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บทคัดย่อ 

 
 งานวิจยัน้ีเป็นการสร้างมูลค่าใหก้บัเศษวสัดุเหลือใชท่ี้น ามาออกแบบเป็นโมเดลช้ินงาน เพ่ือติดตั้งไวโ้ชว์

แสดงในพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าราชมงคลตรัง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแกไ้ขปัญหา, จดัการกบัเศษวสัดุเหลือใชซ่ึ้งเป็น
ส่วนหน่ึงในการช่วยลดจ านวนวสัดุเหลือใช ้ , ขยะมูลฝอย อนัท าใหส้ามารถลดมลพิษต่างๆ โดยมีวิธีต่างๆ หลาย
วิธี หน่ึงในวิธีท่ีน ามาใชใ้นงานวิจยั และสามารถท าขยะใหมู้ลค่าเพ่ิม และเป็นการปรับใชเ้พ่ือใหท้รัพยากรเป็นไป
อยา่งคุม้ค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดดว้ยการใชศิ้ลปะในการออกแบบใหว้สัดุเหลือใชม้าเพ่ิมมูลค่าเพ่ือสร้างโมเดล
ช้ินงาน โดยน าเศษกระดาษเหลือใชม้าท าการวิจยั ดงักล่าว   

 
บทน า 

 
 ปัจจุบนัประเทศไทยของเราประสบปัญหาเร่ืองมลภาวะต่างๆ มากมายหลาย เป็นเหตุท าให้เกิดเศษวสัดุ
เหลือใชม้ากข้ึน ก่อให้เกิดปัญหาของวสัดุเหลือใช ้  มีขยะมูลฝอยในหลายพ้ืนท่ีอนัก่อให้เกิดปัญหามลภาวะท่ี
ส าคัญและมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิต เศษวสัดุเหลือท้ิงหรือขยะเหล่าน้ีอาจจะเป็นของเหลือใชจ้ากการท า
กิจกรรมต่างๆ ปัจจุบนัปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มของโลกท่ีก  าลงัอยู่ในสภาวะวิกฤตนั้นมีมากมายปัญหา แต่
ประเด็นท่ีมีความส าคญั และทัว่โลกให้ความสนใจอยูใ่นขณะน้ี คือ ปัญหาในเร่ืองของขยะท่ีเหลือใชจ้ากภายใน
ครอบครัว ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมในการด าเนินชีวิตของมนุษย ์ และก่อให้เกิดผลกระทบท าใหเ้กิด
สภาพแวดลอ้มเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะท่ีมาจากบา้นเรือนของมนุษย ์ เช่น โฟม พลาสติก ขวดแกว้ 
กระดาษ กระสอบปุ๋ย และเส้ือผา้ท่ีไม่ใชง้านแลว้  
 การแกปั้ญหา  การหาวิธีก  าจดัและจดัการวสัดุเหลือท้ิง จึงเป็นวิธีหน่ึงซ่ึงสามารถลดจ านวนวสัดุ, ขยะมูล
ฝอย อนัท าใหเ้ราสามารถลดมลพิษต่างๆ โดยมีวิธีต่างๆ หลายวิธี หน่ึงในวิธีท่ีน่าสนใจและมีความส าคญั อีกทั้งยงั
สามารถท าขยะใหมี้มูลค่า เป็นการปรับใชท้รัพยากรเป็นไปอยา่งคุม้ค่า เพ่ือเปล่ียนจากวสัดุเหลือท้ิงใหเ้ป็นช้ินงาน
ใหม่ท่ีสามารถสร้างมูลค่าและลดปริมาณวสัดุไม่ใช่เพียงแค่แกปั้ญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มเท่านั้น  
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 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นว่าทางสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีความเก่ียวข้องกับการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม จึงสร้างโมเดลช้ินงานจากเศษกระดาษเหลือใช ้ เพ่ือน ามาใชแ้สดงโชวใ์นพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ าราชมงคล
ตรัง  และสามารถพฒันาต่อไปไดอี้กในอนาคต 

 
วธิีด าเนินการวจิยั 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 ประชากรท่ีใชใ้นการตอบแบบสอบถาม คือผูม้าเขา้ชมภายในพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าราชมงคลตรัง ในช่วง
ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 - กนัยายน 2565 จ านวน 400 คน โดยการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ี
เหมาะสม โดยหลกัการค านวณของ Yamane’s (Yamance,1973 : 583) โดยให้มีค่าความคลาดเคล่ือนได ้0.05 ดงั
สูตร ต่อไปน้ี  
 

  
 
โดย n = จ  านวนของขนาดตวัอยา่ง  
 N= จ  านวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 
  e = ความผดิพลาดท่ียอมรับได ้(โดยก าหนดใหเ้ท่ากบั 0.5) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการท าวจิยั  

1. ลกัษณะเคร่ืองมือ  
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามโดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมาเพ่ือสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง โดยจดัท า
แบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบักรอบแนวคิดในการวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
  ตอนท่ี 1    ขอ้มูลทัว่ไป ของผูเ้ขา้ชมเป็นแบบบนัทึกท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เพ่ือบนัทึกขอ้มูลพ้ืนฐาน
ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และช่วงเวลาท่ีเขา้ชม 
  ตอนท่ี 2    แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูม้าเข้าชมภายในพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าราช
มงคลตรัง ท่ีมาเขา้ชมโมเดลช้ินงานจากเศษกระดาษเหลือใช ้ระดบัความเห็นท่ีใหเ้ลือกตอบได ้5 ระดบั คือ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด โดยก าหนดการใหค้ะแนนส าหรับระดบัของค าตอบ ดงัน้ี  

ระดบัมากท่ีสุด เกณฑใ์หค้ะแนนเท่ากบั 5 คะแนน 
ระดบัมาก เกณฑใ์หค้ะแนนเท่ากบั 4 คะแนน 

n = N/1+Ne 
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ระดบัปานกลาง เกณฑใ์หค้ะแนนเท่ากบั 3 คะแนน 
ระดบันอ้ย เกณฑใ์หค้ะแนนเท่ากบั 2 คะแนน 
ระดบันอ้ยท่ีสุด เกณฑใ์หค้ะแนนเท่ากบั 1 คะแนน 

  ตอนท่ี 3   ขอ้เสนอแนะ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.    ผูว้ิจยัขอความช่วยเหลือจากผูม้าเขา้ชมภายในพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าราชมงคลตรัง ท่ีมาเขา้ชมโมเดล
ช้ินงานท่ีท าข้ึนจากเศษกระดาษเหลือใช ้ และเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตวัเอง  

2.    ผูว้ิจยัไดร้วบรวมแบบสอบถามทั้งหมด เพ่ือน ามาด าเนินการตามขั้นตอนงานวิจยัต่อไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
2. ค าถามเก่ียวกบัแบบสอบถามเพื่อวดัความพึงพอใจของผูม้าเขา้ชมท่ีมีต่อโมเดลช้ินงาน   

 
  โดยในคร้ังน้ีการวดัระดบัความพึงพอใจ หรือระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั คือ 

ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี และการหาค่าร้อยละโดยก าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมาย
ของค่าเฉล่ีย โดยถือเกณฑร์ะดบัความพึงพอใจเฉล่ียเพ่ือการแปรผล ดงัน้ี   
 

ระดบัคะแนนเป็น 1 หมายถึง พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
ระดบัคะแนนเป็น 2 หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 
ระดบัคะแนนเป็น 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
ระดบัคะแนนเป็น 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 
ระดบัคะแนนเป็น 5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 

 
ระดบัคะแนนเป็น 0.00 - 1.50 หมายถึง พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
ระดบัคะแนนเป็น 1.50 - 2.50 หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 
ระดบัคะแนนเป็น 2.51 - 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
ระดบัคะแนนเป็น 3.51 - 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
ระดบัคะแนนเป็น 4.51 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
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สถิตทิี่ใช้ในการวจิยั  

  สถิติพ้ืนฐาน (โดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms. Excel และSPSS FOR WINDOW) 
   (1) ค่าร้อยละ (Percentage) 
   (2) ค่าเฉล่ีย (Mean : ) 

                               

        เมื่อ  แทน ค่าเฉล่ีย 
      แทน ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด 
         แทน จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
   (3) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

     

         เมื่อ    แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
                   แทน คะแนนระดบัการประเมิน 
                  x   แทน ค่าเฉล่ีย  
                 แทน จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจัยท าการน าเสนอผลการด าเนินงานในการสร้างโมเดลช้ินงานจากเศษกระดาษเหลือใช้ โดยวิธีปะติด 
(Paper Mache)  เพ่ือน ามาแสดงโชวภ์ายในพิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ าราชมงคลตรัง ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้  าเนินการเสร็จส้ิน หลงัจาก
นั้นไดจ้ดัท าแบบสอบถามเพ่ือวดัความพึงพอใจของผูม้าเขา้ชมภายในพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าราชมงคลตรัง โดยเป็นการ
เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามแลว้น าไปวิเคราะห์ผล โดยจ าแนกลกัษณะทางประชากรศาสตร์ออกตามเพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา  และระยะเวลาในการเขา้ชม และท าการวิเคราะห์ดว้ยความถ่ี ร้อยละ  
 
ผลการส ารวจความพงึพอใจ 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจต่อโมเดลช้ินงานจากเศษกระดาษเหลือใชโ้ดยวิธีปะ
ติด (Paper Mache)  
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ตารางที่ 1.1  เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  N = 400 
รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   
ชาย 167 41.8 
หญิง 233 58.3 
รวม 400 100.0 

 

  จากตารางท่ี  1.1 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ จ  านวน 233 คนคิดเป็นร้อยละ 58.3 เป็นหญิง ส่วนกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเป็นชาย มีจ  านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 

 
 
 
 
 

  ตารางที่ 1.2  อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

                                                                                                                             N = 400 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
2. อาย ุ   

ไม่เกิน 20 ปี 141 35.3 
21 – 30 ปี 133 33.3 
31 – 40 ปี 90 22.5 
41 – 50 ปี 22 5.5 

51 ปีข้ึนไป 14 3.5 
รวม 400 100.0 

 
  จากตารางท่ี  1.2  พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 เป็นผูท่ี้มีอายไุม่เกิน 
20ปี รองลงมาเป็นผูท่ี้มีอาย ุ21- 30 ปี จ  านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ51 ปีข้ึนไปมี
จ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5  
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  ตารางที่ 1.3  ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

                                                                                                                                          N = 400 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือต ่ากว่า 185 46.3 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 72 18.0 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 43 10.8 
อนุปริญญา/ปวส. 41 10.3 
ปริญญาตรี 38 9.5 
สูงกว่าปริญญาตรี 21 5.3 

รวม 400 100 
 
  จากตารางท่ี  1.3  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 เป็นผูท่ี้มีการศึกษาใน
ระดบัประถมศึกษาหรือต ่ากว่า รองลงมาเป็นผูท่ี้มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ จ  านวน 72 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.0  และผูท่ี้มีระดบัการศึกษาในระดบัสูงกว่าปริญญาตรีนอ้ยท่ีสุด จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3  
 

  ตารางที่ 1.4  ช่วงระยะเวลาของการเข้าชมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

  จากตารางท่ี  1.4  พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.3 เขา้ชมช่วงเชา้ก่อน 
11.00 น. รองลงมาเป็นผูท่ี้เขา้ชมในช่วงกลางวนัก่อน 11.00 - 13.00  น. จ  านวน 100 คนคิดเป็นร้อยละ 25.0 และผู ้
เขา้ชมในช่วงบ่ายเวลาไม่เกิน 15.30 น. จ  านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 
  

เวลาทีเ่ข้าชม จ านวน ร้อยละ 
ช่วงเชา้ (ก่อน 11.00 น.) 201 50.3 
ช่วงกลางวนั (ก่อน 11.00 - 13.00  น.) 100 25.0 
ช่วงบ่าย (ไม่เกิน 15.30 น.) 99 24.8 

รวม 400 100 
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   2. ผลการประเมินความพอใจของผูเ้ขา้มาชมภายในพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ าราชมงคลตรัง 
  ตารางที่ 2.1  ความพึงพอใจของ ผูเ้ข้าชมโมเดลช้ินงานจากเศษผา้เหลือใช้โดยวิธีปะติด (Paper 
Mache)   ภายในพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าราชมงคลตรัง โดยจ าแนกความพึงพอใจของผูเ้ขา้ชมออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นรูปลกัษณ์ ดา้นความคงทน ดา้นความสวยงามและดา้นการใชป้ระโยชน์ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ีย  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และน าเสนอผลการวิจยัดว้ยตารางประกอบค าบรรยายโดยรวม ดงัน้ี 
  
 
 

 

  จากตารางท่ี 2.1 ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ชมโมเดลช้ินงานจากเศษกระดาษเหลือใชโ้ดยวิธีปะติด (Paper 
Mache)  ภายในพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ าราชมงคลตรังโดยรวม ร้อยละ 94.96 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.76) เมื่อพิจารณา
แต่ละรายขอ้ 5 อนัดบัแรก พบว่า ผูต้อบแบบส ารวจมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ในขอ้ใชเ้ป็นของท่ีระลึกร้อยละ 100 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

คุณลกัษณะของช้ินงาน  ค่าเฉลีย่ S.D. ร้อยละ แปลผล 
1.ด้านรูปลกัษณ์     
   1.1   ความพึงพอใจต่อรูปทรงและสีสนั  4.63 0.48 92.50 มากท่ีสุด 
   1.2   ความพึงพอใจต่อรูปแบบ 4.75 0.43 95.00 มากท่ีสุด 
   1.3   ความพึงพอใจต่อขนาด 4.88 0.33 97.50 มากท่ีสุด 
   1.4   ความเหมาะสมส าหรับงานเปเปอร์มาเช่ 4.93 0.26 98.50 มากท่ีสุด 
2. ด้านความคงทน     
2.1  การรับน ้ าหนกั อายกุารใชง้าน และความคงทน 4.33 0.75 86.50 มาก 

   2.2  ผวิสมัผสัท่ีมีความเหมาะสมส าหรับงานเปเปอร์มาเช่ 4.50 0.71 90.00 มากท่ีสุด 
3. ด้านความสวยงาม     
   3.1  ความพึงพอใจต่อความสวยงาม 4.95 0.22 99.00 มากท่ีสุด 
   3.2  ความพึงพอใจต่อการลงสี 4.98 0.16 99.50 มากท่ีสุด 
   3.3  ความพึงพอใจต่อความประณีต 4.75 0.43 95.00 มากท่ีสุด 
4. ด้านการใช้ประโยชน์     
4.1  ความพึงพอใจต่อการน าเศษวสัดุเหลือใชม้าท าช้ินงาน  4.25 0.83 85.00 มาก 
4.2  ความพึงพอใจต่อการตั้งแสดงโชวข์องช้ินงาน 4.95 0.22 99.00 มากท่ีสุด 
4.3  ความพึงพอใจต่อช้ินงาน 5.00 0.00 100.00 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.76 0.52 94.96 มากที่สุด 

N = 400 



8 
 

3. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้ชมโมเดลช้ินงานจากเศษกระดาษเหลือใชโ้ดยวิธีปะติด 
(Paper Mache)  ภายในพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ าราชมงคลตรัง 

 

ความพงึพอใจรายด้าน Mean S.D ค่าร้อยละ ระดับ 

1. ดา้นรูปลกัษณ์ 4.79 0.40 95.88 มากท่ีสุด 

2. ดา้นความคงทน 4.41 0.74 88.25 มาก 

3. ดา้นความสวยงาม 4.89 0.31 97.83 มากท่ีสุด 

4. ดา้นการใชป้ระโยชน์ 4.73 0.60 94.67 มากท่ีสุด 

รวม 4.74  94.79 มากที่สุด 

 
ผลจากการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจในการสร้างโมเดลช้ินงานจากเศษกระดาษเหลือใช้โดยวิธีปะติด 

(Paper Mache) เพื่อน ามาแสดงโชว์ภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้ าราชมงคลตรัง ผูว้ิจ ัยน ามาสรุป และอภิปราย
ผลการวิจยั รวมทั้งขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
 
สรุปผลการวจิยัลกัษณะประชากรศาสตร์ 
  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ จ  านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 เป็นหญิง ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นชาย   มี
จ  านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 เป็นผูท่ี้มีการศึกษา
ในระดบัประถมศึกษาหรือต ่ากว่า รองลงมาเป็นผูท่ี้มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ จ  านวน 72 คนคิดเป็น
ร้อยละ 18.0 และผูท่ี้มีระดบัการศึกษาในระดบัสูงกว่าปริญญาตรีนอ้ยท่ีสุด จ  านวน 21 คน     คิดเป็นร้อยละ 5.3 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.3 เขา้ชมช่วงเชา้ก่อน 11.00 น. รองลงมาเป็นผูท่ี้เขา้ชม
ในช่วงกลางวนัก่อน 11.00 - 13.00  น. จ  านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และผูเ้ขา้ชมในช่วงบ่ายเวลาไม่เกิน 
15.30 น. จ  านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 
 
  
สรุปผลระดบัความพงึพอใจ 
  ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ชมโมเดลช้ินงานจากเศษกระดาษเหลือใชโ้ดยวิธีปะติด (Paper Mache)   เพื่อ
น ามาแสดงโชวภ์ายในพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าราชมงคลตรัง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.65 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.43 โดยด้านรูปลกัษณ์เป็นด้านท่ีผูเ้ข้าชมมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 3.89 ส่วนเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน 0.49 และมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาเป็นดา้นความการตอบสนองต่อ  ผูเ้ขา้ชมมี
ค่าเฉล่ีย 3.64 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.49 และมีระดบัความพึงพอใจในระดบัมาก ส่วนดา้นท่ีผูเ้ขา้ชมมีความพึง
พอใจน้อยท่ีสุด คือ ดา้นความสนใจและท าให้ผูเ้ขา้ชมมีความรู้สึกว่ามีความส าคญัมีค่าเฉล่ีย 3.56 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.55 และมีระดบัความพึงพอใจในระดบัมาก 
 
สรุปผลการเปรียบเทยีบความพงึพอใจ 

ความพึงพอใจผูเ้ขา้ชมท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการเขา้ชมโมเดลช้ินงานจากเศษกระดาษ
เหลือใชโ้ดยวิธีปะติด (Paper Mache) ภายในพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ าราชมงคลตรัง ไม่แตกต่างกนั  

 
ความพึงพอใจผูเ้ขา้ชมท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการเขา้ชมโมเดลช้ินงานจากเศษกระดาษ

เหลือใชโ้ดยวิธีปะติด (Paper Mache) ภายในพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ าราชมงคลตรัง ไม่แตกต่างกนั  
 
ความพึงพอใจผูเ้ขา้ชมท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั  มีความพึงพอใจในการเขา้ชมโมเดลช้ินงานจาก

เศษกระดาษเหลือใชโ้ดยวิธีปะติด (Paper Mache) ภายในพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ าราชมงคลตรัง แตกต่างกนั         ผูเ้ขา้
ชมในระดบัประถมศึกษาหรือต ่ากว่า มีความพึงพอใจในการเขา้ชมโมเดลช้ินงานจากเศษกระดาษเหลือใชโ้ดยวิธี
ปะติด (Paper Mache) ภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้ าราชมงคลตรัง แตกต่างกัน จากผูเ้ข้าชมท่ีมีการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อนุปริญญา/ปวส. และระดบัปริญญาตรี  

 
ความพึงพอใจผูเ้ขา้ชมในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการเขา้ชมโมเดลช้ินงานจากเศษวสัดุ

ใชโ้ดยวิธีปะติด (Paper Mache) ภายในพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ าราชมงคลตรัง แตกต่างกนั 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
งานวิจยัช้ินน้ีส าเร็จลุล่วงไดจ้ากการใหค้  าแนะน า ใหค้วามรู้ ตลอดจนใหแ้นวคิดและความช่วยเหลือจาก

หลายท่าน ผูว้ิจยัขอขอบคุณผูท่ี้ใหก้ารสนบัสนุนท่ีท าใหผู้ว้ิจยัไดมี้โอกาสท างานวิจยัสร้างโมเดลช้ินงานน้ีงานวิจยั
ช้ินน้ีจะเกิดข้ึนและส าเร็จไม่ได้หากขาดการช่วยเหลือและสนับสนุนจากสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง 
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