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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง หลังการ
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง หลังการระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565 และเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวต่อการจัดการของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง หลังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565 จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และอาชีพ ตัวอย่างที่ใช้คือ 
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง หลังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565 จำนวน 300 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา
จำนวนทั้งส้ิน 300 ชุด ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 
ส่วนการทดสอบสมมติฐานใช้ค่าสถิติ  t-test ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียจากกลุ่มตัวอย่าง  ใช้สถิติ    
One - way ANOVA โดยกำหนด ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง หลังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565 พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมาก คือ ด้านบุคลกรผู้ให้บริการ 
ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  ด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และด้านด้านอาคาร สถานที่และความสวยงาม ตามลำดับ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ผู้มารับบริการที่มี เพศ ต่างกันมีระดับความพึงพอใจในการจัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง หลัง
การระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565 ไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมติฐานการวิจัย ส่วนผู้รับบริการที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพต่างกันมีระดับความพึง
พอใจในการจัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง หลังการระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างเดือน
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มีนาคม-พฤษภาคม 2565  แตกต่างกันจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยคำสำคัญ : นักท่องเที่ยว, พิพิธภัณฑ์สัตว์
น้ำตรัง, ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

คำสำคัญ : นักท่องเที่ยว, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง, ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

บทนำ 

 ด้วยสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2563 เมื่อเข้าสู่ช่วงไตรมาส 2 และ 
ไตรมาส 3 นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางข้ามประเทศเพื่อการท่องเที่ยวได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโค
วิด-19 จึงทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงมากกว่าปกติ (สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา, 2563) จากสถานการณ์ดังกล่าว ภาครัฐจึงต้องสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศก่อน เพื่อชดเชย
การสูญหายของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยการออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ คือ โครงการเราเที่ยวด้วยกันและโครงการกำลังใจ ที่รัฐบาลช่วยค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว
ให้กับบุคคลทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งพอจะทำให้ภาคการท่องเที่ยวในบางจังหวัดกลับมาคึกคักได้
บ้าง และหากนักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในช่วงหลังที่เกิดการระบาดของโควิด-19 ด้วยแล้ว ทำให้
สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งจำเป็นต้องมีมาตรการเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
สถานที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวจะไปเยี่ยมชม คือ พิพิธภัณฑ์ต่างๆ หรือศาสนสถานที่สำคัญของแต่ละจังหวัด และ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง เป็นส่วนงานในสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นส่วนที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก โดยมีกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่โดดเด่น ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่ ส่วนใน สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ำ จะรวบรวมพันธ์ุสัตว์น้ำ
จำนวน 61 ตู้ เช่น ปลาการ์ตูน ปลาดาว ปลาไหลไฟฟ้า ปลาปักเป้ากล่อง ปลาสินสมุทร เป็นต้น และบ่อแสดง
กลางแจ้ง จัดแสดงทั้งสัตว์น้ำจืด สัตว์ทะเลที่พบในเขตน้ำข้ึนน้ำลงและทะเลลึกจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกที่พบใน
เขตร้อน นอกจากนี้ยังมีส่วนการแสดงแมวน้ำแสนรู้ รวมทั้งมีร้านอาหารและร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกไว้คอย
บริการ เวลาการเปิดให้บริการ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ทุกวัน เวลา 09.30–16.30 น. โดยในส่วนของ
การแสดงโชว์พิเศษ นั่นคือ การแสดงความสามารถพิเศษแมวน้ำ จะมีการแสดงทุกวัน โดยวันปกติวันจันทร์ ถึง 
วันศุกร์มีการแสดงวันละ 2 รอบ คือเวลา 10.30 น. และเวลา 14.30 น.และวันหยุดนักขัตฤกษ์มีการแสดง 4 
รอบ คือเวลา 10.30 น.,11.30 น.,14.00 น. และ 15.00 น. โดยมีอัตราค่าเข้าชม สำหรับเด็ก ราคา 30 บาท 
ผู้ใหญ่ ราคา 50 บาท และหมู่คณะฯ ราคา 20 บาท กิจกรรมของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรังสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั่วทุกภูมิภาค และชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 

       ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญหาต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจและความมั่นใจของนักท่องเที่ยว
ในการเดินทางท่องเที่ยวหลังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงให้ความสำคัญกับพิพิธภัณฑ์
สัตว์น้ำตรังจะต้องมีมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด -19 จึงมีความ
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สนใจที่จะศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง หลังการระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565 เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้พิพิธภัณฑ์
สัตว์น้ำตรังสามารถนำผลวิจัยนี้ ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนามาตรการการป้องกัน และคัดกรอง
นักท่องเที่ยวในช่วงหลังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเตรียมความพร้อมการอำนวยความ
สะดวก และความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความมั่นใจ พึงพอใจ และประทับใจทุกครั้งที่มา
ท่องเที่ยว และงานวิจัยนี้ยังสามารถเป็นแนวทางให้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรังและสถานที่สำคัญต่างๆ นำไปใช้
ประโยชน์ได้อีกด้วย 

 

 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
 

1. ประชากร (Population) 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ใช้กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการกับพิพิธภัณฑ์สัตว์
น้ำตรัง หลังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565 จำนวน 
300 คน 

2. กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
          จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบสำหรับการศึกษาในครั้งนี้ ได้ดังนี้ 
 
         ตัวแปรอิสระ                                                  ตัวแปรตาม 
 (Independent Variables)                               (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. รายได้ต่อเดือน 
5. อาชีพ 
6. จำนวนครั้งที่เคยมาเที่ยว 
7. การรับข้อมูลข่าวสาร 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์

น้ำตรัง หลังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565 

1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ 

2. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 

3. ด้านอาคารสถานที่และความสวยงาม  
4. ด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 

 (COVID-19) 

5. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
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3. เครื่องมือวิจัยและวิธีการสร้างเครื่องมือวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลโดยในรูปแบบของ
แบบสอบถามจะใช้แบบปลายปิด และแบบปลายเปิด โดยลักษณะของแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้ 
  ส่วนที่  1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ของผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ จำนวนครั้งที่
เคยมาเที่ยว และการรับรู้ข่าวสาร 
  ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ ด้าน
บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านอาคาร สถานที่ และความสวยงาม ด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโค
โรน่า 2019 (COVID-19) และด้านประชาสัมพันธ์ 
  ส่วนที่  3 เป็นแบบสอบถามข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามเกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง หลังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565  

4. ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการวิจัยและออกแบบสอบถาม 
    2. ทดสอบแบบสอบถามโดยให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรังเป็นผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

5. ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
   การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้  
 ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows 
(Statistical Package for the Social Sciences) ซึ่งมีลำดับขั้นการวิเคราะห์ดังนี้คือ นำแบบ สอบถาม ที่
ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งก่อนนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  นำแบบสอบถามที่ผ่านการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วนำมาแจกแจงความถี่และวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยให้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ดังนี ้
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นลักษณะ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ จำนวนครั้งที่เคยมาเที่ยว และการรับรู้ข่าวสาร 
  ตอนที่ 2 วิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ ด้านบุคลากรผู้
ให้บริการ ด้านอาคาร สถานที่ และความสวยงาม ด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) และด้านประชาสัมพันธ์ 
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  สำหรับเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง หลังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 
2565 มีดังนี้ 
 กำหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉล่ียของความคาดหวังและความพึงพอใจ ในด้านต่างๆ ข้างต้น ผู้วิจัยใช้
หลักเกณฑ์โดยการคำนวณค่าอัตรภาคช้ัน 
     ช่วงกว้างของอันตรภาคช้ัน  = คะแนนสุงสุด - คะแนนต่ำสุด  
                จำนวนช้ัน 
     =             5 – 1 
           5 
     =   0.80 
  ค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจ 4.21 - 5.00   หมายถึง  ความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจ 3.41 - 4.20    หมายถึง  ความพึงพอใจระดับมาก 
  ค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจ 2.61 - 3.40    หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
  ค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจ 1.81 - 2.60    หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย 
  ค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจ 1.00 - 1.80    หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามความ ระดับความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง หลังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565 

ผลและการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
 ผลการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ63.67 มีอายุตั้งแต่ 31- 45 ปี 
มากที่สุด ร้อยละ 36.00 รองลงมาคือ อายุตั้งแต่ 15-30 ปี อายุ 46-60 ปี และอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป ร้อยละ 
32.33, 18.33 และ 13.34 ตามลำดับ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดร้อยละ 38.33 รองลงมาคือ 
ระดับม.3-ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 34.00, 26.00 และ 1.67 ตามลำดับ ผู้รับบริการ
ประกอบอื่นๆมากที่สุดร้อยละ 38.66 รองลงมาคือ พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง  นักเรียน/นักศึกษา และรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 24.67, 22.67 และ 14.00 ตามลำดับ มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 
15,000 บาท มากที่สุด ร้อยละ 45.00 รองลงมาคือ 20,001 บาท ขึ้นไป 15,001 – 20,000 บาท และ น้อย
กว่า 10,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 24.00 20.00 และ 11.00 ตามลำดับ มีจำนวนครั้งที่เคยมาเที่ยว 1 ครั้ง 
มากที่สุด ร้อยละ 54.33 รองลงมาคือ 2 ครั้ง 3 ครั้ง และ 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 27.67 16.00 และ ร้อยละ 
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2.00 ตามลำดับ และช่องทางการรับรู้ข่าวสารจาก Facebook มากที่สุด ร้อยละ 51.67 รองลงมาคือ การบอก
เล่าปากต่อปาก หน้าเว็ปไซส์สถาบันฯ และช่องทางวิทยุ/โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 24.00 16.33 และร้อยละ 
8.00 ตามลำดับ 

 1.2 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง 
หลังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง หลังการ
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565 พบว่า ระดับความพึง
พอใจในการจัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง หลังการระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างเดือน
มีนาคม-พฤษภาคม 2565 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( = 3.55±0.89) เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมาก คือ ด้านบุคลกรผู้ให้บริการ ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนการให้บริการ  ด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และด้าน
ด้านอาคาร สถานที่และความสวยงามตามลำดับ ซึ่งสามารถสรุป ผลการวิจัยในแต่ละด้านได้ดังนี้ 
 1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
    ความพึงพอใจในการจัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง หลังการระบาดของไวรัส  โคโรนา 2019 
(COVID-19) ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับ
มาก ( = 3.52±0.89) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมาก คือ มีขั้นตอนในการ
ให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและรวดเร็ว ( = 3.54±0.92) รองลงมาคือ มีบุคลากรที่คอยให้คำแนะนำที่ชัดเจน
รวมทั้งชี้แจงขั้นตอนการให้บริการ ( = 3.52±0.88) และมีการจัดลำดับการเข้ารับบริการอย่างเหมาะสม (

= 3.49±0.88) 
 2. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
    ความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานด้านด้านบุคลากรผู้ให้บริการอยู่ในระดับมาก             
( = 3.74±0.80) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมาก คือ เจ้าหน้าที่เต็มใจดูแล
เอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการ ( = 3.86±0.73)  รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ให้บริการสะดวก 
รวดเร็ว และถูกต้อง ( = 3.76±0.92) เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสม ( = 3.73±0.78) และ
การต้อนรับที่สุภาพเป็นกันเอง ( = 3.81±0.65) 
 3. ด้านอาคาร สถานที่ และความสวยงาม 
    ความพึงพอใจในการจัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง หลังการระบาดของไวรัส  โคโรนา 2019 
(COVID-19) ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565 ด้านอาคาร สถานที่ และความสวยงามอยู่ในระดับมาก (

= 3.43±0.91 ) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมาก คือ สถานที่ตั้งของอาคาร
สะดวกในการเดินทางเข้ามาชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ( = 3.63±0.91) รองลงมาคือ การจัดสถานที่และการจัด
วางอุปกรณ์มีความสวยงาม เหมาะสม ( = 3.51±0.92) ความสะอาดของอาคารและสถานที่ในภาพรวม (
= 3.41±0.85) และมีป้าย/ข้อความบอกจุดบริการมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ( = 3.15±0.98) 
 4. ด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 

X

X
X

X
X

X
X

X X
X

X
X

X X
X



....................................................................................................................................... 
1สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  179 หมู่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 

    ความพึงพอใจในการจัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง หลังการระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 
(COVID-19) ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565 ด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019(COVID-19) อยู่ในระดับมาก ( = 3.48±0.96) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจมาก คือ มีป้ายแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการข้อปฏิบัติและการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 
2019 ( = 3.51±1.02) มีการกำชับสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ( = 
3.51±0.94) รองลงมาคือ มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนรับริการ ( = 3.49±0.88) มีแอลกอฮอล์ประจำจุด
บริการ ( = 3.49±0.94) และมีสัญลักษณ์บอกการเว้นระยะห่างในการรับบริการ ( = 3.41±1.02) 
 5. ด้านประชาสัมพันธ์ 
    ความพึงพอใจในการจัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง หลังการระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 
(COVID-19) ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565 ด้านประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก ( = 3.56±0.87) 
เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมาก คือ มีการส่ือสาร/ประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว(
= 3.70±0.80) รองลงมาคือ Facebookและเว็ปไซส์ของสถาบันมีการอัพเดทข้อมูลเป็นปัจจุบัน ( = 
3.62±0.83) มีช่องทางประชาสัมพันธ์หลากหลาย ( = 3.49±0.83) และมีความพึงพอใจในภาพรวมของการ
ประชาสัมพันธ์( = 3.41±1.00) 

 1.3 การทดสอบสมมติฐาน 
 จากการทดสอบสมมุติฐานผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้มารับบริการที่มี เพศ ต่างกันมีระดับ
ความพึงพอใจในการจัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง หลังการระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) 
ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565 ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมติฐานการวิจัย ส่วนผู้รับบริการที่มี อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพต่างกันมีระดับความพึงพอใจในการจัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง หลังการ
ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565  แตกต่างกันจึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย 
 

วิจารณ์ผล 
 จากการศึกษาความระดับความพึงพอใจในการจัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง หลังการระบาดของไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565 สามารถวิจารณ์ผลได้ดังนี้  
 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ มีความพึงพอใจในการจัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง หลังการ
ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565 มีความพึงพอใจด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ เรื่องมีขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและรวดเร็วเป็นส่วน
ใหญ่ มีความความพึงพอใจในด้านบุคลากรผู้ให้บริการ เรื่องเจ้าหน้าที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้นใน
การให้บริการเป็นส่วนใหญ่ มีความพึงในด้านอาคาร สถานที่ และความสวยงาม เรื่องสถานที่ตั้งของอาคาร
สะดวกในการเดินทางเข้ามาชมพิพิธพันธ์สัตว์น้ำเป็นส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในด้านมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เรื่องการกำชับสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ในการเยี่ยมชม
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พิพิธพันธ์สัตว์น้ำเป็นส่วนใหญ่ และมีความพึงพอใจในด้านประชาสัมพันธ์ เรื่องมีการส่ือสาร/ประชาสัมพันธ์ที่
รวดเร็ว เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งความพึงพอใจทั้ง 5 ด้านของผู้รับบริการจะนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการของ
หน่วยงานต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 

จากแบบสอบถามของผู้รับบริการมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 1. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ควรมีการปรับปรุงใส่ส่วนการเพิ่ม
จำนวนสัตว์น้ำให้หลากหลายมากขึ้น 
 2. ความมีป้ายบอกทางให้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อความสะดวกในการเยี่ยมชมตามจุดต่างๆ 
 3. ควรมีมาตรการควบคุมการแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)แบบนี้ต่อไป เพื่อเป็น
การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลศรีวิชัย ที่ให้การสนับสนุนทุนในการทำวิจัย ขอขอบคุณ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่ร่วมตอบแบบสอบถามในการวิจัย
ครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ร่วมวิจัยที่อุทิศกำลังใจช่วยในการวิจัยครั้งนี้ให้ลุล่วงได้ด้วยดี ตลอดจนครอบครัวและผอง
เพื่อนที่ให้ความห่วงใย เป็นกำลังใจเสมอมา ประโยชน์อันใดที่เกิดจากงานวิจัยนี้ย่อมเป็นผลมาจากความกรุณา
ของท่านและหน่วยงาน ผู้วิจัยจึงใคร่ขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้ 
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