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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาความพึงพอใจของผูเขาชมภายในพิพิธภัณฑสัตวน้ํา

ราชมงคลตรัง ตอการนําชิ้นงานซ่ึงมีสวนประกอบของขยะประเภทโฟมเหลือใชมาใชภายในพิพิธภัณฑ

สัตวน้ําราชมงคลตรังพบวา นักทองเท่ียวกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ท่ีมาทองเท่ียวพิพิธภัณฑสัตวน้ํา

ราชมงคลตรังพิพิธภัณฑสัตวน้ําราชมงคลตรัง กลุมตัวอยางสวนใหญ จํานวน 233 คนคิดเปนรอยละ 

58.3 เปนหญิง สวนกลุมตัวอยางท่ีเปนชาย มีจํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 41.8 ความพึงพอใจตอ

คุณลักษณะชิ้นงานสําหรับผูมาเท่ียวชมท่ีพิพิธภัณฑสัตวน้ําราชมงคลตรัง พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจในดานท้ัง 4 ดาน พบวา ความพึงพอใจดานรูปลักษณ เม่ือพิจารณาแตละขอ พบวา ผูตอบ

แบบสํารวจมีความพึงพอใจเก่ียวกับความเหมาะสมสําหรับงานปนอยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดและ

นอยท่ีสุดความพึงพอใจตอรูปทรงและสีสัน ความพึงพอใจดานความคงทน เม่ือพิจารณาแตละขอ พบวา 

ผูตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจเก่ียวกับผิวสัมผสัท่ีมีความเหมาะสมสําหรับงานปนมากท่ีสุดและนอยท่ีสุด

มีความพึงพอใจตอการรับน้ําหนัก อายุการใชงาน และความคงทน ดานความสวยงาม เม่ือพิจารณาแตละ

ขอ พบวา ผูตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจเก่ียวกับการลงสี อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด และนอย

ท่ีสุดความพึงพอใจตอความประณีต และดานการใชประโยชน เม่ือพิจารณาแตละขอ พบวา ผูตอบแบบ

สํารวจมีความพึงพอใจเก่ียวกับใชเปนของท่ีระลึก อยูในระดับมากท่ีสุด และนอยท่ีสุดความพึงพอใจตอ

การใชประโยชน และเม่ือสรุปภาพรวมผูตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดานความสวยงาม

และนอยท่ีสุด คือ ดานความคงทน  

 

คําสําคัญ : พิพิธภัณฑสัตวน้ําราชมงคลตรัง นักทองเท่ียว 
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บทนํา 
 

ปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมของโลกท่ีกําลังอยูในภาวะวิกฤตนั้นมีมากมายหลายปญหา       

แตประเด็นท่ีมีความสําคัญและท่ัวโลกใหความสนใจอยูในขณะนี้คือปญหาของขยะมูลฝอย ซ่ึงเปน

ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม การดําเนินชีวิตของมนุษยและไดกอใหเกิดผลกระทบทําใหเกิดสภาพ

เสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะขยะมูลฝอยท่ีสลายตัวไดยากในสิ่งแวดลอม อาทิเชน โฟม 

พลาสติก ขวดแกว เปนตน ซ่ึงขยะเหลานี้ลวนสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท้ังทางตรงและทางออม 

โดยเฉพาะโฟมซ่ึงไมสามารถยอยสลายได เพียงแตเปลี่ยนอนุภาคใหมีขนาดเล็กลงได ซ่ึงพบวา

สถานการณขยะประเภทโฟมในปจจุบัน จากการสํารวจปริมาณขยะประเภทโฟมในชวง 5 ปท่ีผานมา

ตั้งแตป พ.ศ. 2552 - 2556 พบวามีปริมาณขยะประเภทโฟมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องจาก 34 ลานใบตอ

วัน เปน 61 ลานใบตอวัน หรือโดยเฉลี่ยแลวคนไทยสรางขยะประเภทโฟมเพ่ิมข้ึนประมาณ 1 ใบตอ

คนตอวัน ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา วิถีชีวิต สังคม และพฤติกรรมของคนไทยในปจจุบันตระหนักถึงความ

สะดวกสบาย และความรวดเร็ว มากกวาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะสังคมในเมือง หรือ

สถานท่ีท่ีมีการรวมตัวกันของประชาชนเปนจํานวนมาก จะพบวามีขยะประเภทโฟมมากกวาปกติ ซ่ึง

จําเปนอยางยิ่งในการนําขยะประเภทโฟมเหลานี้มาสรางเปนนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐตางๆ เพ่ือ

ชวยลดปริมาณขยะประเภทโฟมใหนอยลง 

สําหรับทางสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-   

ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีความเก่ียวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และยังเปนหนวยงานท่ียังมีการใชโฟมในการสรางชิ้นงานและตกแตงมุมถายภาพภายใน

หนวยงาน ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญจึงมีแนวคิดท่ีจะนําเอาเศษโฟมเหลือใชมาใชเปนสวนผสมใน

การสรางชิ้นงานปูนปน เพ่ือใชสําหรับงานตกแตงภายในพิพิธภัณฑสัตวน้ําราชมงคลตรัง เพ่ือชวย   

ลดปริมาณขยะประเภทโฟมใหกับหนวยงาน และนําเศษขยะมาใชใหเกิดประโยชนและเกิดมูลคา        

อีกท้ังยังสามารถนําไปตอยอดสูชุมชนไดอีกในอนาคต 

    ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจอยางยิ่งท่ีจะทําการศึกษาการสรางชิ้นงานจากเม็ดโฟมท่ีเหลือใช 

ซ่ึงเปนประโยชนในงานตกแตงภายในพิพิธภัณฑสัตวน้ําราชมงคลตรัง และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจ

ของผูเขาชมภายในพิพิธภัณฑสัตวน้ําราชมงคลตรัง ตอการนําชิ้นงานซ่ึงมีสวนประกอบของขยะ

ประเภทโฟมเหลือใชมาใชภายในพิพิธภัณฑสัตวน้ําราชมงคลตรัง 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 

1 ประชากร 

 1.1 ประชากร  

   ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักทองเท่ียวท่ีทองเท่ียวพิพิธภัณฑสัตวน้ําราชมงคล

ตรัง ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
 
 

 1.2 กลุมตัวอยาง  

  ประชากรท่ีใชในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ คือผูเขาชมภายในพิพิธภัณฑสัตวน้ํา

ราชมงคลตรัง ในชวงระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 – กันยายน พ.ศ. 2562 จํานวน 400 คน โดย

การคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมโดยหลักการคํานวณของ Yamane’s (Yamane, 

1973 : 583) โดยใหมีคาความคลาดเคลื่อนได 0.05 ดังสูตร ตอไปนี้ 

n  =   N / 1+Ne 

 

โดย  n = จํานวนของขนาดตัวอยาง 

  N = จํานวนรวมท้ังหมดของประชากรท่ีใชในการศึกษา 

e = ความผิดพลาดท่ียอมรับได(โดยกําหนดใหเทากับ.05) 
 

2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

1.เพศ 2.อายุ 3.ระดับการศึกษา  4.เวลาท่ีเขาชม 

การสรางช้ินงานจากเม็ดโฟมท่ีเหลือใช 

ปจจัยทางดานลักษณะของช้ินงาน 

1.ดานรูปลักษณ 2.ดานความคงทน               

3.ดานความสวยงาม  4.ดานการใชประโยชน 

ความพึงพอใจของผูเขาชม

ภายในพิพิธภัณฑสัตวน้ํา

ราชมงคลตรัง ตอการนํา

ชิ้นงานซ่ึงมีสวนประกอบ

ของขยะประเภทโฟมเหลือ

ใชมาใชภายในพิพิธภัณฑ

สัตวน้ําราชมงคลตรัง 
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3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 3.1 ลักษณะเครื่องมือ 

  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบสอบถามเก่ียวกับความพึง

พอใจของผูเขาชมภายในพิพิธภัณฑสัตวน้ําราชมงคลตรัง ตอการนําชิ้นงานซ่ึงมีสวนประกอบของขยะ

ประเภทโฟมเหลือใชมาใชภายในพิพิธภัณฑสัตวน้ําราชมงคลตรัง แบงออกเปน 2 ตอน  

   ตอนท่ี 1  ปจจัยสวนบุคคล เปนแบบบันทึกท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเพ่ือบันทึกขอมูลพ้ืนฐานของ

กลุมตัวอยาง ไดแก  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา เวลาท่ีเขาชม 

 ตอนท่ี 2   แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูเขาชมภายในพิพิธภัณฑสัตวน้ํา

ราชมงคลตรัง ตอการนําชิ้นงานซ่ึงมีสวนประกอบของขยะประเภทโฟมเหลือใชมาใชภายในพิพิธภัณฑ

สัตวน้ําราชมงคลตรัง เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเอง  ไดแก ดานรูปลักษณ ดานความคงทน    

ดานความสวยงาม และดานการใชประโยชน 

 3.2 วิธีสรางเครื่องมือ 

  การสรางเครื่องมือใชในการเก็บรวบรวม ผูวิจัยไดสรางข้ึนเอง ตามข้ันตอน ดังนี้ 

   1) ศึกษาหลักลักษณะการสรางปูนปนในรูปแบบตางๆ และลักษณะของชิ้นงาน  

จากตํารา เอกสาร และงานวิจัย 

   2) นําขอมูลท่ีไดมากําหนดกรอบแนวความคิดในการวจิัย 

   3) สร างเครื่ องมือเปนแบบสอบถามแลวเสนอใหผู เชี่ ยวชาญตรวจสอบ           

ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) แลวนํามาพิจารณาความเหมาะสมของสํานวนภาษา       

การใชถอยคํา และนําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไข 

   4) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักทองเท่ียวท่ีไมใชกลุม

ตัวอยาง หลังจากนั้นจึงนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้งกอนนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 
 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยขอความรวมมือจากนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวภายในพิพิธภัณฑสัตวน้ําราชมงคลตรัง 

ตอบแบบสอบถาม และเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง 
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5.  การวิเคราะหขอมูล 

 5.1  ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามใชการวิเคราะหขอมูลแจกแจงความถ่ี และ

การหาคารอยละ 

 5.2   คําถามเก่ียวกับแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผูเขามาเท่ียวชมชมภายใน

พิพิธภัณฑสัตวน้ําราชมงคลตรัง ตอการนําเม็ดโฟมเหลือใชมาสรางเปนชิ้นงานตกแตง ใชการวิเคราะห

ขอมูลแจกแจงความถ่ี และการหาคารอยละ หาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)โดยกําหนด

เกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม, 2535) 

  คาเฉลี่ย  แปลผล 

  4.50 – 5.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 

  3.50 – 4.49 พึงพอใจมาก 

  2.50 – 3.49 พึงพอใจปานกลาง 

  1.50 – 2.49 พึงพอใจนอย 

  1.00 – 1.49 พึงพอใจนอยท่ีสุด 
 

6. สถิติท่ีใชในการวิจัย  

  สถิติพ้ืนฐาน (โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรม SPSS FOR WINDOW และ Microsoft Excel) 

   1) คารอยละ (Percentage) 

   2) คาเฉลี่ย (Mean : x ) 

                              
x

x
N

= ∑  

        เม่ือ x  แทน คาเฉลี่ย 

    x∑   แทน ผลรวมของขอมูลท้ังหมด 

    N      แทน จํานวนขอมูลท้ังหมด 

   3) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

    
( )2

. .
x x

S D
N

−
=
∑

 

         เม่ือ   . .S D  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                 x   แทน คะแนนระดับการประเมิน 

                  x   แทน คาเฉลี่ย  

                N  แทน จํานวนขอมูลท้ังหมด 
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ผลการวิจัย 

1.   ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

     ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ จํานวน 233 คนคิดเปนรอยละ 58.30    

เปนหญิง สวนกลุมตัวอยางท่ีเปนชาย มีจํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 41.80 สวนใหญจํานวน      

141 คน คิดเปนรอยละ 35.30 เปนผูท่ีมีอายุไมเกิน 20 ป รองลงมาเปนผูท่ีมีอายุ 21- 30 ป จํานวน 

133 คน คิดเปนรอยละ 33.30 และกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไปมีจํานวนนอยท่ีสุด คือ 14 คน   

คิดเปนรอยละ 3.50 ระดับการศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญจํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 46.30 เปน  

ผูท่ีมีการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา รองลงมาเปนผูท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา

ตอนตน จํานวน 72 คนคิดเปนรอยละ 18 และผูท่ีมีระดับการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรีนอย

ท่ีสุด จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.30 เวลาท่ีเขาชมจํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 50.30 เขาชม

ชวงเชากอน 11.00 น. รองลงมาเปนผูท่ีเขาชมในชวงกลางวันกอน 11.00 – 13.00  น. จํานวน 100 

คนคิดเปนรอยละ 25 และผูเขาชมในชวงบายเวลาไมเกิน 15.30 น. จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 

24.80 
 

2.    ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขาชมภายในพิพิธภัณฑสัตวน้ําราชมงคลตรัง ตอการนํา 

ช้ินงานขยะประเภทโฟมเหลือใชมาใชภายในพิพิธภัณฑสัตวน้ําราชมงคลตรัง (ดังตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงแบนมาตรฐานสําหรับการสรางชิ้นงานปูนปนจากเม็ดโฟมเหลือใช  

สําหรับงานตกแตง 
 

ความพึงพอใจตอคณุลักษณะช้ินงานสําหรับ                                                    

ผูมาเท่ียวชมท่ีพิพิธภัณฑสัตวน้ําราชมงคลตรัง 

คาเฉล่ีย 

( x ) 
S.D. ลําดับ ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานรูปลักษณ 4.79 0.40 2 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. ดานความคงทน 4.41 0.74 4 พึงพอใจมาก 

3. ดานความสวยงาม 4.89 0.31 1 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4. ดานการใชประโยชน 4.73 0.60 3 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.23 0.53 
 

พึงพอใจมาก 

   จากตาราง พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะชิ้นงาน

สําหรับผูมาเท่ียวชมท่ีพิพิธภัณฑสัตวน้ําราชมงคลตรังในดานท้ัง 4 ดาน มากท่ีสุด คือ ดานความสวยงาม 

รองลงมาดานรูปลักษณ และนอยท่ีสุดดานความคงทน โดยสามารถนํามาแจกแจงปจจัยในแตละดาน ดังนี้  
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  คุณลักษณะช้ินงานดานรูปลักษณ 

   พบวา ความพึงพอใจดานรูปลักษณ เม่ือพิจารณาแตละขอ พบวา ผูตอบแบบสํารวจมี         

ความพึงพอใจเก่ียวกับความเหมาะสมสําหรับงานปน รอยละ 98.50 อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด             

( x = 4.93) รองลงมาความพึงพอใจตอลวดลายการปนรอยละ 97.50 อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

( x = 4.88) และนอยท่ีสุดความพึงพอใจตอรูปทรงและสีสัน รอยละ 92.50 อยูในระดับความพึงพอใจ    

มากท่ีสุด ( x = 4.63) ซ่ึงภาพรวมตอคุณลักษณะชิ้นงานดานรูปลักษณอยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด

รอยละ 95.88 ( x = 4.79)   

   คุณลักษณะช้ินงานดานความคงทน 

   พบวา ความพึงพอใจดานความคงทน เม่ือพิจารณาแตละขอ พบวา ผูตอบแบบสํารวจมี

ความพึงพอใจเก่ียวกับผิวสัมผัสท่ีมีความเหมาะสมสําหรับงานปน รอยละ 90 อยูในระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด  ( x = 4.50) และนอยท่ีสุดความพึงพอใจตอการรับน้ําหนัก อายุการใชงาน และความคงทน

รอยละ 86.50 อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( x =4.33)ซ่ึงภาพรวมตอคุณลักษณะชิ้นงานดาน    

ความคงทนอยูในระดับความพึงพอใจมากรอยละ 88.25 ( x = 4.41)   

  คุณลักษณะช้ินงานดานความสวยงาม 

   พบวา ความพึงพอใจดานความสวยงาม เม่ือพิจารณาแตละขอ พบวา ผูตอบแบบสํารวจมี

ความพึงพอใจเก่ียวกับการลงสีรอยละ 99.50 อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( x = 4.98) รองลงมา

ความพึงพอใจตอความสวยงามรอยละ 99 อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( x = 4.95) และนอยท่ีสุด

ความพึงพอใจตอความประณีตรอยละ 95 อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( x = 4.75) ซ่ึงภาพรวมตอ

คุณลักษณะชิ้นงานดานความสวยงามอยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 97.83 ( x = 4.89)   

  คุณลักษณะช้ินงานดานการใชประโยชน 

   พบวา ความพึงพอใจดานการใชประโยชน เม่ือพิจารณาแตละขอ พบวา ผูตอบแบบสํารวจ

มีความพึงพอใจเก่ียวกับใชเปนของท่ีระลึกรอยละ 100 อยูในระดับมากท่ีสุด ( x =5) รองลงมาความ      

พึงพอใจเปนของประดับตกแตงรอยละ 99 อยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.95) และนอยท่ีสุดความพึงพอใจ

ตอการใชประโยชนรอยละ 85 อยูในระดับความพึงพอใจมาก ( x = 4.25)  ซ่ึงภาพรวมตอคุณลักษณะ

ชิ้นงานดานการใชประโยชนอยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 94.67 ( x = 4.73)      

 ดังภาพท่ี 1 
   

 
 

 

 



 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 179 หมู 3 ตําบล ไมฝาด อาํเภอ สิเกา จังหวดั ตรัง 92150 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ชิ้นงานปูนปนจากเม็ดโฟมเหลือใชสําหรับงานตกแตง 

วิจารณผล 
   

   จากการวิจัยความพึงพอใจของผูเขาชมภายในพิพิธภัณฑสัตวน้ําราชมงคลตรัง          

ตอการนําชิ้นงานขยะประเภทโฟมเหลือใชมาใชภายในพิพิธภัณฑสัตวน้ําราชมงคลตรังพบวา            

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในดานท้ัง 4 ดาน พบวา ความพึงพอใจดานรูปลักษณ เม่ือพิจารณาแต

ละขอ พบวา ผูตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจเก่ียวกับความเหมาะสมสําหรับงานปนอยูในระดับความพึง

พอใจมากท่ีสุดและนอยท่ีสุดความพึงพอใจตอรูปทรงและสีสัน  ความพึงพอใจดานความคงทน เม่ือพิจารณา

แตละขอ พบวา ผูตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจเก่ียวกับผิวสัมผัสท่ีมีความเหมาะสมสําหรับงานปนมาก

ท่ีสุดและนอยท่ีสุดมีความพึงพอใจตอการรับน้ําหนัก อายุการใชงาน และความคงทน ดานความสวยงาม 

เม่ือพิจารณาแตละขอ พบวา ผูตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจเก่ียวกับการลงสี อยูในระดับความพึงพอใจ

มากท่ีสุด และนอยท่ีสุดความพึงพอใจตอความประณีต และดานการใชประโยชน เม่ือพิจารณาแตละขอ 

พบวา ผูตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจเก่ียวกับใชเปนของท่ีระลึก อยูในระดับมากท่ีสุด  และนอยท่ีสุด

ความพึงพอใจตอการใชประโยชน และเม่ือสรุปภาพรวมผูตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 

ดานความสวยงามและนอยท่ีสุด คือ ดานความคงทน 

  สอดคลองกับงานวิจัยของ ปฤณัต, 2541 ศึกษาคุณคาศิลปะปูนปนไทยตามทัศนะของ

ผูเชี่ยวชาญงานปูนปนและนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสถาบันราชภัฏ 

พบวา ผูวิจัยไดสัมภาษณทัศนะของผูเชี่ยวชาญงานปูนปน จํานวน 13 คน โดยใชแบบสัมภาษณและ

วิเคราะหขอมูล โดยหาคาความถ่ี คารอยละและวิเคราะหเนื้อหา สํารวจความคิดเห็นนักศึกษา

โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิตในสถาบันราชภัฎ จํานวน 223 คน จาก 10 สถาบัน 

โดยใชแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราสวนประเมินคาและแบบปลายเปด และ

วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถ่ี คารอยละ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏวา 

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%9B%E0%B8%A4%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%95+%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87
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ผูเชี่ยวชาญงานปูนปนสวนใหญแสดงทัศนะวา ศิลปะปูนปนจัดเปนศิลปะ แบบประเพณีไทยใชประดับ

สถาปตยกรรมและประติมากรรมประเภทตางๆ งานปูนปนท่ีมีความสวยงามมากคือ งานปูนปนท่ี   

วัดนางพญา จังหวัดสุโขทัย วัดเขาบันไดอิฐ จังหวัดเพชรบุรี และวัดไลย จังหวัดลพบุรี ศิลปะปูนปน

ไทยมีคุณคามากท่ีสุด ในดานความงาม (ดานรูปแบบ การจัดองคประกอบ และการถายทอด

ความรูสึก) ดานคุณคาทางประวัติศาสตรอันเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรศิลปท่ีสําคัญ ในดานภูมิ

ปญญาของศิลปนชางปูนปนท่ีสรางงานไดสะทอนความคิดสรางสรรค และคุณคาในดานท่ีสะทอนถึง

มรดกทางวัฒนธรรมอันเก่ียวของกับคติความเชื่อและแนวคิดตามพุทธศาสนาในประเทศไทย ซ่ึงการใช

ขยะเศษโฟมเกายังสามารถนําไปใชประโยชนอยางอ่ืนได 

 จิราพร และคณะ, 2008 ไดรายงานวาเศษโฟมเกา สามารถนําไปใชในการทําคอนกรีต

บล็อกประดับ โฟมไดเขามามีบทบาทในการดํารงชีพของมนุษยใน ปจจุบัน เพราะมีคุณสมบัติเดนคือ 

มีน้ําหนักเบา ภายในเนื้อมีฟองอากาศลักษณะคลายฟองน้ํา ธรรมชาติจึงใชเปนวัสดุบรรจุภัณฑซ่ึงทํา

ใหมีเศษโฟมเกาเหลือท้ิงใหเปนปญหาสิ่งแวดลอมจํานวนมาก การนําโฟมกลับมาใชใหมจึงเปนการลด

ตนทุนและแกปญหาสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีสมบูรณ, 2549 ไดพัฒนานําโฟมท่ีใชแลวมาผสมกับซีเมนตเพ่ือ

ทําเปนคอนกรีตบล็อกประดับท่ีมีน้ําหนักเบา ผลการวิจัย พบวาคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกประดับ

ท่ีพัฒนาข้ึนนี้ สามารถนําไปใชเปนวัสดุกอสรางผนังท่ีมี ความแข็งแรง สามารถรับน้ําหนักไดมีน้ําหนัก

เบา ปองกันการซึมผานน้ําไดดีและมีคุณสมบัติเปน ฉนวนกันความรอนไดดีโดยขณะนี้ไดประสบ

ความสําเร็จในการทดลองสรางบานตัวอยางขนาดหนึ่งชั้นดวยคอนกรีตบล็อกประดับนี้แลว ผลสําเร็จ

จากการวิจัยในโครงการนี้ทําใหบริษัทผูรวมใหทุนนําไป ประยุกตใชในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ 

และทางบริษัทคาดวาจะมียอดขายเพ่ิมข้ึนรอยละ 30 ของ ยอดขายเดิมทําให productivity ดีข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 179 หมู 3 ตําบล ไมฝาด อาํเภอ สิเกา จังหวดั ตรัง 92150 

 

สรุปผลการวิจัย 

   

   การศึกษาความพึงพอใจตอคุณลักษณะชิ้นงานสําหรับผูมาเท่ียวชมท่ีพิพิธภัณฑสัตวน้ํา 

ราชมงคลตรัง พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในดานท้ัง 4 ดาน พบวา ความพึงพอใจดาน

รูปลักษณ เม่ือพิจารณาแตละขอ พบวา ผูตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจเก่ียวกับความเหมาะสมสําหรับ

งานปนอยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดและนอยท่ีสุดความพึงพอใจตอรูปทรงและสีสัน  ความพึงพอใจ

ดานความคงทน เม่ือพิจารณาแตละขอ พบวา ผูตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจเก่ียวกับผิวสัมผัสท่ีมีความ

เหมาะสมสําหรับงานปนมากท่ีสุดและนอยท่ีสุดมีความพึงพอใจตอการรับน้ําหนัก อายุการใชงาน และ

ความคงทน ดานความสวยงาม เม่ือพิจารณาแตละขอ พบวา ผูตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจเก่ียวกับ

การลงสี อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด และนอยท่ีสุดความพึงพอใจตอความประณีต และดานการใช

ประโยชน เม่ือพิจารณาแตละขอ พบวา ผูตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจเก่ียวกับใชเปนของท่ีระลึก อยูใน

ระดับมากท่ีสุด  และนอยท่ีสุดความพึงพอใจตอการใชประโยชน และเม่ือสรุปภาพรวมผูตอบแบบสํารวจ

มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดานความสวยงามและนอยท่ีสุด คือ ดานความคงทน  

 
   

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

  1.1 ควรมีการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑงานประดิษฐจากเม็ดโฟมท่ีเหลือใชใหมีรูปแบบ

หลากหลายและสอดคลองกับความตองการของตลาด 

  1.2 ควรศึกษาลักษณะวัตถุดิบอยางอ่ืนดวย เพ่ือใชสําหรับออกแบบงานประดิษฐท่ีมีความ

หลากหลาย  
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ท่ีใหคําแนะนําและสนับสนุนในการทําวิจัย ขอบคุณนักทองเท่ียวท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

ทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวง  
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