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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

การสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกิจกรรม องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสำรวจความคิดเห็น ระดับความพึงพอใจ และความคาดหวัง
ของผู้ใช้บริการ  2) เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการ เพ่ือหากระบวนการใน
การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 3) เพ่ือสำรวจการรับรู้ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับ
การใช้บริการแหล่งเรียนรู้ 

ข้อมูลจำนวนกลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 34 เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 17.20 ผู้ที่ไม่
ต้องการระบุเพศ คิดเป็นร้อยละ 48.50 กลุ่มตัวอย่างมีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 15.70 
รองลงมาตามลำดับคือ มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.10 มีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 6.90 มีอายุอยู่ในช่วง 10-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.50 มีอายุอยู่ในช่วง 51-65 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.00 มีอายุ
อยู่ในช่วง 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.40 มีอายุอยู่ในช่วง 65 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 0.60 และไม่ต้องการระบุ
ช่วงอายุ คิดเป็นร้อยละ 48.80 โดยระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง ผู้ที่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.70 รองลงมาตามลำดับคือมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท คิด
เป็นร้อยละ 13.30 มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อนุปิริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 5.20 
มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 4.90 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 2.30 มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 1.70 และไม่ต้องการระบุ
ระดับการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 48.90 โดยมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.50 
รองลงมาตามลำดับได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 10.20 อาชีพบุคลากรทางด้านการศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 10.00 เจ้าหน้าที่รัฐ คิดเป็นร้อยละ 4.70 อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 4.40 อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
คิดเป็นร้อยละ 3.40 อาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน คิดเป็นร้อยละ 2.40 อาชีพเจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 2.00 
เกษียญอายุ คิดเป็นร้อยละ 1.14 อาชีพอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 0.05 และอาชีพนักวิชาการ/นักวิจัย คิดเป็นร้อย
ละ 0.02 และไม่ต้องการระบุ คิดเป็นร้อยละ 49.30  

วิธีการในการสำรวจ  

วิธีการสำรวจในครั้งนี้เป็นใช้โปรแกรม Qualtrics ในการสร้างชุดแบบสอบถามเพ่ือทำการสำรวจ
แบบออนไลน์ โดยทำการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ที่เคยใช้บริการ อพวช. และบุคคลทั่วไปที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย ของ อพวช. จำนวน 1,000 กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากในช่วงระยะเวลาของการสำรวจ และ
เก็บข้อมูล เป็นช่วงที่ อพวช. ปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถมาทำการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ให้บริการของ อพวช. ได้ ผู้สำรวจจึงทำการส่ง
ลิงค์แบบสอบถามผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และแชร์ลิงค์การตอบแบบสอบถามให้กับ
กลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (social media)  
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ผลการสำรวจการรับรู้ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 

สำหรับผลการสำรวจเรื่องการรับรู้และพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,000 คน พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ เคยได้ยินชื่อของ อพวช. คิดเป็นร้อยละ 89.40 ไม่เคยได้ยินชื่อของ อพวช. คิดเป็นร้อยละ 
10.60 ซึ่งเคยเห็นรูปภาพสถานที่และจุดเด่นของ อพวช . แต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน ร้อยละ 44.34 เคยเห็นและ
เคยไปเที่ยว ร้อยละ 32.08 ไม่เคยเห็นรูปภาพสถานที่และจุดเด่นของ อพวช. ร้อยละ 25 โดยสื่อที่มีการใช้งาน
มากที่สุดคือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 24.83 รองลงมาคือ Youtube คิดเป็นร้อยละ 18.79 ในส่วนของสื่อที่
ถูกใช้งานน้อยที่สุดคือ Blogger คิดเป็นร้อยละ 0.00 โดยส่วนใหญ่ไม่มีช่องทางหลักในการค้นหาข้อมูลข่าวสาร
ด้านวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 64.15 มีช่องทางการค้นหา ร้อยละ 35.85 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
ไม่รู้จักโครงการ "Science Delivery By NSM วิทยาศาสตร์ส่งตรงถึงบ้าน" คิดเป็นร้อยละ 46.70  

รายการในช่อง Youtube NSM Thailand ของ อพวช.ที่ได้รับความนิยมจากผู้ตอบแบบสอบถาม
มากที่สุดคือ Science Gangster ก๊วนคิดส์ วิทย์แก๊ง คิดเป็นร้อยละ 17.96 และรายการที่ได้รับความนิยมใน
การเลือกชมน้อยที่สุดคือ กิจกรรมอาชีพวิทย์ Enjoy Science Careers online 2021 คิดเป็นร้อยละ 1.65 ซ่ึง
มีผู้ตอบแบบสอบถามไม่เคยรับชมรายการมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 36.40 และเคยรับชมรายการมาก่อน คิดเป็น
ร้อยละ 19.90 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในรายการที่รับชมในระดับ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
44.44 และเลือกท่ีจะรับชมรายการอ่ืนเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 44.40  

กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.85 
รองลงมาคือ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา คิดเป็นร้อยละ 16.57 เคยเข้าจัตุรัสวิทยาศาตร์ อพวช. @the street 
รัชดาน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.71 โดยส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของ อพวช . คิดเป็นร้อยละ 59.63 
และเคยเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 40.37 โดยสาเหตุหลักท่ีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมคือ สถานที่ไกล เดินทาง
ไม่สะดวก คิดเป็นร้อยละ 45.45 ซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมาเยี่ยมชม อพวช. เพื่อศึกษาหาความรู้ คิดเป็นร้อยละ 
30.74 โดยเฉลี่ยแล้วผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเข้าชมนิทรรศการหรือกิจกรรมของ อพวช . มากกว่า 3 
ครั้งข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 64.06 ซึ่งต้องการแนะนำและบอกต่อแก่เพ่ือนหรือผู้ที่รู้จัก คิดเป็นร้อยละ 72.77  

ผลการสำรวจความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการของ อพวช.  

คะแนนความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการของ อพวช. คือ 4.761 อยู่ในระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 95.21 และผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อพวช. โดยแยกแต่
ละด้าน มีรายละเอียดดังนี้ 

ด้าน ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.99 มากที่สุด 

2. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.17 มาก 

3. ด้านขั้นตอนก่อนการเข้าใช้บริการ 4.15 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.44 พึงพอใจมาก 
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ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อพวช . พบว่า ในภาพรวมได้ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.43 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งแปลผลอยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจมาก ทั้งนี้เมื่อแยกพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่า ด้านที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.99 คะแนน ซึ่งแปลผลอยู่ใน
เกณฑ์พึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 คะแนน ซึ่งแปลผล
อยู่ในเกณฑพึ์งพอใจมาก และด้านขั้นตอนก่อนการเข้าใช้บริการ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 คะแนน ซึ่งแปลผลอยู่
ในเกณฑพึ์งพอใจมาก 

ความประทับใจ จ านวน (ค าตอบ) ร้อยละ 

ด้านกิจกรรมน่าสนใจแหละหลากหลาย 72 42.11 

ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีทันสมัย 42 24.56 

การบริการของเจ้าหน้าที่ 28 16.37 

ความสะดวกสบายของสถานที่ 29 16.96 

รวม 171 100.0 

 
ความประทับใจจากการเข้าร่วมนิทรรศการและกิจกรรมของ อพวช . (คำถามปลายเปิดให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามระบุเอง)  

จากการสำรวจความประทับใจจากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมนิทรรศการและกิจกรรมของ อพวช . 
พบว่ามี ความประทับใจด้านกิจกรรมน่าสนใจแหละหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 42.11 รองลงมาตามลำดับคือ 
ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 24.56  ความสะดวกสบายของสถานที่ คิดเป็นร้อยละ 16.96 
และการบริการของเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 16.37 

 
จากการสำรวจความสนใจในการสมัครเป็นสมาชิกของ อพวช. พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สนใจ

อยากสมัครเป็นสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 84.06 และไม่สนใจสมัครเป็นสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 15.94 เมื่อถามถึง
สิทธิประโยชน์ที่ต้องการได้รับ สิทธิ์เข้าชมสถานที่ฟรีตลอดอายุการเป็นสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 16.29 รองลงมา
ตามลำดับได้แก่ รับของที่ระลึกเมื่อมาใช้บริการในโอกาสพิเศษ เช่น เดือนเกิด คิดเป็นร้อยละ 12.44 รับ
นิตยสาร อพวช. (ฟรี) ตลอดอายุสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 11.99 ส่วนลดค่าบริการ คิดเป็นร้อยละ 10.97 สินค้า
หรือของที่ระลึก คิดเป็นร้อยละ 9.95 กิจกรรม เกมการแข่งขันหรือการชิงรางวัล คิดเป็นร้อยละ 9.16 กิจกรรม
การจับสลากผู้โชคดี คิดเป็นร้อยละ 7.92 ส่วนลดร้านค้าพันธมิตรของ อพวช. คิดเป็นร้อยละ 6.79 คูปองแทน
เงินสด คิดเป็นร้อยละ 4.98 อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.34  
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บทที่ 1 

บทนำ 

 
ที่มาและความส าคัญของการส ารวจ 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม แก่สังคมไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ผู ้เข้าชมสามารถมาเรียนรู้ และค้นหาคำตอบได้ ด้วย
ตนเอง  

แหล่งเรียนรู้ของ อพวช. ตั้งอยู่ ณ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ประกอบด้วย 
4 พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ทั ้งยังมีโครงการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ในภูมิ ภาคต่าง ๆ อีก 3 แห่ง ได้แก่ จัตุรัส
วิทยาศาสตร์ อพวช. ณ ศูนย์การค้า เดอะสตรีท รัชดา กรุงเทพฯ  ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.
เชียงใหม่ และ ณ อุทยานการเรียนรู้สิรินธร อ.เมือง จ.นครราชสีมา นอกจากนี้ อพวช. ยังได้เดินทางไปทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศ ในรูปแบบคาราวานวิทยาศาสตร์ เพื่อขยายโอกาสให้กับเยาวชนและประชาชนได้สัมผัส
ประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน  

อพวช. พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการสำรวจ ค้นคว้า ทดลอง สร้าง
สิ่งประดิษฐ์ ประกวดแข่งขัน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสวนา การสื่อสารวิทยาศาสตร์รูปแบบต่าง ๆ และ
ผลิตสื่อการเรียนรู้ ทั้งสื่อสัมผัสและสื่อออนไลน์ ที่มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สร้างความสนุกสนาน ก่อให้เกิด
ทัศนคติ  เชิงบวก กระตุ้นการคิด การตั้งคำถามนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนา เพ่ือขับเคลื่อนประเทศต่อไป 

นอกจากภารกิจหลักของ อพวช. ในการเป็นแหล่งข้อมูลการเรียนรู ้ และการศึกษาค้นคว้า
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญของประเทศไทยแล้ว อพวช. ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการ
ให้บริการแก่ผู ้เข้าชม ซึ่งนับว่าเป็นภารกิจหลักที่สำคัญยิ ่ง ด้วยความตระหนักถึงคุณภาพการให้บริการ
ของอพวช. จึงได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้ใช้บริการ  รวมทั้ง
สำรวจการรับรู้ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนปรับปรุงการให้บริการของ อพวช. ให้ดีมากยิ่งขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือสำรวจความคิดเห็น ระดับความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้ใช้บริการ   
2. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการ เพื่อหากระบวนการใน

การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
3. เพ่ือสำรวจการรับรู้ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ 
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ขอบเขตการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขอบเขตของเนื้อหาการสำรวจความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย  
การสำรวจการรับรู้ และพฤติกรรมของบุคคลทั่วไปที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของ อพวช. 

สำรวจว่ากลุ่มเป้าหมายรับรู้เกี่ยวกับ อพวช. อย่างไร และศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
เกี่ยวกับการเลือกใช้บริการแหล่งเรียนรู้ หรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะใกล้เคียงหรือเป็นคู่แข่งกับ อพวช. โดย
คลอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

• กลุ่มเป้าหมาย รู้จัก หรือรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ อพวช. หรือไม่ อย่างไร 
• สื่อที่กลุ่มเป้าหมายนิยมใช้ในการสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งท่องเที่ยว 
• ปัจจัยในการเลือกใช้บริการแหล่งเรียนรู้ หรือสถานที่ท่องเที่ยว 
• การบริการ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีกลุ่มเป้าหมายต้องการ 
• พฤติกรรมด้านการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการใช้บริการที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ 
• สิทธิประโยชน์ หรือการส่งเสริมการขายที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ 
• ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ อพวช. ครอบคลุมประเด็นตา่งๆ ของบริการ  ดังนี้ 
• ความพึงพอใจด้านการให้ข้อมูลก่อนการเข้าใช้บริการ 
• ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการ 
• ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
• ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
• ความพึงพอใจด้านการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการให้บริการ 
• ด้านอื่น ๆ  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ที่เคยใช้บริการ อพวช. 

และบุคคลทั่วไปที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ของ อพวช. จำนวน 1,000 กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ที่เคยมาใช้บริการ อพวช.  
การเก็บข้อมูล จะต้องทำการเก็บข้อมูลจากผู้ที่เคยใช้บริการ อพวช. จากการมาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 

ที่ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี หรือ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ คาราวานวิทยาศาสตร์ หรือนิทรรศการอื่น ๆ ที่ อพวช.  
จัดแสดงทั้งในและนอกสถานที่ รวมทั้งผู้ที่เคยร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ การประกวดแข่งขัน หรือการ
อบรม สัมมนาฯ ที่ อพวช. จัดขึ้น  

บุคคลทั่วไปที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของ อพวช.  
การเก็บข้อมูล จะทำการเก็บข้อมูลจากผู้ที่อาจจะรู้จัก หรือไม่รู้จัก อพวช. และยังไม่เคยมาใช้

บริการ อพวช. 
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เครื่องมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสร้างแบบสอบถาม
จากระบบ Qualtrics ซึ่งเป็นการสร้างข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามแบบมาตร
ประมาณ ๕ ระดับ (Rating Scale) เป็นมาตรวัดระกับความพึงพอใจ และเทคนิคอื่นๆ เพื่อการประเมินเชิง
คุณภาพ ยกตัวอย่างเช่น คำถามปลายเปิดให้ผู ้ตอบสามารถระบุคำตอบโดยอิสระ (Open Ended) ในการ
สอบถามสิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามประทับใจในการใช้บริการ ของ อพวช. และสิ่งที่ต้องการให้ อพวช. ปรับปรุง  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การสำรวจในครั้งนี้เป็นวิธีการสำรวจโดยใช้โปรแกรมของ Qualtrics ในการสำรวจแบบออนไลน์ 
เนื่องจากในช่วงระยะเวลาของการสำรวจ และเก็บข้อมูล เป็นช่วงที่ อพวช. ปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถมาทำการเก็บข้อมูลในพื้นที่
ให้บริการของ อพวช. ได้ ผู้สำรวจจึงทำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างส่วนหนึ่ง ที่เป็นกลุ่มลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ 
อพวช. และส่งลิงค์แบบสอบถามผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และแชร์ลิงค์การตอบ
แบบสอบถามให้กับกลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (social media) เช่น Facebook หรือ line ซึ่ง
ข้อดีของการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีนี้ คือ ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องครบถ้วน ตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
ศึกษาวิจัย เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบคำถามหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ตาม
ความรู้สึกท่ีแท้จริง และสามารถใช้เวลาในการทำแบบสอบถามได้อย่างเต็มที่  
สถิติและวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
โดยจะแสดงผลในแต่ละคำถามในรูปของค่าความถี่ ค่าร้อยละ แล้วนำเสนอโดยใช้แผนภูมิ กราฟ ตาราง และ
พรรณาโวหาร โดยนำเสนอผลคะแนนในส่วนความคิดเห็นและความพึงพอใจ  

 - ค่าความถ่ี (Frequency) แสดงจำนวนผู้ตอบแต่ละคำตอบของคำถามรายข้อ 
 - ค่าร้อยละ (Percentage) แสดงสัดส่วนคำตอบของคำถามแต่ละข้อ 

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การสังเคราะห์เอกสารและการวิเคราะห์เนื้อหา จำแนกเป็นหมวดหมู่
ของเนื้อหาตามประเด็นต่าง ๆ เกณฑ์ในการแปรผลข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม การให้
คะแนนความพึงพอใจแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 

พึงพอใจมากที่สุด  5 คะแนน 
พึงพอใจมาก   4 คะแนน 
พึงพอใจปานกลาง  3 คะแนน 
พึงพอใจน้อย   2 คะแนน 
พึงพอใจน้อยที่สุด  1 คะแนน 

 
 



9 
 

โครงการการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกจิกรรม  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

จากค่าคะแนนข้างต้น สามารถแปลความหมายของคะแนนเพื่อจัดระดับความพึงพอใจ โดยพิจารณาค่าเฉลี่ย
โดยใช้เกณฑ์ดังนี้  

4.50 – 5.00   ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
3.50 – 4.49   ระดับความพึงพอใจมาก 
2.50 – 3.49   ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
1.50 – 2.49   ระดับความพึงพอใจน้อย 
1.00 – 1.49   ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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โครงการการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกจิกรรม  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการดำเนินโครงการสำรวจ 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  
(วันที่ลงนามในสัญญานับจากวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป) 

แผนงานพร้อมรายละเอียดขั้นตอน เทคนิคการดำเนนิงาน  
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โครงการการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกจิกรรม  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

บทที่ 2 
ผลการศึกษา 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตาราง 2.1.1 แสดงจำนวนและร้อยละ ของเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

หญิง 340 34.00 

ชาย 172 17.20 

ไม่ระบุ 488 48.80 

รวม 1,000 100.0 

  
ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

34.00 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 17.20 ขณะทีไ่มต่้องการระบุเพศ คิดเป็นร้อยละ 48.80 
 

ภาพที่ 2.1.1 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามเพศ 
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โครงการการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกจิกรรม  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ตารางที ่2.1.2 แสดงจำนวนและร้อยละของอายุ  

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

10 – 15 ปี 55 5.50 

16 – 20 ปี 34 3.40 

21 – 30 ปี 69 6.90 

31 – 40 ปี 141 14.10 

41 – 50 ปี 157 15.70 

51 – 65 ปี 50 5.00 

65 ปีขึ้นไป 6 0.60 

ไม่ระบุ 488 48.80 

รวม 1,000 100.0 

  
จากตารางข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุอยู่ในช่วง 41 – 50 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 15.70 

รองลงมาตามลำดับได้แก่ช่วงอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.10 ช่วงอายุ 21 – 30 ปีคิดเป็นร้อยละ 6.90 
ช่วงอายุ 10 – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.50 ช่วงอายุ 51 – 65 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.00 ช่วงอายุ 16 – 20 ปี คิด
เป็นร้อยละ 3.40 อายุ 65 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 0.60 และไม่ต้องการระบ ุคิดเป็นร้อยละ 48.80 

 

 
ภาพที่ 2.1.2 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามอายุ 

 
 
 



13 
 

โครงการการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกจิกรรม  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ตารางที ่2.1.3 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 23 2.30 

มัธยมศึกษาตอนต้น / ปวช. 49 4.90 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ อนุปริญญา / ปวส. 52 5.20 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 237 23.70 

ปริญญาโท 133 13.30 

ปริญญาโทข้ึนไป 17 1.70 

ไม่ระบุ 489 48.90 

รวม 1,000 100.0 

 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ

23.70 รองลงมาตามล าดับคือปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 13.30 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ อนุปริญญา / 
ปวส. คิดเป็นร้อยละ 5.20 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ปวช. คิดเป็นร้อยละ 4.90 ระดับประถมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 2.30 ระดับปริญญาโทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 1.70 และไม่ต้องการระบุ คิดเป็นร้อยละ 48.90 

 
ภาพที่ 2.1.3 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามระดับการศึกษา 
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โครงการการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกจิกรรม  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ตารางที่ 2.1.4 แสดงจำนวนและร้อยละของ อาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นักเรียน & นักศึกษา 102 10.20 

บุคลากรทางด้านการศึกษา 100 10.00 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 47 4.70 

พนักงานบริษัทเอกชน 115 11.50 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 34 3.40 

นักวิชาการ/นักวิจัย 2 0.20 

เจ้าของกิจการ 21 2.10 

เกษียญอายุ 14 1.40 

อาชีพอิสระ 44 4.40 

แม่บ้าน/พ่อบ้าน 24 2.40 

อ่ืน ๆ(กรุณาระบุ).................... 5 0.50 

ไม่ระบุ 492 49.20 

รวม 1,000 100.0 

  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 11.50 รองลงมาตามลำดับ

ได้แก่นักเรียน & นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 10.20 บุคลากรทางด้านการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 10.00 เจ้าหน้าที่
ของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 4.70 อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 4.40 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 3.40 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน คิดเป็นร้อยละ 2.40 เจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 2.10 เกษียณอายุ คิดเป็นร้อยละ 1.40 
อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 0.50 นักวิชาการ/นักวิจัย คิดเป็นร้อยละ 0.20 และไม่ต้องการระบุ คิดเป็นร้อยละ 49.20 

ภาพที่ 2.1.4 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามอาชีพ 
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โครงการการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกจิกรรม  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

2.2 การรับรู้ และพฤติกรรมของบุคคลทั่วไปท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของ อพวช. 
ตารางที ่2.2.1 แสดงจำนวนและร้อยละของ การรับรู้ชื่อของ อพวช. 

การรับรู้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคยได้ยินชื่อของ อพวช. 894 89.40 

ไม่เคยได้ยินชื่อของ อพวช. 106 10.60 

รวม 1,000 100.0 

  
จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เคยได้ยินชื่อของ อพวช . คิดเป็นร้อยละ 89.40ขณะที่ไม่

เคยได้ยินชื่อของ อพวช. คิดเป็นร้อยละ 10.60 
 

 
ภาพที่ 2.2.1 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกการรับรู้ชื่อของ อพวช. 
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โครงการการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกจิกรรม  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ตารางที่ 2.2.2 แสดงจำนวน การรับรู้จากการสำรวจข้อมูลโดยรูปภาพ ของลิงลูซี่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จากกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เคยได้ยินชื่อของ อพวช. 

การรับรู้โดยรูปภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคยเห็นแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน 47 44.34 

เคยเห็นและเคยไปเที่ยว 34 32.08 

ไม่เคยเห็น 25 23.58 

รวม 106 100.0 

  
จากข้อมูลกุล่มตัวอย่างที่ไม่เคยได้ยินชื่อของ อพวช. พบว่า ส่วนใหญ่เคยเห็นสถานที่ดังกล่าวแต่

ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน คิดเป็นร้อยละ 44.34 รองลงมาตามลำดับคือ เคยเห็นและเคยไปเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 32.08
และไม่เคยเห็น คิดเป็นร้อยละ 23.58 

 

ภาพที่ 2.2.2 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามการรับรู้ 
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โครงการการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกจิกรรม  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ตารางที่ 2.2.3 แสดงจำนวนและร้อยละ การใช้งานสื่อของกลุ่มตัวอย่าง 

ส่ือ จ านวน (ค าตอบ) ร้อยละ 

โทรทัศน์ 34 11.41 

วิทยุ 5 1.68 

หนังสือพิมพ์ 1 0.34 

นิตยสาร 2 0.67 

ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่/บิลบอร์ด  1 0.34 

การค้นหาใน Google 41 13.76 

Facebook 74 24.83 

Instagram 23 7.72 

Twitter 11 3.69 

Blogger 0 0 

Youtube 56 18.79 

TikTok 26 8.72 

Video Streaming เช่น Netflix,Viu,Disney Hotstar etc. 21 7.05 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…. 3 1.01 

รวม 298 100.0 

จากข้อมูลในตาราง พบว่าสื่อที่กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้งานมากท่ีสุดได้แก่ Facebook คิดเป็นร้อยละ
24.83 รองลงมาตามล าดับคือ Youtube คิดเป็นร้อยละ 18.79 การค้นหาใน Google คิดเป็นร้อยละ 13.76
โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 11.41 TikTok คิดเป็นร้อยละ 8.72 Instagram คิดเป็นร้อยละ 7.72 Video 
Streaming คิดเป็นร้อยละ 7.05 Twitter คิดเป็นร้อยละ 3.69 สื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 1.68 สื่ออื่นๆ คิดเป็น
ร้อยละ 1.01  นิตยสาร คิดเป็นร้อยละ 0.67 ป้ายโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 0.34 หนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 
0.34 
 
ตารางที่ 2.2.4 แสดงจำนวนและร้อยละ ของการมีช่องทางสำหรับติดตามหรือค้นหาข้อมูล 

รายละเอียด จ านวน (คน) ร้อยละ 

มีช่องทางส าหรับติดตามหรือค้นหา 38 35.85 

ไม่มีช่องทางส าหรับติดตามหรือค้นหา 68 64.15 

รวม 106 100.0 
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โครงการการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกจิกรรม  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

จากข้อมูลในตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีช่องทางที่ใช้ในการติดตาม คิดเป็นร้อยละ 
64.15 และมีช่องทางที่ใช้สำหรับติดตามและค้นหาข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 35.85 

ภาพที่ 2.2.4 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามช่องทาง 

ตารางที่ 2.2.5 แสดงจำนวนและร้อยละ ของการรับรู้ในส่วนของโครงการ “Science Delivery By NSM
วิทยาศาสตร์ส่งตรงถึงบ้าน” 

การรับรู้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่รู้จักโครงการ 467 46.70 

รู้จักแต่ไม่ทราบว่ารับชมรายการได้ท่ีไหน 215 21.50 

รู้จัก และทราบช่องทางการรับชม แต่ยังไม่เคยชมรายการ 129 12.90 

รู้จัก และเคยรับชมรายการในโครงการนี้ 172 17.20 

ไม่ระบุ 17 1.70 

รวม 1,000 100.0 

จากข้อมูลในตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่รู้จักโครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.70 รองลงมา
ตามลำดับคือ รู้จักแต่ไม่ทราบว่ารับชมรายการได้ช่องทางใด คิดเป็นร้อยละ 21.50 รู้จักและเคยรับชมรายการ 
คิดเป็นร้อยละ 17.20 รู้จักและทราบช่องทางการรับชมแต่ไม่เคยรับชม คิดเป็นร้อยละ 12.90 ไม่ระบุ คิดเป็น
ร้อยละ 1.70 
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โครงการการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกจิกรรม  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 
ภาพที่ 2.2.5 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามการรับรู้ 

ตารางที่ 2.2.6 แสดงจำนวนและร้อยละ ของคลิปรายการในช่อง Youtube NSM Thailand ของ อพวช. 

ชื่อรายการ จ านวน (ค าตอบ) ร้อยละ 

Science Gangster ก๊วนคิดส ์วิทย์แก๊ง 120 17.96 

Do it your Science 67 10.03 

Science Trick ss1 56 8.38 

Specimens Show 22 3.29 

Gallery show 31 4.64 

YOGA on the wild side 22 3.29 

Museum Tour 360 33 4.94 

Fun kids วิทย์ซ่า 35 5.24 

Pet at home 36 5.39 

Health Me Up 31 4.64 

ไปนั่น Journey กับคาราวานวิทยาศาสตร์ 22 3.29 

คิด-เช่น science 47 7.04 
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โครงการการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกจิกรรม  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

Science Around Us SS2 14 2.10 

Research Tour 25 3.74 

กิจกรรมอาชีพวิทย์ Enjoy Science Careers online 2021 11 1.65 

Science Rap Yo! 19 2.84 

NSM Family Club 39 5.84 

หนึ่งวิทย์ชิดใกล้ 38 5.69 

รวม 668 100.0 

  
จากข้อมูลในตาราง พบว่ารายการที ่ได้ร ับความนิยมในการเลือกดูมากที ่ส ุดคือ  Science 

Gangster   ก๊วนคิดส์ วิทย์แก๊ง คิดเป็นร้อยละ 17.96 รองลงมาตามลำดับคือ Do it your Science คิดเป็น
ร้อยละ 10.03 รายการ Science Trick ss1 คิดเป็นร้อยละ 8.38  รายการคิด-เช่น science คิดเป็นร้อยละ 
7.04  รายการ NSM Family Club คิดเป็นร้อยละ 5.84  รายการหนึ่งวิทย์ชิดใกล้ คิดเป็นร้อยละ 5.69  
รายการ Pet at home คิดเป็นร้อยละ 5.39  รายการ Fun kids วิทย์ซ่า คิดเป็นร้อยละ 5.24  รายการ 
Museum Tour 360 คิดเป็นร้อยละ 4.94 รายการ Health Me Up คิดเป็นร้อยละ 4.64 รายการ Gallery 
show คิดเป็นร้อยละ4.64  รายการ Research Tour คิดเป็นร้อยละ 3.74  รายการ YOGA on the wild 
side คิดเป็นร้อยละ 3.29 รายการ Specimens Show คิดเป็นร้อยละ 3.29 รายการไปนั่น Journey กับ
คาราวานวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 3.29 รายการ Science Rap Yo! คิดเป็นร้อยละ 2.84 รายการ Science 
Around Us SS2 คิดเป็นร้อยละ 2.10 กิจกรรมอาชีพวิทย์ Enjoy Science Careers online 2021 คิดเป็น
ร้อยละ 1.65 
 
ตารางที่ 2.2.7 แสดงจำนวนและร้อยละ ของการรับชมคลิปของกลุ่มตัวอย่าง 

รายละเอียดการรับชม จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคยรับชม 199 19.90 

ไม่เคยรับชม 364 36.40 

ไม่ระบุ 437 43.70 

รวม 1,000 100.0 

 จากข้อมูลในตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยรับชมคลิปวิดีโอของช่อง  Youtube NSM 
Thailand มาก่อน คิดเป็นร้อยละ 36.40 และเคยรับชมมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 19.90 ไม่ระบุ คิดเป็นร้อยละ 
43.70 
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โครงการการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกจิกรรม  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ภาพที่ 2.2.6 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามการรับรู้ 
 

ตารางที่ 2.2.8 แสดงจำนวนและร้อยละ ของความพึงพอใจที่มีต่อรายการที่เลือกชม 

ความพึงพอใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความพึงพอใจระดับ 5 244 44.44 

ความพึงพอใจระดับ 4 216 39.34 

ความพึงพอใจระดับ 3 83 15.12 

ความพึงพอใจระดับ 2 5 0.91 

ความพึงพอใจระดับ 1 1 0.18 

รวม 549 100.0 

  
จากข้อมูลในตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ

44.44 รองลงมาตามลำดับคือ พึงพอใจในระดับ 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 39.34 พึงพอใจในระดับ 3 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 15.12 พึงพอใจในระดับ 2 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.91 พึงพอใจระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 0.18 
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โครงการการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกจิกรรม  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ตารางที่ 2.2.9 แสดงจำนวนและร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างที่ให้คะแนนความพึงพอใจน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
2 คะแนน 

สาเหตุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เนื้อหารายการ 1 16.67 

รูปแบบและเทคนิคการน าเสนอ 3 50.00 

มุมมองของการถ่ายภาพ 0 0 

เสียงบรรยาย 0 0 

ค าบรรยาย 0 0 

พิธีกร/นักแสดง 1 16.67 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 1 16.67 

รวม 6 100.0 

 
จากข้อมูลในตาราง พบว่าไม่ชอบรูปแบบและเทคนิคการนำเสนอรายการ คิดเป็นร้อยละ  50.00ไม่

ชอบในเนื้อหารายการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 พิธีกร/นักแสดง คิดเป็นร้อยละ 16.67 อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 
16.67 
 
ตารางที่ 2.2.10 แสดงจำนวนและร้อยละ ของความสนใจในการรับชมรายการอื่นเพิ่มเติม 

ความสนใจในการรับชม จ านวน (คน) ร้อยละ 

รับชมรายการอ่ืนๆต่อ 444 44.40 

ไม่รับชมรายการอื่นๆต่อ 25 2.50 

ไม่แน่ใจ 86 8.60 

ไม่ระบุ 445 44.50 

รวม 1,000 100.0 

  
จากข้อมูลในตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะรับชมรายการอื่นๆต่อ คิดเป็นร้อย

ละ 44.40 ไม่แน่ใจว่าจะรับชมหรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 8.60 ไม่รับชมรายการอ่ืนต่อ คิดเป็นร้อยละ 2.50 และไม่
ระบุ คิดเป็นร้อยละ 44.50 
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โครงการการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกจิกรรม  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ตารางที่ 2.2.11 แสดงจำนวนและร้อยละ ความสนใจในการเข้าชมนิทรรศการและกิจกรรมของ อพวช. 

ความสนใจ จ านวน (ค าตอบ) ร้อยละ 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 378 24.85 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 252 16.57 

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 180 11.83 

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 237 15.58 

จัตุรัสวิทยาศาตร์ จามจุรีสแควร์ 87 5.72 

จัตุรัสวิทยาศาตร์ อพวช. @the street รัชดา 26 1.71 

จัตุรัสวิทยาศาตร์ อพวช. @เชียงใหม่ 14 0.92 

คาราวานวิทยาศาสตร์ 39 2.56 

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
อิมแพคเมืองธานี 

179 11.77 

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไบเทคบางนา 109 7.17 

อ่ืน ๆ(กรุณาระบุ).................... 20 1.31 

รวม 1521 100.0 

จากข้อมูลในตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ
24.85 รองลงมาตามลำดับคือ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา คิดเป็นร้อยละ 16.57 พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า คิดเป็น
ร้อยละ 15.58 พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 11.83 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ อิมแพคเมืองธานี คิดเป็นร้อยละ 11.77 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ไบเทคบางนา คิดเป็นร้อยละ 7.17 จัตุร ัสวิทยาศาตร์ จามจุร ีสแควร์ คิดเป็นร้อยละ 5.72 คาราวาน
วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 2.56 จัตุรัสวิทยาศาตร์ อพวช. @the street รัชดา คิดเป็นร้อยละ 1.71 อื่น ๆ 
คิดเป็นร้อยละ 1.31 จัตุรัสวิทยาศาตร์ อพวช. @เชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 0.92 
ตารางที่ 2.2.12 แสดงจำนวนและร้อยละ ของการเข้าร่วมนิทรรศการและกิจกรรมของ อพวช. 

การเข้าร่วมนิทรรศการและกิจกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคยเข้าร่วมกิจกรรม 218 40.37 

ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม  322 59.63 

รวม 540 100.0 

  
จากข้อมูลในตราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยไม่เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 59.63 เคยเข้า

ร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 40.37 
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โครงการการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกจิกรรม  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 

ภาพที่ 2.2.7 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามการรับรู้ 

ตารางที่ 2.2.13 แสดงจำนวนและร้อยละ ของสาเหตุที่ไม่เคยร่วมนิทรรศการหรือกิจกรรมของ อพวช. 

สาเหตุ จ านวน (ค าตอบ) ร้อยละ 

สถานที่ไกล เดินทางไม่สะดวก 180 45.45 

ไม่ทราบสถานที่ตั้งที่แน่ชัด 74 18.69 

ไม่ได้อยู่ในความสนใจ 33 8.33 

ติดตามข้อมูลทางออนไลน์เพียงพอแล้ว 54 13.64 

อ่ืน ๆ(กรุณาระบุ).................... 55 13.89 

รวม 396 100.0 

 จากข้อมูลในตาราง พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างไม่เคยเข้าร่วมนิทรรศการหรือกิจกรรม
ของ อพวช. เนื่องจากสถานที่ไกล เดินทางไม่สะดวก คิดเป็นร้อยละ 45.45 รองลงมาตามลำดับคือ ไม่ทราบ
สถานที่แน่ชัด คิดเป็นร้อยละ 18.69 สาเหตุอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 13.89 เลือกติดตามข้อมูลทางออนไลน์อย่าง
เดียว คิดเป็นร้อยละ 13.64 และไม่ได้อยู่ในความสนใจ คิดเป็นร้อนละ 8.33 
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โครงการการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกจิกรรม  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 

ภาพที่ 2.2.8 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามสาเหตุ 

ตารางที่ 2.2.14 แสดงจำนวนและร้อยละ ของเหตุผลในการเข้าชมนิทรรศการและกิจกรรมของ อพวช. 
เหตุผล จ านวน (ค าตอบ) ร้อยละ 

เพ่ือศึกษาหาความรู้ 182 30.74 

สนใจกิจกรรม/ นิทรรศการ 161 27.20 

เป็นกิจกรรมของสถานศึกษา 88 14.86 

มาท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิงสนุกสนาน 108 18.24 

เพ่ือนชวนมา 17 2.87 

เป็นทางผ่านการเดินทางไปที่อ่ืน 8 1.35 

อ่ืน ๆ(กรุณาระบุ).................... 28 4.73 

รวม 529 100.0 

จากข้อมูลในตาราง พบว่าเหตุผลส่วนใหญ่ในการเข้าชมนิทรรศการของกลุ่มตัวอย่างคือ เพ่ือศึกษาหา
ความรู้ คิดเป็นร้อยละ 30.74 รองลงมาตามอันดับคือ มีความสนใจในกิจกรรมและนิทรรศการ คิดเป็นร้อยละ
27.20 มาท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิงสนุกสนาน คิดเป็นร้อยละ 18.24 เป็นกิจกรรมของสถานศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 14.86 อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 4.73เพ่ือนชักชวน คิดเป็นร้อยละ 2.87 และเป็นทางผ่านการเดินทางไป 
ที่อ่ืน คิดเป็นร้อยละ 1.35 
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โครงการการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกจิกรรม  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ตารางที่ 2.2.15 แสดงจำนวนและร้อยละ ของความถี่ในการเข้าชมนิทรรศการและกิจกรรมของ อพวช. 

ความถี่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 ครั้ง 29 13.36 

2-3 ครั้ง 49 22.58 

มากกว่า 3 ครั้ง ขึ้นไป 139 64.06 

รวม 217 100.0 

จากข้อมูลในตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการเข้าชมนิทรรศการและกิจกรรม
มากกว่า 3 ครั้ง ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 64.06 รองลงมาตามลำดับคือ 2-3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 22.58 และ 1 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.36 

ภาพที่ 2.2.9 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามความถี่ 

ตารางที่ 2.2.16 แสดงจำนวนและร้อยละ ของความพึงพอใจโดยรวมต่อการบริการของ อพวช. 
พึงพอใจโดยรวม จ านวน (คน) ร้อยละ 

พึงพอใจในระดับ 1 1 0.47 
พึงพอใจในระดับ 2 0 0.00 
พึงพอใจในระดับ 3 4 1.88 
พึงพอใจในระดับ 4 39 18.31 
พึงพอใจในระดับ 5 169 79.34 

รวม 213 100.0 
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โครงการการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกจิกรรม  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 จากข้อมูลในตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการของ อพวช . 
ในระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 79.34 รองลงมาตามลำดับคือ ระดับ 4 คิดเป็นร้อยละ 18.31 ระดับ 3 คิดเป็นร้อย
ละ 1.88 ระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 0.00 และระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 0.47 

ตารางที่ 2.2.17 แสดงจำนวนและร้อยละ ด้านการแนะนำและบอกต่อ 
การแนะนำ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต้องการแนะน า 155 72.77 
อาจจะแนะน า 47 22.07 
ไม่ต้องการแนะน า 11 5.16 

รวม 213 100.0 

จากข้อมูลในตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการแนะนำและบอกต่อ คิดเป็นร้อยละ 72.77 
รองลงมาตามลำดับคือ อาจจะแนะนำ คิดเป็นร้อยละ 22.07 ไม่ต้องการแนะนำ คิดเป็นร้อยละ 5.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2.11 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามต้องการบอกต่อ 

ตารางที่ 2.2.18 แสดงจำนวนและร้อยละ สรุปความประทับใจจากการเข้าร่วมนิทรรศการและกิจกรรม  

ความประทับใจ จ านวน (ค าตอบ) ร้อยละ 

ด้านกิจกรรมน่าสนใจแหละหลากหลาย 72 42.11 

ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีทันสมัย 42 24.56 

การบริการของเจ้าหน้าที่ 28 16.37 

ความสะดวกสบายของสถานที่ 29 16.96 

รวม 171 100.0 
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โครงการการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกจิกรรม  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

จากข้อมูลในตาราง พบว่ากลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความประทับใจด้านกิจกรรมน่าสนใจแหละ
หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 42.11 รองลงมาตามลำดับคือ ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 
24.56  ความสะดวกสบายของสถานที่ คิดเป็นร้อยละ 16.96 และการบริการของเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 
16.37 

ตารางที่ 2.2.19 แสดงจำนวนและร้อยละ ความสนใจในการสมัครเป็นสมาชิกของ อพวช. 

ความสนใจในการสมัครเป็นสมาชิก จ านวน (คน) ร้อยละ 

สนใจ 174 84.06 

ไม่สนใจ 33 15.94 

รวม 207 100.0 

  จากข้อมูลในตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจอยากสมัครเป็นสมาชิก คิดเป็นร้อยละ
84.06 ไม่สนใจสมัครเป็นสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 15.94 

 

ภาพที่ 2.2.11 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามความสนใจ 

ตารางที่ 2.2.20 แสดงจำนวนและร้อยละ ของสิทธิประโยชน์ที่ต้องการได้รับเม่ือเป็นสมาชิก  

สิทธิประโยชน์ที่ต้องการได้รับ 
จ านวน 

(ค าตอบ) 
ร้อยละ 

ฟรีค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ตลอดอายุการเป็นสมาชิก 144 16.29 

ส่วนลดค่าบริการ 97 10.97 

ส่วนลดร้านค้าพันธมิตรของ อพวช. 60 6.79 

ได้รับนิตยสาร อพวช. (ฟรี) ตลอดอายุสมาชิก 106 11.99 
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โครงการการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกจิกรรม  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

คูปองแทนเงินสด 44 4.98 

สินค้าหรือของท่ีระลึก 88 9.95 

กิจกรรม เกมการแข่งขันหรือการชิงรางวัล 81 9.16 

กิจกรรมการจับสลากผู้โชคดี 70 7.92 

รับของที่ระลึกเมื่อมาใช้บริการในโอกาสพิเศษ เช่น เดือนเกิด 110 12.44 

สะสมคะแนนจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เพ่ือรับของรางวัลหรือส่วนลด 81 9.16 

อ่ืนๆ โปรดระบุ 3 0.34 

รวม 884 100.0 

 
จากข้อมูลในตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีต้องการได้รับสิทธิ์เข้าชมสถานที่ฟรีตลอดอายุการ

เป็นสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 16.29 รองลงมาตามลำดับได้แก่ รับของที่ระลึกเมื่อมาใช้บริการในโอกาสพิเศษ 
เช่น เดือนเกิด คิดเป็นร้อยละ 12.44 รับนิตยสาร อพวช. (ฟรี) ตลอดอายุสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 11.99 ส่วนลด
ค่าบริการ คิดเป็นร้อยละ 10.97 สินค้าหรือของที่ระลึก คิดเป็นร้อยละ 9.95 กิจกรรม เกมการแข่งขันหรือการ
ชิงรางวัล คิดเป็นร้อยละ 9.16 กิจกรรมการจับสลากผู้โชคดี คิดเป็นร้อยละ 7.92 ส่วนลดร้านค้าพันธมิตรของ 
อพวช. คิดเป็นร้อยละ 6.79 คูปองแทนเงินสด คิดเป็นร้อยละ 4.98 อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.34 
 
ตารางที่ 2.2.21 แสดงจำนวนร้อยละ ของค่าเฉลี่ยนในการเดินทางท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมนอกสถานที่   

ค่าเฉลี่ยนในการเดินทาง จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 ครั้ง / เดือน 35 58.33 

2 ครั้ง / เดือน 15 25.00 

3 ครั้ง / เดือน 5 8.33 

4 ครั้ง / เดือน 1 1.67 

4 ครั้ง / เดือน ขึ้นไป 4 6.67 

รวม 60 100.0 

จากข้อมูลในตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยในการเดินทาง 1 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ
58.33 รองลงมาตามลำดับได้แก่ 2 ครั้ง/เดือน คิดเปน็ร้อยละ 25.00 3 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 8.33 4 ครั้ง/
เดือน คิดเป็นร้อยละ 1.67 4ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 6.67 
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โครงการการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกจิกรรม  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ตารางที่ 2.2.22 แสดงจำนวนร้อยละ ของสื่อที่ใช้ในการค้นหาแหล่งท่องเที่ยว  

ส่ือ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว / ททท. 7 3.72 

นิตยสาร / สิ่งพิมพ์ 0 0 

วิทยุ / โทรทัศน์ 9 4.79 

สื่อสังคมออนไลน์ 24 12.77 

บริษัททัวร์ 1 0.53 

บุคคลใกล้ชิด / คนรู้จัก 10 5.32 

เว็บไซด์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 15 7.98 

แผ่นพับ / ใบปลิว 1 0.53 

ป้ายโฆษณา 0 0 

การค้นหาใน Google 41 21.81 

Facebook 35 18.62 

Instagram 10 5.32 

Twitter 3 1.60 

Blogger 0 0 

Youtube 21 11.17 

TikTok 9 4.79 

อ่ืน ๆ(กรุณาระบุ).................... 2 1.06 

รวม 188 100.0 

  
จากข้อมูลในตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ค้นหาแหล่งท่องเที่ยวจากสื่อ Google คิดเป็นร้อยละ 

21.81 รองลงมาตามลำดับคือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 18.62 สื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 12.77 
YouTube คิดเป็นร้อยละ 11.17 เว็บไซด์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 7.98 Instagram คิดเป็นร้อย
ละ 5.32 บุคคลใกล้ชิด / คนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 5.32 TikTok คิดเป็นร้อยละ 4.79 วิทยุ / โทรทัศน์ คิดเป็น
ร้อยละ 4.79 ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว / ททท. คิดเป็นร้อยละ 3.72 Twitter คิดเป็นร้อยละ 1.60 อื่น ๆ คิด
เป็นร้อยละ 1.06 บริษัททัวร์ คิดเป็นร้อยละ 0.53 แผ่นพับ / ใบปลิว เป็นร้อยละ 0.53 นิตยสาร / สิ่งพิมพ์ คิด
เป็นร้อยละ 0 ป้ายโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 0 Bloggerคิดเป็นร้อยละ 0 
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โครงการการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกจิกรรม  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ตารางที่ 2.2.23 แสดงจำนวนร้อยละ ของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว  
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ จ านวน (ค าตอบ) ร้อยละ 

ตนเอง 33 25.98 

สมาชิกในครอบครัว 37 29.13 

เพ่ือนหรือคนรู้จัก 15 11.81 

ข้อมูลจากสื่อโฆษณา 18 14.17 

Review ตาม เว็บไซต์ 17 13.39 

ดารา/ศิลปิน/influencer 5 3.94 

อ่ืน ๆ(กรุณาระบุ).................... 2 1.57 

รวม 127 100.0 

จากข้อมูลในตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกสถานที่ท่องเที่ยวจากสมาชิกในครอบครัว คิด
เป็นร้อยละ 29.13 รองลงมาตามลำดับคือ ตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 25.98 ข้อมูลจากสื่อโฆษณา คิดเป็นร้อยละ
14.17 Review ตามเว ็ปไซต์ คิดเป็นร้อยละ13.39 เพื ่อนหรือคนรรู ้จ ัก คิดเป็นร้อยละ11.81 ดารา/
ศิลปิน/influencer คิดเป็นร้อยละ 3.94 อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.57 
 
ตารางที่ 2.2.24 แสดงจำนวนร้อยละ ของเหตุผลในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 

เหตุผลในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เป็นสถานที่ยอดฮิตที่คนแชร์ในโลกออนไลน์ 13 22.03 

เดินทางสะดวก 2 5.08 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย 4 6.78 

เพ่ือนชักชวน 3 5.08 

มีกิจกรรมที่สร้างความตื่นตาตื่นใจ ไม่น่าเบื่อ 21 35.59 

ใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น 1 1.69 

มีสิทธิพิเศษร่วมกับแบรนด์ต่างๆ 0 0 

มีโซนที่สามารถถ่ายรูปลงโซเชียลได้ 5 8.47 

มีร้านอาหารรองรับ 1 1.69 

มีพนักงานคอยให้ความรู้ตามจุดต่างๆ 6 10.17 

อ่ืน ๆ(กรุณาระบุ).................... 2 3.39 

รวม 59 100.0 
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โครงการการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกจิกรรม  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

จากข้อมูลในตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลจากการมีกิจกรรมที่สร้างความตื่นตาตื่นใจ 
ไม่น่าเบื่อ คิดเป็นร้อยละ 35.59 รองลงมาตามล าดับคือ เป็นสถานที่ยอดฮิตที่คนแชร์ในโลกออนไลน์ คิดเป็น
ร้อยละ 22.03 มีพนักงานคอยให้ความรู้ตามจุดต่างๆ คิดเป็นร้อยละ10.17 มีโซนที่สามารถถ่ายรูปลงโซเชียลได้ 
คิดเป็นร้อยละ 8.47 ไม่เสียค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 6.78 เดินทางสะดวก คิดเป็นร้อยละ 5.08 เพื่อนชักชวน 
คิดเป็นร้อยละ 5.08 อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 3.39 ใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที ่ยวอื ่น คิดเป็นร้อยละ 1.69 มี
ร้านอาหารรองรับ คิดเป็นร้อยละ 1.69 

2.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ อพวช. 
ตารางท่ี 2.3.1 แสดงจำนวนและร้อยละ ของความพึงพอใจด้านขั้นตอนก่อนการเข้าใช้บริการ 

ความสะดวกของการจองตั๋ว และการชำระเงิน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความพึงพอใจระดับ 5 174 37.91 

ความพึงพอใจระดับ 4 199 43.36 

ความพึงพอใจระดับ 3 72 15.69 

ความพึงพอใจระดับ 2 11 2.40 

ความพึงพอใจระดับ 1 3 0.65 

รวม 459 100.0 

  
จากข้อมูลในตาราง พบว่าด้านความสะดวกของการจองตั๋ว และการชำระเงิน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

พึงพอใจในระดับ 4 คิดเป็นร้อยละ 43.36รองลงมาตามลำดับคือ ระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 37.91 ระดับ 3 คิด
เป็นร้อยละ 15.69 ระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 2.40 ระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 0.65 

 
ตารางท่ี 2.3.2 แสดงจำนวนและร้อยละ ของความพึงพอใจด้านขั้นตอนก่อนการเข้าใช้บริการ 

ด้านช่วงเวลาในการใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความพึงพอใจระดับ 5 188 40.96 

ความพึงพอใจระดับ 4 194 42.27 

ความพึงพอใจระดับ 3 65 14.16 

ความพึงพอใจระดับ 2 10 2.18 

ความพึงพอใจระดับ 1 2 0.44 

รวม 459 100.0 

จากข้อมูลในตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านช่วงเวลาในการใช้บริการ (เปิด/
ปิด) เหมาะสม ระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 40.96 รองลงมาตามลำดับคือ ระดับ 4 คิดเป็นร้อยละ 42.27 ระดับ 3 
คิดเป็นร้อยละ 14.16 ระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 2.18 ระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 0.44 
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โครงการการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกจิกรรม  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ตารางท่ี 2.3.3 แสดงจำนวนและร้อยละ ของความพึงพอใจด้านขั้นตอนก่อนการเข้าใช้บริการ 

ด้านการได้รับแจ้งรายละเอียดทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความพึงพอใจระดับ 5 175 38.13 

ความพึงพอใจระดับ 4 180 39.22 

ความพึงพอใจระดับ 3 82 17.86 

ความพึงพอใจระดับ 2 16 3.49 

ความพึงพอใจระดับ 1 6 1.31 

รวม 459 100.0 

 
 จากข้อมูลในตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านการได้รับแจ้งรายละเอียดทั่วไป
ของพิพิธภัณฑ์ก่อนการเข้าชม ในระดับ 4 คิดเป็นร้อยละ 39.22 รองลงมาตามลำดับคือ ระดับ 5 คิดเป็นร้อย
ละ 38.13 ระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 17.86 ระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 3.49 ระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 1.31 
 
ตารางที่ 2.3.4 แสดงจำนวนและร้อยละ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  

เจ้าหน้าที่แต่งกายเหมาะสม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความพึงพอใจระดับ 5 271 59.17 

ความพึงพอใจระดับ 4 141 30.79 

ความพึงพอใจระดับ 3 40 8.73 

ความพึงพอใจระดับ 2 4 0.87 

ความพึงพอใจระดับ 1 2 0.44 

รวม 458 100.0 

  
จากข้อมูลในตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านการแต่งกายของเจ้าหน้าที่อยู่ใน

ระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 59.17 รองลงมาตามลำดับคือ ระดับ 4 คิดเป็นร้อยละ 30.79ระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ
8.73 ระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 0.87 ระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 0.44 
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โครงการการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกจิกรรม  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ตารางที่ 2.3.5 แสดงจำนวนและร้อยละ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
ความมีมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความพึงพอใจระดับ 5 263 57.55 
ความพึงพอใจระดับ 4 140 30.63 
ความพึงพอใจระดับ 3 48 10.50 
ความพึงพอใจระดับ 2 3 0.66 
ความพึงพอใจระดับ 1 3 0.66 

รวม 457 100.0 

จากข้อมูลในตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ของ
เจ้าหน้าที่อยู่ในระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 57.55 รองลงมาตามลำดับคือ ระดับ 4 คิดเป็นร้อยละ 30.63 ระดับ 3 
คิดเป็นร้อยละ 10.50 ระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 0.66 ระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 0.66 

ตารางที่ 2.3.6 แสดงจำนวนและร้อยละ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  

ความยินดีในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความพึงพอใจระดับ 5 254 55.34 

ความพึงพอใจระดับ 4 142 30.94 

ความพึงพอใจระดับ 3 51 11.11 

ความพึงพอใจระดับ 2 9 1.96 

ความพึงพอใจระดับ 1 3 0.65 

รวม 459 100.0 

จากข้อมูลในตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านความยินดีในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ ในระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 55.34 รองลงมาตามลำดับคือ ระดับ 4 คิดเป็นร้อยละ 30.94 ระดับ 3 
คิดเป็นร้อยละ 11.11 ระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 1.96 ระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 0.65  

ตารางที่ 2.3.7 แสดงจำนวนและร้อยละ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความพึงพอใจระดับ 5 251 54.68 

ความพึงพอใจระดับ 4 156 33.99 

ความพึงพอใจระดับ 3 45 9.80 

ความพึงพอใจระดับ 2 3 0.65 

ความพึงพอใจระดับ 1 4 0.87 

รวม 459 100.0 
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โครงการการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกจิกรรม  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 จากข้อมูลในตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 54.68 รองลงมาตามลำดับคือ ระดับ 4 คิดเป็นร้อยละ
33.99 ระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 9.80ระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 0.65ระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 0.87 

ตารางที ่2.3.8 แสดงจำนวนและร้อยละ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  

ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายบอกทางชัดเจนเข้าใจง่าย จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความพึงพอใจระดับ 5 186 41.15 

ความพึงพอใจระดับ 4 179 39.60 

ความพึงพอใจระดับ 3 73 16.15 

ความพึงพอใจระดับ 2 13 2.88 

ความพึงพอใจระดับ 1 1 0.22 

รวม 452 100.0 

 
จากข้อมูลในตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านของป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายบอก

ทางชัดเจนเข้าใจง่าย อยู่ในระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 41.15 รองลงมาตามลำดับคือ ระดับ 4 คิดเป็นร้อยละ
39.60 ระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 16.15 ระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 2.88 ระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 0.22 
 
ตารางที ่2.3.9 แสดงจำนวนและร้อยละ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  

ที่จอดรถ ถนนและทางเท้าเพียงพอ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความพึงพอใจระดับ 5 210 46.36 

ความพึงพอใจระดับ 4 164 36.20 

ความพึงพอใจระดับ 3 65 14.35 

ความพึงพอใจระดับ 2 13 2.87 

ความพึงพอใจระดับ 1 1 0.22 

รวม 453 100.0 

 
จากข้อมูลในตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านที่จอดรถ ถนนและทางเท้าเพียงพอ

ต่อความต้องการ ในระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 46.36รองลงมาตามลำดับอยุ่ในระดับ 4 คิดเป็นร้อยละ 36.20
ระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 14.35ระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 2.87ระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 0.22 
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โครงการการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกจิกรรม  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ตารางที ่2.3.10 แสดงจำนวนและร้อยละ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  
ร้านอาหารเพียงพอต่อความต้องการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความพึงพอใจระดับ 5 113 24.94 
ความพึงพอใจระดับ 4 154 34.00 
ความพึงพอใจระดับ 3 129 28.48 
ความพึงพอใจระดับ 2 46 10.25 
ความพึงพอใจระดับ 1 11 2.43 

รวม 453 100.0 

จากข้อมูลในตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านร้านอาหารเพียงพอต่อความ
ต้องการ อยู่ในระดับ 4 คิดเป็นร้อยละ 34.00 รองลงมาตามลำดับคือ ระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 28.48 ระดับ 5 
คิดเป้นร้อยละ 24.94 ระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 10.25 ระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 2.43 

ตารางที ่2.3.11 แสดงจำนวนและร้อยละ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  
ความสะอาดของห้องน้ำ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความพึงพอใจระดับ 5 195 43.72 

ความพึงพอใจระดับ 4 170 38.12 

ความพึงพอใจระดับ 3 69 15.47 

ความพึงพอใจระดับ 2 10 2.24 

ความพึงพอใจระดับ 1 2 0.45 

รวม 446 100.0 

 
จากข้อมูลในตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านความสะอาดของห้องน้ำ อยู่ในระดับ 

5 คิดเป็นร้อยละ 43.72 รองลงมาตามลำดับคือ ระดับ 4 คิดเป็นร้อยละ 38.12 ระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 15.47
ระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 2.24 ระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 0.45 
 
ตารางที ่2.3.12 แสดงจำนวนและร้อยละ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  

ความพร้อมของสถานที่จัดแสดงและอุปกรณ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความพึงพอใจระดับ 5 215 47.46 
ความพึงพอใจระดับ 4 171 37.75 
ความพึงพอใจระดับ 3 58 12.80 
ความพึงพอใจระดับ 2 7 1.55 

ความพึงพอใจระดับ 1 2 0.44 

รวม 453 100.0 
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โครงการการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกจิกรรม  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 
จากข้อมูลในตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านความพร้อมของสถานที่จัดแสดงและ

อุปกรณ์ภายในพิพิธภัณฑ์ อยู่ในระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 47.46 รองลงมาตามลำดับคือ ระดับ 4 คิดเป็นร้อยละ
37.75 ระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 12.80 ระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 1.55 ระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 0.44 

 
ตารางที ่2.3.13 แสดงจำนวนและร้อยละ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  

การใช้เทคโนโลยีในการแสดง จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความพึงพอใจระดับ 5 231 50.99 

ความพึงพอใจระดับ 4 151 33.33 

ความพึงพอใจระดับ 3 63 13.91 

ความพึงพอใจระดับ 2 6 1.32 

ความพึงพอใจระดับ 1 2 0.44 

รวม 453 100.0 

 
จากข้อมูลในตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านการใช้เทคโนโลยีในการแสดง อยู่ใน

ระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 50.99 รองลงมาตามลำดับคือ ระดับ 4 คิดเป็นร้อยละ 33.33 ระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ
13.91 ระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ1.32 ระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 0.44 
 
ตารางที ่2.3.14 แสดงจำนวนและร้อยละ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  

กิจกรรมใหม่ๆที่นำมาหมุนเวียนนำเสนอ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความพึงพอใจระดับ 5 203 44.81 

ความพึงพอใจระดับ 4 162 35.76 

ความพึงพอใจระดับ 3 77 17.00 

ความพึงพอใจระดับ 2 9 1.99 

ความพึงพอใจระดับ 1 2 0.44 

รวม 453 100.0 

 
 จากข้อมูลในตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านกิจกรรมใหม่ๆที่นำมาหมุนเวียน
นำเสนอ อยู่ในระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 44.81 รองลงมาตามลำดับคือ ระดับ 4 คิดเป็นร้อยละ 35.76 ระดับ 3 
คิดเป็นร้อยละ 17.00 ระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 1.99ระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 0.44 
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โครงการการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกจิกรรม  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 
ภาคผนวก 

คำถามที่จะใช้ในการสำรวจ 
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โครงการการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกจิกรรม  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
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โครงการการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกจิกรรม  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
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โครงการการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมนิทรรศการและกจิกรรม  
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