริมสนับสนุนในตราผลิตภัณฑ์นั้นๆ (เสริมยศ 
ธรรมรักษ ์2549: 116) 
 นักการตลาดสมัยใหม่ได้ หันมาใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในการด าเนินกล
ยุทธ์ทางการสื่อสารมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจาก แนวคิด หรือ ปรัชญาทางการตลาดได้เปลี่ยนไป อัน
เนื่องมาจากสาเหตุหลายด้าน อาทิเช่น 
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1. นักการตลาด พบว่า การมุ่งใช้สื่อมวลชนเป็นฐานของการโฆษณาสินค้า เพ่ือสร้าง
ความตระหนักต่อข้อมูลข่าวสารการขาย อาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมาย แต่หากใช้สื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่า 

2. นักการตลาดพบว่า พฤติกรรรม และการใช้ชีวิตของประชาชน มีแนวทางเปลี่ยนไป
จากเดิม ด้วยมีลักษณะเฉพาะพิเศษมากขึ้น การจะเข้าถึงประชากรกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ จ าเป็น
จะต้องอาศัยสื่อเป็นพิเศษเช่นกัน และอาจเข้าถึงได้ดีกว่า โดยการใช้เครื่องมือการตลาดแบบเดิม 

3. ไม่เฉพาะการแข่งขัน ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ของผู้ผลิตเพียงเท่านั้น แต่ปัจจุบัน การ
แข่งขันทางด้านการค้าและการให้บริการมีสูงขึ้นในทุกด้าน ในตัวแทนผู้โฆษณาเอง ก็ยังมีการปรับตัว
แข่งขันร่วมด้วย การน าเสนอ แผนรณรงค์การขายเพียงแค่การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้ลูกค้า ไม่
เพียงพออีกต่อไป จะต้องเพ่ิมกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย ในทุกรูปแบบที่สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประกอบกันเป็นชุด เป็นต้นว่า ออกแบบการส่งเสริมการขาย การโฆษณา การขายตรง 
และการจัดกิจกรรมพิเศษในเวลาเดียวกัน เสนอต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้เห็นด้วยว่าจะสามารถเข้าถึง
ผู้บริโภคได้อย่างที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายทางการตลาด 

4. ในงบเงินลงทุน หากได้บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ อาจสามารถใช้เงินก้อน
เดียวกันกับสื่อมากกว่าหนึ่งอย่าง แต่ให้ประสิทธิผลทางการตลาดได้มากกว่า ดังนั้นจึงเริ่มมองกันว่า 
การทุ่มงบลงไปที่กิจกรรมการตลาดอย่างเฉพาะทางอาจไม่คุ้มค่าลงทุนอย่างที่คิด แต่หากสามารถ
บริหารงบได้อย่างทั่วถึงในทุกสื่อ อาจเพ่ิมมูลค่าและผลส าเร็จทางการตลาดได้มากยิ่งขึ้น ท าให้บรรลุ
เป้าหมายการเพ่ิมยอดขาย และท าก าไรตอบแทนอย่างคุ้มค่า 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็นการจัดการการสื่อสารโดยใช้สื่อต่างๆร่วมกับ
กิจกรรมการตลาดหลากหลายรูปแบบ เพ่ือจูงใจให้ลูกค้าสนใจ เกิดประสบการณ์ ได้ยิน ได้เห็น 
เกี่ยวกับสินค้า เพ่ือให้ลูกค้ารับรู้และเกิดความประทับใจ การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรเป็นการ
วางแผนภายใต้แนวความคิดเดียวโดยใช้การสื่อสารหลายๆรูปแบบเพ่ือให้บรรลุตามแผน ไม่ว่าจะเป็น
การโฆษณา การตอบกลับโดยตรง การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งรูปแบบต่างๆจะถูก
ใช้อย่างผสมผสานเพื่อความชัดเจนตรงกันเป็นหนึ่งเดียว และเกิดผลกระทบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
จุดเด่นของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
 1. ต้องให้เกิดผลกระทบในด้านพฤติกรรม (Affect Behavior) 

    ไม่ใช่แค่การตระหนักรู้ รับรู้ (Awareness) หรือให้เกิดทัศนคติทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
จึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงวิถีการด าเนินชีวิตเพ่ือให้สามารถหาช่องทาง
ในการสื่อสารกับผู้บริโภคได้ 
 2. ให้ความส าคัญกับลูกค้า (Customer) และกลุ่มที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า (Prospect) 
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    เป็นการวางแผนจากภายนอกสู่ภายใน โดยศึกษาทุกอย่างที่รายล้อมก่อนแล้วจึงวาง
แผนการวางแผน IMC ไม่ใช่เริ่มต้นที่ผลิตภัณฑ์ แต่เริ่มต้นที่ความรู้สึกนึกคิดของลูกค้า หาสิ่งที่มีคุณค่า
ในสายตาลูกค้า แล้วย้อนกลับไปศึกษาคุณสมบัติของสินค้าและระบุโครงสร้างของข่าวสารที่จะใช้
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า 
 3. ไม่จ าเป็นต้องท าทุกเครื่องมือ จะใช้บางเครื่องมือหรือทุกเครื่องมือก็ได้ 

    การใช้เครื่องมือต่างๆต้องพยายามท าให้ผู้บริโภคเกิด Brand Contact Point หรือจุด
สื่อสารแบรนด์ โดยจุดสื่อสารแบรนด์นี้เป็นประสบการณ์ในการรับรู้ข่าวสารที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคที่
คาดหวังมีกับแบรนด์ซึ่งมีอยู่มากมาย อาจเป็นจุดที่นักสื่อสารการตลาดไม่สามารถควบคุมได้ เช่นค า
วิจารณ์ของเพ่ือนๆ การพบเห็นพนักงานขายสินค้าพูดไม่ดีต่อลูกค้าคนอ่ืนๆ ขณะเดียวกันจุดสื่อสาร 
แบรนด์หลายๆจุดก็เป็นสิ่งที่นักสื่อสารการตลาดสามารถควบคุมได้และมีหลายประเภทด้วยกัน 
 4. ทุกเครื่องมือต้องผสมผสานกันอย่างเป็นสัดส่วน 

    ในการสื่อสารให้ได้ผลต้องคิดว่าจะใช้เครื่องมือใดบ้าง จึงจะเข้าถึงผู้บริโภคและเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ โดยใช้พร้อมๆกันจึงจะสามารถท าให้ผู้บริโภคเข้าใจและมองสินค้าอย่างมีคุณค่าได้ 
การวางแผนจะต้องมีความเก่ียวข้องกันโดยไม่แยกแต่ละเครื่องมือ 
 5. ต้องสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ได้ 

    ควรให้ความส าคัญกับระบบเทคโนโลยี การจัดการฐานข้อมูล เพ่ือที่จะช่วยส่งเสริม
สนับสนุนความสัมพันธ์กับลูกค้า เพราะการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าจะน ามาซึ่งผลก าไรในอนาคต 
 6. เน้นการวางแผนที่ฐานศูนย์ (Zero-Based Planning) 

    ไม่ก าหนดว่าจะใช้เครื่องมือหรือกิจกรรมใดก่อนวางแผน ทุกเครื่องมือหรือกิจกรรม
ถูกก าหนดตามสถานการณ์ตลาด เศรษฐกิจ สังคม สภาพการแข่งขัน ไม่ใช่การปรับเปลี่ยนแผนในปีที่
ผ่านมา เพราะไม่ใช่สถานการณ์แวดล้อมในปัจจุบัน 
 7. ต้องประเมินผลได้ 
     เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการควรวัดผลได้ 
 
เป้าหมายของการท าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

เป้าหมายของ IMC คือ การที่จะมุ่งเน้นสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการสื่อสารตราสินค้าเพ่ือให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้
รู้จักสินค้า ซึ่งจะน าไปสู่ความรู้ ความคุ้นเคยและมีความเชื่อมั่นในสินค้าแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง หัวใจ
หลักของ IMC คือ การกระตุ้นพฤติกรรมผู้บริโภคไม่ใช่สร้างแค่การรับรู้ การจดจ าหรือการยอมรับ
เท่านั้น ดังนั้น IMC จึงเป็นกระบวนการสื่อสารเพ่ือจูงใจในระยะยาวและต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือ 
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หลายรูปแบบ เช่น โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ตลาดตรง การส่งเสริมการขาย การจัดการความสัมพันธ์
กับลูกค้า การตลาดเน้นกิจกรรม คอลเซ็นเตอร์ และอีเมล์ ฯลฯ เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ 

การสื่อสารการตลาดโดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์จึงจ าเป็นต้องด าเนินการควบคู่ไปกับ
การวิจัยทางการตลาดอย่างสม่ าเสมอ แนวคิดการบริหารตลาดแบบ IMC ต้องมีการน าทุกอย่างมา
ประสมประสานเข้าด้วยกัน และมีการวางแผนว่าจะใช้เครื่องมือไหนมากหรือน้อย ต้องขึ้นอยู่กับ
โอกาสและความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามจุดมุ่งหมายในแต่ละช่วงเวลาด้วย การท า IMC ต้อง
เริ่มต้นหาแนวทางการวางแผนด้วยการท าวิจัยตลาดและควรมีการท าอย่างต่อเนื่องเพ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของแต่ละแคมเปญ (Campaign) หรือแต่ละเครื่องมือเพ่ือให้ได้ภาพที่ชัดเจน ทั้งนี้เพ่ือให้
การวิจัยทางด้านการตลาดที่ได้รับ ที่จะท าให้ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการสามารถน าจุดอ่อนจุดแข็งที่
ได้จากการวิจัยมาพัฒนางานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
กระบวนการ 5 ขั้นตอนในการท า IMC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที ่2-1    แผนภาพแสดงกระบวนการในการวางแผนท า IMC 5 ขั้นตอน 
ที่มา: ซูลซ์ ดอน และซูลซ์ ไฮดี้.  “กระบวนการในการวางแผนท า IMC 5 ขั้นตอน”.  The Next 
Generation IMC ห้าขั้นตอนการสร้างมูลค่าและวัดผลตอบแทนโดยใช้การสื่อสารการตลาด .  93.
กรุงเทพ : ส านักพิมพ์ยูเรก้า, 2551 
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 ขั้นตอนที่ 1: การก าหนดกลุ่มลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย (Identifying Customers & 
Prospects) 

การท า IMC ควรก าหนดกลุ่มลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายโดยวิเคราะห์จากข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของลูกค้าเป็นหลัก ท าความเข้าใจว่า ท าไมลูกค้าถึงมีพฤติกรรมเช่นนั้น เพราะฉะนั้น
ขั้นตอนที่ 1 ของกระบวนการท า IMC ก็คือการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าต่างๆทั้งข้อมูลเชิง
ประชากรศาสตร์ เชิงภูมิศาสตร์ เชิงจิตวิทยา และข้อมูลอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

หัวใจของขั้นตอนนี้ คือ การรวมข้อมูล (Aggregating Data) และการบูรณาการข้อมูล
(Integrating Data) เพ่ือวิเคราะห์ลูกค้าแต่ละราย หรือแต่ละบริษัท (ในกรณีที่ธุรกิจเป็นลักษณะ
Business-to-Business หรือ B-2-B : ผู้แปล) เพ่ือให้สามารถออกแบบกิจกรรมสื่อสารการตลาด
ส าหรับแต่ละกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น มีการแบ่งกลุ่มลูกค้าอย่างง่ายๆ ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้าปัจจุบัน 
(Present Customers) กลุ่มลูกค้าของบริษัทคู่แข่ง (Competitive Customers) และกลุ่มลูกค้าใหม่ 
(Emerging Customers) ซึ่งเป็นลูกค้าท่ีเพ่ิงลองซ้ือสินค้าใช้และยังไม่มีความผูกพันกับแบรนด์มากนัก 

 
 ขั้นตอนที่ 2: การประเมินมูลค่าของลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย (Estimating The Value 
of Customers and Prospects) 

เนื่องจากแนวคิด IMC ให้ความส าคัญกับการวัดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและผลลัพธ์ที่
ได้รับจากการท ากิจกรรมสื่อสารการตลาด ดังนั้น ขั้นตอนต่อไปคือ การประเมินมูลค่าของลูกค้าและ
ลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งหมายถึงการวิเคราะห์เม็ดเงินที่ลูกค้าน ามาสู่บริษัท เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยองค์กร
ตัดสินใจว่า ควรจะใช้ทรัพยากรของบริษัทกับลูกค้ากลุ่มไหนมากน้อยเพียงไร 

ในขั้นตอนที่ 2 นี้เริ่มจากการท าความเข้าใจลักษณะพฤติกรรมการใช้ของลูกค้าหรือลูกค้า
เป้าหมายอย่างชัดเจน และพิจารณาร่วมกับแนวโน้มพฤติกรรมที่คาดว่าจะเป็นในอนาคต โดยวัดจาก
ปริมาณการใช้ปัจจุบันที่ลูกค้าใช้สินค้าหรือบริการของบริษัทหรือประมาณการใช้ในอนาคตโดยวัด
ออกมาในรูปแบบของรายได้ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับจากลูกค้า ผลจากการประเมินค่าของลูกค้า
หรือลูกค้าเป้าหมายนี้เอง จะเป็นตัวช่วยองค์กรในการก าหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดได้ โดยองค์กร
ควรพิจารณาจากสภาวะแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มด้วย 

 
 ขั้นตอนที่ 3: การวางแผนออกแบบ “สาร” และ “สิ่งกระตุ้น” (Planning 
Communication Messages and Incentives) 

ขั้นตอนนี้จะเป็นการออกแบบเนื้อหาของสารและวิธีการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง (Relevant) 
และมีพลัง (Compelling) ที่จะสามารถเข้าถึงโดนใจกลุ่มเป้าหมาย ณ เวลาที่เหมาะสมที่สุด ขั้นตอน
นี้เริ่มจากการศึกษาทุกๆ จุดที่ลูกค้าหรือลูกค้าเป้าหมายสัมผัสกับแบรนด์ (Brand Contacts) และท า
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ความเข้าใจถึงการเชื่อมโยงที่กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้มีกับแบรนด์ (Brand Association Network) คือ
เมื่อลูกค้าหรือลูกค้าเป้าหมายมีการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์แล้ว ไม่ว่าจะผ่านทางจุดสัมผัสใดก็ตามลูกค้า
สามารถจดจ าอะไรเกี่ยวกับแบรนด์ หรือเชื่อมโยงแบรนด์กับอะไรบ้าง (ผู้แปล: สิ่งที่ลูกค้าเชื่อมโยงกับ
แบรนด์ในใจนั้น หมายความรวมถึงทั้งสิ่งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบ) 

การมองการสื่อสารการตลาดแบบองค์รวม โดยเอาเส้นแบ่งระหว่างเครื่องมือสื่อสาร
การตลาดออกทั้งหมด แล้วแบ่งเป็น “สาร” (Messages) และ “สิ่งกระตุ้น” (Incentives) แทน
ขั้นตอนนี้จะรวมถึงระบบการส่งสารทั้งหมดจากองค์กรไปยังลูกค้า ผู้บริโภค ผู้ใช้และลูกค้าเป้าหมาย 
เมื่อองค์กรสามารถก าหนด Message และ Incentive ได้แล้ว องค์กรก็จะสามารถพิจารณาได้ว่าจะ
ใช้ส่วนผสมทางการตลาด 4Ps ให้เกิดผลในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุดอย่างไร  (เช่น
คุณประโยชน์ของสินค้า นโยบายการตั้งราคา กลยุทธ์ในการจัดจ าหน่ายและการสื่อสาร) 

ท้ายที่สุด คือ การด าเนินกิจกรรมสื่อสารการตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย โดยอาจแบ่ง
ออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบแรก ได้แก่ระบบสื่อทั้งหมดที่จะน า “สาร” หรือ “สิ่ง
กระตุ้น” ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย (Message and Incentive Delivery System) และองค์ประกอบที่สอง
คือ Creative Execution เช่น การออกแบบภาพ Theme ของการสื่อสาร การใช้ภาษา เป็นต้น 

 
ขั้นตอนที่ 4: การประเมินผลตอบแทนการลงทุนกับลูกค้า (Estimating Return On 

Customer Investment) 
การท ากิจกรรมสื่อสารการตลาดนั้นสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนทางการเงินต่อองค์กร

ได้จริง และยังสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยว่า กิจกรรมสื่อสารการตลาดส่วนใดที่มีประสิทธิภาพและ
ก่อให้เกดิประสิทธิผลสูงสุด 

ขั้นตอนที่ 4 นี้ ได้แบ่งแย่งผลลัพธ์ของการสื่อสารการตลาดออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่
เป็นระยะสั้นหรือการสร้างก าไรทางธุรกิจ (Business Building) และส่วนที่เป็นระยะยาว หรือ การ
สร้างแบรนด์ (Brand Building) เช่น ในขณะที่นักสื่อสารการตลาดใช้ Incentives กระตุ้นในลูกค้า
เกิดพฤติกรรมที่องค์กรปรารถนาอย่างรวดเร็วทันใจ และสามารถวัดผลส่วนต่างของรายได้ที่เพ่ิมขึ้นใน
เวลาอันสั้น ก็ต้องไม่ลืมว่าการสร้างแบรนด์นั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและท าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนัก
สื่อสารการตลาดก็ต้องวัดผลตอบแทนจากคุณค่าของแบรนด์ (Brand Equity Returns) โดย
เปรียบเทียบในช่วงเวลาที่ยาวขึ้นด้วย 

 
ขั้นตอนที่ 5: โปรแกรมหลังสื่อสารการตลาดและการวางแผนในอนาคต (Post Program 

Analysis and Future Planning) 
ขั้นตอนนี้ สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อย 3 ขั้น คือ 
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1. ลงมือด าเนินกิจกรรมสื่อสารการตลาดในเวลาที่เหมาะสม 
2. ประเมินผลการสื่อสารการตลาดเมื่อได้ด าเนินการ 
3. เริ่มพัฒนากลยุทธ์การลงทุนครั้งใหม่ 
การสื่อสารการตลาดตามแนวคิด IMC ไม่ได้มีลักษณะท าแล้วจบตามปีงบประมาณ แต่

เป็น “กระบวนการ” ที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด 
 

หลักการพื้นฐานในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
แนวคิดที่องค์กรต่างๆ ควรยึดปฏิบัติเพ่ือที่จะประสบความส าเร็จในการท าการตลาดใน

ยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีอ านาจทางการตลาดอยู่ในมือของผู้บริโภคนั่นเอง โดยมีหลักอยู่ 8 ข้อดังนี้ 
           1. ให้ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางของการด าเนินงานขององค์กร 
           2. วางแผนโดยมองจากภายนอกองค์กรเข้าสู่ภายในองค์กร (Outside-In Planning) 
           3. มุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า 
           4. พยายามให้เป้าหมายของลูกค้าและเป้าหมายขององค์กรสอดคล้องกัน 
           5. ตั้งวัตถุประสงค์ในการท า IMC โดยเน้นที่พฤติกรรมของลูกค้า 
           6. ปฏิบัติต่อลูกค้าดั่งทรัพย์สินอันมีค่าขององค์กร 
          7. มองการสื่อสารการตลาดแบบองค์รวม 
           8. ผนวกสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ากับเครื่องมือ IMC (Converge MarCom Activities) 

 
เครื่องมือส าหรับการท าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 1. Above-the-Line คือ การซื้อและท าโฆษณาผ่านสื่อหลัก ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
สิ่งพิมพ์เพ่ือสร้างการรับรู้ในตราสินค้าแก่ผู้บริโภคในวงกว้างภายใน ระยะเวลาสั้นๆอย่างรวดเร็วโดยใช้
โฆษณาแนะนาสินค้าหรือบริการผ่านสื่อ ไม่ว่าจะเป็นหนังโฆษณาทางทีวี สปอตทางวิทยุโฆษณาใน
นิตยสาร หนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียวกับผู้บริโภค 

    1.1 การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) 
         เครื่องมือสื่อสารการตลาดหนึ่งที่มุ่งเน้นการสร้าง รักษา และแก้ภาพลักษณ์ของ

แบรนด์และเป็นเครื่องมือที่นิยมในยุคปัจจุบันที่มีเศรษฐกิจตกต่ า เนื่องจากจะช่วยประหยัด
งบประมาณในการสื่อสาร ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกับการท าโฆษณาที่ต้องใช้งบประมาณสูง แต่อย่างไรก็
ตาม ทั้งโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ก็จ าเป็นสาหรับการสร้างแบรนด์เพราะท าหน้าที่และหวังผล
ในระยะเวลาที่แตกต่าง การประชาสัมพันธ์ และการให้ข่าว (Public Relation and Publicity) 

         - มีความน่าเชื่อถือเรื่องราวน าเสนอเป็นข่าวหรือบทความที่มีความน่าเชื่อถือ
มากกว่าชิ้นงานโฆษณา 
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         - ความสามารถในการเจาะให้ถึงกลุ่มลูกค้าการประชาสัมพันธ์สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่พยายามหลีกเลี่ยงการพบกับพนักงานขายและกลุ่มเป้าหมายที่ไม่น่าสนใจโฆษณา 

         - สร้างเป็นเรื่องราวการประชาสัมพันธ์ศักยภาพที่จะสร้างเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
บริษัทหรือสินค้าได้ 

    1.2 การโฆษณา (Advertising) 
         การโฆษณาสามารถใช้สร้างภาพพจน์ของสินค้าในระยะยาวได้  หรือใช้กระตุ้น

ยอดขายระยะสั้น การโฆษณาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพ้ืนที่ และผู้บริโภคอาจมีความเชื่อว่าสินค้า
ที่ทุ่มงบโฆษณาสูงต้องน าเสนอ “คุณค่าท่ีดี” 

    1.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) มีองค์ประกอบ 3 ประการคือ 
         - สื่อสาร (Communication) ดึงความสนใจผู้บริโภคเข้าไปสู้ตัวสินค้า 
         - จูงใจ (Incentive) มอบสิทธิเป็นพิเศษ สิ่งจูงใจ ซึ่งมีคุณค่าต่อผู้บริโภค 
         - เชิญชวน (Invitation) เป็นการเชิญชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าบริษัทใช้

เครื่องมือส่งเสริมการขายกระตุ้นให้เกิดความแรง และเร็วในการตอบสนองของผู้บริโภค 
    1.4 การใช้พนกังานขาย (Personal Selling) 
             การใช้พนักงานขายเป็นเครื่องมือจะได้ผลดีเมื่อผู้บริโภคอยู่ในขั้นสุดท้ายของ

กระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือสร้างความชอบ การโน้มน้าว และการตัดสินใจซื้อ 
    1.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 
         มีหลายรูปแบบ เช่น จดหมายตรง การตลาดทางโทรศัพท์ การตลาดทาง

อินเตอร์เน็ตคุณลักษณะที่แตกต่าง 4 ประการของการตลาดทางตรงได้แก่ 
         - ไม่มีความเป็นสาธารณะ (Nonpublic) เนื่องจากข่าวสารถูกส่งโดยตรงไปยัง

บุคคลที่เจาะจง 
         - เป็นการออกแบบเฉพาะตัว (Customized) ข่าวสารจัดเตรียมไว้เฉพาะตัว

บุคคลที่จัดส่งไปให้เท่านั้น 
         - ทันสมัย (Up-to-Date) ข่าวสารจัดเตรียมอย่างรวดเร็ว ทันสมัยเสมอ 
         - สื่อสารสองทาง (Interactive) ข่าวสารสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ขึ้นอยู่กับการ

ตอบสนองของบุคคล จึงเป็นการสื่อสารสองทาง 
 2. Below-the-Line  
     เป็นการสื่อสารสองทางกับผู้บริโภคในรูปแบบของการจัดกิจกรรมตลาดเพ่ือเข้าถึง
ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม เฉพาะพ้ืนที่ที่มีจ านวนและขนาดจ ากัด อาทิ การจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด, 
การส่งเสริมการขาย, การจัดโรดโชว์ (Road Show) สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM: Customer 
Relationship Management) 
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    สมัยก่อนหลายคนมองว่า Below-the-Line คือ การจัดกิจกรรมทางการตลาด 
(Event Marketing) เพียงอย่างเดียว แต่ในความเป็นจริงขอบเขตของ Below-the-Line นั้น
ครอบคลุมไปถึงการท า Direct Marketing, Direct Mail, Marketing Research, Public Relation, 
Promotion, Event, Internet Marketing ฯลฯ เพ่ือสร้างกระแสการบอกต่อ (Word-of-Mouth) 
ลักษณะปากต่อปาก หรือที่นิยมเรียกว่า Buzz Marketing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2-2    เครื่องมือส าหรับติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายของ IMC 
ที่มา: Walaiphorn.  Se presentation un ltd workshop.  เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556.
เข้าถึงได้จาก http://ob2.co.th/ 

    บริษัทต่าง ๆ ยังต้องตัดสินใจวิธีการจัดสรรงบประมาณการสื่อสารการตลาดโดยรวม
ให้กับแต่ละกิจกรรมในส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดอย่างเหมาะสมว่าควรจะให้น้ าหนักกับ
กิจกรรมใดมากน้อยกว่ากัน เช่น การโฆษณา 40 เปอร์เซ็นต์ อินเตอร์เน็ต 20 เปอร์เซ็นต์ การเป็น
ผู้สนับสนุนทางการตลาด 10 เปอร์เซ็นต ์และพนักงานขาย 30 เปอร์เซ็นต ์เป็นต้น 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)  

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการต่างๆ ที่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เข้าไปเกี่ยวข้องเพ่ือท าการเลือกสรร การซื้อ การใช้ การบริโภค เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ความคิด 
หรือประสบการณ ์เพ่ือตอบสนองความต้องการ และความปรารถนาต่างๆ เพ่ือให้ได้รับความพึงพอใจ
ที่สุด (ดารา ทีปะปาล 2542: 3) การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค เพ่ือให้ทราบถึง
ลักษณะความต้องการของผู้บริโภคด้านต่างๆ และเพ่ือที่จะจัดสิ่งกระตุ้นทางการตลาดให้เหมาะสม 
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เมื่อผู้ซื้อได้รับสิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ การศึกษาถึงลักษณะของผู้ซื้อที่
เป็นเป้าหมายส าคัญจะมีประโยชน์สาหรับผู้ขาย คือ ท าให้ทราบความต้องการและลักษณะของลูกค้า 
เพ่ือจะได้จัดส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ กระตุ้นและสนองความต้องการของผู้ซื้อที่เป็นหมายได้
ถูกต้อง (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2546: 199) ลักษณะของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยด้านวัฒนธรรม 
ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
ปัจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural Factors) 
 เป็นสัญลักษณ์และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นที่ยอมรับจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง โดยเป็น
ตัวก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมหนึ่งค่านิยมในวัฒนธรรมจะก าหนดลักษณะของ
สังคม และก าหนดความแตกต่างของสังคมหนึ่งจากสังคมอ่ืน วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ก าหนดความต้องการ
และพฤติกรรมของบุคคล  
 1. วัฒนธรรมพ้ืนฐาน (Culture) เป็นลักษณะพ้ืนฐานต่างๆ ของแต่ละบุคคลที่อยู่ใน
สังคม เช่น ลักษณะนิสัยของคนไทย ซึ่งเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย ท าให้มี
ลักษณะพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน  
 2. วัฒนธรรมกลุ่มย่อย (Subculture) เป็นวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มที่จะมี
ลักษณะเฉพาะ และแตกต่างกัน ซึ่งมีอยู่ภายในสังคมขนาดใหญ่และสลับซับซ้อน วัฒนธรรมย่อยเกิด
ขึ้นมาจากพ้ืนฐานทางภูมิศาสตร์และลักษณะพ้ืนฐานเดิมของมนุษย์ ประกอบด้วย กลุ่มเชื้อชาติ กลุ่ม
ศาสนา กลุ่มผิวสี พ้ีนที่ทางภูมิศาสตร์หรือท้องถิ่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มย่อยด้านอายุ กลุ่มย่อยด้านเพศ 
และชั้นทางสังคม  
      
ปัจจัยด้านสังคม (Social Factor) 
 เป็นปัจจัยสังคมเกี่ยวข้องในวิถีชีวิตประจ าวัน และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ 
ประกอบด้วย  
 1. กลุ่มอ้างอิง เป็นกลุ่มที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติความ
คิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอ้างอิง โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ  
     1.1 กลุ่มปฐมภูม ิได้แก่ ครอบครัว เพ่ือนสนิท และเพ่ือนบ้าน  
     1.2 กลุ่มทุติยภูมิ ได้แก่ กลุ่มบุคคลชั้นนาในสังคม เพ่ือนร่วมอาชีพ และร่วมสถาบัน 
บุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม  
 2. ครอบครัว บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากที่สุด ทัศนคติ ความคิดเห็น และ
ค่านิยมของบุคคลเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว  
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 3. บทบาทและสถานะ บุคคลจะเกี่ยวข้องกันกับคนหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่ม
อ้างอิงองค์กร และสถาบันต่าง ๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม  

    
ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors)  
 การจะตัดสินใจของผู้ซื้อมักจะได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่  
 1. อายุ ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน  
 2. วงจรชีวิตของครอบครัว เป็นขั้นตอนของการด ารงชีวิตของบุคคลในลักษณะของการมี
ครอบครัว การด ารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความต้องการทัศนคติ และค่านิยมของ
บุคคล ท าให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน 
 3. อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความต้องการซื้อสินค้าและบริการที่
แตกต่างกัน 
 4. รายได้ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ และยังเกี่ยวข้องกับอ านาจในการซื้อ
และทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน  
 5. รูปแบบการของด ารงชีวิต ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ชั้นของสังคม และกลุ่มอาชีพของแต่

ละบุคคล การเลือกผลิตภัณฑ์ของบุคคลขึ้นอยู่กับค่านิยมและรูปแบบการของด ารงชีวิต  โดยรูปแบบ
ของการด ารงชีวิตของบุคคลจะแสดงออกมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็น  
 

ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา (Psychological Factor)  
 การจะเลือกซื้อของบุคคล มักได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัย
มีภายในตัวของผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้า ประกอบด้วย  
 1. การจูงใจ หมายถึง สิ่งกระตุ้นที่มีอยู่ในตัวบุคคล ซึ่งจะกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติ การจูง
ใจ เกิดภายในตัวบุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปัจจัยทางวัฒนธรรม  
 2. การรับรู้ เป็นกระบวนการซึ่งแต่ละบุคคลได้รับการเลือกสรรการจัดระเบียบและ
ตีความหมายข้อมูล เพ่ือที่จะสร้างภาพที่มีความหมาย หรือหมายถึงกระบวนการความเข้าใจของ
บุคคลที่มีต่อโลกที่เขาอาศัยอยู่ การรับรู้เป็นกระบวนการแต่ละบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับ ความเชื่อ 
ประสบการณ์ ความต้องการ อารมณ์ และสิ่งกระตุ้น โดยจะพิจารณาจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ 
การได้เห็น การได้กลิ่น การได้ยิน การได้รสชาติ และการได้ความรู้สึก  
 3. การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความโน้มเอียงของพฤติกรรม
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา การเรียนรู้ของบุคคลเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับสิ่งกระตุ้น และเกิดการ
ตอบสนอง การเรียนรู้เกิดจากอิทธิพลหลายอย่าง เช่น ทัศนคต ิความเชื่อ และประสบการณ์ในอดีต  
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 4. ความน่าเชื่อถือ เป็นความคิดทีบุ่คคลที่ได้ยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ในอดีต  
 5. ทัศนคติ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรือไม่พอใจของบุคคลหรือความรู้สึกนึก
คิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
 6. บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะในด้านจิตวิทยาที่แตกต่างกันของบุคคล ซ่ึงจะน าไปสู่
การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมท่ีมีแนวโน้มเหมือนเดิมและสอดคล้องกัน  
 7. แนวคิดของตนเอง หมายถึงความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเอง หรือความคิดที่บุคคล
คิดว่าบุคคลอ่ืน (สังคม) มีความคิดเห็นต่อตนอย่างไร  

น าแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค มาเพ่ือศกึษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภค และเพ่ือให้ทราบถึงลักษณะความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อการ
วางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการส าหรับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitude) 

ส าหรับการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในครั้งนี้ จะมีการ
ท าความเข้าใจในเนื้อหาอย่างละเอียด เพ่ือน ามาปรับใช้กับการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการส าหรับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โดยศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรม ตามล าดับ 
  
การศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

เฮอร์เบริท ซี. เคลแมน (Herbert C. Kelman, Compliance, 1967: 469) ได้อธิบาย
ถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ โดยมีความเชื่อว่า ทัศนคติอย่างเดียวกันอาจเกิดในตัวบุคคลด้วยวิธีที่
ต่างกันจากความคิดนี้ เฮอร์เบริท ได้แบ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติออกเป็น 3 ประการคือ 
 1. การยินยอม จะเกิดได้เมื่อบุคคลยอมรับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อตัวเขาและมุ่งหวังจะได้รับ
ความพอใจจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลนั้น การที่บุคคลยอมกระท าตามสิ่งที่อยากให้เขา
กระท านั้น ไม่ใช่เพราะบุคคลเห็นด้วยกับสิ่งนั้น แต่เป็นเพราะเขาคาดหวังว่าได้รับรางวัล หรือการ
ยอมรับจากผู้อ่ืนในการเห็นด้วยและกระท าตาม ดังนั้น ความพอใจที่ได้รับจากการยอมกระท าตามนั้น 
เป็นผลมาจากอิทธิพลทางสังคมหรืออิทธิพลของสิ่งที่ก่อให้เกิดการยอมรับนั้น  กล่าวได้ว่าการยอม
กระท าตามนี้ เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ซึ่งจะมีพลังผลักดันให้บุคคลยอมกระท าตามมาก
หรือน้อย ขึ้นอยู่กับจ านวนหรือความรุนแรงของรางวัลและการลงโทษ 
 2. การเลียนแบบเกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้น ซึ่งการยอมรับนี้เป็นผล
มาจากการที่บุคคลต้องการจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรือที่พอใจระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน หรือกลุ่ม
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บุคคลอื่น จากการเลียนแบบนี้ ทัศนคติของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าให้เกิด
การเลียนแบบ กล่าวได้ว่า การเลียนแบบ เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ซึ่งผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความน่าโน้มน้าวใจของสิ่งเร้าที่มีต่อบุคคลนั้น การเลียนแบบจึง
ขึ้นอยู่กับพลังของผู้ส่งสาร บุคคลอาจรับเอาบทบาททั้งหมดของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง หรือ
แลกเปลี่ยนบทบาทซึ่งกันและกัน บุคคลจะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเลียนแบบ แต่ไม่รวมถึงเนื้อหาและ
รายละเอียดในการเลียนแบบ ทัศนคติของบุคคลจะเปลี่ยนไปมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าที่ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง 
 3. ความต้องการที่อยากจะเปลี่ยน เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับสิ่งที่มี
อิทธิพลเหนือกว่า ซึ่งตรงกับความต้องการภายในค่านิยมของเขา พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในลักษณะนี้
จะสอดคล้องกับค่านิยมที่บุคคลมีอยู่เดิม ความพึงพอใจที่ได้จะขึ้นอยู่กับเนื้อหารายละเอียดของ
พฤติกรรมนั้นๆ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถ้าความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมถูกกระทบ ไม่ว่าจะ
ในระดับใดก็ตามจะมีผลต่อการเปลี่ยนทัศนคติทั้งสิ้น 

นอกจากนี้องค์ประกอบต่างๆในกระบวนการสื่อสาร เช่น คุณสมบัติของผู้ส่งสารและผู้รับ
สาร ลักษณะของข่าวสาร ตลอดจนช่องทางในการสื่อสาร ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติได้ทั้งสิ้น และเมื่อทัศนคติของบุคคลเกิดขึ้นแล้ว แม้จะคงทนแต่ก็สามารถเปลี่ยน
ได้โดยตัวบุคคล สถานการณ์ ข่าวสาร การชวนเชื่อ และสิ่งต่างๆที่ทาให้เกิดการยอมรับสิ่งใหม่ๆ โดย
สิ่งนั้นต้องมีความสัมพันธ์กับค่านิยมของบุคคลนั้น 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรม 

ทัศนคติกับพฤติกรรมมีความสัมพันธ์และมีผลซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ทัศนคติมีผลต่อ
การแสดงพฤติกรรมของบุคคล ในขณะเดียวกันการแสดงพฤติกรรมของบุคคลก็มีผลต่อทัศนคติของ
บุคคลด้วย อย่างไรก็ตาม ทัศนคติเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งที่ทาให้เกิดพฤติกรรม ทั้งนี้เพราะเท
รียนดิส (Triandis 1971) กล่าวว่า พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากทัศนคติ บรรทัดฐานของสังคม 
และนิสัย 

 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ (Media Exposure) 

ข่าวสารเป็นสิ่งส าคัญต่อมนุษย์ มีการใช้ข่าวสารเป็นเครื่องมือในการสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันเป็นข้อมูลในการวางแผนประกอบการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันเป็น
สังคมข่าวสาร (The Information Society) และมนุษย์ก าลังอยู่ในยุคข่าวสาร (The Information 
Age) (ปรมะ สตะเวทิน 2539: 3) 
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อัทคิน (Atkin 1973: 308) ได้กล่าวไว้ว่า การเปิดรับข่าวสาร และการสื่อสารเป็นสิ่งที่
จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตมนุษย์ มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีความจ าเป็นที่จะต้องมี
การสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความต้องการของตน รวมทั้งการต้องการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ความต้องการการสื่อสารของมนุษย์นั้นเนื่องมาจากความไม่
เข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเท่าใด ก็ย่อมต้องการข่าวสารเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นโดยการแสวงหาข่าวสาร
เพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน 4 ประการของมนุษย์ คือ ต้องรู้ในเหตุการณ์ ต้องการค าแนะน า
ในการปฏิบัติให้ถูกต้อง และต้องการข่าวสารนั้นเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงให้ตนเอง 

จากที่ได้กล่าวไว้ว่า การแสวงหาข่าวสารของผู้บริโภคเป็นการตอบสนองความต้องการขั้น
พ้ืนฐานของมนุษย์ ซึ่งพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันออกไป อาจมีส่วนที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกใช้สินค้าและบริการที่ต่างกัน ซึ่งสาเหตุของพฤติกรรม
ดังกล่าวท าให้นักการตลาดต้องเรียนรู้เพ่ิมเติมถึงกระบวนการเลือกเปิดรับข่าวสารของผู้บริโภค  และ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของผู้บริโภค รวมถึงสื่อที่มีประสิทธิภาพต่อผู้บริโภคมาก
ที่สุด ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าและบริการได้ การ
เรียนรู้สิ่งเหล่านี้จะท าให้นักการตลาดสามารถเข้าใจความต้องการ  และพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคมากข้ึน 

 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของผู้บริโภค 

โดยปกติแล้ว คนเรามักจะมีนิสัยชอบเลือก เลือกที่จะคิด เลือกที่จะเชื่อตามที่ใจ
ปรารถนาโดยส่วนใหญ่เลือกของที่สวย ของที่ดี ของที่ชอบ ของที่ต้องการ นิสัยในการชอบเลือกนี้ มา
จากการเรียนรู้ และประสบการณ์ชีวิตของเรา ในการสื่อสารก็เช่นเดียวกัน ในสถานการณ์ของ 
การสื่อสารแต่ละสถานการณ์ มนุษย์จะท าการเลือกว่าเราควรจะท าการสื่อสารอย่างไรตามการรับรู้
ประสบการณ์และความต้องการของแต่ละบุคคล 

ซึ่งความต้องการข่าวสารจะเพ่ิมมากขึ้นเมื่อบุคคลนั้นต้องการข้อมูลในการตัดสินใจ
หรือไม่แน่ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอย่างเข้ามาสู่ตนทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู้
เพียงบางส่วนที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อตนเอง แรงผลักดันที่ท าให้บุคคลหนึ่งๆ ได้มีการเลือกรับสื่อนั้นเกิด
จากคุณสมบัติ พ้ืนฐานของผู้รับสารในด้านต่างๆ ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซึ่งองค์ประกอบ
ทางด้านประชากรศาสตร์จะมีลักษณะดังต่อไปนี้ (ปรมะ สตะเวทิน 2539: 114) 
 1. องค์ประกอบทางด้านประชากรศาสตร์   

    วิธีการที่ดีท่ีสุดในการวิเคราะห์ผู้รับสารที่ประกอบไปด้วยคนจ านวนมาก ในกรณีของ
การสื่อสารในกลุ่มใหญ่ และการสื่อสารมวลชน ก็คือการจ าแนกผู้รับสารออกเป็นกลุ่มๆ ตามลักษณะ
ของประชากร (Demographic Characteristics) เช่น จ าแนกตามอายุ เพศ สถานะทางสังคม และ
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เศรษฐกิจ การศึกษา เป็นต้น โดยมีสมมติฐานว่า ผู้รับสารมีลักษณะดังกล่าวร่วมกันย่อมจะมีทัศนคติ
และพฤติกรรมคล้ายคลึงกัน (ปรมะ สตะเวทิน 2538: 110 - 116) 

    1.1 เพศ (Sex) ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้รับสารตามทฤษฎีประชากรศาสตร์ 
นักวิจัยยังให้ความสนใจกับความแตกต่างของพฤติกรรมการเปิดรับสารระหว่างเพศหญิง และเพศชาย
ด้วยแม้ว่าจะไม่พบความแตกต่างที่เด่นชัดมากเท่าอายุ และการศึกษา แต่ก็มีความแตกต่างอยู่บ้าง
ระหว่างเพศหญิง และเพศชายในการเปิดรับสื่อสารมวลชน ตัวอย่างเช่น เพศหญิงใช้เวลาดูโทรทัศน์ 
และฟังวิทยุมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายนิยมอ่านหนังสือพิมพ์มากกว่า เป็นต้น 

         ดังนั้น เพศของผู้รับสารเป็นตัวแปรหนึ่งที่เราสามารถใช้วิเคราะห์ผู้รับสาร เพศ
ต่างกันมีการรับสื่อสารมวลชน และประเภทข่าวสารที่ต่างกัน เพศของผู้รับสารจึงมีอิทธิพลต่อการ
เปิดรับข่าวสารด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ในการศึกษาจึงค านึงถึงตัวแปร “เพศ” ของผู้รับสารด้วย 

    1.2 อายุ (Age) อายุของผู้รับสารเป็นลักษณะประการหนึ่ง ที่สามารถใช้ในการ
วิเคราะห์ผู้รับสาร อายุท าให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องความคิดเห็น และพฤติกรรม อายุต่างกันท า
ให้เลือกรับเนื้อหาของสารเลือกใช้สื่อ การชักจูงใจ และมีความยากง่ายต่อการท าให้บรรลุวัตถุประสงค์
การสื่อสารต่างกัน อายุของผู้รับสารจะมีอิทธิพลกับการสื่อสารไม่มากก็น้อย ซึ่งอาจออกมาในรูปของ
ความสนใจ ความเชื่อหรือพฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้รับสาร 

         ดังนั้น อายุของผู้รับสารเป็นตัวแปรหนึ่งที่เราสามารถใช้วิเคราะห์ผู้รับสาร โดยคน
ที่มีวัยต่างกันมีความต้องการในสิ่งต่างๆ ที่ต่างกัน มีการรับสื่อสารมวลชน และสนใจข่าวสารที่ต่างกัน
อายุของผู้รับสารจึงมีอิทธิพลกับการเปิดรับข่าวสาร ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ในการศึกษาจึงค านึงถึงตัว
แปร “อายุ” ของผู้รับสารด้วยเช่นกัน 

    1.3 การศึกษา (Education) การสื่อสารมีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับตัวแปรซึ่ง
เกี่ยวกับการรับสาร และอายุกับการศึกษาบวกกัน จะสามารถอธิบายความแตกต่างกันของพฤติกรรม
การสื่อสารได้พฤติกรรมการเปิดรับสารในลักษณะนี้สามารถอธิบายได้ด้วยการจัดสรรเวลาในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้รับสารเอง บุคคลที่มีการศึกษาสูง มักมีการท างานในต าแหน่งต่างๆ ที่ต้อง
ใช้เวลานอกเวลางานประกอบไปด้วย เช่น ไปประชุม เข้าสังคม กล่าวคือ เมื่อคนที่มีการศึกษาใน
ระดับสูงต้องการจะจัดสรรเวลาในการเปิดรับสื่อให้เหมาะสม  พวกเขามักจะลดเวลาให้กับสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ลงมากกว่าจะลดเวลาที่ให้กับหนังสือพิมพ์ 

         กล่าวโดยสรุป “การศึกษา” เป็นตัวแปรหนึ่งที่ส าคัญ จะต้องตระหนักและเรียนรู้
ให้ดีก่อนท าการสื่อสาร เพ่ือให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะว่าการสื่อสารมีหลายระดับ คน
ที่ได้รับการศึกษาในระดับที่ต่างกัน ย่อมจะได้ผลทางทักษะการสื่อสาร ความต้องการ และพฤติกรรม
การสื่อสารที่ต่างกันไป เช่น ผู้ที่มีการศึกษาระดับหนึ่งอาจจะบทบาทหน้าที่ในการท างานน้อยกว่าผู้ที่มี
ระดับการศึกษาท่ีสูงกว่าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าจึงท าให้เลือกรับสื่อที่แตกต่างกัน 
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    1.4 สภาพสังคม และเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) ทุกองค์กร หรือ
ทุกหน่วยสังคม มีวัฒนธรรม หรือบรรทัดฐาน บทบาท ศักดิ์ศรี หรือความนิยมนับถือ ซึ่งล้วนแต่มี
อิทธิพลต่อความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้ และพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมในที่นี้รวมถึงรายได้และ
อาชีพ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ เช่น คนที่มีฐานะดี หรือรายได้สูง มักจะใช้สื่อมวลชนมากด้วย และการ
ใช้สื่อสารมวลชนก็มักจะใช้เพ่ือแสวงหาเรื่องราว ข่าวสารที่หนักๆ เช่น การบ้านการเมืองปัญหาสังคม 
และเศรษฐกจิและ คนที่มีอาชีพต่างกันย่อมมองโลก มีแนวความคิดความเชื่อ แตกต่างกัน เป็นต้น 

         กล่าวสรุปโดย “สภาพสังคมและเศรษฐกิจ” มีความส าคัญ และส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการสื่อสารด้วยเช่นกัน เนื่องจากความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ 
ทัศนคติ รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ อาชีพและระดับรายได้ที่แตกต่างกัน จะเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
ที่แตกต่างกันไป 

ในกระบวนการสื่อสารนั้น ผู้รับสารเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการสื่อสารที่
มีประสิทธิภาพด้วย การวิเคราะห์ผู้รับสารทางประชากร เช่น การจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจนั้น จึงมีความส าคัญเช่นเดียวกัน และมีอิทธิพลต่อการเปิดรับ
ข่าวสารข้อมูลต่างๆ รวมถึงการเปิดรับข่าวสารด้านการท่องเที่ยวด้วย เพ่ือเป็นข้อสนมูลแก่ผู้รับสาร
หรือนักท่องเที่ยว ในที่นี้หมายถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่เดินทางมาท่องเที่ยวนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์ในการประกอบใช้ในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่อไป 
     
กระบวนการเลือกเปิดรับข่าวสารของผู้บริโภค 

ส าหรับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเปิดรับข่าวสารที่น ามาใช้  คือ ทฤษฎีเกี่ยวกับ
กระบวนการในการเลือกรับสาร (Selectivity Process) ในการสื่อสารนั้นการเลือกของเรามี 4 
ลักษณะ ซ่ึงแต่ละลักษณะจะมีความเก่ียวข้องเป็นข้ันตอนดังนี้ (Klapper 1960: 56) 
 1. การเลือกรับ หรือการเลือกใช้ (Selective Exposure) ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ มี
โอกาสที่จะรับสารจากแหล่ง หรือผู้ส่งสาร (Source) ต่างๆ จ านวนมากมาย แต่มนุษย์มีเวลา และ
ความสามารถท่ีจ ากัดในการรับสารจากแหล่งต่างๆ หรือมีความพอใจ หรือไม่พอใจต่อแหล่ง หรือผู้ส่ง
สารต่างๆ แตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงมักจะเลือกรับ หรือเลือกใช้สารจากแหล่งที่เสนอความคิดและ
ทัศนคติที่สอดคล้องกับความคิด และทัศนคติของแต่ละบุคคล 
 2. การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) มนุษย์นั้นจะเลือกให้ความสนใจต่อ
สารเท่าที่สมองจะรับสารนั้นได้ ดังนั้น การอ่านหนังสือพิมพ์ หรือในสถานการณ์ที่มีการสื่อสาร
มากกว่า 1 อย่าง เช่น ขณะดูทีวีก็มีเสียงภรรยาพูดด้วย เป็นต้น จึงต้องการเลือกรับสารใดสารหนึ่ง 
และโดยปกติเรามักจะเลือกรับสารที่น่าสนใจ หนังสือพิมพ์รายวันจะมีประมาณ 20 - 25 หน้า มนุษย์
จะเลือกอ่านเพียงบางหน้า บางข่าว บางคอลัมน์ หรืออาจจะอ่านเพียง 1 หน้า เพียงบางข่าว อ่านหน้า
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สังคมอ่านหน้าบันเทิง และหน้ากีฬาเพียงบางข่าว จะเห็นได้ว่า นอกจากเราเลือกสารโดยอาศัยความ
น่าสนใจที่เรามีต่อสารแล้ว เรายังเลือกรับสารที่สอดคล้องกับทัศนคติ และความเชื่อดั่งเดิมของแต่ละ
บุคคล และหลีกเลี่ยงที่จะรับสารที่ขัดแย้งกับทัศนคติ และความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วย 
 3. การเลือกรับรู้ และการเลือกตีความหมาย (Selective Perception and 
Interpretation) หลังจากที่เลือกรับสาร หรือเลือกใช้สารของผู้ส่งสารรายใดรายหนึ่ง มนุษย์เลือกให้
ความสนใจต่อสารใดสารหนึ่งแล้ว การเลือกรับรู้ และเลือกตีความหมายของสารตามประสบการณ์
ของแต่ละบุคคลเนื่องจากแต่ละคนมีประสบการณ์ต่างกัน ดังนั้น การรับรู้ และการตีความหมายของ
คนต่อสิ่งเดียวกันจึงไม่เหมือนกัน อุปสรรค หรือความหมายของการสื่อสารอันเนื่องมาจากการรับรู้ 
และการเลือกตีความหมายคนอยู่ตรงที่ว่า มนุษย์มักจะไม่ค่อยรู้ตัวว่าคนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน มี
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น การรับรู้ หรือการตีความของสิ่งที่ได้พบ จึงมีความแตกต่างกันไป
ด้วย ความหมายร่วมกัน (Common Meaning) หรือความเข้าใจร่วมกัน (Common 
Understanding) ซึ่งเป็นหัวใจของการสื่อสารจึงไม่เกิดข้ึน และเกิดขึ้นน้อย ท าให้การสื่อสารผิดพลาด 
หรือล้มเหลว 
 4. การเลือกจดจ า (Selective Retention) นอกจากการเลือกรับรู้ และเลือก
ตีความหมายของสารแล้ว มนุษย์ยังเลือกจดจ าเนื้อหาสาระของสารไว้เป็นประสบการณ์ เพ่ือจะ
น าไปใช้ในโอกาสต่อไปด้วย ผลของการวิจัยที่ผ่านมาเสนอให้เห็นว่า คนเราจะสามารถที่จะจดจ าใน
เรื่องที่สอดคล้องกับความคิด หรือสนับสนุนความคิดเห็นของแต่ละบุคคลได้ดีกว่าเรื่องที่ขัดแย้ง หรือ
ต่อต้านความคิดเห็นของแต่ละบุคคล 

จากองค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้น พบว่าการเปิดรับสารมีปัจจัยทั้งในส่วนของบุคคล ไม่
ว่าจะเป็นประสบการณ์ ความรู้ ความสนใจ และอ่ืนๆ รวมไปถึงปัจจัยภายนอก ทางด้านสังคม
สภาพแวดล้อม เช่น ครอบครัว วัฒนธรรม ประเพณี ลักษณะทางประชากร เช่น เพศ อายุ ภูมิล าเนา
การศึกษา ตลอดจนสถานภาพทางสังคม อันท าให้เกิดการเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลมีความ
แตกต่างกัน โดยจะมีการเปิดรับข่าวสารตามที่บุคคลนั้นๆ ให้ความสนใจ ดังเช่น คนที่ชอบท่องเที่ยวก็
จะเลือกรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ตนสนใจ อาจจะเลือกรับรู้เฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวเลือก
จดจ าเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และเมื่อมีโอกาสจึงน าข้อมูลที่จดจ าไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ
ไปเดินทางท่องเที่ยวนั่นเอง อีกท้ังการเปิดรับข่าวสารด้านการท่องเที่ยวที่ดี และปริมาณที่มากสามารถ
โน้มน้าวให้ผู้รับสารมาท่องเที่ยวได้ 

 

5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการตลาดเชิงกิจกรรม 

เสรี วงษ์มณฑา (2540:274) อธิบายว่า ในการท ากิจกรรมพิเศษในฐานะเป็นเครื่องมือ
สื่อสารนั้น ต้องยึดหลักให้กิจกรรมดังกล่าวนั้น ได้รับการเผยแพร่สู่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายให้ได้
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กว้างขวางที่สุด และต้องให้การสื่อสารนั้นเพิ่มการเป็นที่รู้จักให้กับสินค้าและบริษัท ต้องท าให้ผู้บริโภค
ชื่นชมสินคา และถ้าเป็นไปได้ให้กลุ่มเป้าหมายและสื่อมวลชนเข้ามาร่วมในกิจกรรมมากๆ  ถ้ามี
พฤติกรรมการซื้อใดๆ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นก็ต้องหาทางให้เกิดขึ้นใยยห้ได้ เพ่ือที่จะท าให้การจัด
กิจกรรมพิเศษสามารถสร้างความสัมฤทธิ์ผลดังที่กล่าวไว้ข้างต้น การท ากิจกรรมพิเศษต้องยึดหลัก
ดังต่อไปนี้ 
 1. แปลก คือ กิจกรรมต้องมีลักษณะไม่ซ้ าใคร 
 2. ใหม่ คือ ถ้าเป็นกิจกรรมที่ท าเป็นครั้งแรกในเมืองไทยได้ยิ่งดีออ 
 3. ใหญ่ ควรเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ มีความส าคัญ มีคนมาร่วมงานมากมาย 
 4. ดัง ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับรู้ก่อนที่จะมีกิจกรรมและต้องอาศัยเกาะ
ชายเสื้อ คนดัง นั่นคือมีคนดังมาร่วมงานด้วย อาจมาเป็นประทาน มาร่วมงาน มาเปิดป้าย มาแสดง 
ดังนั้นคนดังที่ว่านี้อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีต าแหน่งใหญ่โต ดารา นักรอง หรือนักกีฬาดังก็ได้ 
 5. ชื่องานควรมีชื่อสินค้าหรือชื่อบริษัทอยู่ด้วย ผู้บริโภคจะได้รู้ว่าใครเป็นคนจัด โดยมีชื่อ
สินค้าปรากฏในข่าว 
 6. เครื่องหมายของงาน (Event Logo) ต้องมีความเกี่ยวพันกับเครื่องหมายของตรา
สินค้า  (Brand Logo) เพ่ือให้คนรู้จักว่าใครเป็นคนจัด โดยมีตราสินค้าปรากฏในข่าว 
 7. ของใช้ในงาน (Merchandises) ควรมีตราสินค้าปรากฏอยู่ด้วย เช่น หมวก เสื้อยืด 
ลูกโป่งสวรรค์ แท่นยืนพูด ไมโครโฟน แก้ว จาน กล่องอาหาร สินค้าเหล่านี้ควรมีตราสินค้าปรากฏอยู่ 
 8. การจัดฉากควรมีป้ายชื่อสินค้าหรือเครื่องหมายตราสินค้า การจัดฉากที่จะมีการถ่าย
ภาพนิ่งหรือการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ ต้องให้ผู้พูดที่จะออกมาปรากฏในข่าวอยู่ในกรอบเดียวกับป้าย
ชื่อสินค้าหรือเครื่องหมายตราสินค้าเพ่ือให้สิ่งเหล่านี้ปรากฏในข่าวด้วยกกกกกกกอ 
 9. ต้องคิดกิจกรรมที่เป็นที่น่าสนใจ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายและสื่อมวลชนเพ่ือดึงดูดให้มา
รวมงาน หรือคอยติดตามชมงานทางโทรทัศน ์
 10. ต้องเชิญสื่อมวลชนมาร่วมงาน เพ่ือให้มีข่าวเผยแพร่ตามมาหลังจากที่มีกิจกรรมไป
แล้วเป็นการเผยแพร่ฟรี 
 11. การเผยแพร่ข่าวอาจต้องมีการซื้อสื่อ ถ้าไม่แน่ใจในการเผยแพร่ข่าวฟรีก็จ าเป็น
จะต้องมีการซื้อสื่อเพ่ือการเผยแพร่ เช่น การจ้างโทรทัศน์หรือวิทยุถ่ายทอดสด การซื้อข่าวสังคมธุรกิจ
ทางโทรทัศน์ การจัดภาพถ่ายออกโฆษณาแบบเดินเรื่องด้วยภาพ (Pictorial) การซื้อพ้ืนที่ข่าวเผื่อ
เผยแพร่กิจกรรมที่ผ่านไป (Informatial) ซึ่งการกระท าเช่นนี้เป็นการท าให้กิจกรรมที่เราท าขึ้น
เผยแพร่กว้างขวางเป็นที่รับรู้มากไปกว่าการรับรู้ของผู้มาร่วมงานปกกกกกกกกกกกกกกก 
 12. ควรจะมีตัวสัญลักษณ์ประจ างาน (Mascot) อยู่ในบริเวณงานด้วย เพ่ือชักจูงผู้ที่เรา
ต้องการให้เขามาในงานเกิดความสนใจ 
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 13. ควรมีการประดับประดาบริเวณงานให้มีจุดเด่นคึกคัก สะดุดตา และเป็นที่น่าสนใจ 
เช่นการประดับธงทิวป้ายต่างๆ 
 14. อาจจะต้องมีข้อเสนอพิเศษและการส่งเสริมการขายด้วย ถ้าเป็นไปได้น่าจะมีการ
ส่งเสริมการขายด้วยข้อเสนอพิเศษในบริเวณท่ีจัดงาน เพราะจะเป็นสิ่งดึงดูดให้มีผู้มาร่วมงานมากข้ึน 
 15. ต้องมีการประชาสัมพันธ์เสริม ช่วงก่อนวันที่จะมีงาน และหลังจากที่มีงานจบสิ้นไป
แล้วต้องมีการเผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมพิเศษ เนื่องจากผู้จัดท าได้วางแผนการสื่อสารการตลาด 
โดยใช้การจัดการตลาดเชิงกิจกรรมเป็นสื่อหลักในแผนการสื่อสาร ดังนั้น จากทฤษฎีผู้จัดท าจะต้อง
ประยุกต์หลักการต่างๆ มาใส่ในงานเพ่ือให้การจัดการตลาดเชิงกิจกรรมได้ผล และสามารถดึงดูด
ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี  
 ซึ่งผู้จัดท าจะน าทฤษฎีนี้มาประยุกต์กับ งาน Event, งาน Exhibition และกิจกรรม 
Workshop ซึ่งอยู่ในแผนงานการสื่อสารการตลาด ทฤษฎีทั้ง 15 ข้อนี้ผู้จัดท าจะต้องท าการคัดสรรแต่
ละข้อมาประยุกต์ใช้ในแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสม และต้องไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 3 กิจกรรม ซึ่ง
นอกจากงานจะออกมาเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์แล้ว ยังจะสามารถแพร่กระจายการรับรู้ในวง
กว้างได้อีกด้วย 
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บทที่ 3 

การเก็บข้อมูล 

 
ในการศึกษา“การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการส าหรับนิทรรศน์

รัตนโกสินทร์” เป็นการศึกษาเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
เดินทางไปพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์จากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลุ่มคนไทย
จ านวน 120 คนในเขตกรุงเทพมหานคร ประเภทของการวิจัยจะเป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการท าวิจัยเพ่ือ
เก็บรวบรวมข้อมูล และท าการเก็บข้อมูลด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยใช้
การสัมภาณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ดูแลอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ รวมทั้งสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมายที่เคยและไม่เคยเดินทางไปนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะน าผลการวิจัยที่ได้ 
มารวบรวมสรุปวิเคราะห์ แล้วจัดท าเป็นแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  

 
1. วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยในเชิงคุณภาพนั้นจะใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับ
บุคคลที่มีส่วนส าคัญในการดูแลอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินนทร์ เพ่ือให้ทราบถึงแนวคิด ความเป็นมา 
รวมถึงสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบันของพิพิธภัณฑ์ โดยข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลในเบื้องต้น
เพ่ือให้ผู้จัดท าเข้าใจถึงสถานการณ์ของพิพิธภัณฑ์อย่างแท้จริง จากนั้นจะมีการท าการวิจัยเชิงปริมาณ
โดยการใช้วิธีการท าแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย นักศึกษา และวัยท างานอายุ 15 - 59 ปี โดยขั้นนี้ผู้จัดท า ท าเพ่ือศึกษาทัศนคติ พฤติกรรมการ
เดินทางไปพิพิธภัณฑ์ ความคิดเห็นที่เกิดจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหล่านี้ และวิเคราะห์ผลเพ่ือระบุ
กลุ่มตัวอย่างหรือผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีอ านาจในการตัดสินใจใช้บริการที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เพ
โดยน ากลุ่มคนดังกล่าวมาท าการวิจัยโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพ่ือท า
การรวบรวมทัศนคติ พฤติกรรมและแนวคิดเกี่ยวกับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และทัศนคติที่มีต่อนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์ รวมไปถึงพฤติกรรมในการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมายด้วย 
 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษาวิจัยแบ่งออกตามลักษณะการวิจัยดังนี้ 
      2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
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(Questionnaire) ใช้วิธีการสุ่มส ารวจจากประชากรทั่วไป เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
นักศึกษา และวัยท างาน อายุ 15 - 59 ปี เป็นคนไทย เพศชาย-หญิง ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครจ านวน 
120 คน 
 2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยใช้การสัมภาณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) กับผู้ดูแลอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี ผู้ให้ข้อมูล 
คือคุณศนิษา เศรษฐก าเนิด ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และ
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี โดยแบ่งออกเป็นผู้ที่เคยเดินทางไปนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์ และผู้ที่ไม่เคยเดินทางไปนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) จะเก็บข้อมูลภาคสนามบริเวณอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์พิพิธภัณฑ์หรือแหล่ง
การเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ตามสถาบันการศึกษาและแหล่งท่องเที่ยวรวมไปถึงการเก็บข้อมูล
แบบสอบถามออนไลน์โดยใช้เว็บไซต์ www.surveycan.com 

นอกจากนี้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยใช้การสัมภาณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) ผู้จัดท าได้แบ่งออกเป็นผู้ดูแลอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์คุณศนิษา เศรษฐ-
ก าเนิด และกลุ่มเป้าหมายที่เคยเดินทางไปนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และไม่เคยเดินทางไปนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์ เป็นคนที่มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี อาศัย ศึกษา หรือท างานอยู่ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

    4.1 แบบสอบถาม (Questionnaire)  
         ในการท าวิจัยครั้งนี้ต้องการจะศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยจึงได้จัดท า
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล โดยแบบสอบถาม 1 ชุด ประกอบด้วยค าถามทั้งหมด 45 
ข้อ เป็นค าถามในลักษณะค าถามปลายปิด (Close–Ended Questions) และค าถามปลายเปิด 
(Open–Ended Questions) โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
         ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
         ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ และทัศนคติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ 
         ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ และทัศนคติท่ีมีต่อนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
         ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิต และการเปิดรับสาร 
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    4.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
         แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
         4.2.1 ค าถามท่ีจะใช้ในการสัมภาษณ์กับบุคคลที่มีความเข้าใจอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
                ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
                ส่วนที่ 2 สถานการณ์ทางการตลาดของอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
                ส่วนที่ 3 การสื่อสารทางการตลาดของอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
         4.2.2 ค าถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์กับบุคคลที่เคยเดินทางไปนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และ
กลุ่มท่ีไม่เคยเดินทางไปนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
                ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
                ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ และทัศนคติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ 
                ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ และทัศนคติที่มีต่อนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
    ในขณะที่ท าการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้มีการใช้เครื่องบันทึกเสียงและมีการจดบันทึกข้อมูลเพ่ือให้การ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์มีความละเอียดครบถ้วน 

 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

    เป็นขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพ่ือน าข้อมูลที่ได้นั้นมาวิเคราะห์ในการวาง
แผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนตามแหล่งข้อมูล ดังนี้ 

    5.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ในส่วนของแหล่งข้อมูลปฐมภูมิผู้จัดท าได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
         5.1.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นการศึกษาข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ดูแลอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ซึ่งมีเนื้อหาการสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้ อมูล
เบื้องต้นของอาคารประวัติความเป็นมาข้อมูลทางด้านการตลาดเช่นส่วนประสมทางการตลาดของ
อาคารและจุดเด่นของอาคารรวมไปถึงข้อมูลการตลาดของพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์โดยรวมในประเทศไทยว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วจึงน าข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ถึงปัญหา 
และน ามาพัฒนาใช้ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมาต่อยอดในโครงการจุลนิพนธ์
ให้มีจุดเด่น และแตกตา่งไปจากพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ภายในประเทศอ่ืนๆ 
         5.1.2 ท าการวิจัยหาการรับรู้ทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจเดินทางไป
พิพิธภัณฑ์หรือแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และประสิทธิภาพของสื่อที่มีผลต่อการเลือกไป
พิพิธภัณฑ์หรือแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เป็นการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยการท า
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน
การท าวิจัยเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลมีลักษณะค าถามปลายปิด (Close–Ended Questions) และ
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ค าถามปลายเปิด (Open–Ended Questions) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ของทัศนคติต่างๆซึ่งจะน าข้อมูลที่ ได้จากการวิจัยมาสรุปผลเป็นแนวทางในการวางแผนการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ โดยสอบถามกลุ่มเป้าหมายจ านวน 120 คน 
         5.1.3 ท าการวิจัยหาการรับรู้ทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจเดินทางไป
พิพิธภัณฑ์หรือแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เป็นการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยการท า
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open–Ended 
Questions) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องของทัศนคติต่างๆ ซึ่งจะน าข้อมูลที่ได้
จากการวิจัยมาสรุปผลเป็นแนวทางในการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยสอบถาม
กลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็นผู้ที่เคยเดินทางไปนิทรรศน์รัตนโกสินทร์และกลุ่มที่ไม่เคยเดินทางไป
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

    5.2 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ในส่วนของแหล่งข้อมูลทุติยภูมิได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
         5.2.1 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิประเภทเอกสาร โดยค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารแหล่งต่างๆ ดังนี้ 
                - วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Intergrated 
Marketing Communication) 
                - วิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้องกับพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
                - หนังสือต าราวิชาการต่างๆ 
                - โบรชัวร์ของพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
         5.2.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิประเภทอิเล็กทรอนิกส์ โดยค้นคว้าข้อมูลต่างๆตามแหล่งเว็บไซต์
ต่างๆ ดังนี้ 
                - เว็บไซต์ข้อมูลเบื้องต้นของนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
                - เว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อื่นๆ 
                - เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับการตลาดของพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
 
6. การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 

การวิ เคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยนี้ ใช้วิธีการวิ เคราะห์ออกมาในเชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) เพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูลส่วนต่างๆของแบบสอบถาม โดยน าข้อมูลที่
เก็บมาค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) และดูถงึแนวโน้มในการตอบค าถามของผู้ให้สัมภาษณ์เพ่ือ
หาข้อมูลที่เป็นจุดร่วมและดึงออกมาเป็นแนวความคิด เพ่ือท าการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการต่อไป 
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ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลในแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนาโดยน า เสนอข้อมูล
ออกเป็น 3 ส่วนตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย คือ 

- เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความสนใจในการเดินทางไปพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งการเรียนรู้
ทาง ประวัติศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

- เพ่ือศึกษาถึงการรับรู้ความสนใจและทัศนคติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

- เพ่ือศึกษาเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปพิพิธภัณฑ์
หรือแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

โดยน าข้อมูลที่ได้นั้นมาประกอบการบรรยายเชิงพรรณนาเ พ่ือเป็นการวิเคราะห์สรุป
รายงานผลและหาความสัมพันธ์โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีจากบทที่2 เป็นกรอบในการวิเคราะห์
เพ่ือที่จะน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับ
พฤตกิรรมและความต้องการของของกลุ่มเป้าหมาย 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 
ในการศึกษาเรื่อง “การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการส าหรับนิทรรศน์

รัตนโกสินทร์” ผู้จัดท าได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) ซึ่งได้ท าวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการแบบส ารวจ
(Survey Research Method) สร้างเครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) นอกจากนี้ยังมี
การศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจากเอกสารต่างๆ 
รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือน าข้อมูลทั้งหมดมาวางแผนการท างานต่อ  สามารถสรุป
ผลการวิจัยออกมาได้ ดังนี้ 

 
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

การวิจัยเบื้องต้นผู้จัดท าเลือกใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

โดยในขั้นแรกจะเป็นวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับบุคคลที่ม ี
ส่วนส าคัญในการดูแลอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เพ่ือให้ทราบถึงแนวคิดและความเป็นมา รวมถึง
สถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบันของพิพิธภัณฑ์ จากนั้นจะมีการท าการวิจัยเชิงปริมาณโดยการใช้
วิธีการท าแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 120 คน โดยขั้นนี้ผู้จัดท า ท าเพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ต่อพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ รวมไปถึงรูปแบบการเปิดรับ
สื่อของกลุ่มเป้าหมาย และมีการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการท าแบบสอบถาม เพ่ือระบุกลุ่มตัวอย่างหรือผู้
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจ และมีอิทธิพลต่อการเข้าชมพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้เชิง
ประวัติศาสตร์ โดยน ากลุ่มคนดังกล่าวมาท าการวิจัยผ่านการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) เพ่ือท าการรวบรวมทัศนคติ พฤติกรรม และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
หรือแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมายด้วย โดยการวิจัยครั้งนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 3 
ระยะ ดังนี้ 
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ระยะที ่1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ได้ท าการสัมภาษณ์ คุณศนิษา 
เศรษฐก าเนิด เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โดยสรุปผลการวิจัยออกมา
เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ของรัตนโกสินทร์ที่สมบูรณ์
แบบแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่บนถนนราชด าเนิน
ที่จะสร้างบรรยากาศรอบตัวของผู้เข้าชมให้เสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงเมื่อ 200 ปีก่อน โดยแนวคิดใน
ด้านของการใช้สื่อจัดแสดงทางอาคารมุ่งหวังให้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย จึงมี
การน าเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ประกอบในจุดจัดแสดงเพ่ือดึงดูดความสนใจให้ผู้เข้าชมสามารถสนุกกับ
การเรียนรู้ผ่านสื่อผสมรูปแบบต่างๆ เช่น จอระบบสัมผัสแบบมัลติทัช (Interactive Touchscreen) 
เป็นต้น เพ่ือให้ง่ายต่อการเรียนรู้ อีกทั้งยังมีบริการห้องสมุดเฉพาะทาง เป็นศูนย์รวมหนังสือหายาก 
หนังสือทรงคุณค่า ตลอดจนสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ในทุกๆด้าน 
 อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์ วันอังคารถึงวันศุกร์
เปิดบริการ 11.00-20.00 น. วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 
10.00-20.00 น. อัตราค่าเข้าชมราคา 100 บาท นักเรียน นักศึกษา ภิกษุ สามเณร ผู้พิการ และ
ผู้สูงอายุ เข้าชมฟรี 
 
ส่วนที่ 2 สถานการณ์ทางการตลาดของอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

กลุ่มเป้าหมายที่มีการวางแผน และคาดหวังไว้ในเบื้องต้นก็คือ กลุ่มเยาวชน กลุ่มคนรุ่น
ใหม่ ที่มีหัวคิดทันสมัย เพ่ือปลูกฝังค่านิยมสร้างรากฐานทางวัฒนธรรมให้มั่นคง แต่ในปัจจุบัน
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ยังไม่สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ได้มากเท่าที่ควร เนื่องจากการสร้างการ
รบัรู้ การประชาสัมพันธ์ตัวอาคารยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอท าให้ยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มนี้ได้โดยส่วนใหญ่ลูกค้าตอนนี้ก็เป็นในลักษณะของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กลุ่มเด็ก
นักเรียนที่มาทัศนศึกษา และกลุ่มคนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบอาคารเป็นส่วนใหญ่  แต่ก็เริ่มมีการ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ หรือสนใจเข้ามาดูรูปแบบการจัด
แสดงที่แปลกใหม่ สวยงาม แต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น โดยทางอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์มี
ความต้องการประชาสัมพันธ์ตัวอาคารให้คนรู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น เน้นย้ าภาพลักษณ์ที่มีความ
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เฉพาะทาง และทันสมัย เพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ และกลุ่มลูกค้าเก่าให้กลับมาใช้บริการที่นิทรรศน์
รัตนโกสินทร์ 

 
ส่วนที่ 3 การสื่อสารทางการตลาดของอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

 ส าหรับการประชาสัมพันธ์ของทางอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์นั้น ปัจจุบันมีการสร้าง
การรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนโดยมีการท ากิจกรรม Road Show ไปยังโรงเรียน และ
สถาบันต่างๆ เพ่ือให้ข้อมูล และเชิญชวนให้เข้าชม รวมไปถึงกิจกรรมการออกบูธเพ่ือประชาสัมพันธ์
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ตามวาระต่างๆร่วมกับพันธมิตร เช่น ททท. กทม. เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
สื่อมวลชนเข้ามาถ่ายท ารายการต่างๆยังอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ทั้งฟรีทีวี และเคเบิ้ลทีวี ซึ่ ง
นับเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน และกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี  
 
ระยะที ่2 การท าแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีการเก็บข้อมูลใน 2 ลักษณะคือ
การเก็บด้วยแบบสอบถามออนไลน์ และการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาเป็น
ลักษณะการเลือกแบบสะดวก และแบบบังเอิญ ซึ่งได้มีการส ารวจทั้งหมดเป็นจ านวน 120 คน 
แบ่งเป็นแบบภาคสนามจ านวน 60 คน และแบบออนไลน์จ านวน 60 คน ท าให้ได้ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยการหาค่าทางสถิติพ้ืนฐานคือการแจกแจง
ความถี่แสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยแบบสอบถามประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ 
ส่วนที่ 2 ด้านการรับรู้ และทัศนคติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ 
ส่วนที่ 3 ด้านการรับรู้ และทัศนคติที่มีต่อนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
ส่วนที่ 4 ด้านการใช้ชีวิต และการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย 
 

ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographics)  

ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมายจะได้ศึกษาเกี่ยวกับเพศ, อายุ, 
ระดับการศึกษาอาชีพ, รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและกิจกรรมยามว่าง ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะน าเสนอเป็น
จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถแจกแจงรายละเอียดเป็นตารางที่ 4-1 – 4-6 ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4–1    จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 86 72 
ชาย  34 28 

รวม 120 100 

จากตารางที่ 4-1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ  27 รองลงมาคือ เพศชาย ร้อยละ 28 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4–2    จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามอายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 7 6 
20 ปี - 29 ปี 59 49 
30 ปี - 39 ปี 14 12 
40 ปี - 49 ปี 19 16 
50 ปีขึ้นไป 21 17 

รวม 120 100 

จากตารางที่ 4–2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 ปี - 
29 ปี คิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมาคือ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 17 และ 40 ปี - 49 ปี ร้อยละ 16 
ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4–3    จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 9 8 
ปริญญาตรี 101 84 
สูงกว่าปริญญาตรี  5 4 
อ่ืนๆ 5 4 

รวม 120 100 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



41 
 
จากตารางที่ 4-3 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 84 รองลงมาคือ ระดับมัธยมตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 8 และ
ระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี อย่างละร้อยละ 4 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4–4    จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นักเรียน / นักศึกษา  59 49 
พนักงานบริษัท 52 43 
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ  3 3 
ธุรกิจส่วนตัว 5 4 
อ่ืนๆ 1 1 

รวม 120 100 

จากตารางที่ 4-4 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ นักเรียน 
นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมาคือ พนักงานบริษัท ร้อยละ 43 และธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 4 
ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4–5    จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 5,000 บาท  17 14 
5,001  - 10,000 บาท 34 28 
10,001 - 20,000 บาท 39 33 
20,001 - 30,000 บาท 14 12 
30,001 - 40,000 บาท 12 10 
40,001 บาทข้ึนไป 4 3 

รวม 120 100 

จากตารางที่ 4-5 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001 - 
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมาคือ 5,001 - 10,000 บาท ร้อยละ 28 และต่ ากว่า 5,000 
บาท ร้อยละ 14 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4–6    จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามกิจกรรมยามว่าง 

กิจกรรมยามว่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
เล่นอินเตอร์เน็ต  96 20 
ฟังเพลง 74 15 
ไปห้างสรรพสินค้า 67 14 
ดูรายการโทรทัศน์ 63 13 
ดูภาพยนตร์ 60 12 
อ่านหนังสือ  53 11 
ถ่ายรูป  42 9 
ร้องเพลง / เล่นดนตรี 16 4 
อ่ืนๆ 9 2 

รวม 480 100 

จากตารางที่ 4-6 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีกิจกรรมยามว่างคือ 
เล่นอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมาคือ ฟังเพลง ร้อยละ 15 และไปห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 
14 ตามล าดับ 

 
ส่วนที่ 2 ด้านการรับรู้ และทัศนคติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ 

จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์
รวมถึงทัศนคติส าหรับคนที่เคยเข้าชมกับคนที่ไม่เคยเข้าชมพฤติกรรมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์หรือแหล่ง
การเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะน าเสนอเป็นจ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม 
สามารถแจกแจงรายละเอียดเป็นตารางที่ 4-7 – 4-11 ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4–7    จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามพฤติกรรมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 

พฤติกรรมการเข้าชม จ านวน (คน) ร้อยละ 
เคย  100 84 
ไม่เคย  20 16 

รวม 120 100 

จากตารางที่ 4-7 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เคยเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 
คิดเป็นร้อยละ 84 รองลงมาคือ ไม่เคย ร้อยละ 16 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4–8    จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามจ านวนครั้งที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 

จ านวนครั้ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 – 2 ครั้ง  79 79 
3 – 5 ครั้ง  19 19 
5 ครั้งข้ึนไป 2 2 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-8 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 
จ านวน 1 - 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 79 รองลงมาคือ 3 - 5 ครั้ง ร้อยละ 19 และ 5 ครั้งขึ้นไป ร้อยละ 
2 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4–9    จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามวัตถุประสงค์ที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 

จากตารางที ่4-9 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยมี
วัตถุประสงค์คือ เป็นการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมาคือ เพ่ือหา
ประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ ร้อยละ 19 และเพ่ือการศึกษา การเรียนรู้ ร้อยละ 16 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4–10    จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามช่องทางการรับข่าวสารจากพิพิธภัณฑ์ 

ช่องทางการรับสารจากพิพิธภัณฑ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อินเตอร์เน็ต  62 30 
โทรทัศน์ 40 19 
จากบุคคล (ครอบครัว, เพ่ือน ฯลฯ) 39 18 
นิตยสาร 20 10 

วัตถุประสงค์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เป็นการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน 68 33 
เพ่ือหาประสบการณ์ท่ีแปลกใหม ่ 38 19 
เพ่ือการศึกษา การเรียนรู้ 33 16 
เพ่ือทัศนศึกษา 27 13 
สร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว / เพ่ือน 22 11 
สนใจรูปแบบกิจกรรม / การจัดแสดงนิทรรศการ 16 8 

รวม 204 100 
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ตารางที่ 4–10    จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามช่องทางการรับข่าวสารจากพิพิธภัณฑ ์
                      (ต่อ) 

ช่องทางการรับข่าวสารจากพิพิธภัณฑ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
แผ่นพับ / ใบปลิว 16 8 
โปสเตอร์ 13 6 
หนังสือพิมพ์ 12 5 
วิทยุ 5 3 
อ่ืนๆ 2 1 

รวม 209 100 

จากตารางที่ 4-10 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่องทางการรับ
ข่าวสารจากพิพิธภัณฑ์ผ่าน อินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือ โทรทัศน์ ร้อยละ 19 และ
จากบุคคล (ครอบครัว, เพ่ือน ฯลฯ) ร้อยละ 18 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4–11    จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามเหตุผลที่ไม่เคยเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
การเดินทางทีไ่ม่สะดวก  9 28 
ไม่มีเวลาว่าง 8 25 
ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน  6 19 
การจัดแสดงไม่น่าสนใจ  4 12 
ค่าบัตรมีราคาแพง 1 4 
อ่ืนๆ 4 12 

รวม 32 100 

จากตารางที่ 4-11 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ไม่เคยเข้าชม
พิพิธภัณฑ์มีเหตุผลจาก การเดินทางทีไ่ม่สะดวก คิดเป็นร้อยละ 28 รองลงมาคือ ไม่มีเวลาว่าง ร้อย
ละ 25 และไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน ร้อยละ 19 ตามล าดับ 

 
ส่วนที่ 3 ด้านการรับรู้ และทัศนคติที่มีต่อนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ และการได้รับข่าวสารต่างๆของผู้ตอบแบบสอบถามที่
มีต่อนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์  

   ส
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ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะน าเสนอโดยเป็นจ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่สามารถแจกแจง
รายละเอียดเป็นตารางที่ 4-12 – 4-27 ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4–12    จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามการรู้จักนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

พฤติกรรมการรู้จัก จ านวน (คน) ร้อยละ 
รู้จัก 67 56 
ไม่รู้จัก  53 44 

รวม 120 100 

จากตารางที่ 4-12 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์ คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาคือ ไม่รู้จักนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ร้อยละ 44 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4–13    จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามแหล่งการรับรู้เกี่ยวกับนิทรรศน์  
                      รัตนโกสินทร์ 

แหล่งการรับรู้เกี่ยวกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
จากบุคคล (ครอบครัว, เพ่ือน ฯลฯ) 31 28 
อินเตอร์เน็ต  25 22 
โทรทัศน์ 18 16 
โปสเตอร์ 9 8 
แผ่นพับ / ใบปลิว 6 5 
นิตยสาร 4 4 
หนังสือพิมพ์ 4 4 
วิทยุ 2 2 
อ่ืนๆ 13 11 

รวม 112 100 

จากตารางที่ 4-13 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้เกี่ยวกับนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์ จากบุคคล (ครอบครัว, เพื่อน ฯลฯ) คิดเป็นร้อยละ 28 รองลงมาคือ อินเตอร์เน็ต 
ร้อยละ 22 และโทรทัศน์ ร้อยละ 16 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4–14    จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามการเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

พฤติกรรมการเข้าชม จ านวน (คน) ร้อยละ 
เคย 26 39 
ไม่เคย  41 61 

รวม 67 100 

จากตารางที่ 4-14 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าชมนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์ คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมาคือ เคยเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ร้อยละ 39 
ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4–15    จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
                      เข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าชม จ านวน (คน) ร้อยละ 
ครอบครัว  14 54 
เพ่ือน 11 42 
สถานศึกษา / หน่วยงาน  1 4 

รวม 26 100 

จากตารางที่ 4-15 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์คือ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 54 
รองลงมาคือ เพ่ือน ร้อยละ 42 และสถานศึกษา/หน่วยงาน ร้อยละ 4 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4–16    จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามรูปแบบการเดินทางไปนิทรรศน์ 
                       รัตนโกสินทร์ 

รูปแบบการเดินทางไปนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
พาหนะส่วนตัว  11 42 
ขนส่งสาธารณะ / รถรับจ้าง 10 39 
อ่ืนๆ  5 19 

รวม 26 100 
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จากตารางที่ 4-16 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางไปนิทรรศน์

รัตนโกสินทร์โดย พาหนะส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาคือ ขนส่งสาธารณะ/รถรับจ้าง ร้อย
ละ 39 และอ่ืนๆ ร้อยละ 19 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4–17    จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามสิ่งที่ประทับใจ 

สิ่งท่ีประทับใจจากนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  16 26 
นิทรรศการถาวร 13 21 
รูปแบบการจัดแสดง  12 20 
การตกแต่งภายใน 7 11 
นิทรรศการหมุนเวียน 5 8 
การบริการของเจ้าหน้าที่ 4 7 
ห้องสมุด 4 7 

รวม 61 100 

จากตารางที่ 4-17 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่เคยเดินทางมา
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ประทับใจ เทคโนโลยีที่ทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมาคือ นิทรรศการ
ถาวร ร้อยละ 21 และรูปแบบการจัดแสดง ร้อยละ 20 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4–18    จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามพฤติกรรมการแนะน าให้ผู้อื่นเข้าชม 

พฤติกรรมการแนะน า จ านวน (คน) ร้อยละ 
แนะน า 26 100 
ไม่แนะน า  - - 

รวม 26 100 

จากตารางที่ 4-18 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยากแนะน าให้ผู้อ่ืน
เข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 
ตารางที่ 4–19    จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามภาพลักษณ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

ภาพลักษณ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
คลาสสิค - ความเป็นไทย  40 33 

   ส
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ตารางที่ 4–19    จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามภาพลักษณ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์  
                       (ต่อ) 

ภาพลักษณ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
แปลกใหม่  27 23 
ทันสมัย  26 22 
หรูหรา 14 11 
เชย 2 2 
อ่ืนๆ 11 9 

รวม 120 100 

จากตารางที่ 4-19 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์ว่ามีภาพลักษณ์ที่ คลาสสิค - ความเป็นไทย คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมาคือ ความ
แปลกใหม ่ร้อยละ 23 และความทันสมัย ร้อยละ 22 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4–20    จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามช่องทางการรับข่าวสารจากนิทรรศน์ 
                       รัตนโกสินทร์ 

ช่องทางการรับข่าวสาร จ านวน (คน) ร้อยละ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 76 44 
อีเมล์ (Email) 47 27 
โทรศัพท ์ 18 11 
ข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)  15 9 
จดหมาย 11 6 
อ่ืนๆ 5 3 

รวม 172 100 

จากตารางที่ 4-20 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับข่าวสารจาก
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) คิดเป็นร้อยละ 44 
รองลงมาคือ อีเมล์ (Email) ร้อยละ 27 และโทรศัพท์ ร้อยละ 11 ตามล าดับ 

 

 
 

   ส
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ตารางที่ 4–21    จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามประเภทข่าวสารที่ต้องการรับจาก 
                      นิทรรศน์รัตนโกสินทร์  

ประเภทของข่าวสาร จ านวน (คน) ร้อยละ 
การจัดแสดงนิทรรศการถาวร 65 30 
กิจกรรมพิเศษ 55 26 
โปรโมชั่นพิเศษ 51 24 
การจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว 40 18 
อ่ืนๆ 4 2 

รวม 215 100 

จากตารางที่ 4-21 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการรับข่าวสาร
จากนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เกี่ยวกับ การจัดแสดงนิทรรศการถาวร คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือ 
กิจกรรมพิเศษ ร้อยละ 26 และโปรโมชั่นพิเศษ ร้อยละ 24 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4–22    จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคนิคการจัด 
                      แสดงกับการดึงดูดให้เข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
                      (เทคนิคสื่อผสมเสมือนจริง และการใช้สื่อ Interactive Self-Learning) 

เทคนิคการจัดแสดงมีสว่นดึงดูด จ านวน (คน) ร้อยละ 
มี 109 91 
ไม่มี  11 9 

รวม 120 100 

จากตารางที่ 4-22 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เทคนิคการจัดแสดง 
มีส่วนในการดึงดูดให้เข้าชม คิดเป็นร้อยละ 91 รองลงมาคือ ไม่มีส่วนในการดึงดูดให้เข้าชม ร้อยละ 
9 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4–23    จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้า 
                      ชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ค่าเข้าชม 68 18 
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ตารางที่ 4–23    จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้า 
                      ชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล จ านวน (คน) ร้อยละ 
รูปแบบการน าเสนอ 61 16 
สถานที่ตั้ง 52 14 
บุคคลใกล้ตัวชวนให้ไป 50 13 
การประชาสัมพันธ์จากสื่อต่างๆ 48 12 
การจัดการตลาดเชิงกิจกรรม (Event)  37 10 
โปรโมชั่นพิเศษ 33 8 
มีประโยชน์ต่อการศึกษา 33 8 
อ่ืนๆ 3 1 

รวม 385 100 

จากตารางที่ 4-23 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์คือ ค่าเข้าชม คิดเป็นร้อยละ 18 รองลงมาคือ 
รูปแบบการน าเสนอ ร้อยละ 16 และสถานที่ตั้ง ร้อยละ 14 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4–24    จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามวันที่สะดวกในการเข้าชม 

วัน จ านวน (คน) ร้อยละ 
วันเสาร์  - วันอาทิตย์ 78 65 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 30 25 
วันจันทร์ - วันศุกร์ 12 10 

รวม 120 100 

จากตารางที่ 4-24 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สะดวกเข้าชม
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมาคือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ร้อยละ 25 และวันจันทร์ - วันศุกร์ ร้อยละ 10 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4–25    จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

รูปแบบกิจกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 
เข้าชมฟรี  83 40 

   ส
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ตารางที่ 4–25    จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการตลาด  
                      (ต่อ) 

รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการตลาด จ านวน (คน) ร้อยละ 
มอบของที่ระลึก 54 26 
ซื้อบัตร 1 ใบ แถมฟรี 1ใบ 39 19 
กิจกรรมชิงโชค ลุ้นรับรางวัล 16 8 
สิทธิพิเศษส าหรับสมาชิก 14 6 
อ่ืนๆ 3 1 

รวม 209 100 

จากตารางที่ 4-25 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชื่นชอบกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดในรูปแบบ การเข้าชมฟรี คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ มอบของที่ระลึก ร้อย
ละ 26 และซื้อบัตร 1 ใบ แถมฟรี 1 ใบ ร้อยละ 19 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4–26    จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามรูปแบบกิจกรรมที่ชื่นชอบ 

รูปแบบกิจกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 
สอนท าอาหารชาววัง  73 34 
กิจกรรมแต่งกายย้อนยุค 54 26 
Road show ให้ความรู้ตามสถานศึกษา 33 16 
ทัวร์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์กับผู้มีชื่อเสียง 28 13 
งานประกวดเพ่ือรับทุนการศึกษา 18 9 
อ่ืนๆ 6 2 

รวม 212 100 

จากตารางที่ 4-26 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชื่นชอบกิจกรรมใน
รูปแบบ การสอนท าอาหารชาววัง คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาคือ กิจกรรมแต่งกายย้อนยุค ร้อยละ 
26 และRoad show ให้ความรู้ตามสถานศึกษา ร้อยละ 16 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4–27   จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามสิ่งที่คาดหวัง 

สิ่งท่ีคาดหวังจากนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
สาระความรู้  81 23 
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ตารางที่ 4–27   จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามสิ่งที่คาดหวัง (ต่อ) 

สิ่งท่ีคาดหวังจากนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประสบการณ์แปลกใหม่ 77 22 
ขยายโลกทัศน์ของตน 69 20 
สัมผัสนวัตกรรมใหม่ๆ 62 18 
ความบันเทิง 57 16 
อ่ืนๆ 2 1 

รวม 348 100 

จากตารางที่ 4-27 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คาดหวัง สาระความรู้ 
คิดเป็นร้อยละ 23 รองลงมาคือ ประสบการณ์แปลกใหม่ ร้อยละ 22 และขยายโลกทัศน์ของตน ร้อย
ละ 20 ตามล าดับ 

 
ส่วนที่ 4 ด้านการใช้ชีวิต และการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย 

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิต และการเปิดรับสื่อของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์  และปัจจัยด้านการรับรู้สื่อที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจที่จะเข้ามาชมนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์ ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะน าเสนอเป็นจ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม ที่สามารถแจกแจง
รายละเอียดเป็นตารางที่ 4-28 ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4–28    จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามสื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจ 

ส่ือ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อินเตอร์เน็ต  95 27 
โทรทัศน์ 78 22 
การจัดการตลาดเชิงกิจกรรม (Event)  31 10 
นิตยสาร 29 8 
สื่อนอกสถานที่ต่างๆ (Out of home) 24 7 
หนังสือพิมพ์ 23 6 
สื่อโฆษณาในขนส่งสาธารณะ (Transit) 19 5 
วิทยุ 19 5 
แผ่นพับ / ใบปลิว 18 4 
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ตารางที่ 4–28    จ านวน ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามสื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจ (ต่อ) 

ส่ือ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อีเมล์ (Email) / ข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) 16 3 
จดหมาย 4 1 
อ่ืนๆ 6 2 

รวม 362 100 

จากตารางที่ 4-28 แสดงให้เห็นว่า สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่คือ อินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมาคือ โทรทัศน์ ร้อยละ 22 และการจัดการ
ตลาดเชิงกิจกรรม (Event) ร้อยละ 10 ตามล าดับ 
 
ระยะที ่3 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

เพ่ือให้ได้ความคิดเห็นในเรื่องของพฤติกรรมการเดินทางเข้าชมพิพิธภัณฑ์หรือแหล่ง
เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ การรับรู้ และทัศนคตขิองกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้เชิง
ประวัติศาสตร์ โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของพิพิธภัณฑ์  

การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ บุคคลที่เคยเดินทางไป
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และบุคคลที่ไม่เคยเดินทางไปนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โดยสรุปผลการศึกษาจาก
การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ และทัศนคติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ และทัศนคติที่มีต่อนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
ซึ่งในการสรุปผลการศึกษานี้ ผู้จัดท าจะเรียงหัวข้อประเด็นในการสัมภาษณ์ตามล าดับ ใน

แต่ละหัวข้อจะเป็นบทสรุปของการสัมภาษณ์ของแต่ละกลุ่ม เริ่มจากบุคคลที่เคยเดินทางไปนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์ และบุคคลที่ไม่เคยเดินทางไปนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ดังต่อไปนี้ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

กลุ่มบุคคลที่เคยเดินทางไปนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
    1. นางสาวอณัญญา   วนิชเวทย์พิบูล    อายุ: 22 ปี    อาชีพ: นักศึกษา 
    2. นางสาวปิยะนุช    ชูสงค์     อายุ: 22 ปี    อาชีพ: นักศึกษา 
    3. นางสาวดลยวรรณ คงชาตรี     อายุ: 21 ปี    อาชีพ: นักศึกษา 
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กลุ่มบุคคลที่ไม่เคยเดินทางไปนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
    1. นางสาวประภาดา  ไวกสิกรรม      อายุ: 21 ปี    อาชีพ: นักศึกษา 
    2. นายเสริมพล        ธรรมวาทะเสรี     อายุ: 24 ปี    อาชีพ: ช่างเครื่องมือแพทย์ 
    3. นางสาวปาริฉัตร์    อ่อนสี      อายุ: 21 ปี    อาชีพ: นักศึกษา 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ และทัศนคติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งการเรียนรู้ทาง 
               ประวัติศาสตร์ 

 กลุ่มบุคคลที่เคยเดินทางไปนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

    - การรับรู้และทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ 

      ภาพลักษณ์ส่วนใหญ่ของนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ในประเทศไทยนั้น จะให้ภาพลักษณ์
ที่ค่อนข้าง โบราณ เก่าแก่ ขลัง และจับต้องไม่ได้ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะสถานที่จัดแสดงมักจะเป็น
พระราชวังเก่า หรือตึกโบราณ ท าให้การจัดแสดงอยู่ในรูปแบบเดิมๆ ไม่มีความแปลกใหม่ อีกทั้งยัง
เป็นการให้ข้อมูลหรือการสื่อสารทางเดียวไม่สามารถเข้าไปเรียนรู้ อ่ืนๆได้นอกจาก อ่านข้อมูลที่ทาง
พิพิธภัณฑ์จัดแสดงไว้ ดูภาพถ่าย หุ่นจ าลอง ท าให้ทัศนคติเกี่ยวกับการเข้าชมของคนไทยอยู่ในแง่ลบ 

    - ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าชม และสิ่งที่คาดหวังจะได้รับจากพิพิธภัณฑ์หรือ
แหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 

      สื่อโฆษณาที่สามรถบอกถึงจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์นั้นได้มีส่วนอย่างมากในการชักจูง
ให้เดินทางไปเข้าชม ยิ่งหากพิพิธภัณฑ์นั้นสามารถสร้างความแปลกใหม่ในรูปแบบที่ไม่ซ้ าเดิม ให้กับผู้
ที่มาเข้าชมมีรูปแบบการน าเสนอที่น่าสนใจ มีการใช้สื่อที่ทันสมัย ให้ความรู้และประสบการณ์ที่แปลก
ใหม่ อีกทั้งยังสามารถเดินทางไปเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกตารางเรียนเหมือนได้ไปผจญภัย 
มากกว่าการอ่านหนังสือในห้องเรียน ได้ทั้งความรู้และความสนุก จากการเดินทางมาชมพิพิธภัณฑ์ใน
ครั้งนี้   

 
กลุ่มบุคคลที่ไม่เคยเดินทางไปนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

    - การรับรู้และทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ 

      ผู้ให้สัมภาษณ์มองว่าพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในประเทศ
ไทยมีรูปแบบการน าเสนอที่เก่า ท าให้การเข้าพิพิธภัณฑ์ขาดสีสัน และมีความน่าเบื่อซ้ าซาก ไม่ค่อย
น่าสนใจเมื่อเทียบกับต่างประเทศ การน าเสนอที่มีเพียงตู้จัดแสดงให้ชมหรือว่ากระดานให้อ่านท าให้ผู้
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เข้าชมไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับสื่อจัดแสดงได้มากนัก หากสื่อจัดแสดงสามารถท าให้โต้ตอบกับผู้
เข้าชมได้ก็จะยิ่งเพ่ิมความน่าสนใจ เนื่องด้วยในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่สื่อเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมใน
ชีวิตประจ าวันมากขึ้น ความทันสมัยและความแปลกใหม่ของสิ่งจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์จะสามารถ
ดึงดูดผู้เข้าชมได้มากข้ึน 

    - ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าชม และสิ่งที่คาดหวังจะได้รับจากพิพิธภัณฑ์หรือ
แหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 

      สิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์มากที่สุดก็คือรูปแบบการน าเสนอ รวมถึง
กิจกรรมต่างๆภายในพิพิธภัณฑ์ ความน่าสนใจของเนื้อหาที่ท าให้ผู้เข้าชมได้รับประโยชน์หลายด้าน 
ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน หรือแม้กระทั่งการผ่อนคลาย ล้วนขึ้นอยู่กับบรรยากาศและการจัดแสดง
ภายในพิพิธภัณฑ์ ยิ่งการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์มีความสวยงามแปลกใหม่ ยิ่งส่งผลให้ผู้เข้าชม
สนใจกลับมาใช่บริการเรื่อยๆ หรือปัจจัยภายนอกอย่างกิจกรรม นิทรรศกาลชั่วคราว ที่จัดขึ้นเรื่อยๆก็
มีส่วนท าให้กลุ่มเป้าหมายเดินทางมาที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เช่นเดียวกัน 

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ และทัศนคติที่มีต่อนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

กลุ่มบุคคลที่เคยเดินทางไปนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

    - การรับรู้และทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
      กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่รู้จักนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ผ่านบุคคลรอบข้าง กล่าวคือเป็น

การรับรู้ผ่านการบอกปากต่อปาก รองลงมาคือสื่ออินเตอร์เน็ต โดยกลุ่มเป้าหมายที่เคยเดินทางไป
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์มาแล้วมีความประทับใจกับรูปแบบการน าเสนอที่ทันสมัย แปลกใหม่ อีกทั้งยัง
สามารถน าเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาผสมผสานกับโลกยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว ท าให้ผู้เข้าชมลืม
ความน่าเบื่อแบบเดิมๆที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ในประเทศได้ 

    - ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าชม และสิ่งที่คาดหวังจะได้รับจากนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์ 

      การเล่าเรื่องความเป็นไทยได้ครบทุกแง่มุม มีเรื่องราวการเรียนรู้ที่หลากหลาย ความ
ทันสมัยตื่นตาตื่นใจ มีการประยุกต์การน าเสนอที่น่าสนใจ หากเทียบกับพิพิธภัณฑ์อ่ืนๆที่เคยไป การ
ใช้สื่อต่างๆมาผสมผสานจัดแสดงท าให้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์โดดเด่นกว่าที่อ่ืน ผู้ชมสามารถร่วมสนุก
กับสื่อ Interactive ได้มากกว่า 

 

    - ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
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      ภาพรวมของนิทรรศน์รัตนโกสินทร์มีความโดดเด่นน่าสนใจกว่าตัวพิพิธภัณฑ์อ่ืนๆ

อยู่แล้ว โดยเฉพาะนิทรรศการถาวรที่น าเสนอได้แปลกใหม่ น่าตื่นตาตื่นใจ หากสามารถเพ่ิมกิจกรรม
อ่ืนๆนอกเหนือจากตัวนิทรรศการถาวรให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสนุกเพ่ิมเติม น่าจะสามารถดึงดูดให้บุคคล
อ่ืนๆเข้ามาที่ตัวอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ได้มากยิ่งข้ึน 

 
กลุ่มบุคคลที่ไม่เคยเดินทางไปนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

    - การรับรู้และทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
      กลุ่มท่ีไม่เคยเดินทางไปนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ส่วนใหญ่ไม่ทราบข้อมูลของตัวอาคาร 

รายละเอียดการจัดแสดงต่างๆ แต่เมื่อได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ไปแล้วกลุ่มเป้าหมาย
ก็มีความสนใจที่จะเดินทางไปเข้าชม เพราะคิดว่าเป็นสถานที่ที่แปลกแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์เดิมที่เคย
มีมา การน าเสนอที่ดูน่าสนุก มีกิจกรรมสอดแทรกให้เราเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ได้อย่างไม่น่า
เบื่อ รวมถึงช่วงเวลาในการเปิดบริการที่สามารถเดินทางไปเข้าได้ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนหรือเลิกงาน  

    - ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าชม และสิ่งที่คาดหวังจะได้รับจากนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์ 

      ความแปลกใหม่ที่เน้นเทคโนโลยีในการน าเสนอ เน้นการโต้ตอบระหว่างผู้เข้าชม
และสิ่งจัดแสดง มีการผสมผสานข้อมูลประวัติศาสตร์ไทยผ่านการน าเสนอด้วยสื่อดิจิตอล เรียกได้ว่ามี
ความร่วมสมัยสอดแทรกอยู่ในทุกส่วนของตัวอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

    - ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
      น่าจะมีการประชาสัมพันธ์สถานที่ให้มากกว่านี้ เพราะเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมาก แต่

กลับไม่มีใครรู้จัก อาจท าผ่านสื่อออนไลน์ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน น่าจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายมาก
ขึ้น 

      
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทเอกสารจากหนังสือบทความนิตยสารที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงข้อมูลต่างๆจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์จนได้ข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์มา
ประกอบการวิจัย 
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สรุปและวิเคราะห์ผลการวิจัย 

ผลจากการวิเคราะห์การวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณพบว่าทัศนคติของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ภายในประเทศไทยยังมีความคิดเห็น
ในแง่ลบมากกว่าแง่บวก ซึ่งสามารถสรุปออกมาได้ว่าคนไทยยังคงมองพิพิธภัณฑ์ว่าเป็นสถานที่โบราณ 
เก่าแก่ มีความน่าเบื่อ ไม่มีกิจกรรมใหม่ๆ และมีความใกล้ตัวไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้ หรือไปเพราะมีเหตุ
จ าเป็นเท่านั้น เรื่องราวประวัติศาสตร์ในปัจจุบันสามารถหาข้อมูลได้ง่ายๆผ่านสื่อออนไลน์ อีกทั้งตัว
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างท าให้ยังมีคนไทยเดินทางไปใช้บริการจ านวนน้อย 

ผลสรุปจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนั้นพบว่านิทรรศน์รัตนโกสินทร์สามารถน า
จุดเด่นที่แตกต่างจากพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ต่างๆในประเทศไทย มา
น าเสนอเพ่ือลบภาพลักษณ์เดิมๆที่มีความซ้ าซากน่าเบื่ อและเป็นปัญหาในการเรียนรู้เรื่องราว
ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยการน าเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยมาจัดแสดงควบคู่ไป
กับเอกลักษณ์ความเป็นไทย กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยเหมาะกับโลกยุคปัจจุบัน ให้ผู้เข้าชม
สามารถมีส่วนร่วมสนุกกับสื่อต่างๆภายในนิทรรศการ และด้วยการประชาสัมพันธ์ตัวอาคาร กิจกรรม
ต่างๆที่ยังไม่เป็นที่กว้างขวางพอ จึงท าการประชาสัมพันธ์ใหม่ให้มีความโดดเด่น ทั่วถึง และใช้ช่องทาง
การสื่อสารที่ทันสมัยมากขึ้น โดยการใช้สื่อหลักควบคู่ไปกับสื่ออินเตอร์เน็ตเป็นแกนหลักในการสื่อสาร
ข้อมูลต่างๆไปยังกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

จากการสัมภาษณ์ ประกอบกับการศึกษาข้อมูลต่างๆ จึงสามารถสรุปประเด็นที่น าไปสู่
การสื่อสารได้ว่า นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สามารถลบ
ภาพลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ในแบบเดิมๆ ให้ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปพร้อมๆกับการเล่น
สนุกกับสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย แปลกใหม่ เหมาะกับโลกยุคดิจิตอล ท าให้เกิดเป็นแนวคิด 

“Play the Past” 
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บทที่ 5 

กลยุทธก์ารสื่อสาร และการผลิตชิ้นงาน 

 
ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดส าหรับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์นั้นก่อนที่ เริ่ม

สร้างสรรค์กลยุทธ์และผลิตชิ้นงานจะต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเพ่ือใช้ก าหนดแนวทางของ
แผนงานสร้างสรรค์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากที่สุด ดังนี้ 

 
วิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) 

จากผลการส ารวจการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่ อ
พิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ภายในประเทศไทยนั้นยังมีความคิดเห็นในแง่ลบ
มากกว่าแง่บวก ซึ่งสามารถสรุปออกมาได้ว่าคนไทยยังคงมองพิพิธภัณฑ์ว่าเป็นสถานที่โบราณ เก่าแก่ 
มีความน่าเบื่อ ไม่มีกิจกรรมใหม่ๆ และมีความใกล้ตัวไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้ หรือไปเพราะมีเหตุจ าเป็น
เท่านั้น เรื่องราวประวัติศาสตร์ในปัจจุบันสามารถหาข้อมูลได้ง่ายๆผ่านสื่อออนไลน์ อีกทั้งตัวนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างท าให้ยังมีคนไทยเดินทางไปใช้บริการจ านวนไม่มากนัก แต่หาก
พิพิธภัณฑ์สามารถสร้างจุดเด่นที่แตกต่างจากพิพิธภัณฑ์ในแบบเดิมๆ และลบภาพลักษณ์ที่มีความ
ซ้ าซากน่าเบื่อและเป็นปัญหาในการเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยการ
น าเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยมาจัดแสดงควบคู่ไปกับเอกลักษณ์ความเป็นไทย กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ร่วม
สมัยเหมาะกับโลกยุคปัจจุบัน ให้ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมสนุกกับสื่อต่างๆภายในนิทรรศการจะ
สามารถดึงดูกลุ่มเป้าหมายให้เดินทางมาเข้าชมเพ่ิมมากข้ึน  

ในปัจจุบันสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากที่สุดของกลุ่มเป้าหมายก็คือสื่ออินเตอร์เน็ต 
รวมถึงการออกแบบรูปลักษณ์ของสื่อให้มีความแปลกใหม่ โดดเด่น ก็เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยดึงดูดความ
สนใจจากกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นจึงได้สร้างการประชาสัมพันธ์ที่มีความโดดเด่น ทั่วถึง และใช้ช่องทาง
การสื่อสารที่ทันสมัยมากขึ้น โดยการใช้สื่อหลักควบคู่ไปกับสื่ออินเตอร์เน็ตเป็นแกนหลักในการสื่อสาร
ข้อมูลต่างๆไปยังกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงการใช้สื่อ New Media ช่วยสร้าง
กระแส สร้างความฮือฮายังสามารถท าให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ได้อีกด้วย 
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ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 

 Product  
 -  นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เป็นแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
และประเพณีของไทยในยุครัตนโกสินทร์ โดยจัดแสดงผ่านสื่อผสมต่างๆเทคโนโลยีอันทันสมัยแห่งแรก
ของไทย 
 
 Price  
 - บัตรเข้าชม ราคา 100 บาท ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

- เยาวชนที่มีความสูงไม่เกิน 120 ซม. เข้าชมฟรี 
 - นักเรียน นักศึกษา สามารถแสดงบัตรนักเรียน เพ่ือเข้าชมฟรี 
 - ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าชมฟรี 
 - พระภิกษุ และนักบวช เข้าชมฟรี 
 
 Place 
 - ที่ตั้งของอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่บนถนนราชด าเนินกลาง 
 
 Promotion 
 - ไม่ได้จัดท าในรูปแบบที่เป็นฮาร์ดโปรโมชั่น หากแต่มีการจัดท าร่วมกับพันธมิตรต่างๆ
ตามวาระพิเศษ เช่น ร่วมกับ ธอส. SCG. ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์และการตลาด 

 
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) 

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรมที่มีการใช้ 
แนวคิดแบบ Interactive Approach เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชม และสิ่งแสดงผ่านเทคนิคการ
น าเสนอรูปแบบใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีทันสมัยประกอบการบรรยาย ที่แตกต่างไม่เหมือน แหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อื่น ที่มีการจัดแสดงเพียงรูปแบบเดียว 

แกนแนวตั้งจะเป็นเรื่องของการบริการคือ Interactive บุคลากรภายในนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม ทั้งด้านการบริการและการให้ข้อมูลระหว่างการชมนิทรรศการและ 
Independent คือการปล่อยให้ผู้ชมเดินภายในนิทรรศการอย่างอิสระด้วยตนเอง ไม่มีผู้คอยให้ข้อมูล 

ระหว่างชมนิทรรศการ ส่วนแกนแนวนอนเป็นเรื่องของวิธีการจัดแสดงน าเสนอข้อมูล
ภายในนิทรรศการคือ Conventional การจัดแสดงที่มีรูปแบบทั่วไปไม่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
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การน าเสนอด้านขวาคือ Innovative เป็นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆใน การจัดแสดง
นิทรรศการ 
 นิทรรศน์รัตนโกสินทร์จะอยู่ระหว่าง Interactive และ Innovative เนื่องจากนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยหลากหลายรูปแบบในการจัดแสดงนิทรรศการเพ่ือ ให้ผู้ชม
เกิดความสนใจ เข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมถึงนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ให้ความส าคัญเรื่ องการบริการและ
บุคลากรเป็นอย่างมาก เพ่ือที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่เดินทางมาได้อย่างทั่วถึง ทั้ง
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับนิทรรศการและการบริการในรูปแบบอ่ืนๆ เพราะบุคลากรเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้
ผู้ชมเกิดความประทับใจและกลับมาชมอีกดังภาพที ่5-1 

     Interactive 
 
 
 
 
 

Conventional                                                                   Innovative 
 
 
 
 
 

      Independent 

ภาพที่ 5-1    ภาพ Perceptual Map 
 

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strength) 
- นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรมที่ทันสมัย 

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านประวัติศาสตร์ของรัตนโกสินทร์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก
และแห่งเดียวในประเทศไทย 

- ด้านสถานที่มีความโดดเด่นของอาคารสถาปัตยกรรมแบบยุโรป Champs Elysees มี
การจัดรูปแบบสถานที่ได้สัดส่วนมีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์สะอาดและปลอดภัย 

conventional innovative

interactive

independent
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- มีแนวคิดในการน าเสนอที่ใช้แนวคิดเชิง Thematic Approach คือการน าเสนอแก่น

เรื่องราวแทน การเน้นแต่วัตถุ (Object-Based) แบบสมัยก่อน อีกทั้งการจัดรูปแบบนิทรรศการที่มี
การด าเนินเรื่องที่ หลากหลายน่าสนใจ มีกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องเพ่ือสร้างความมี
ชีวิตให้แก่แหล่ง การเรียนรู้ ดังค าขวัญของนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ “Experience The Best of 
Rattanakosin in a Day” หรือแปลเป็นไทยว่า “คุณค่าแห่งยุคสมัยสัมผัสได้ในหนึ่งวัน” 

- ใช้สื่อหลายประเภท (Multi-Medium for The Exhibition) เพ่ือเสริมสร้างความรู้และ
บรรยากาศ ในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 

- มีการใช้แนวคิดแบบ Interactive Approach เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมและสิ่ง
แสดง  ผ่านเทคนิคการน าเสนอรูปแบบใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีทันสมัยประกอบการบรรยายเช่น
สื่อผสม 4 มิติ ทั้งภาพ เสียง สัมผัส, ภาพ 3 มิติ, การฉายภาพแบบ 360 องศา, จอ Touch Screen 
ซ่ึงเป็นการน ามาประยุกต์เพ่ือใช้น าเสนอเป็นครั้งแรกในประเทศไทย 

- นิทรรศรัตนโกสินทร์มี Facilities ภายในที่หลากหลายทั้งร้านอาหารเครื่องดื่มร้านขาย
ของที่ระลึกห้องสมุดและจุดชมทิทัศน์บริเวณถนนราชด าเนินที่หลากหลายมากกว่าคู่แข่งอ่ืนๆ 

- พ้ืนที่ทางกายภาพเป็น Complex Museum ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอาคารที่ตอบสนอง
ต่อการใช้งาน มีระบบการการจัดการที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และทันสมัย อีกทั้งยังมีการพัฒนา
เทคนิค การจัดแสดงให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

- นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปรียบเสมือนไนท์มิวเซียมแห่งแรกของประเทศไทย ด้วยเวลาท า
การ 10.00 – 20.00 น. ที่เอ้ือต่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มคนวัยท างานให้สามารถเดินทางมาหลังจาก
เลิกงานได้ 

- ด้านบุคลากรที่ให้ข้อมูลมีการพัฒนาให้มีความช านาญในด้านการบริการเพ่ิมขึ้น
สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดีเพราะบุคลากรเป็นกลไกส าคัญที่ท าให้
ผู้ชมเกิดความประทับใจและอยากกลับมาชมอีก 

 
จุดอ่อน (Weakness) 
- ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดยังขาดการจัดการด้านการตลาดเช่นการท า

ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรู้จักมากขึ้นขาดความต่อเนื่องและทั่วถึงในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
นิทรรศน์ รัตนโกสินทร์และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ได้จัดขึ้นในรูปแบบสื่อการ
โฆษณา ต่างๆ 

- ด้านสถานที่ของนิทรรศน์รัตนโกสินทร์มีบริเวณพ้ืนที่น้อยอาคารจัดแสดงยังมีพ้ืนที่ไม่
กว้างขวางพอ และบริเวณโดยรอบค่อนข้างแคบท าให้มีที่จอดรถไม่เพียงพอต่อความต้องการและการ
ขยายลาน จอดรถท าได้ยาก 
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โอกาส (Opportunities) 
- ที่ตั้งของอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ อยู่ในท าเลดี คือตั้งอยู่บนถนนราชด าเนินซึ่งอยู่

ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเช่นลานพลับพลามหาเจตษฏาบดินทร์, โลหะปราสาทวัดราชนัดดา
รามวรวิหาร, ภูเขาทองพระบรมบรรพต, ถนนข้าวสาร, เสาชิงช้าท าให้เกิดการประชาสัมพันธ์ทางอ้อม
ของกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งมีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในพ้ืนที่ที่สามารถเป็น
โปรแกรมการท่องเที่ยวให้น่าสนใจได้เช่นการเที่ยวชมวัดและพิพิธภัณฑ์ซึ่งท าให้นักท่องเที่ยวสนใจการ
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เพ่ิมข้ึน 

- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีนโยบายและแผนการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยว
ในประเทศ มากขึ้นส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังนิทรรศน์รัตนโกสินทร์มีโอกาสเพ่ิมข้ึน 

- ปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายสื่อต่างๆที่เพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน
ท าให้เป็น โอกาสที่ดีในการสร้างการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางใหม่ๆที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มาก
และง่ายยิ่งขึ้น 

- มีเครือข่ายความร่วมมือและการให้การสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ
ภายนอกพิพิธภัณฑ์ เช่นภาครัฐบาลภาคเอกชนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาศึกษาดูงานและมีสื่อ
ต่างๆจากองค์กร ภาครัฐและเอกชนช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์ 

 
อุปสรรค (Threats) 
- ทัศนคติของคนไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ว่าเป็นสถานที่เก็บรวบรวมของ

โบราณหรือของเก่าที่ไม่มีใครสนใจมีบรรยากาศเงียบวังเวงเปรียบเสมือนคลังเก็บของในสมัยโบราณไม่
มีการจัดกิจกรรมหรือการจัดแสดงให้ตื่นตาตื่นใจและเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับ
นักท่องเที่ยว 

- ปัญหาความมั่นคงทางการเมืองภายในประเทศและปัญหาความไม่แน่นอนของสภาพ
เศรษฐกิจ ท าให้เกิดการประหยัดและอดออมมากยิ่งข้ึนส่งผลต่อจ านวนนักท่องเที่ยว 
 
กลุ่มเป้าหมาย (Targets) 

กลุ่มเป้าหมายของนิทรรศน์รัตนโกสินทร์แบ่งออกเปน็ 2 กลุ่มคือกลุ่มเป้าหมายหลัก และ
กลุ่มเปา้หมายรองดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มเปา้หมายหลัก คือ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา อายุ 15 – 22 ปี ถือเป็นกลุ่มคนที่
มีโอกาสพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต เป็นการปลูกฝังค่านิยม สร้างรากฐานทางด้านประวัติศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรมให้มั่นคง เป็นการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้กับเยาวชนรุ่นหลัง 
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2. กลุ่มเปา้หมายรอง คนไทยที่นอกเหนือจากกลุ่มเปา้หมายหลัก เป็นกลุ่มครอบครัว ที่

เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด รวมถึงกลุ่มคนวัยท างานที่มากับกลุ่มเพ่ือน เพ่ือเข้ามาหาประสบ
การณืที่แปลกใหม่ สัมผัสเทคโนโลยที่ทันสมัย รวมถึงมาร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นที่อาคารนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์ 

 
วัตถุประสงค์ทางการตลาด (Marketing Objective) 

1. เพ่ือสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
2. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตอกย้ าบทบาทของอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ใน

ฐานะศูนย์กลางการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีของไทยในยุค
รัตนโกสินทร์ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในกิจกรรมที่เก่ียวเนื่อง 
 

วัตถุประสงค์ทางการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Objective) 

1. เพ่ือสร้างการรับรู้ว่ามีแหล่งการเรียนรู้ที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับยุค
รัตนโกสินทร์ ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ครบวงจรสามารถที่จะเข้ามาหาข้อมูล เรียนรู้
เรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบันได้อย่างเต็มที ่และสื่อให้กลุ่มเปา้หมายได ้

2. เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ เปลี่ยนภาพลักษณ์ที่เก่า 
น่าเบื่อ ให้ทันสมัย โดยมีการจัดกิจกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ 

3. เพ่ือสร้าง Top-of-Mind ให้กลุ่มเป้าหมายคิดถึงนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เป็นที่แรกเมื่อ
ต้องการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์  
 
แนวคิดการสื่อสารการตลาด (Communication Concept) 

“Play the Past” เล่น เรียนรู้ สนุกกับยุคสมัย 
ซึ่งจะเป็นการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์แบบเดิมๆของแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

ในประเทศไทย เพื่อให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์กลายเป็นเรื่องไม่น่าเบื่อ แปลกใหม่ ดึงดูดใจ สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสนุกไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของกรุง
รัตนโกสินทร์ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์พิพิธภัณฑ์หรือแหล่งการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ต่างๆให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัย ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยกับความ
ทันสมัยของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 
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กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Strategy) 

จากการวิจัยพบว่ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนไทยไม่นิยมเข้าชมพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งการ
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ต่างๆภายในประเทศ เนื่องจากคิดว่าประวัติศาสตร์ไทยเป็นเรื่องใกล้ตัวที่รู้อยู่
แล้วไม่จ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิม รวมถึงการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่เป็นเรื่องน่าเบื่อ ซ้ าซาก โบราณ 
เก่าแก่ ไม่มีกิจกรรมใหม่ๆ ดังนั้นเพื่อให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์กลายเป็นเรื่องสนุก แปลกใหม่ ดึงดูด
ใจ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นจึงเกิดเป็นแนวคิด (Concept) “Play the Past” เล่น เรียนรู้ 
สนุกกับยุคสมัย การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปรับเปลี่ยน
ภาพลักษณ์พิพิธภัณฑ์หรือแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ต่างๆให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัย 
ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยกับความทันสมัยของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน การวางแผนการ
สื่อสารการตลาดเพ่ือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อแหล่งการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

 
ส่วนที่ 1  Awareness เพ่ือสร้างการรับรู้ โดยจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายรู้จัก เกิดการรับรู้

ถึงการมีอยู่ของนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์แบบเดิมๆ รวมถึงการ
สร้างภาพลักษณ์ให้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์กลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์แบบร่วมสมัย 
ท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความอยากรู้ และสนใจติดตามความเคลื่อนไหวของนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สื่อ
ที่ใช้มีดังนี ้

1.1 สื่อวีดีโอออนไลน์ (Viral Clip) ที่จะน าเสนอผ่านสื่อออนไลน์ โดยใช้แนวคิด “ตามหา
ตัวตนจากกจุดเริ่มต้นในอดีต” ซึ่งจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคนไทยโบราณที่หลงไปตามจุดต่างๆในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นสยาม รถไฟฟ้า เพ่ือตามหายุคสมัยที่ได้พัดหลงมา ท าให้คนพบเจอรู้สึก
แปลกใจ จนได้เจอกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ที่เป็นเหมือนยุครัตนโกสินทร์ที่คนไทยโบราณนั้นได้จาก
มา ร่วมค้นหาตัวตนความเป็นไทยกับพวกเขาที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

Viral clip จะน าเสนอผ่าน Youtube, Facebook, Website โดยจะเป็นตัวช่วยในการ
สร้างกระแส ให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกสนใจและเข้ามาหาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับตัวอาคาร ท าให้เกิดการ
พูดถึงกันในวงกว้าง 

1.2 สื่อโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ (Print Advertising) น าเสนอเรื่องราวสื่อต่างๆที่มีภายใน
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ามาแสกน AR Code (Augmented Reality) เพ่ือ
ร่วมเล่น และศึกษาข้อมูลของสื่อต่างๆภายในนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ก่อนที่จะไปเข้าชมนิทรรศการของ
จริง “เล่นอดีตสนุกกว่านี้ที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” ซึ่งในตัวโฆษณานี้ มีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ คนเชิด
หุ่น และท่วงท่าโขน 
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โดยสื่อสิ่งพิมพ์นี้จะลงโฆษณาในนิตยสาร a day, a day bullentin, M2F, BK และป้าย 

Poster ในขบวนรถไฟฟ้า BTS, MRT และแก้วกาแฟ True coffee 
1.3 นิตยสาร (Magazine) จัดท านิตยสารในรูปแบบโบราณ ย้อนยุคทั้งเล่ม โดยจัดท าขึ้น

ในช่วงเดือนที่ครบรอบ 4 ปีการเปิดบริการของอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของอาคาร รวมถึงให้ข้อมูลความรู้ต่างๆเกี่ยวกับ
กรุงรัตนโกสินทร์ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันแก่กลุ่มเป้าหมายด้วย รวมทั้งภายในเล่มก็จะมีสื่อให้
กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมสนุกด้วยไม่ว่าจะเป็นหน้าปกนิตยสารที่สามารถแสกนหน้ายักษ์ให้สามารถขยับ
และพูดคุยได้ ภายในก็จะมีภาพ Pop Up, ภาพ 3D, ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์, สถานที่
ท่องเที่ยว, อาหาร, รวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ด้วย 

สื่อสิ่งนิตยสารนี้จะจัดท าร่วมกับนิตยสาร a day เป็นฉบับพิเศษเกี่ยวกับกรุง
รัตนโกสินทร์ โดยใช้ชื่อเล่มว่า “กรุงเก่า เล่าเรื่อง” 

1.4 สื่อทางยานพาหนะ (Transit) น าเสนอผ่านการ Warp รถเมล์ และรถไฟฟ้า BTS, 
MRT ให้มีลักษณะเป็นรูปรถรางวิ่งรอบๆกรุงเทพมหานครโดยเลือกสายที่วิ่งไปยังอาคารนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์ และภายในตัวรถมีการจ าลองภาพบรรยากาศให้เหมือนหลุดเข้าไปในยุคโบราณ เป็นพ้ืน
ไม้ ช่วยดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นการท าให้เกิด Viral ไปในตัว 

1.5 การจัดการตลาดเชิงกิจกรรม (Event) จัดกิจกรรมออกบูธงานไทยเที่ยวไทย เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยการน าเสนอรูปแบบพิพิธภัณฑ์
รูปแบบใหม่ที่ต่างไปจากเดิม รวมถึงประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่ทางอาคารจะจัดขึ้น โดยเข้า
ร่วมกับงานไทยเที่ยวไทย ที่จะจัดขึ้นตลอดท้ังปี ซึ่งในปี 2557 มีจ านวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ได้แก ่

- งานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 30 27 ก.พ.–2 มี.ค. 57 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
- งานไทยเที่ยวไทยครั้งท่ี 31 17 ก.ค.-20 ก.ค. 57 ณ ไบเทค 
- งานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 32 4 ก.ย.-7 ก.ย. 57 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
- งานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 33 6 พ.ย.-9 พ.ย. 57 ณ Impact เมืองทอง 
ภายในงานมีการจัดท าโปรแกรมส่งเสริมการขายพิเศษ รับส่วนลดสูงสุด 50% ส าหรับ

เข้าชมนิทรรศการถาวรที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
1.6 เว็บไซต์ (Website) www.nitasrattanakosin.com ปัจจุบันสื่ออินเตอร์เน็ตเป็นสื่อ

ที่มีความส าคัญ และมีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างมาก ดังนั้นการจัดท าเว็บไซต์จึงเป็นส่วน
ส าคัญในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเป็นการสร้างสื่อที่สามารถสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ให้กลุ่มเป้าหมายได้ท าความรู้จักและเข้ามามี
ประสบการณ์ร่วมกับอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ได้ง่ายยิ่งขึ้น  

ภายในเว็บไซต์มีฟังค์ชั่นที่หลากหลายให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
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นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆภายในและ
ภายนอกอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์มีปฎิทินกิจกรรมแจ้งกิจกรรม นิทรรศการ Workshop ที่จะจัด
ขึ้นตลอดทั้งปี รวมถึงฟังค์ชั่นใหม่ๆอย่างนิทรรศการออนไลน์ที่จะน าเสนอนิทรรศการย้อนหลังให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ามาดูนิทรรศการย้อนหลังได้แบบ 3D, นิทรรศน์วิกิพีเดียเป็นส่วนที่ให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันแบบ
ครบถ้วนเต็มรูปแบบ, ดิจิเพลย์ส่วนที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ามาร่วมสนุกเล่นเกมส์และกิจกรรม
ต่างๆที่จัดขึ้น ซึ่งในแต่ละส่วนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ามาหาข้อมูลเกี่ยวกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
และกรุงรัตนโกสินทร์ได้ง่ายเพียงเข้ามาในหน้าเว็บไซต์ 

1.7 เฟซบุ๊ก (Facebook) มีไว้เพ่ืออัพเดท แลกเปลี่ยนข่าวสาร พูดคุยกับลูกค้า และเป็น
สถานที่ให้ลูกค้าท ากิจกรรมและร่วมสนุกกับทางร้าน อีกทั้งยังเป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว และมี
โอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดด้วย โดยจะใช้สื่อนี้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายตลอดช่วงท า
การตลาด 

 
ส่วนที่ 2 Action เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการตัดสินใจ สนใจเดินทางมาเข้าชมที่

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดกันมากข้ึน สื่อที่ใช้ได้แก่ 
1.1 สื่อนอกบ้าน (Out-of-Home) เพ่ือสร้างความสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเป็น

การประชาสัมพันธ์ตัวอาคาร ให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมกับสื่อในรูปแบบต่างๆ และเป็นช่องทางใน
การแจก Sampling รวมถึงท าให้เกิดการแชร์ผ่าน Social Media แบ่งได้ดังนี้ 

     1.1.1 เส้นทางสู่กรุงรัตนโกสินทร์ สื่อนอกบ้านที่จัดท าในรูปแบบภาพ 3D เสมือน
ของจริง ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถมาร่วมถ่ายรูปและแชร์ภาพที่เหมือนได้ทะลุเข้าไปอยู่ในสถานที่นั้น
ได้จริงๆ เปรียบเสมือนประตูสู่กรุงรัตนโกสินทร์ สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี เพราะมี
ความโดดเด่นสะดุดตา ซึ่งภาพจะอยู่ตามบริเวณรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 

     1.1.2 ย้อนรอยรัตนโกสินทร์ (ภาพสะท้อนอดีตชาติ) ลักษณะเป็นสื่อ Interactive 
Media ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถมาร่วมเล่น ซึ่งภาพมีลักษณะเป็นชุดไทยโบราณในยุคต่างๆตามแต่
ละช่วงของยุครัตนโกสินทร์ โดยตรงบริเวณหน้าจะท าเป็นกระจกให้สะท้อนหน้าของผู้เล่น ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายสามารถมาส่องแล้วถ่ายรูปตัวเองในเครื่องแต่งกายของแต่ละยุคสมัยได้ และในแต่ละ
ภาพจะมีข้อมูลให้ผู้เล่นสามารถอ่านรายละเอียดของเครื่องแต่งกายนั้นๆด้วย โดยภาพจะติดอยู่บริเวณ
สถานีรถไฟฟ้า BTS, MRT 

     1.1.3 ฉายานิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มีรูปแบบเป็นตู้สติกเกอร์ โดยเปลี่ยนให้มีลักษณะ
แบบโบราณเหมือนห้องภาพในอดีต ท าให้เกิดความและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย
สามารถรับรู้ถึงองค์กรของเรา ท าให้เกิดกระแสและมีคนสนใจมาร่วมสนุกมากขึ้น ซึ่งตู้จะตั้งตาม
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ห้างสรรพสินค้าภายในตัวเมืองเช่น สยามพารากอน, Centralworld, Gateway  
     ตู้มีลักษณะเป็นห้องภาพย้อนยุคขนาดย่อมที่ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าไปกดถ่ายภาพสติก

เกอร์กันได้เอง โดยสามารถเลือกตกแต่งภาพได้ตามที่ต้องการ และสามารถแชร์ภาพที่ถ่ายผ่าน
Facebook ซึ่งเมื่อผู้เล่นแชร์ภาพแล้วสามารถมารับภาพจริงและส่วนลดเข้าชมนิทรรศการได้ที่อาคาร
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเอินทางมาเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมที่นิทรรศน์
รัตนโกสินทร์กันมากยิ่งขึ้น 

     1.1.4 มองอดีตผ่านกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นสื่อที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเล่นโต้ตอบกับ
สื่อได้ รวมถึงให้ความรู้ควบคู่ไปด้วย โดยสื่อนี้จะตั้งอยู่บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ตามสถานที่
ส าคัญๆต่าง เช่น สนามหลวง, ถนนราชด าเนิน, เสาชิงช้า เป็นต้น มีลักษณะเป็นป้ายตั้งอยู่รอบๆ
บริเวณ ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าไปแสกน QR Code และดูภาพชีวิตความเป็นอยู่และบรรยากาศของผู้คน
ในอดีตของสถานที่นั้น รวมถึงมีข้อมูลของสถานที่นั้นบอกไว้เพ่ือให้ความรู้ส าหรับผู้เล่นด้วย 

1.2 การจัดการตลาดเชิงกิจกรรม (Event) เพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย รวมถึง
กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเดินทางมาที่อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้ 

     1.2.1 งานฉลองครบรอบนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการเป็นปีที่ 4 โดยจัด
กิจกรรมบริเวณภายในอาคาร เพ่ือประชาสัมพันธ์อาคาร และน าเสนอรูปแบบกิจกรรม การเรียนรู้
ต่างๆภายในนิทรรศการ รวมถึงให้ข้อมูลของกิจกรรมอ่ืนๆที่จะเกิดข้ึนตลอดทั้งปี  

     Campaign       : วันวานรัตนโกสินทร์  
     Concept         : ย้อนอดีต สู่ความเป็นไทยแท ้ 
     Theme           : ส่วนผสมความโบราณกับวัฒนธรรมสมัยใหม่  
     รูปแบบงาน       : กิจกรรมย้อนยุค การแสดง (โขน ละครเวที ฉายภาพยนตร์) 

คอนเสิร์ต นิทรรศการ แฟชั่นโชว์ และการประกาศรางวัล (หนังสั้น การแต่งกายย้อนยุค) 
     เวลาและสถานที่  : เดือนมีนาคม บริเวณชั้น 1 อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โดย

ภายในงานจะแบ่งเป็น 5 ส่วน 
             - ส่วนที่ 1 บริเวณทางเข้างาน ด้านหน้าสามารถเข้ามาแลกของที่ระลึกบริเวณ

ทางเข้างานเพียงกด Like Facebook Fanpage และ Check in ภายในงาน เมื่อเข้ามาก็จะพบกับ 
Backdrop ก าหนดการกิจกรรมภายในงาน และ Backdrop ภาพจาก Instagram  

            - ส่วนที่ 2 ห้องกาลเวลา (4D) มีลักษณะเป็นห้องไม้แบบเรือนไทยโบราณ จัด
แสดงทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่องไหวของกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีต เป็นเหมือนอุโมงค์เวลาพาย้อยอดีต
กลับไปยังยุครัตนโกสินทร์ 

            - ส่วนที่ 3 ลงมือ ลองท า (Workshop Zone) มีรูปแบบเป็นพ้ืนอิฐ มีบูธจาก 
sponsor และworkshop zone ให้ผู้ร่วมงานมาทดลองเป็นชาวเมืองยุครัตนโกสินทร์ 
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            - ส่วนที่ 4 เขาวงกต (Exhibition) จัดแสดงผลงงาน และกิจกรรมต่างๆ 
            - ส่วนที่ 5 เวทียุคสมัย (Stage) มีการแสดงสับเปลี่ยนให้ผู้เข้างานได้ชมตลอด

ระยะเวลาการจัดงาน 
     กิจกรรม          : แบ่งออกเป็น 4 สัปดาห์ 
            - สัปดาห์ที่ 1 อดีตบนแผ่นฟิล์ม (Photo + Movie) กิจกรรม ประกวด

ภาพถ่าย กรุงรัตนโกสินทร์, กิจกรรมถ่ายภาพย้อนยุค, เรียนรู้กล้องโบราณ, Workshop ผลิตกล้องรู
เข็ม, เรียนรู้กล้องโบราณ, Exhibition วิวัฒนาการกล้องไทยภาพยนตร์ไทย, ฉายหนังกลางลาน  

            - สัปดาห์ที่ 2 มหรสพ โขน ละคร หุ่นเชิด (Performance) กิจกรรม การ
แสดงละครเวที การเชิดหุ่น โขน, Workshop ท าหุ่นกระบอก การเชิดหุ่น, Exhibition การแสดงของ
ไทย โขนไทย  

            - สัปดาห์ที่ 3 ลูกทุ่ง ลูกกรุง สุนทราภรณ์ (Music) กิจกรรม Music Box เพลง
เก่า, การแสดงดนตรีไทย เพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง, ดนตรีต่างยุคสมัย, Workshop ดนตรีร่วมสมัย, เครื่อง
เสียงท ามือ, Exhibition ดนตรีต่างยุคสมัย  

            - สัปดาห์ที่ 4 แต่งองค์ ทรงเครื่อง (Fashion) กิจกรรม ห้องเสื้อวินเทจ ร้าน
ตัดผมแบบโบราณ, ร่วมสนุกแต่งกายไทยร่วมสมัย ลุ้นชิงรางวัลพิเศษ, Exhibition เปลี่ยนชุดตามยุค, 
Workshop การ D.i.y. เสื้อผ้าวินเทจให้เข้ากับยุคสมัย, Fashion Show เสื้อผ้าประยุกต์ Past X 
Present จาก designer ชื่อดังในประเทศไทย, พร้อมคอนเสิร์ตประกอบโชว์จาก เก่ง The Voice 
สวีทนุช  

     1.2.2 งานนิทรรศน์เฟสติวัล จากผลวิจัยที่สรุปออกมากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จะ
เดินทางมาเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ในช่วงวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทาง
ผู้จัดท าเลยท าการจัดกิจกรรมงานอีเว้นท์ในช่วงเทศกาลของไทย เพ่ือสร้างจุดเด่นให้กับนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์ ให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของทุกๆวันหยุด ได้แก่เทศกาลที่เกี่ยวข้องกับ ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์, ประเพณีต่างๆ, วันส าคัญ เป็นต้น โดยภายในงานจะเน้นรูปแบบดั้งเดิมของ
เทศกาลในแต่ละร.ศ. ตลอด 230 ปีที่ผ่านมา ผ่านการน าเสนอในบรรยกาศย้อนยุค 

     Campaign       : แรกเริ่มเอกลักษณ์ไทย  
     รูปแบบงาน       : กิจกรรม การแสดง นิทรรศการ โดยจัดแบบย้อนยุคให้เสมือนอยู่

ในเหตุการณ์จริงในอดีต เน้นความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของไทย  
     เวลาและสถานที่  : ทุกเดือนตลอดทั้งปี  
     กิจกรรม           : แบ่งกิจกรรมออกตามวันส าคัญของไทย เช่น วันลอยกระทง มี

กิจกรรมการท ากระทงออกแกนิค ที่อยู่ในรูปแบบดั้งเดิมของไทย  
 

   ส
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1.3 ยูทูป (Youtube) Nitasrattanakosin Channel ช่องทางส าหรับเผยแพร่วีดีโอคลิป 

ทั้งคลิปส าหรับประชาสัมพันธ์อาคาร กิจกรรมต่างๆ และภาพบรรยากาศภายในงานที่เคยจัด รวมถึง
ในแต่ละอาทิตย์จะมีการ Share คลิป “คุณรู้หรือไม่ ?” เป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ทั้ง
ในอดีตและปัจจุบัน 

1.4 อินสตาแกรม (Instagram) เป็นช่องทางส าหรับอัพเดท ติดต่อ และพูดคุย กับลูกค้า
อีกช่องทางหนึ่ง เป็นการ Share รูปภาพต่างๆของทางร้าน เช่น ข่าวสาร เมนูใหม่ หรือกิจกรรมต่างๆ 
ซึ่ง Instagram ถือเป็น Application บนสมาร์ทโฟนที่ก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ท าให้มี
โอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย โดยจะใช้สื่อนี้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายตลอดช่วงท าการตลาด
เช่นเดียวกับ Facebook รวมถึงมีกิจกรรมการ Share ภาพผ่าน Hashtag #nitasrattanakosin และ
มีการจัดอันดับภาพที่เป็นขวัญใจทุกๆเดือน 

 
ส่วนที่ 3 Top-of-Mind เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายคิดถึงนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เป็นที่แรกเมื่อ

ต้องการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ และให้กลุ่มเป้าหมายที่เคยเดินทางมาแล้วกลับมาอีก
ครั้ง โดยจะเน้นย้ าให้กลุ่มเป้าหมายกลับมาเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงท าให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดการบอกต่อบุคคลรอบข้าง สื่อที่ใช้ได้แก่ 

1.1 การจัดกิจกรรมเวิร์คชอป (Activity/Workshop) 
     1.1.1 แฟชั่นฟันด า แฟชั่นย้อนยุคสุดฮิต ท าได้กันทุกเพศทุกวัย โดยการแต่งภาพให้

กลับไปเป็นคนโบราณท่ีมีฟันด า สามารถเล่นผ่านแอพพลิเคชั่นของเราได้ แล้วร่วมแชร์ภาพฟันด าผ่าน 
Facebook แล้ว Tag มาที่หน้า Facebook Page ร่วมลุ้นสิทธิพิเศษทัวร์แบบอินเทรน อินไซต์เรียนรู้
เรื่องราวรัตนโกสินทร์ไปพร้อมๆกับชาวพระโขนงได้  

     1.1.2 ถีบจักรรอบกรุงเก่า ถีบจักร ชมกรุงเก่า กิจกรรมจักรยานรอบกรุง
รัตนโกสินทร์ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมทั้งสนับสนุนโครงการ Car Free Day 
เส้นทางการถีบจักรยาน จากเสาชิงช้าสู่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์  

1.2 แอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Mobile Application) เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวอาคาร 
และจัดกิจกรรมให้กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมสนุก เป็นการเชื่อมโยงโลกออฟไลน์และออนไลน์ไปด้วยกัน ซึ่ง
กิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นสามารถเข้ามาเล่นผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ไม่ เช่นการหาจุดส าหรับแสกน  QR 
Code ดูภาพย้อนยุครอบกรุงรัตนโกสินทร์ รวมถึงภายในแอพพลิเคชั่นยังสามารถเข้ามาหาสถานที่
ท่องเที่ยว อาหารขึ้นชื่อ และข้อมูลต่างๆรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้ด้วย เป็นคู่มือรัตนโกสินทร์ฉบับ
พกพาที่สามารถพกติดตัวไปได้ทุกที่ทุกเวลา  

การสื่อสารการตลาดทั้ง 3 ส่วนมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้และเกิด
ทัศนคติที่ดีต่ออาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

   ส
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70 
 

สื่อวีดีโอออนไลน์ (Video Clip) 

ตารางที่ 5-1    แสดง Story board Viral Clip 

ภาพ ค าอธิบายภาพ เสียง 
 
 

ชายแต่งกายโบราณ แบบย้อน
ยุคหลงมาอยู่ในยุคปัจจุบัน 
 
 
 

Vo : ที่นี่ที่ไหน 
 

 ชายแต่งกายโบราณ เดินไป
ตามท่ีต่างๆเพ่ือส ารวจสิ่งที่
แปลกใหม่ท่ีไม่มีในอดีต 
 
 

 

 ชายแต่งกายโบราณ เริ่มเหน็ด
เหนื่อยและพยายามมองหา
หนทางกลับไปสู่ยุคของตน 
 
 

 

 ขณะที่หาทางกลับ ชายแต่ง
กายโบราณ ยังคงเดินหลงอยู่
กลางร้านค้าแฟชั่นต่างๆ และ
ตื่นตกใจกับกรุงเทพฯในยุค
ปัจจุบัน 

 

 ชายแต่งกายโบราณ เริ่มสงสัย
และหาทางกลับสู่ยุคสมัยของ
ตน 
 
 

Vo : ไหนล่ะ สยามประเทศ 

 

 

   ส
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ตารางที่ 5-1    แสดง Story board Viral Clip (ต่อ) 

ภาพ ค าอธิบายภาพ เสียง 
 ผู้คนบริเวณรถไฟฟ้าต่างมอง

มาท่ีคนโบราณ 
 
 
 

 

 ชายแต่งกายโบราณ ก าลังเดิน
อยู่บริเวณห้างชื่อดัง ด้วย
อาการตกใจ 
 
 

 

 คนในยุคปัจจุบันมุงดูคนแต่ง
ชุดโบราณด้วยความ
ประหลาดใจ 
 
 

 

 คนแต่งกายด้วยชุดไทยยืนอยู่ 
หน้าอาคารนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์ 
 
 

Vo : ร่วมค้นหาตัวตนความ 
      เป็นไทยได้ท่ีนิทรรศน์ 
      รัตนโกสินทร์ 

  
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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ตารางที่ 5-2    แสดง Story board Youtube Channel Clip 

ภาพ ค าอธิบายภาพ เสียง 
 กรุงรัตนโกสินทร์ในอดีต มี

ตัวหนังสือขึ้นว่า แฟชั่นไทย
สมัยโบราณคืออะไร? 
 
 

Vo : คุณรู้หรือไม่ว่า...แฟชั่น     
      ไทยสมัยโบราณคืออะไร? 

 ภาพการสักยันต์บนตัวคน มี
แผ่นไม้ไขว้กันซ้อนทับอยู่บน
ภาพ 
 
 

Vo : ไม่ใช่การสักยันต์ 

 ภาพหญิงสาวนุ่งชุดตะเบงมาร 
มีแผ่นไม้ไขว้กันซ้อนทับอยู่บน
ภาพ 
 
 

Vo : ไม่ใช่นุ่งตะเบงมาร 

 ภาพเด็กก าลังข่ีควาย มีแผ่น
ไม้ไขว้กันซ้อนทับอยู่บนภาพ 
 
 
 

Vo : ไม่ใช่ขี่ควาย 

 ผนังแผ่นไม้เก่าๆ มีตัวหนังสือ
ขึ้นว่า แต่เป็น 
 
 
 

Vo : แต่เป็น 
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ตารางที่ 5-2    แสดง Story board Youtube Channel Clip (ต่อ) 

ภาพ ค าอธิบายภาพ เสียง 
 หญิงไทยโบราณเป็นกลุ่ม

หลายคน 
 
 
 

 

 หญิงไทยแต่งกายโบราณยิ้ม
เห็นว่าฟันเป็นสีด า 
 
 
 

Vo : ฟันด า 

 คนในแต่ละ เวลายิ้มจะเห็นว่า
มีฟันสีด าหมด 
 
 
 

Vo : เพราะฟันด าสามารถท า 
      ได้ทุกเพศทุกวัย ไม่ว่า 
      ผูช้าย ผู้หญิง หรือคนแก่ 

 ภาพผีหลายๆประเภท 
 
 
 
 

Vo : แฟชั่นนี้ฮิตระเบิดจนเกิด 
      ความเชื่อที่ว่า 

 ภาพผีหลายๆประเภทที่มีฟัน
ขาว 
 
 
 

Vo : มีแต่ทูตผีปีศาจเท่านั้นที่ 
      มีฟันขาว 
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ตารางที่ 5-2    แสดง Story board Youtube Channel Clip (ต่อ) 

ภาพ ค าอธิบายภาพ เสียง 
 อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการท า

หมากกิน 
 
 
 

Vo : แต่เมื่อมนุษย์ไม่ได้ฟันด า 
      มาตั้งแต่เกิด จึงหาวิธีท า 
      ด้วยการกินหมาก 

 โลโก้ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
 
 
 
 

Vo : คุณสามารถเกาะกระแส 
      แฟชั่นสุดฮิตทั้งหลายได้ที่  
      นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
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ส่ือโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ (Print Advertising) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-2    ภาพสื่อโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ (Print Advertising) 

   ส
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ภาพที่ 5-2    ภาพสื่อโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ (Print Advertising) (ต่อ) 
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ส่ือนิตยสาร (Magazine) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-3    ภาพสื่อนิตยสาร (Magazine)  

   ส
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สื่อทางยานพาหนะ (Transit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-4    ภาพสื่อทางยานพาหนะ (Transit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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สื่อนอกบ้าน (Out-of-Home) 

1. เส้นทางสู่กรุงรัตนโกสินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-5    ภาพสื่อนอกบ้าน (Out-of-Home) 1 
 

   ส
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2. ย้อนรอยรัตนโกสินทร์ (ภาพสะท้อนอดีตชาติ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-6    ภาพสื่อนอกบ้าน (Out-of-Home) 2 
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ชุดไทย (พัสตราภรณ์) 9 รัชกาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพวิธีการเล่น 

 

ภาพที่ 5-6    ภาพสื่อนอกบ้าน (Out-of-Home) 2 (ต่อ) 
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3. ฉายานิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-7    ภาพสื่อนอกบ้าน (Out-of-Home) 3 
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ภาพที่ 5-7    ภาพสื่อนอกบ้าน (Out-of-Home) 3 (ต่อ) 
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4. มองอดีตผ่านกรุงรัตนโกสินทร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-8    ภาพสื่อนอกบ้าน (Out-of-Home) 4 
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การจัดกิจกรรมเวิร์คช๊อป (Activity/Workshop) 
1. แฟชั่นฟันด า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-9    ภาพการจัดกิจกรรมเวิร์คช๊อป (Activity/Workshop) 1 
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ภาพที่ 5-9    ภาพการจัดกิจกรรมเวิร์คช๊อป (Activity/Workshop) 1 (ต่อ) 
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2. ถีบจักรรอบกรุงเก่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-10    ภาพการจัดกิจกรรมเวิร์คช๊อป (Activity/Workshop) 2  
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การจัดการตลาดเชิงกิจกรรม (Event) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-11    ภาพพ้ืนที่จัดงานฉลองครบรอบนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
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เว็บไซต์ (Website) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-12    ภาพเว็บไซต์ (Website) 
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ภาพที่ 5-12    ภาพเว็บไซต์ (Website) (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



91 
 

เฟซบุก๊ (Facebook) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-13    ภาพเฟซบุ๊ก (Facebook) 
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ยูทูป (Youtube) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-14    ภาพยูทูป (Youtube) 
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อินสตาแกรม (Instagram) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-15    ภาพอินสตาแกรม (Instagram) 
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แอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Mobile Application) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-16    ภาพแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Mobile Application) 
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ตารางแผนการด าเนินงาน 

ตารางที่ 5-3 แสดงระยะเวลาของการวางแผนการสื่อสาร 

ส่ือ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

วีดีโอ
ออนไลน์ 

            

สื่อโฆษณา
ทางสิ่งพิมพ์ 

            

สื่อนิตยสาร 
 

            

สื่อทาง
ยานพาหนะ 

            

สื่อนอกบ้าน 
 

            

กิจกรรม 
เวิร์คช๊อป 

            

จัดกิจกรรม
การตลาด 

            

สื่อออนไลน์ 
 

            

แอพพลิเคชั่น
บนมือถือ 
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บทที่ 6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการส าหรับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จัดท าขึ้นเพ่ือเสนอให้
กลุ่มเป้าหมาย เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีมีต่อพิพิธภัณฑ์ในแบบเดิมๆและเกิดการรับรู้และเดินทาง
มาเข้าชมที่อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โดยท าวางแผนการสื่อสารการตลาดที่สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย เริ่มจากท าการส ารวจศึกษาการรับรู้และทัศนคติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ ศึกษาด้านพฤติกรรม
การเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย ผลการวิจัยพบว่ากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางมานิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ซึ่งได้น าผลการศึกษาวิจัยมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์
ผลงาน เครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่น่าสนใจ และสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้รับรู้ เกิดความ
สนใจที่จะเดินทางมาที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 
ข้อจ ากัดและปัญหาที่พบ 

ในการตอบแบบสอบถามเชิงปริมาณ (Questionaire) ของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบ
แบบสอบถามบางคนได้ตอบค าถามข้ามข้อไปจึงท าให้ไม่ได้ข้อมูลที่ละเอียดครบถ้วน แต่ผู้วิจัยได้แจก
แบบสอบถามเพ่ิมเติม จึงสามารถคัดเลือกชุดแบบสอบถามที่ให้ข้อมูลสมบูรณ์เพ่ือน าผลการวิจัยมาใช้
ในการท าแผนสื่อสารการตลาด 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการท าการวิจัยครั้งนี้ มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุไล่เลี่ยกัน หากลอง
เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุแตกต่างกว่าอาจจะได้ข้อมูลที่หลากหลายกว่า 

ส าหรับอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวอันทรงคุณค่าของกรุง
รัตนโกสินทร์ ที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ควรท าการสื่อสารการตลาดอย่างต่อเนื่อง
ให้กลุ่มเยาวชนไทย กลุ่มคนรุ่นใหม่ช่วงอายุ 15 - 25 ปี สามารถเดินทางเข้ามาชมภายในนิทรรศการ 
และหาข้อมูลเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ มีการผสมผสานกับเทคนิคการน าเสนอที่ทันสมัยผ่านสื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ และเพ่ือให้เกิดความรู้สึกที่จะอนุรักษ์ สืบสานศิลปะการแสดงของไทยต่อไป 

ท้ายที่สุดนี้การออกแบบสร้างสรรค์ผลงานควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือสร้างการ
รับรู้ที่ดีให้กลุ่มเป้าหมายสามารถจดจ าและตระหนักถึงองค์กรได ้
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ภาพที่ ก-3    ภาพการแสกน AR Code ส าหรับสื่อโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ 
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ตัวอย่างแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการส าหรับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

ค าชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบท าจุลนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้วิจัยต้องการ  

ทราบข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการศึกษาจึงใคร่ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและ

ครบถ้วนทุกข้อเพ่ือความถูกต้องของผลการศึกษาข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับเพ่ือใช้ ใน

การศึกษาเท่านั้น 

 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ และทัศนคติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ 

   ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ และทัศนคติที่มีต่อนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

   ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิต และการเปิดรับสาร 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย/ลงใน O ที่ตรงกับความจริงมากที่สุด 

1. เพศ  O    ชาย  O    หญิง 

2. อายุ  O ต่ ากว่า 20 ปี O 20 – 29 ปี O 30 – 39 ปี

  O 40 – 49 ปี O 50 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา O มัธยมศึกษาตอนปลาย  O ปริญญาตรี  

  O สูงกว่าปริญญาตรี  O อ่ืนๆ ระบุ ……………………………. 

4. อาชีพ  O นักเรียน / นักศึกษา  O พนักงานบริษัท 

  O ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ O ธุรกิจส่วนตัว 

  O อ่ืนๆ ระบุ ............................................ 
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5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน O ต่ ากว่า 5,000 บาท  O 5,001 – 10,000 บาท 

  O 10,001 – 20,000 บาท O 20,001 – 30,000 บาท

  O 30,001 – 40,000 บาท O 40,001 บาทข้ึนไป 

6. กิจกรรมยามว่าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

O ถ่ายรูป  O ร้องเพลง, เล่นดนตรี  O ฟังเพลง  

O เล่นอินเตอร์เน็ต O อ่านหนังสือ  O ดูภาพยนตร์ 

O ไปห้างสรรพสินค้า O ดูรายการโทรทัศน์  O อ่ืนๆ ระบุ ............. 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ และทัศนคติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย / ลงใน O ให้ตรงกับความจริงมากที่สุด 

1. คุณเคยเดินทางไปพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 

          O เคย (ท าข้อต่อไป) O    ไม่เคย (ข้ามไปข้อ6) 

2. ความถี่ท่ีคุณเคยเดินทางไปพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา 

          O 1 – 2 ครั้ง  O 3 – 5 ครั้ง O 5 ครั้งข้ึนไป 

3. วัตถปุระสงค์หลักของคุณในการเดินทางไปพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  

O เพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ O เพ่ือหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่ 

O เป็นการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน O ทัศนศึกษา 

O สนใจรูปแบบกิจกรรม / การจัดแสดงนิทรรศการ 

O สร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว / เพ่ือน 

O อ่ืนๆ ระบุ ............................................ 

4. คุณได้รับข้อมูลข่าวสารของพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์จากสื่อใดมากที่สุด 

O โทรทัศน์  O วิทยุ  O หนังสือพิมพ์ 

O อินเตอร์เน็ต  O โปสเตอร์  O นิตยสาร 

O แผ่นพับ / ใบปลิว O จากบุคคล (เพ่ือน ฯลฯ)O อ่ืนๆ ระบุ ................................. 

5. คุณไม่เคยเดินทางไปพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เป็นเพราะเหตุใด 

          O ค่าบัตรมีราคาแพง O เดินทางไม่สะดวก  O ไม่มีเวลาว่าง 

O การจัดแสดงไม่น่าสนใจ O ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน  O อ่ืนๆ ระบุ ............. 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ และทัศนคติที่มีต่อนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย/ ลงใน O ให้ตรงกับความจริงมากที่สุด 

1.คุณรู้จัก “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์”หรือไม่ 

          O รู้จัก (ท าข้อต่อไป)  O ไม่รู้จัก (ข้ามไปข้อ 9) 

2. คุณรู้จักนิทรรศน์รัตนโกสินทร์จากแหล่งใด 

O โทรทัศน์  O วิทยุ   O หนังสือพิมพ์ 

O อินเตอร์เน็ต  O ป้ายประกาศ        O นิตยสาร 

O แผ่นพับ / ใบปลิว O จากบุคคล (เพ่ือน ฯลฯ)     O อ่ืนๆ ระบุ ............. 

3. คุณเคยเดินทางไปอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์หรือไม่ 

          O เคย (ท าข้อต่อไป)  O ไม่เคย (ข้ามไปข้อ 8) 

4. คุณเดินทางไปนิทรรศน์รัตนโกสินทร์กับใครเป็นส่วนใหญ่ 

          O เดินทางไปคนเดียว  O ครอบครัว  O เพ่ือน 

          O สถานศึกษา / หน่วยงาน  O อ่ืนๆ ระบุ ..............................  

5. คุณเดินทางไปอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์โดยวิธีใด 

          O พาหนะส่วนตัว  O พาหนะที่สถานศึกษา / หน่วยงานจัดให้ 

O ขนส่งสาธารณะ / รถรับจ้างO อ่ืนๆ ระบุ ........................................................ 

6. อะไรคือสิ่งที่ท าให้คุณประทับใจหลังจากเดินทางไปนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ (ตอบได้มากกว่า1 ข้อ) 

          O นิทรรศการถาวร O นิทรรศการหมุนเวียน  O ห้องสมุด 

          O เทคโนโลยีที่ทันสมัย O รูปแบบการจัดแสดง  O การตกแต่งภายใน 

          O การบริการของเจ้าหน้าที่ O อ่ืนๆ ระบุ ............................... 

7. คุณจะแนะน าให้ผู้อ่ืนเดินทางไปหรือไม่ 

          O แนะน า เพราะ …………………………………………………………….…………………………………………. 

          O ไมแ่นะน า เพราะ ……………………………………………………………………………………………………. 

8. คุณคิดว่าภาพลักษณ์ของอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เป็นอย่างไร  

          O ทันสมัย  O แปลกใหม่  O เชย 

          O classic - ความเป็นไทย O หรูหรา  O อ่ืนๆ ระบุ .................... 
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9. ถ้าจะรับข่าวสารจากนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ คุณสะดวกรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางใด 

(ตอบได้มากกว่า1 ข้อ) 

O Email  O Social Network  O จดหมาย                                                             

O SMS  O โทรศัพท์  O อ่ืนๆ ระบุ .................... 

10.คุณต้องการทราบข่าวสารอะไรบ้างของนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ (ตอบได้มากกว่า1 ข้อ) 

O การจัดแสดงนิทรรศการถาวร O การจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว  

O กิจกรรมพิเศษ   O โปรโมชั่นพิเศษ 

          O อ่ืนๆ ระบุ ............................................ 

11. คุณคิดว่าการใช้เทคนิคสื่อผสมเสมือนจริง และการใช้สื่อ Interactive Self – learning  

( ผู้ชมสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ) มีส่วนช่วยให้คุณเดินทางมานิทรรศน์รัตนโกสินทร์หรือไม่ 

          O มี เพราะ ................................................................................................ ............................... 

          O ไม่มี เพราะ ........................................................................................................................... 

12. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางไปนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ (ตอบได้มากกว่า1 ข้อ) 

          O ค่าเข้าชม   O โปรโมชั่นพิเศษ   

O รูปแบบการน าเสนอ  O จัดกิจกรรม event  

O บุคคลใกล้ตัวชวนให้ไป  O การประชาสัมพันธ์จากสื่อต่างๆ 

          O มีประโยชน์ต่อการศึกษา  O สถานที่ตั้ง 

O อ่ืนๆ ระบุ ........................................... 

13. ช่วงเวลาใดท่ีคุณสะดวกในการเดินทางไปนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

O วันจันทร์ - วันศุกร์ O วันเสาร ์- วันอาทิตย์  O วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

14.กิจกรรมส่งเสริมการตลาดรูปแบบใดที่คุณรู้สึกชื่นชอบ (ตอบได้มากกว่า1 ข้อ) 

O เข้าชมฟรี   O กิจกรรมชิงโชค ลุ้นรับรางวัล  

O มอบของที่ระลึก  O ซื้อบัตร 1 ใบ แถมฟรี 1ใบ 

O สิทธิพิเศษส าหรับสมาชิก  O อ่ืนๆ ระบุ ....................................................... 
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15. ถ้านิทรรศน์รัตนโกสินทร์จัดกิจกรรม กิจกรรมแบบใดที่คุณรู้สึกชื่นชอบ (ตอบได้มากกว่า1 ข้อ) 

O กิจกรรมแต่งกายย้อนยุค  O Road show ให้ความรู้ตามสถานศึกษา 

O สอนท าอาหารชาววัง  O ทัวร์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์กับผู้มีชื่อเสียง 

O งานประกวดเพ่ือรับทุนการศึกษา O อ่ืนๆ ระบุ ....................................................... 

16. สิ่งที่คุณคาดหวังจะได้รับจากการเดินทางไปนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ (ตอบได้มากกว่า1 ข้อ) 

          O ขยายโลกทัศน์ของตน O สาระความรู้ O ความบันเทิง 

          O ประสบการณ์แปลกใหม่ O สัมผัสนวัตกรรมใหม่ๆ O อ่ืนๆ ระบุ .................... 

 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิต และการเปิดรับสาร 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย/ลงใน O ให้ตรงกับความจริงมากที่สุด 

1.สื่อใดท่ีมีผลในการตัดสินใจของคุณมากท่ีสุด (ตอบได้มากกว่า1 ข้อ) 

O โทรทัศน์  O วิทยุ  O หนังสือพิมพ์ 

O อินเตอร์เน็ต  O สื่อนอกสถานที่ต่างๆ O นิตยสาร 

O แผ่นพับ / ใบปลิว O จดหมาย  O กิจกรรม event 

O Email / SMS  O สื่อโฆษณาในขนส่งสาธารณะO อ่ืนๆ ระบุ ................... 

2.  พฤติกรรมการใช้สื่อต่างๆ (ตอบเฉพาะช่องทางการสื่อสารที่คุณใช้ในชีวิตประจ าวัน) 

โทรทัศน์ 

2.1 สถานีโทรทัศน์ที่คุณดูเป็นประจ า( ตอบได้มากกว่า1 ข้อ ) 

          O    ช่อง 3  O    ช่อง 5  O    ช่อง 7 

          O    ช่อง 9  O    ช่อง 11( NBT) O    Thai PBS 

          O    เคเบิ้ลทีว ี O    True vision O    อ่ืนๆ ระบุ .................... 

2.2 ประเภทรายการที่คุณรับชม( ตอบได้มากกว่า1 ข้อ ) 

          O ข่าวประจ าวัน  O กีฬา   O สารคดี 

O ละคร / ซิทคอม O รายการบันเทิง / เกมส์โชว์ O ดนตรี 

O อ่ืนๆ ระบุ ..............................  
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2.3 ช่วงเวลาที่คุณรับชมบ่อยที่สุด 

          O  ช่วงเช้า      ( 06.01 – 09.00 )  O    ชว่งสาย ( 09.01 – 11.00 ) 

          O  ช่วงกลางวัน      ( 11.01 – 13.00 ) O    ช่วงบ่าย  ( 13.01 – 16.00 ) 

          O  ช่วงเย็น      ( 16.01 – 18.00 ) O    ช่วงหัวค่ า  ( 18.01 – 20.00 ) 

          O  ช่วงกลางคืน      ( 20.01 – 24.00 ) O    ช่วงหลังเที่ยงคืน  ( 00.01 – 06.00 ) 

หนังสือพิมพ์ 

2.4 คุณอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับใดมากที่สุด( ตอบได้มากกว่า1 ข้อ ) 

          O    ไทยรัฐ  O    เดลินิวส ์ O    คมชัดลึก 

          O    ข่าวสด  O    มติชน  O    สยามรัฐ 

          O    บางกอกโพสต์ O    เดอะเนชั่น O    อ่ืนๆ ระบุ ........... 

2.5 เนื้อหาประเภทใดในหนังสือพิมพ์ที่คุณชอบอ่านมากที่สุด( ตอบได้มากกว่า1 ข้อ ) 

          O    ข่าวการเมือง O    ข่าวเศรษฐกิจ O    ข่าวการศึกษา 

          O    ข่าวกีฬา  O    ข่าวบันเทิง O    อ่ืนๆ ระบุ ........... 

วิทยุ 

2.6 คลื่นวิทยุที่ฟังเป็นประจ า( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 

          O   89.0 Chill FM O   93.0Cool FM O    94.0 EFM 

          O   95.5 Virgin HitZ O   98.0 Fat Radio O    105.5 Easy FM 

         O   106.5 Green wave O   107.0 Met O    อ่ืนๆ ระบุ ........... 

2.7 ช่วงเวลาที่คุณฟังเป็นประจ า 

          O  ช่วงเช้า   ( 06.01 – 09.00 )  O    ชว่งสาย               ( 09.01 – 11.00 ) 

          O  ช่วงกลางวัน   ( 11.01 – 13.00 ) O    ช่วงบ่าย               ( 13.01 – 16.00 ) 

          O  ช่วงเย็น        ( 16.01 – 18.00 ) O    ช่วงหัวค่ า             ( 18.01 – 20.00 ) 

O  ช่วงกลางคืน   ( 20.01 – 24.00 ) O    ช่วงหลังเที่ยงคืน  ( 00.01 – 06.00 ) 
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นิตยสาร 

2.8 นิตยสารแจกฟรีที่คุณเคยอ่านหรือรู้จัก( ตอบได้มากกว่า1 ข้อ ) 

          O M2F  O    aday bulletin  O UP2U 

          O happening  O    คิด Creative Thailand O BK  

          O 247 City Magazine O    AROUND Magazine O    อ่ืนๆ ระบุ ......... 

อินเตอร์เน็ต 

2.9 Social Network ที่คุณใช้มีอะไรบ้าง ( ตอบได้มากกว่า1 ข้อ ) 

          O    Facebook  O    Twitter O    Google+ 

          O    Myspace  O    FourSquare O    Line 

          O    Instagram  O    Youtube O    อ่ืนๆ ระบุ ............. 

สื่ออ่ืนๆ 

2.14 สื่อนอกสถานที่ที่คุณพบเห็นเป็นประจ า ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 

 O    สื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้า O    สื่อโฆษณาในระบบขนส่งสาธารณะ 

 O    ป้ายโฆษณา ( Billboard) O    อ่ืนๆ ระบุ ................................................... 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หรือ“นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามค่ะ 
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