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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 การการส ารวจความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือส ารวจ
ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ อพวช.   
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี 2) เพ่ือส ารวจความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของพิพิธภัณฑ์และ 3) เพ่ือต้องการทราบข้อเสนอแนะต่อองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ โดยส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 646 คน พบว่า 
 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.0 ขณะที่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
44.0 มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 9-12 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมาคือ มีอายุอยู่ในช่วง 26-40 
ปี คิดเป็นร้อยละ 22.8 และมีอายุอยู่ในช่วงอายุ 13-15 ปี  คิดเป็นร้อยละ 14.6 โดยมีการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.2 รองลงมาคือ มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา  
คิดเป็นร้อยละ 30.0 และมีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 11.5 ส่วนใหญ่
เป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 59.9 รองลงมาคือ เป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 
13.5 และเป็นครู / อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 11.3  

 
 ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.5 มีที่อยู่ปัจจุบันอยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนร้อยละ 32.5
อยู่ที่ต่างจังหวัด โดยในจ านวนนี้อยู่ที่นครนายกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.3 รองลงมาคือ อยู่ที่ 
สมุทรสงคราม คิดเป็นร้อยละ 6.6 และพิจิตร คิดเป็นร้อยละ 4.3  
 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 62.1 รองลงมาคือ เคยเข้า
ร่วมแล้ว 1 - 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.2 และเคยเข้าร่วมแล้วมากกว่า 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 18.7 
โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 51.4 เดินทางมากับโรงเรียน ส่วนร้อยละ 48.6 เดินทางมาด้วยตนเอง  
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การเข้าร่วมกิจกรรมและเหตุผลท่ีตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม 
  
 กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างได้เข้าร่วมกับ อวพช . มากที่สุดคือ กิจกรรม Maker Space คิดเป็น
ร้อยละ 40.4 รองลงมาคือ Gallery Show คิดเป็นร้อยละ 37.2 Walk Rally และ Museum Trail 
คิดเป็นร้อยละ 25.1 Big Bang Theatre คิดเป็นร้อยละ 18.0  และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ คิดเป็น 
ร้อยละ 15.8  
 
 เมื่อถามถึงเหตุผลที่ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมเสริมศึกษาของ อพวช. พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 
65.3 ต้องการประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่นอกห้องเรียน รองลงมาคือ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยว
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 57.9 และเพ่ือความสนุกสนาน/ บันเทิง       
คิดเป็นร้อยละ 47.5  
  
    ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ 
     
 ส าหรับความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างหลังจากการเข้าร่วมชมนิทรรศการ
และการเข้าร่วมกิจกรรมพบว่า ในภาพรวมได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ซึ่งแปลผลอยู่ในเกณฑ์มีความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์มาก ทั้งนี้เมื่อแยกพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 
ด้านที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ด้านที่ได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม และด้านที่ท าให้รู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 คะแนนเท่ากัน  
ซึ่งแปลผลอยู่ในเกณฑ์มีความตระหนักมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านที่หลังเข้าชมหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ท าให้เห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากขึ้น ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 
คะแนน ซึ่งแปลผลอยู่ในเกณฑ์มีความตระหนักมากที่สุด และด้านที่กิจกรรมนี้ท าให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ หรืออยากพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 คะแนน ซึ่งแปลผลอยู่ในเกณฑ์
มีความตระหนักมากที่สุด  
 

ส่วนความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์หลังจากการเข้าร่วมชมนิทรรศการและการเข้าร่วม
กิจกรรม จากผู้ให้คะแนน 4 และ 5 ในแต่ละด้านพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์หลังจากการเข้าร่วมชมนิทรรศการและการเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 82.4 โดยด้าน 
ที่มีความตระหนักมากที่สุดคือ ด้านท าให้รู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลินด้าน คิดเป็นร้อยละ 90.6 
รองลงมาคือ ด้านที่ได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
คิดเป็นร้อยละ 90.1 และด้านที่หลังเข้าชมหรือเข้าร่วมกิจกรรมท าให้เห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากข้ึน คิดเป็นร้อยละ 88.1  
 

ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ด้าน 
จ านวนผู้ที่ให้

คะแนน 4 และ 5 
ร้อยละ 
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1. ท าให้รู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน 585 90.6 

2. ได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

582 90.1 

3. หลังเข้าชมหรือเข้าร่วมกิจกรรมท าให้เห็นความส าคัญ
ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากขึ้น 

569 88.1 

4. กิจกรรมนี้ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ หรืออยากพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ 

547 84.7 

5. ท าให้เกิดความสนใจเรียนรู้และอยากเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรมมากข้ึน 

540 83.6 

6. ได้พัฒนาทักษะการสังเกต การวบรวมข้อมูล การทดลอง 
วิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล 

539 83.4 

7. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียน การด าเนินชีวิต 534 82.7 

8. ได้มีพูดคุยความรู้กับเพ่ือนๆ ระหว่างท ากิจกรรมด้วยกัน 504 78.0 

9. ท าให้อยากกลับบ้านไปหาความรู้เพิ่มเติม 470 72.8 

10. เกิดแรงบันดาลใจ และอยากประกอบอาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์ 

453 70.1 

เฉลี่ยรวม 82.4 

 
 ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์พบว่า ในภาพรวมได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งแปลผลอยู่ในเกณฑ์มีความพึงพอใจมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อแยก
พิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่ได้คะแนนมากท่ีสุดคือ ด้านความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการ 
ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 คะแนน ซึ่งแปลผลอยู่ในเกณฑ์มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 คะแนน ซึ่งแปลผลอยู่ในเกณฑ์มีความพึงพอใจมากที่สุด
และด้านด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 คะแนน ซึ่งแปลผลอยู่ในเกณฑ์มีความพึง
พอใจมากที่สุด 
 

ด้าน ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการ 4.45 มากที่สุด 

2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.41 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.35 มากที่สุด 

4. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ 4.31 มากที่สุด 
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เฉลี่ยรวม 4.38 มากที่สุด 

 
สิ่งที่ชอบหรือประทับใจมากที่สุด ความคาดหวังก่อนและหลังการเข้าชม สิ่งที่ไม่ชอบมากที่สุด 
ความต้องการให้จัดกิจกรรมเพิ่มเติม (ค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง) 
 
 เมื่อถามถึงสิ่งที่ชอบหรือประทับใจมากที่สุดในการเข้าร่วมกิจกรรมพบว่าคือ ได้ความรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็น น่าตื่นตาตื่นใจ แปลกใหม่น่าสนใจ นอกห้องเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 26.7 รองลงมาคือ ได้ท ากิจกรรมที่หลากหลาย ได้ลงมือทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยตัวเอง 
ได้ท าของเล่นวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 13.2 และถ้ าน้ าตก ระบบป่านิเวศน์คิดเป็นร้อยละ 12.2  
 
 ส าหรับความคาดหวังก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์และเข้าร่วมกิจกรรม ณ อพวช. พบว่า           
กลุ่มตัวอย่างอยากได้ความรู้เพ่ิมเติม การเรียน การศึกษานอกโรงเรียน น าไปใช้ได้ ไปศึกษาต่อมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.4 รองลงมาคือ อยากเห็นสิ่งแปลกใหม่ นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ สิ่งประดิษฐ์
ใหม่ๆจากอนาคต สิ่งแปลกใหม่ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ คิดเป็นร้อยละ 23.1 และ
อยากเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลาย ใหม่ๆ คิดเป็นร้อยละ 10.6  
 
 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 86.2 มีความคาดหวังมากถึงมากที่สุดว่าหลังเข้าชม
พิพิธภัณฑ์และเข้าร่วมกิจกรรม ณ อพวช. แล้วสิ่งที่ได้พบตรงกับสิ่งที่คิดหรือคาดหวังไว้ ส่วนร้อยละ 
13.0 มีความคาดหวังระดับปานกลาง ขณะที่มีเพียงร้อยละ 0.8 ที่มีความคาดหวังน้อยถึงน้อยที่สุด  
 
 ด้านเหตุผลของสิ่งที่พบตรงกับสิ่งที่คิดหรือคาดหวังไว้ หลังเข้าชมพิพิธภัณฑ์และเข้าร่วม
กิจกรรม ณ อพวช. พบว่า ท าให้ได้ความรู้เพ่ิมเติม ประสบการณ์เพ่ิมเติมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
36.1 รองลงมาคือ ท าให้ได้พบสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยเห็น สิ่งที่น่าสนใจคิดเป็นร้อยละ 10.6 และได้ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน คิดเป็นร้อยละ 9.7 
 
 ส่วนสิ่งที่ไม่ชอบมากที่สุดในเข้าชมพิพิธภัณฑ์และเข้าร่วมกิจกรรมคือ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องเล่น ปิดปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 26.9 รองลงมาคือ แต่ละตึกอยู่ไกลกันเดินแล้วปวดขา คิดเป็น
ร้อยละ 9.4 และสัตว์น่ากลัว สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ สัตว์ทดลอง สมจริง คิดเป็นร้อยละ 8.2  
 
 เมื่อถามถึงความต้องการให้ทาง อพวช. จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องใดเพ่ิมเติม 
หรือมีประเด็นทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใดที่อยากให้น าไปจัดเป็นกิจกรรมบ้างพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างอยากให้มีการแสดงโชว์วิทยาศาสตร์ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ   
คิดเป็นร้อยละ 20.5 รองลงมาคือ การทดลองต่างๆทางวิทยาศาสตร์ พันธุกรรม ธาตุ ฟิสิกส์ คิดเป็น
ร้อยละ14.5 และโซนกิจกรรมเด็ก คิดเป็นร้อยละ 12.0                   
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ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา  
 
 ส าหรับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างอยากให้เพ่ิมเจ้าหน้าที่ 
วิทยากร ให้ข้อมูล ให้ความรู้ ค าชี้แนะในทุกจุด ทุกโซน ทุกกิจกรรม ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 22.9 รองลงมาคือ อยากให้ประชาสัมพันธ์ ให้เด็กมาเยอะๆ อาจจะเป็นรูปแบบ
ประชาสัมพันธ์การศึกษา และควรปรับปรุงอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี ทันสมัยตลอด คิดเป็นร้อยละ 
10.4 เท่ากัน ควรเพ่ิมร้านขายของ ขายน้ า ขายขนมเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 8.8 และควรมีกิจกรรม
เครื่องเล่นที่เป็นแบบครอบครัว ส าหรับเด็ก คิดเป็นร้อยละ 7.0  
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บทที่ 1  
บทน า 

 
1.1 ท่ีมาและความส าคัญของการส ารวจ 
 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในสังคมไทย ผ่านการบริการแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ 
สู่ประชาชนในวงกว้าง อาทิ การเปิด ให้บริการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ งานมหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ คาราวาน
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมเสริมศึกษาต่าง ๆ ทั้งนี้  การสร้างความ ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ หมายถึง 
“สภาวะที่บุคคลหรือสังคม มีความสนใจ และมีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับองค์ความรู้และการแสวงหา
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการ ด ารงชีวิต
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งเข้าใจธรรมชาติและกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์” ซ่ึงจะท าให้เกิดแรงจูงใจที่น าไปสู่เรียนรู้ การสร้างความเข้าใจ และใช้ความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองและสังคม เกิดเป็นองค์ความรู้
ใหม่ตามบริบทของแต่ละบุคคล การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์จึงเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นใน
การส่งเสริมให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านวิทยาศาสตร์ (กรรณิการ์ เฉิน, ๒๕๖๒)  
  
 นอกจากนี้ ก าจัด มงคลกุล (2549) ให้ความหมายของ การสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (สตวท.) หมายถึง “การด าเนินการเพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนมีความสนใจ 
มีความรู้ ความเข้าใจ วิทยาศาสตร์ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนตระหนักถึงความส าคัญของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อ การด ารงชีวิตของประชาชนในยุคปัจจุบัน และผลกระทบต่อการ
พัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ” ทั้งนี้ ค าจ ากัดความข้างต้น ได้น าไปใช้ในการก าหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความตระหนักด้าน วิทยาศาสตร์ของประเทศ ในแผนกลยุทธ์ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแผนยุทธศาสตร์ด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๑๕๕๖-๒๕๖๔ รวมทั้งการจัดท าแผนงานอ่ืน ๆ ของ ประเทศด้านการสร้าง
ความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้   
 

ในปี ๒๕๖๒ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้ให้
ความหมายของ  “การวัดความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หมายถึง การวัด
ระดับความรู้ ความเข้าใจและ ความสนใจ แนวทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประชาชน และการประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจ าวันของประชาชนในแต่ละระดับ (ระดับตนเอง ระดับ
ชุมชน และระดับประเทศ)” และ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก าหนดให้ 
อพวช. มีผลการส ารวจการสร้างความตระหนักด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของ
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ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ ณ อพวช. ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนางานด้านการสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ของ อพวช. ให้มีมาตรฐานในระดับสากล อพวช. จึงได้พัฒนาแบบส ารวจความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขึ้น โดยอ้างอิงจาก Generic Learning Outcomes ของ 
Museum Libraries and Archives Council (MLA) (2008) ประเทศอังกฤษ ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนรู้
นอก ห้องเรียน และ ได้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับริบทของประเทศไทย ประกอบด้วย ๕ ด้าน   
 
 ๑. การเกิดความรู้ความเข้าใจ (Knowledge and Understanding)  
 ๒. ทักษะ (Skills)  
 ๓. ความสนุกสนาน, แรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์  
               (Enjoyment, Inspiration and Creativity)  
 ๔. ทัศนคติและคุณค่า (Attitudes and Values)  
 ๕. การปฏิบัติ, พฤติกรรม และความก้าวหน้า (Action, Behavior and Progression) 
                          
 ดังนั้น การส ารวจความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินี้ จะเป็นกระบวนการที่
จะช่วยให้ส านักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์และกิจกรรมเสริมศึกษา เพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในสังคมไทยต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ในการส ารวจ 
 
 1.2.1 เพ่ือส ารวจความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และ 
                  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ อพวช. ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า    
                  ปทุมธานี 
 1.2.2 เพื่อส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ 
 1.2.3 เพ่ือต้องการทราบข้อเสนอแนะต่อองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
  
1.3 ระเบียบวิธีวิจัย 
 
        เพ่ือให้ได้ผลการส ารวจตามวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการส ารวจความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผู้วิจัยฯ จะใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) 
ด้วยการส ารวจวิจัย (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างที่แน่นอน (Structured 
Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล  
 
1.4 ประชากรที่ศึกษา 
 
  1.4.1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ที่มาเข้าชมพิพิธภัณฑ์และผู้ เข้าร่วมกิจกรรมพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า  
ประกอบด้วย กลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่มประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้ปกครอง ครู อาจารย์       
  
 1.4.2 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างรวมจ านวนไม่น้อยกว่า 600 ตัวอย่าง จ านวนกลุ่มตัวอย่างเป็น
ตามความส าคัญของกลุ่มผู้รับบริการ ประกอบด้วยกลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่มประชาชนทั่วไป และ
กลุ่มผู้ปกครอง ครู อาจารย์       
  
 1.4.3 การสุ่มตัวอย่างพ้ืนที่การวิจัย จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi–Stage 
Random sampling) โดยเลือกการสุ่มตามโอกาสความน่าจะเป็นที่เท่ากันในทุกขั้นตอนจากการแบ่ง
สัดส่วนผู้เข้าใช้บริการ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติทั้ง 4 พิพิธภัณฑ์ได้แก่ พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 
หลังจากนั้นจะแบ่งสัดส่วนตามความส าคัญของกลุ่มผู้เข้ารับบริการทั้ง 3 กลุ่มในแต่ละพิพิธภัณฑ์ 
ได้แก่ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่มประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ตามล าดับ โดย
เป็นการเลือกตัวอย่างที่มีโอกาสจะถูกเลือกเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของทฤษฎีความน่าจะเป็นตาม
รากฐานของสถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) ดังนี้ 
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ตาราง 1.4.1 ขนาดกลุ่มตัวอย่างแยกตามพิพิธภัณฑ์ 

พิพิธภัณฑ์ 

กลุ่มที่มากับโรงเรียน กลุ่มที่มาเที่ยวเอง 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 
(จ านวน) 

กลุ่ม นร. / 
นศ. 

(จ านวน) 

ครู 
อาจารย์ 
(จ านวน) 

กลุ่ม นร. / 
นศ. 

(จ านวน) 

ประชาชน
ทั่วไป 

(จ านวน) 
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 80 20 40 60 200 
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 60 15 30 45 150 
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

60 15 30 45 150 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 40 10 20 30 100 
รวม 600 

หมายเหต:ุ ค านวณสัดส่วนกลุม่ตัวอย่างจากผู้เข้ารับบริการปี 2562 
 
 
 
 
1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้จะใช้แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนในการวัด โดย
เป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุค าตอบเอง
โดยอิสระ (Open Ended)  โดยมีขอบเขตด้านเนื้อหาของการส ารวจ จากนั้นจึงน าแบบสอบถามทุก
ชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล 
 

สัดส่วนผู้รบับรกิาร

สัดส่วนพพิธิภณัฑ์

Multi–Stage  Random 
Sampling 

ผู้เข้าชม ณ องคก์ารพพิธิภณัฑ์
วทิยาศาสตรแ์หง่ชาติ

วทิยาศาส
ตร์

นร./
นศ.

ประชาชน
ทัว่ไป

คร/ู
อาจารย์

ธรรมชาติ
วทิยา

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

พระราม
เก้า

กลุ่มตัวอย่าง 
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1.6 วิธีการรวบรวมข้อมูล 
 

ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยจะเก็บข้อมูลในช่วงสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ วันที่ 16-24 สิงหาคม 2563 จ านวน 3 วัน ครอบคลุมทั้งวันธรรมดาและวันหยุดเสาร์ -
อาทิตย ์โดยมีผู้ควบคุมงานทุกวันที่มีการเก็บข้อมูล  
 
หมายเหตุ: หากยังเก็บข้อมูลไม่เรียบร้อยสามารถเพ่ิมวันในการเก็บข้อมูลได้ โดยต้องประสานกับทาง 
อวพช. ก่อนท าการเก็บข้อมูล 
 
1.7 การประมวลผล  
 
 แบบสอบถามที่เก็บข้อมูลแล้วทุกชุดจะน ามาลงรหัสข้อมูลหลังจากนั้นจะป้อนข้อมูลเข้า
คอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผลในขั้นตอนต่อไป การประมวลผลข้อมูลจะใช้โปรแกรม SPSS for 
Window 
 
1.8 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
 
      ส าหรับสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดย
จะแสดงผลในแต่ละค าถามในรูปของค่าความถี่ ค่าร้อยละ แล้วน าเสนอโดยใช้แผนภูมิ กราฟ ตาราง 
และพรรณาโวหาร โดยน าเสนอผลคะแนนในส่วนความคิดเห็นและความพึงพอใจ  
 - ค่าความถ่ี (Frequency) แสดงจ านวนผู้ตอบแต่ละค าตอบของค าถามรายข้อ 
 - ค่าร้อยละ (Percentage) แสดงสัดส่วนค าตอบของค าถามแต่ละข้อ 
 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของความคิดเห็นและความพึงพอใจ ใช้วิธีวัดเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) 5 ระดับ  โดยมีเกณฑ์ในการให้
คะแนนดังนี้ 

 
ดีมากที่สุด   ให้คะแนน 5 
ดีค่อนข้างมาก   ให้คะแนน 4 
ดีปานกลาง   ให้คะแนน 3 
ดีค่อนข้างน้อย            ให้คะแนน 2 
ไม่ดีเลย    ให้คะแนน 1 

 
ส าหรับการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ โดยค่าพิสัยของแต่ละระดับสามารถหาได้จากสูตร
ค านวณ ดังนี้ 
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  พิสัย = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด = 5-1 = 0.8 
      จ านวนชั้น    5 
 
ซึ่งท าให้ได้เกณฑ์ส าหรับการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย  4.21 – 5.00  หมายถึง     มีความพึงพอใจมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย  3.41 – 4.20  หมายถึง     มีความพึงพอใจมาก 
   ค่าเฉลี่ย  2.61 – 3.40  หมายถึง     มีความพึงพอใจปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย  1.81 – 2.60  หมายถึง     มีความพึงพอใจน้อย  
   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.80  หมายถึง     มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 
1.9 ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน 
 
 ระยะเวลาการด าเนินโครงการส ารวจ 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้า ง (วันที่ลง
นามในสัญญานับจากวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป) 
 
 
ตาราง 1.9.1 ระยะเวลาและแผนการด าเนนิงาน 
 

เดือน 
เดือนที่ 1 
(วันที่ 1 – 

30) 

เดือนที่ 2 
(วันที่ 31 – 

60) 

เดือนที่ 3 
(วันที่ 61 – 

90) 

เดือนที่ 4 
(วันที่ 91 – 

120) 
1) เตรียมข้อเสนอโครงการและ
จัดท าแผนการด าเนินงานวิจัย 

 

   
2) น าเสนอแผนและแนวทางการ
ด าเนินโครงการวิจัย     

3) ด าเนินการเก็บแบบสอบถาม  
   

4) ลงรหัสและบันทึกข้อมูล  
   

5) ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
และจัดท ารายงานการส ารวจ     

6) ปรับปรุงรายงานครั้งสุดท้าย     
7) ส่งมอบรายงานการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์ (Final Report)     
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บทที่ 2 
ผลการศึกษา 

 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตาราง 2.1.1 แสดงจ านวนและร้อยละของเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

หญิง 362 56.0 

ชาย 284 44.0 

รวม 646 100.0 
 
 ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 646 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 56.0 ขณะที่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.0 ดังตารางที่ 2.1.1 
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ภาพที่ 2.1.1 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามเพศ 
 
ตารางที่ 2.1.2 แสดงจ านวนและร้อยละของอายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

9 - 12 ปี 194 30.0 

13 - 15 ปี 94 14.6 

16 - 18 ปี 59 9.1 

19 - 25 ปี 53 8.2 

26 - 40 ปี 147 22.8 

41 - 60 ปี 89 13.8 

60 ปีขึ้นไป 10 1.5 

รวม 646 100.0 
 
 จากตารางที่ 2.1.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุอยู่ในช่วงอายุ 9-12 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
30.0 รองลงมาคือ มีอายุอยู่ในช่วง 26-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.8 มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 13-15 ปี      
คิดเป็นร้อยละ 14.6 มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 41-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.8 มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 16-18 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 9.1 มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 19-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.2 และมีอายุอยู่ในช่วงอายุ 60 ปี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 1.5  
 

ชาย, 
44.0

หญงิ, 
56.0
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ภาพที่ 2.1.2 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามอายุ 
ตารางที่ 2.1.3  แสดงจ านวนและร้อยละของระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 194 30.0 

มัธยมศึกษาตอนต้น 74 11.5 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 63 9.8 

ปวช. / ปวส. 48 7.4 

ปริญญาตรี 202 31.2 

ปริญญาโท 63 9.8 

ปริญญาเอก 2 0.3 

รวม 646 100.0 
 
 กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.2 รองลงมาคือ  
มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30.0 มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
คิดเป็นร้อยละ 11.5 มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและในระดับปริญญาโท คิดเป็น
ร้อยละ 9.8 เท่ากัน มีการศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. /ปวส. คิดเป็นร้อยละ 7.4 และมีการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0.3 ดังตารางที ่2.1.3 
 

9 - 12
ปี

13 - 15
ปี

16 - 18
ปี

19 - 25
ปี

26 - 40
ปี

41 - 60
ปี

60 ปี
ขึน้ไป

30.0

14.6

9.1 8.2

22.8

13.8

1.5



ห น้ า  | 21 
 

   โครงการส ารวจความตระหนักด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์                 
                                       และผู้เข้าร่วมกิจกรรม  องคก์ารพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ
 

 
 

ภาพที่ 2.1.3 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามการศึกษา 
ตารางที่ 2.1.4 แสดงจ านวนและร้อยละของ อาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นักเรียน / นักศึกษา 387 59.9 

ครู / อาจารย์ 73 11.3 

พนักงานบริษัทเอกชน 87 13.5 

รับราชการ / พนักงานองค์กรของรัฐ 33 5.1 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว 58 9.0 

อ่ืนๆ อาทิเช่น แม่บ้าน รับจ้าง ว่างงาน 8 1.2 

รวม 646 100.0 
 

  
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 59.9 รองลงมาคือ เป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 13.5 เป็นครู / อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 11.3 ประกอบธุรกิจส่วนตัว   
คิดเป็นร้อยละ 9.0 รับราชการ / พนักงานองค์กรของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 5.1 และประกอบอาชีพอ่ืนๆ 
อาทเิช่น แม่บ้าน รับจ้าง ว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ดังตารางที่ 2.1.4 

 

30.0

11.5 9.8
7.4

31.2

9.8

0.3
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ภาพที่ 2.1.4 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามอาชีพ 
 

ตารางที่ 2.1.5 แสดงจ านวนและร้อยละของ ที่อยู่ปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ที่อยู่ปัจจุบัน  จ านวน (คน) ร้อยละ 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  436 67.5 

ต่างจังหวัด  210 32.5 

 นครนายก 7.3   

 สมุทรสงคราม 6.6   

 พิจิตร 4.3   

 ราชบุรี 3.3   

 พระนครศรีอยุธยา 2.8   

 สุพรรณบุรี 2.5   

 สระบุรี 1.5   

 ชลบุร ี 1.2   

 พิษณุโลก 0.6   

 สระแก้ว 0.5   

 นครราชสีมา 0.3   

อืน่ๆ อาทเิช่น แมบ่า้น 

รบัราชการ 

ประกอบธรุกจิส่วนตวั

ครู / อาจารย์

พนกังานบรษิทัเอกชน

นกัเรยีน / นกัศึกษา

1.2

5.1

9.0

11.3

13.5

59.9
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 สมุทรสาคร 0.3   

 อ่างทอง 0.3   

 เชียงใหม่ 0.2   

 นครปฐม 0.2   

 นครราชสีมา 0.2   

 บุรีรัมย์ 0.2   

 ลพบุรี 0.2   

รวม  646 100.0 
 

  
  
  
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีที่อยู่ปัจจุบันอยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 67.5 
และอยู่ที่ต่างจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 32.5 โดยในจ านวนนี้อยู่ที่นครนายกมากที่สุด คิดเป็น     ร้อยละ 
7.3 รองลงมาคือ อยู่ที่ สมุทรสงคราม คิดเป็นร้อยละ 6.6 พิจิตร คิดเป็นร้อยละ 4.3 ราชบุรี คิดเป็น
ร้อยละ 3.3 และพระนครศรีอยุธยา คิดเป็นร้อยละ 2.8 ดังตารางที่ 2.1.5 
 
 

 

 

กรุงเทพมห
านครและ
ปรมิณฑ…

ตา่งจงัหวดั
, 32.5
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ภาพที่ 2.1.5 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามที่อยู่ปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2.1.6 แสดงจ านวนและร้อยละของ จ านวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

จ านวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 

เข้าร่วมเป็นครั้งแรก 401 62.1 

เคยเข้าร่วมแล้ว 1 - 2 ครั้ง 124 19.2 

เคยเข้าร่วมแล้วมากกว่า 2 ครั้ง 121 18.7 

รวม 646 100.0 
 

  
 จากตารางที่ 2.1.6 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 62.1 
รองลงมาคือ เคยเข้าร่วมแล้ว 1 - 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.2 และเคยเข้าร่วมแล้วมากกว่า 2 ครั้ง   
คิดเป็นร้อยละ 18.7  
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ภาพที่ 2.1.6 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามจ านวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรม 
 

 

ตารางที่ 2.1.7 แสดงจ านวนและร้อยละของ วิธีการเดินทางมายังองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
         แห่งชาติ 
 

วิธีการเดินทาง จ านวน (คน) ร้อยละ 

เดินทางมากับโรงเรียน 331 51.2 

เดินทางมาด้วยตนเอง 315 48.8 

รวม 646 100.0 
 

  
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางมากับโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 51.2 ส่วนเดินทางมาด้วยตนเอง 
คิดเป็นร้อยละ 48.8 ดังตารางที่ 2.1.7 

 

รว่มเป็นครัง้
แรก

, 67.5

รว่ม 1 - 2
ครัง้
19.2

รว่มมากกวา่ 
2 ครัง้
18.7



ห น้ า  | 26 
 

   โครงการส ารวจความตระหนักด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์                 
                                       และผู้เข้าร่วมกิจกรรม  องคก์ารพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ
 

 
 
 

ภาพที่ 2.1.7 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามวิธีการเดินทางมายังองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 

 

 

ตารางที่ 2.1.8  แสดงจ านวนและร้อยละของภาพรวมข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
หญิง 362 56.0 

ชาย 284 44.0 

รวม 646 100.0 

อายุ   
9 - 12 ปี 194 30.0 

13 - 15 ปี 94 14.6 

16 - 18 ปี 59 9.1 

เดนิทาง
มากบั

โรงเรยีน
51.2

เดนิทาง
มาดว้ย
ตนเอง
48.8
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 

19 - 25 ปี 53 8.2 

26 - 40 ปี 147 22.8 

41 - 60 ปี 89 13.8 

60 ปีขึ้นไป 10 1.5 

รวม 646 100.0 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา 194 30.0 

มัธยมศึกษาตอนต้น 74 11.5 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 63 9.8 

ปวช. / ปวส. 48 7.4 

ปริญญาตรี 202 31.2 

ปริญญาโท 63 9.8 

ปริญญาเอก 2 0.3 

รวม 646 100.0 

   
อาชีพประจ า   
นักเรียน / นักศึกษา 387 59.9 

ครู / อาจารย์ 73 11.3 

พนักงานบริษัทเอกชน 87 13.5 

รับราชการ / พนักงานองค์กรของรัฐ 33 5.1 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว 58 9.0 

อ่ืนๆ อาทิเช่น แม่บ้าน รับจ้าง ว่างงาน 8 1.2 

รวม 646 100.0 

ที่อยู่ปัจจุบัน   
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 436 67.5 
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 

ต่างจังหวัด 210 32.5 

รวม 646 100.0 

จ านวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม   
เข้าร่วมเป็นครั้งแรก 401 62.1 

เคยเข้าร่วมแล้ว 1 - 2 ครั้ง 124 19.2 

เคยเข้าร่วมแล้วมากกว่า 2 ครั้ง 121 18.7 

รวม 646 100.0 

วิธีการเดินทาง   

เดินทางมากับโรงเรียน 331 51.2 

เดินทางมาด้วยตนเอง 315 48.8 

รวม 646 100.0 

 

 

 

 

2.2 การเข้าร่วมกิจกรรมและเหตุผลที่ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม 
 
ตารางที ่2.2.1 แสดงจ านวนและร้อยละของการได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ อพวช. 
 

กิจกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 

กิจกรรม Maker Space     261 40.4 

Gallery Show  240 37.2 

Walk Rally และ Museum Trail   162 25.1 

Big Bang Theatre 116 18.0 

การแสดงทางวิทยาศาสตร์   102 15.8 
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ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 66 10.2 

Science Dome 65 10.1 

Digital City                               60 9.3 

Play & Learn เพลินวิทย์ 34 5.3 

Research Show 31 4.8 

IT LAB                        30 4.6 

Mobile Show  23 3.6 

IT Collection 21 3.3 

กิจกรรม Little Maker 19 2.9 

IT Work Shop               16 2.5 

ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์  12 1.9 

อ่ืนๆ ได้แก่ NSM studio ประดิษฐ์แผนที่ดูดาว วงจรกระดาษ 65 10.1 
หมายเหตุ: เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
  
 
 
 
 
 กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างได้เข้าร่วมกับ อวพช . มากที่สุดคือ กิจกรรม Maker Space คิดเป็น
ร้อยละ 40.4 รองลงมาคือ Gallery Show คิดเป็นร้อยละ 37.2 Walk Rally และ Museum Trail 
คิดเป็นร้อยละ 25.1 Big Bang Theatre คิดเป็นร้อยละ 18.0  การแสดงทางวิทยาศาสตร์  คิดเป็น 
ร้อยละ 15.8 ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 10.2 Science Dome คิดเป็นร้อยละ 10.1 
Digital City คิดเป็นร้อยละ 9.3 Play & Learn เพลินวิทย์ คิดเป็นร้อยละ 5.3 และ Research Show 
คิดเป็นร้อยละ 4.8 ดังตารางที ่2.2.1 
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ภาพที่ 2.2.1 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามการได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ อพวช. 
 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่2.2.2 แสดงจ านวนและร้อยละของเหตุผลที่ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมเสริมศึกษาของ อพวช. 
 

เหตุผลที่เข้าร่วม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต้องการประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่นอกห้องเรียน 422 65.3 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  374 57.9 

เพ่ือความสนุกสนาน/ บันเทิง                              307 47.5 

ชอบและสนใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกิจกรรม 217 33.6 

ได้ท าการทดลอง/ลงมือปฏิบัติจริง 207 32.0 

การแสดงทางวทิยาศาสตร ์  

BIG BANG THEATRE

WALK RALLY และ …

GALLERY SHOW 

กจิกรรม MAKER …

15.8

18.0

25.1

37.2

40.4
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มาเยี่ยมชมนิทรรศการพิเศษหรือกิจกรรมพิเศษ  193 29.9 

จากเพ่ือน/ครอบครัวหรือบุตรหลานอยากเข้าร่วมกิจกรรม 124 19.2 
หมายเหตุ: เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 
 เมื่อถามถึงเหตุผลที่ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมเสริมศึกษาของ อพวช. พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 
65.3 ต้องการประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่นอกห้องเรียน รองลงมาคือ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยว
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 57.9 เพ่ือความสนุกสนาน/ บันเทิง คิดเป็น
ร้อยละ 47.5 ชอบและสนใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 33.6 
และได้ท าการทดลอง/ลงมือปฏิบัติจริง คิดเป็นร้อยละ 32.0 ดังตารางที่ 2.2.2   

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3 ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ 
 
ตารางที่ 2.3.1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์หลังจากการเข้าร่วม
        ชมนิทรรศการและการเข้าร่วมกิจกรรม 
                   

ด้าน 
ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

รวม ค่าเฉลี่ย 
แปล
ผล 

1. ได้ความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกับเร่ืองวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

1 5 58 272 310 646 4.37 
มาก
ที่สุด 

0.2 0.8 9.0 42.1 47.9 100.0   
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ด้าน 
ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

รวม ค่าเฉลี่ย 
แปล
ผล 

2. ท าให้รู้สึกสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน 

3 - 58 276 309 646 4.37 
มาก
ที่สุด 

0.5 - 9.0 42.7 47.8 100.0   
3. หลังเข้าชมหรือเข้าร่วม
กิจกรรมท าให้เห็น
ความส าคัญของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมมากข้ึน 

4 6 67 282 287 646 4.30 
มาก
ที่สุด 

0.6 0.9 10.4 43.7 44.4 100.0   

4. กิจกรรมนี้ท าให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ หรือ
อยากพัฒนาสิ่งประดิษฐ์  
ใหม่ๆ  

2 5 92 295 252 646 4.22 
มาก
ที่สุด 

0.3 0.8 14.2 45.7 39.0 100.0   

5. สามารถน าความรู้ที่ไดไ้ป
ใช้ในการเรียน การด าเนนิ
ชีวิต 

5 9 98 273 261 646 4.20 มาก 

0.8 1.4 15.2 42.2 40.4 100.0   
6. ได้พฒันาทักษะการ
สังเกต การวบรวมข้อมูล 
การทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล 
และการสรุปผล 

4 3 100 300 239 646 4.19 มาก 

0.6 0.5 15.5 46.4 37.0 100.0   

         
7. ท าให้เกิดความสนใจ
เรียนรู้และอยากเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงดา้น
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
นวัตกรรมมากข้ึน 

6 7 93 291 249 646 4.19 มาก 

0.9 1.1 14.4 45.1 38.5 100.0   

8. ได้มีพูดคุยความรู้กับ
เพื่อนๆ ระหว่างท ากิจกรรม
ด้วยกัน 

5 13 124 308 196 646 4.05 มาก 

0.8 2.0 19.2 47.7 30.3 100.0   

9. ท าให้อยากกลับบ้านไป
หาความรู้เพิ่มเติม 

6 17 153 283 187 646 3.97 มาก 

0.9 2.6 23.7 43.9 28.9 100.0   
10. เกิดแรงบันดาลใจ และ
อยากประกอบอาชีพดา้น
วิทยาศาสตร ์

7 28 158 251 202 646 3.95 มาก 

1.1 4.3 24.5 38.8 31.3 100.0   
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ด้าน 
ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

รวม ค่าเฉลี่ย 
แปล
ผล 

เฉลี่ยรวม 4.18 มาก 
          
 ส าหรับความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างหลังจากการเข้าร่วมชมนิทรรศการ
และการเข้าร่วมกิจกรรมพบว่า ในภาพรวมได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ซึ่งแปลผลอยู่ในเกณฑ์มีความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์มาก ทั้งนี้เมื่อแยกพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 
ด้านที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ด้านที่ได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม และด้านทีท่ าให้รู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 คะแนนเท่ากัน ซ่ึง
แปลผลอยู่ในเกณฑ์มีความตระหนักมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านที่หลังเข้าชมหรือเข้าร่วมกิจกรรมท า
ให้เห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากขึ้น  ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 
คะแนน ซึ่งแปลผลอยู่ในเกณฑ์มีความตระหนักมากที่สุด และด้านที่กิจกรรมนี้ท าให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ หรืออยากพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 คะแนน ซึ่งแปลผลอยู่ในเกณฑ์
มีความตระหนักมากที่สุด ขณะที่ด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ ด้านที่ท าให้เกิดแรงบันดาลใจ และ
อยากประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 คะแนน ซึ่งแปลผลอยู่ในเกณฑ์มีความ
ตระหนักมาก 

 

 

ภาพที่ 2.3.1 แสดงค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านของความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์หลังจากการเข้าร่วมชม
นิทรรศการและการเข้าร่วมกิจกรรม  

 

ดา้นที ่ 1 ดา้นที ่ 1 ดา้นที ่ 2 ดา้นที ่ 3

4.37 4.37

4.30

4.22
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ตารางที่ 2.3.2 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์หลังจากการเข้าร่วม
         ชมนิทรรศการและการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ด้าน 
จ านวนผู้ที่ให้

คะแนน 4 และ 5 
ร้อยละ 

11. ท าให้รู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน 585 90.6 
12. ได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
582 90.1 

13. หลังเข้าชมหรือเข้าร่วมกิจกรรมท าให้เห็นความส าคัญของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากขึ้น 

569 88.1 

14. กิจกรรมนี้ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ หรืออยากพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ 

547 84.7 

15. ท าให้เกิดความสนใจเรียนรู้และอยากเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรมมากข้ึน 

540 83.6 

16. ได้พัฒนาทักษะการสังเกต การวบรวมข้อมูล การทดลอง 
วิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล 

539 83.4 

17. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียน การด าเนินชีวิต 534 82.7 

18. ได้มีพูดคุยความรู้กับเพ่ือนๆ ระหว่างท ากิจกรรมด้วยกัน 504 78.0 

19. ท าให้อยากกลับบ้านไปหาความรู้เพิ่มเติม 470 72.8 
20. เกิดแรงบันดาลใจ และอยากประกอบอาชีพด้าน

วิทยาศาสตร์ 
453 70.1 

เฉลี่ยรวม 82.4 
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ส่วนความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์หลังจากการเข้าร่วมชมนิทรรศการและการเข้าร่วม
กิจกรรมจากผู้ให้คะแนน 4 และ 5 ในแต่ละด้านพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์หลังจากการเข้าร่วมชมนิทรรศการและการเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 82.4 โดยด้าน 
ที่มีความตระหนักมากที่สุดคือ ด้านท าให้รู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลินด้าน คิดเป็นร้อยละ 90.6 
รองลงมาคือ ด้านที่ได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
คิดเป็นร้อยละ 90.1 ด้านที่หลังเข้าชมหรือเข้าร่วมกิจกรรมท าให้เห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 88.1 ด้านกิจกรรมนี้ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
หรืออยากพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ คิดเป็นร้อยละ 84.7 และด้านที่ท าให้เกิดความสนใจเรียนรู้และ
อยากเข้าใจการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรมมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 83.6 ส่วน
ด้านที่มีความตระหนักน้อยที่สุดคือ ด้านที่ เกิดแรงบันดาลใจ และอยากประกอบอาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 70.1 
 
ตารางที่ 2.3.3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ 
 

ด้าน 
ความพึงพอใจ 

น้อย 
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 
แปลผล 

1. ความพึงพอใจโดยรวม
ต่อการให้บริการ 

5 14 47 201 379 646 4.45 มากที่สุด 

0.8 2.2 7.3 31.1 58.6 100.0   

2. ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

4 12 51 229 350 646 4.41 มากที่สุด 

0.6 1.9 7.9 35.4 54.2 100.0   

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ 

5 21 70 196 354 646 4.35 มากที่สุด 

0.8 3.3 10.8 30.3 54.8 100.0   
4. ด้านกระบวนการ 
ขั้นตอน ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

4 17 74 229 322 646 4.31 มากที่สุด 

0.6 2.6 11.5 35.4 49.9 100.0   

เฉลี่ยรวม 4.38 มากที่สุด 
 

 ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์พบว่า ในภาพรวมได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งแปลผลอยู่ในเกณฑ์มีความพึงพอใจมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อแยก
พิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่ได้คะแนนมากท่ีสุดคือ ด้านความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการ 
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ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 คะแนน ซึ่งแปลผลอยู่ในเกณฑ์มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 คะแนน ซึ่งแปลผลอยู่ในเกณฑ์มีความพึงพอใจมากที่สุด
ด้านด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 คะแนน ซึ่งแปลผลอยู่ในเกณฑ์มีความพึงพอใจ
มากที่สุด และด้านกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 คะแนน     
ซึ่งแปลผลอยู่ในเกณฑ์มีความพึงพอใจมากที่สุด 

 

 

 

ภาพที่ 2.3.2 แสดงค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านของความพึงพอใจต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ 

 

 

 

 

ตารางที่ 2.3.4 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการให้บริการของ 
                  พิพิธภัณฑ์ ในส่วนของความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการ 
 

ความเห็นเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 

ท าไดด้ีมาก 1 25.0 

ดา้นที ่ 1 ดา้นที ่ 2 ดา้นที ่ 3 ดา้นที ่ 4

4.45
4.41

4.35
4.31
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Big Bang theatre น่าจะนานกว่านี้ 1 25.0 

ให้อิสระกับการเรียนรู้ตามความสนใจเด็กๆ 1 25.0 

น่าจะเปิดถึง 20:00 น. 1 25.0 

รวม 4 100.0 
 
 เมื่อถามถึงความความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการให้บริการของพิพิธภัณฑ์จากผู้ตอบจ านวน 
4 คนพบว่า ความคิดเห็นในส่วนของความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็น
เพ่ิมเติมว่า ท าได้ ดีมาก/ Big Bang theatre น่าจะนานกว่านี้/ ให้อิสระกับการเรียนรู้ตามความสนใจ
เด็กๆ และน่าจะเปิดถึง 20:00 น. โดยคิดเป็นร้อยละ 25.0 เท่ากัน 
 
ตารางที่ 2.3.5 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการให้บริการของ 
                  พิพิธภัณฑ์ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ความเห็นเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 

ให้ค าแนะน าตามสถานที่ในแต่ละพิพิธภัณฑ์ได้ดีมาก 1 100.0 

รวม 1 100.0 
 
 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจากผู้ตอบจ านวน 1 คนพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าตามสถานที่ในแต่ละพิพิธภัณฑ์ได้ดีมาก  
 
 ส่วนด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและด้านกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ ไม่มา
ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตอบแบบสอบถาม  
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2.4 สิ่งท่ีชอบหรือประทับใจมากที่สุด ความคาดหวังก่อนและหลังการเข้าชม สิ่งท่ีไม่ชอบมากที่สุด 
ความต้องการให้จัดกิจกรรมเพิ่มเติม 
 
ตารางที่ 2.4.1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสิ่งที่ชอบหรือประทับใจมากที่สุดในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

สิ่งที่ชอบหรือประทับใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ได้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็น น่า
ตื่นตาตื่นใจ แปลกใหม่น่าสนใจ นอกห้องเรียน 

166 26.7 

ได้ท ากิจกรรมที่หลากหลาย ได้ลงมือทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยตัวเอง ได้
ท าของเล่นวิทยาศาสตร์ 

82 13.2 

ถ้ าน้ าตก ระบบป่านิเวศน์ 76 12.2 

มนุษย์ถ้ า มนุษย์ยุคดึกด าบรรพ์ ไดโนเสาร์ ฟอสซิล 40 6.4 

สถานที่กว้างใหญ่ สวยงาม สะอาด บรรยากาศดี 31 5.0 

การสตัฟฟ์สัตว์ สัตว์ต่างๆ 29 4.7 

หุ่นยนต์ หุ่นจ าลองพูดได้ 20 3.2 

เทคโนโลยีใหม่ๆ ล้ าสมัย 19 3.0 

ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 17 2.7 

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือให้ค าแนะน าดี 17 2.7 

นิทรรศการต่างๆ  นิทรรศการในหลวง 15 2.4 

ท้องฟ้าจ าลอง อวกาศ ดวงดาว ดาราศาสตร์ 14 2.2 

big bang theatre 13 2.1 

IT ประวัติ IT เทคโนโลยีการสื่อสาร 12 1.9 

ความพร้อมของอุปกรณ์ที่น ามาแสดง ทันสมัย 11 1.8 

แหล่งก าเนิดไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า 10 1.6 

บอลพลาสมา บอลไฟฟ้า 7 1.1 

Gallery show 6 1.0 

แรงดัน แรงลม 5 0.8 

แผ่นดินไหว การสั่นสะเทือนพ้ืนดิน 4 0.6 

บ้านในอนาคต 4 0.6 
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สิ่งที่ชอบหรือประทับใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 

Maker space ท าดาบเลเซอร์ 4 0.6 

ไทรสุขสันต์ 2 0.3 

เครื่องมือกล 2 0.3 

จ าลองขับแทรกเตอร์ ปลูกข้าว 2 0.3 

เลโก ้ 2 0.3 

science dome 2 0.3 

จ าลองการขับรถ 2 0.3 

ตึกลูกเต๋า 2 0.3 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 1 0.2 

ท าจรวด 1 0.2 

ประกอบหุ่น ev. 3 1 0.2 

walk rally 1 0.2 

วัฒนธรรมไทย ผ้าไทย 1 0.2 

แรงโน้มถ่วง 1 0.2 

ชีวิตหมีข้ัวโลก 1 0.2 

รวม 623 100.0 
หมายเหตุ: เป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง ค านวณเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
 
 สิ่งที่ชอบหรือประทับใจมากที่สุดในการเข้าร่วมกิจกรรมจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 623 
คน คือ ได้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็น น่าตื่นตาตื่นใจ แปลกใหม่
น่าสนใจ นอกห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 26.7 รองลงมาคือ ได้ท ากิจกรรมที่หลากหลาย ได้ลงมือทดลอง
วิทยาศาสตร์ด้วยตัวเอง ได้ท าของเล่นวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 13.2 ถ้ าน้ าตก ระบบป่านิเวศน์คิด
เป็นร้อยละ 12.2 มนุษย์ถ้ า มนุษย์ยุคดึกด าบรรพ์ ไดโนเสาร์ ฟอสซิล คิดเป็นร้อยละ 6.4 และสถานที่
กว้างใหญ่ สวยงาม สะอาด บรรยากาศดี คิดเป็นร้อยละ 5.0 ดังตารางที่ 2.4.1 
 

ตารางที่ 2.4.2 ความคาดหวังก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์และเข้าร่วมกิจกรรม ณ อพวช. 
  

คาดหวัง จ านวน (คน) ร้อยละ 
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อยากได้ความรู้เพ่ิมเติม การเรียน การศึกษานอกโรงเรียน น าไปใช้ได้ 
ไปศึกษาต่อ 

177 37.4 

อยากเห็นสิ่งแปลกใหม่ นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ
จากอนาคต สิ่งแปลกใหม่ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ 

109 23.1 

อยากเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลาย ใหม่ๆ  50 10.6 

อยากเห็นก าเนิดมนุษย์โบราณ สัตว์ดึกด าบรรพ์ ฟอสซิลไดโนเสาร์ 36 7.6 

อยากเห็นสัตว์สตัฟฟ์ สัตว์ดอง สัตว์ต่างๆ แมลง สัตว์น้ า 26 5.5 

อยากทดลอง ประดิษฐ์ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 15 3.2 

อยากเห็นธรณีวิทยา ระบบนิเวศน์ ป่า น้ า น้ าตก 10 2.1 

อยากเห็นเครื่องจัก เครื่องกล เครื่องยนต์ 9 1.9 

อยากเห็น IT digital city คอมพิวเตอร์ เกมส์ 8 1.7 

อยากเห็นก าเนิดโลก จักวาล ดาว ดาราศาสตร์ 7 1.5 

อยากเห็นนิทรรศการที่หลากหลาย ทันสมัย 6 1.3 

อยากเห็นหุ่นยนต์ 6 1.3 

อยากเห็น BIGBANG THEATRE 3 0.6 

อยากเจอนักวิทยาศาสตร์ 3 0.6 

อยากเห็นแนวคิดการสร้างวัตถุจ าลอง 2 0.4 

อยากเห็นแหล่งพลังงาน พลาสมา 2 0.4 

อยากเห็นแรงโน้มถ่วง 1 0.2 

อยากเห็นห้องประกาศข่าว 1 0.2 

อยากน าความรู่ที่ได้มาพัฒนาทักษะของตนเอง 1 0.2 

อยากเห็นตึกลูกเต๋า 1 0.2 

รวม 473 100.0 
หมายเหตุ: เป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง ค านวณเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
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 ส าหรับความคาดหวังก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์และเข้าร่วมกิจกรรม ณ อพวช.  จากผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 473 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างอยากได้ความรู้เพ่ิมเติม การเรียน การศึกษานอก
โรงเรียน น าไปใช้ได้ ไปศึกษาต่อมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.4 รองลงมาคือ อยากเห็นสิ่งแปลกใหม่ 
นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆจากอนาคต สิ่งแปลกใหม่  ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ได้
ประสบการณ์ใหม่ๆ คิดเป็นร้อยละ 23.1 อยากเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลาย ใหม่ๆ คิดเป็นร้อยละ 
10.6 อยากเห็นก าเนิดมนุษย์โบราณ สัตว์ดึกด าบรรพ์ ฟอสซิลไดโนเสาร์ คิดเป็นร้อยละ 7.6 และอยาก
เห็นสัตว์สตัฟฟ์ สัตว์ดอง สัตว์ต่างๆ แมลง สัตว์น้ า คิดเป็นร้อยละ 5.5 ดังตารางที่ 2.4.2 
 
ตารางที่ 2.4.3 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของ สิ่งที่พบตรงกับสิ่งที่คิดหรือคาดหวังไว้ระดับใด หลัง      
                  เข้าชมพิพิธภัณฑ์และเข้าร่วมกิจกรรม ณ อพวช.  
 

ความคาดหวัง จ านวน ร้อยละ 

มากที่สุด 252 39.0 

มาก 305 47.2 

ปานกลาง  84 13.0 

น้อย 4 0.6 

น้อยที่สุด 1 0.2 

รวม 646 100.0 
 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 86.2 มีความคาดหวังมากถึงมากที่สุด (โดยในจ านวนนี้แบ่งเป็น
มาก คิดเป็นร้อยละ 47.2 และมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.0) ว่าหลังเข้าชมพิพิธภัณฑ์และเข้าร่วม
กิจกรรม ณ อพวช. แล้วสิ่งที่ได้พบตรงกับสิ่งที่คิดหรือคาดหวังไว้  ส่วนร้อยละ 13.0 มีความคาดหวัง
ระดับปานกลาง ขณะที่มีเพียงร้อยละ 0.8 ที่มีความคาดหวังน้อยถึงน้อยที่สุด (โดยในจ านวนนี้แบ่งเป็น
น้อย ร้อยละ 0.6 และน้อยที่สุด 0.2) ดังตารางที่ 2.4.3 
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ภาพที่ 2.4.1 แสดงค่าร้อยละของสิ่งที่พบตรงกับสิ่งที่คิดหรือคาดหวังไว้ระดับใด  
หลังเข้าชมพิพิธภัณฑ์และเข้าร่วมกิจกรรม ณ อพวช. 

 
ตารางที่ 2.4.4 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของ เหตุผลของสิ่งที่พบตรงกับสิ่งที่คิดหรือคาดหวังไว้ หลัง      
                  เข้าชมพิพิธภัณฑ์และเข้าร่วมกิจกรรม ณ อพวช.  
 

เหตุผลที่คาดหวังหลังเข้าชม จ านวน ร้อยละ 

ท าให้ได้ความรู้เพิ่มเติม ประสบการณ์เพ่ิมเติม  228 36.1 

ท าให้ได้พบสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยเห็น สิ่งที่น่าสนใจ 66 10.6 

ได้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 61 9.7 

มีกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจดี 46 7.3 

มีการบริการที่ดี ตึกสะอาด สวยงาม ดูทันสมัย บรรยากาศดี 39 6.1 

ท าการจ าลองได้เสมือนจริง มีธรรมชาติ วิว สวยงาม 32 5.1 

ได้เห็นนวัตกรรมสมัยใหม่ หุ่นยนต์ 19 3.0 

ได้อะไรมากกว่าที่คาดไว้ 14 2.2 

ท าให้ได้เจอกับสิ่งที่คิดไว้ 13 2.1 

ได้ลงมือท าจริงๆ 11 1.7 

ไม่ได้คาดหวัง ไม่มีสิ่งที่สนใจ ไม่ค่อยตื่นเต้น 10 1.6 

มากทีสุ่ด
39.0

มาก
47.2

ปานกลาง 
13.0

น้อย
0.6

น้อยทีสุ่ด
0.2
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เหตุผลที่คาดหวังหลังเข้าชม จ านวน ร้อยละ 

ท าให้เห็นสัตว์หลากหลายชนิด ความเป็นอยู่สัตว์ 10 1.6 

มีกิจกรรมน้อยไป 9 1.4 

น าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 9 1.4 

ได้เห็นภาพรวมของวิทยาศาสตร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 6 1.0 

มีเวลาเดิน เวลาร่วมกิจกรรมน้อยเกินไป 5 0.7 

ท าให้ได้เห็นเรื่องพลังงาน 5 0.7 

ได้ความรู้ไปสอน ไปท าสื่อการเรียน 5 0.7 

เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ ป้าย สื่อความรู้ให้เข้าใจง่าย 5 0.7 

กิจกรรมบางอย่างเด็กเข้าร่วมได้น้อย 4 0.6 

ได้เจอเพ่ือนๆ 3 0.5 

ท าให้ได้เห็นเครื่องยนต์ 3 0.5 

บางกิจกรรมปิด 3 0.5 

อยากเห็นสัตว์หลายๆ ชนิดแต่ไม่เห็น 2 0.3 

ท าให้ได้เห็นความหลากหลายของวัฒนธรรม 2 0.3 

ได้เห็นแรงดัน แรงโน้มถ่วง 2 0.3 

ได้เห็นเรื่องไฟฟ้า 2 0.3 

บางตัวอย่างไม่สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 0.3 

โซนในพิพิธภัณฑ์ แต่ละโซนไม่ค่อยเชื่อมโยงกัน 2 0.3 

ได้เห็นโลกอนาคต 2 0.3 

มีเครื่องเล่นท าให้เกิดกระบวนการทางความคิด 2 0.3 

คาดหวังเอาไว้มากกว่านี้ 1 0.2 

ได้เห็นเรื่องจักวาล 1 0.2 

ได้เห็นเรื่องข้าว 1 0.2 

ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก 1 0.2 

บางสิ่งที่ดูยังไม่เข้าใจ 1 0.2 
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เหตุผลที่คาดหวังหลังเข้าชม จ านวน ร้อยละ 

บางกิจกรรมดูคนน้อย 1 0.2 

ได้เห็นกิจกรรมการสื่อสาร ระบบต่างๆ 1 0.2 

ได้รู้เรื่องจักรกล 1 0.2 

บางโซนควรมีบรรยายให้ผู้ชม 1 0.2 

รวม 631 100.0 
หมายเหตุ: เป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง ค านวณเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
 
 ด้านเหตุผลของสิ่งที่พบตรงกับสิ่งที่คิดหรือคาดหวังไว้ หลังเข้าชมพิพิธภัณฑ์และเข้าร่วม
กิจกรรม ณ อพวช. จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 631 คน พบว่า ท าให้ได้ความรู้ เ พ่ิมเติม 
ประสบการณ์เพ่ิมเติมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.1 รองลงมาคือ ท าให้ได้พบสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยเห็น 
สิ่งที่น่าสนใจคิดเป็นร้อยละ 10.6 ได้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน คิดเป็นร้อยละ 9.7 มีกิจกรรมที่
หลากหลาย น่าสนใจดี คิดเป็นร้อยละ 7.3 และมีการบริการที่ดี ตึกสะอาด สวยงาม ดูทันสมัย 
บรรยากาศดี คิดเป็นร้อยละ 6.1 ดังตารางที่ 2.4.4 
 
ตารางที่ 2.4.5 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสิ่งที่ไม่ชอบมากที่สุดในเข้าชมพิพิธภัณฑ์และเข้าร่วม 
                  กิจกรรม 
 

สิ่งท่ีไม่ชอบ จ านวน ร้อยละ 

อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องเล่น ปิดปรับปรุง 26 26.9 

แต่ละตึกอยู่ไกลกันเดินแล้วปวดขา 9 9.4 

สัตว์น่ากลัว สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ สัตว์ทดลอง สมจริง 8 8.2 

มีวิทยากรน้อยเกินไป 6 6.2 

ร้านอาหารมีน้อย 4 4.1 

ไดโนเสาร์ 3 3.1 

มีคนมาเยอะ วุ่นวาย เสียงดัง 3 3.1 

จัดโซนงง เดินหลง 3 3.1 

แอร์เย็นไป 3 3.1 

ตรงกระจกพิพิธภัณฑ์ 2 2.1 



ห น้ า  | 46 
 

   โครงการส ารวจความตระหนักด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์                 
                                       และผู้เข้าร่วมกิจกรรม  องคก์ารพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ
 

สิ่งท่ีไม่ชอบ จ านวน ร้อยละ 

เจลล้างมือกลิ่นแรงไป 2 2.1 

ไฟป่า 2 2.1 

เขาวงกต 2 2.1 

ที่จอดรถเดินไกล 2 2.1 

เวลาท ากิจกรรมมีน้อย 2 2.1 

ห้ามเอาน้ าเข้ามาในพิพิธภัณฑ์ 2 2.1 

อยากให้หมุนกิจกรรมใหม่ๆ มาทุกเดือน 2 2.1 

เรื่องธรรมชาติมีน้อย 1 1.0 

ไม่มีที่ให้นักเรียนรับประทานอาหาร 1 1.0 

ไม่ชอบบางกิจกรรม 1 1.0 

เก้าอ้ีหมุน เวียนหัว 1 1.0 

เกี่ยวกับเคมีมีน้อย 1 1.0 

พิพิธภัณฑ์ปิดเร็ว 1 1.0 

อากาศร้อน 1 1.0 

VDO เยอะไปน่าเปลี่ยนรูปแบบน าเสนอ 1 1.0 

บางส่วนไม่เหมาะกับผู้มีปัญหาทางสายตา 1 1.0 

มีให้อ่านเยอะ ไม่ชอบอ่าน 1 1.0 

กิจกรรมท่องอวกาศไม่น่าสนใจ 1 1.0 

อยากให้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆให้ทราบด้วย 1 1.0 

สติ๊กเกอร์มากเกินไป 1 1.0 

อากาศไม่ถ่ายเท บางที่อับชื้น 1 1.0 

ตึกสารสนเทศชั้น 2 ไม่มีห้องน้ า 1 1.0 

ไม่รู้จะเริ่มจากตึกไหน 1 1.0 

รวม 97 100.0 
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 เมื่อถามว่าสิ่งที่ ไม่ชอบมากที่สุดในเข้าชมพิพิธภัณฑ์และเข้าร่วมกิจกรรมจากผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 97 คน คือ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องเล่น ปิดปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 26.9 
รองลงมาคือ แต่ละตึกอยู่ไกลกันเดินแล้วปวดขา คิดเป็นร้อยละ 9.4 สัตว์น่ากลัว สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์
มีพิษ สัตว์ทดลอง สมจริง คิดเป็นร้อยละ 8.2 มีวิทยากรน้อยเกินไป คิดเป็นร้อยละ 6.2 และ
ร้านอาหารมีน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.1 ดังตารางที่ 2.4.5 
 
ตารางที่ 2.4.6 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของความต้องการให้ทาง อพวช. จัดกิจกรรมทาง  
                  วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องใดเพ่ิมเติม หรือมีประเด็นทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
                  และนวัตกรรมใดที่อยากให้น าไปจัดเป็นกิจกรรมบ้าง 
 

ความต้องการ จ านวน ร้อยละ 

การแสดงโชว์วิทยาศาสตร์ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ 24 20.5 

การทดลองต่างๆทางวิทยาศาสตร์ พันธุกรรม ธาตุ ฟิสิกส์ 17 14.5 

โซนกิจกรรมเด็ก 14 12.0 

กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์มากกว่านี้ 8 6.7 

ระบบสุริยะ ดาราศาสตร์ ดูดาว แรงโน้มถ่วง 8 6.7 

ห้องอวกาศ ห้องนักบิน สถานีอวกาศ 7 6.0 

หุ่นยนต์ จักรกลมากขึ้น 5 4.3 

ของแจกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 4 3.3 

กิจกรรมกับสัตว์ วงจรชีวิตสัตว์ สิ่งมีชีวิต 4 3.3 

กิจกรรมเกี่ยวกับป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติทางทะเล 3 2.6 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 2 1.7 

อยากให้ไปท าค่ายในโรงเรียน เกี่ยวกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 2 1.7 

เรื่องไฟฟ้า พลังงาน 2 1.7 

กิจกรรมเกี่ยวกับ covid-19 2 1.7 

โปรแกรม 4D ภาพยนตร์ เกม กราฟิก แบบสมจริง 2 1.7 

AI 2 1.7 

การน าวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 1 0.9 

นักวิทยาศาสตร์จริงๆมาร่วมกิจกรม 1 0.9 
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ความต้องการ จ านวน ร้อยละ 

อาหารในอนาคต 1 0.9 

ป้องกันการใช้สายตาจากมือถือ 1 0.9 

เทคโนโลยีคมนาคมทางน้ า บก อากาศ 1 0.9 

การสื่อสารที่ทันสมัย 1 0.9 

การจัดป้ายนิทรรศการต่างๆ 1 0.9 

กิจกรรมเทคโนโลยียุคเก่า 1 0.9 

นิทรรศการหมุนเวียนเหตุการณ์ส าคัญ 1 0.9 

การแยกขยะ รีไซเคิล 1 0.9 

กิจกรรมนวัตกรรมทางการเกษตร 1 0.9 

รวม 117 100.0 
 
 ส่วนความต้องการให้ทาง อพวช. จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องใดเพ่ิมเติม หรือมี
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใดที่อยากให้น าไปจัดเป็นกิจกรรมบ้างพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างอยากให้มีการแสดงโชว์วิทยาศาสตร์ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ คิดเป็น
ร้อยละ 20.5 รองลงมาคือ การทดลองต่างๆทางวิทยาศาสตร์ พันธุกรรม ธาตุ ฟิสิกส์ คิดเป็นร้อยละ
14.5 โซนกิจกรรมเด็ก คิดเป็นร้อยละ 12.0 กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์มากกว่านี้  และระบบสุริยะ 
ดาราศาสตร์ ดูดาว แรงโน้มถ่วง คิดเป็นร้อยละ 6.7 เท่ากัน ดังตารางที ่2.4.6 
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ตารางที่ 2.4.7 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

ข้อเสนอแนะ จ านวน ร้อยละ 
อยากให้เพ่ิมเจ้าหน้าที่ วิทยากร ให้ข้อมูล ให้ความรู้ ค าชี้แนะในทุกจุด 
ทุกโซนทกุกิจกรรม ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ  

13 22.9 

อยากให้ประชาสัมพันธ์ ให้เด็กมาเยอะๆ อาจจะเป็นรูปแบบ
ประชาสัมพันธ์การศึกษา 

6 10.4 

ควรปรับปรุงอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี ทันสมัยตลอด 6 10.4 

ควรเพ่ิมร้านขายของ ขายน้ า ขายขนมเพ่ิมขึ้น 5 8.8 

ควรมีกิจกรรมเครื่องเล่นที่เป็นแบบครอบครัว ส าหรับเด็ก 4 7.0 

เพ่ิมกิจกรรม การแสดงโชว์ 4 7.0 

เพ่ิมหองน้ า ห้องน้ าน้อยเกินไป 3 5.3 

อยากให้เพ่ิมนวัตกรรม เทคโนโลยี แปลกใหม่ น าไปใช้ในชีวิตได้ 2 3.4 

อยากให้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง 2 3.4 

เพ่ิมความน่าสนใจให้มากกว่านี้ 2 3.4 

จ ากัดคนไม่ใหเ้ยอะเกินไป 1 1.8 

เพ่ิมของเล่นเด็ก 1 1.8 

ควรมีที่จอดรถใกล้ๆ  1 1.8 

อยากให้เปิดแอร์ให้เย็นน้อยกว่านี้ 1 1.8 

อยากให้มีผังให้เดินได้ทั่ว 1 1.8 

ราคาอาหารควรถูกกว่านี้ 1 1.8 

อยากให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาให้เด็กๆ ในทุกครั้งที่มา 1 1.8 

อยากให้มีการจัดสัญจร 1 1.8 

อยากให้เพ่ิมแหล่งก าเนิดไฟฟ้า พลังงานต่างๆ 1 1.8 

อยากให้เข้าชมฟรี 1 1.8 

รวม 57 100.0 
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 ส าหรับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 57 คนพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างอยากให้เพ่ิมเจ้าหน้าที่ วิทยากร ให้ข้อมูล ให้ความรู้ ค าชี้แนะในทุกจุด ทุกโซน ทุกกิจกรรม 
ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.9 รองลงมาคือ อยากให้ประชาสัมพันธ์ ให้เด็กมา
เยอะๆ อาจจะเป็นรูปแบบประชาสัมพันธ์การศึกษา และควรปรับปรุงอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี 
ทันสมัยตลอด คิดเป็นร้อยละ 10.4 เท่ากัน ควรเพ่ิมร้านขายของ ขายน้ า ขายขนมเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อย
ละ 8.8 และควรมีกิจกรรมเครื่องเล่นที่เป็นแบบครอบครัว ส าหรับเด็ก คิดเป็นร้อยละ 7.0 ดังตารางที่ 
2.4.7 
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บทที่ 3 
สรุปและข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 
3.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 646 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 56.0 ขณะที่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.0 มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 9-12 ปีมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมาคือ มีอายุอยู่ในช่วง 26-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.8 และมีอายุอยู่
ในช่วงอายุ 13-15 ปี  คิดเป็นร้อยละ 14.6  

 
 กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.2 รองลงมาคือ  
มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30.0 และมีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 11.5 ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.9 เป็นนักเรียน/นักศึกษา รองลงมาคือ              
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 13.5 และเป็นครู / อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 11.3  
 
 ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.5 มีที่อยู่ปัจจุบันอยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนร้อยละ 32.5
อยู่ที่ต่างจังหวัด โดยในจ านวนนี้อยู่ที่นครนายกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.3 รองลงมาคือ อยู่ที่ 
สมุทรสงคราม คิดเป็นร้อยละ 6.6 และพิจิตร คิดเป็นร้อยละ 4.3  
ตารางที่ 2.1.6 แสดงจ านวนและร้อยละของ จ านวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรม 
 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 62.1 รองลงมาคือ เคยเข้า
ร่วมแล้ว 1 - 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.2 และเคยเข้าร่วมแล้วมากกว่า 2 ครั้ง   คิดเป็นร้อยละ 18.7 
โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 51.4 เดินทางมากับโรงเรียน ส่วนร้อยละ 48.6 เดินทางมาด้วยตนเอง  

 
 กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างได้เข้าร่วมกับ อวพช . มากที่สุดคือ กิจกรรม Maker Space คิดเป็น
ร้อยละ 40.4 รองลงมาคือ Gallery Show คิดเป็นร้อยละ 37.2 Walk Rally และ Museum Trail 
คิดเป็นร้อยละ 25.1 Big Bang Theatre คิดเป็นร้อยละ 18.0  และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ คิดเป็น 
ร้อยละ 15.8  
 
 
 เมื่อถามถึงเหตุผลที่ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมเสริมศึกษาของ อพวช. พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 
65.3 ต้องการประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่นอกห้องเรียน รองลงมาคือ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยว
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 57.9 และเพ่ือความสนุกสนาน/ บันเทิง       
คิดเป็นร้อยละ 47.5  
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 ส าหรับความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างหลังจากการเข้าร่วมชมนิทรรศการ
และการเข้าร่วมกิจกรรมพบว่า ในภาพรวมได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ซึ่งแปลผลอยู่ในเกณฑ์มีความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์มาก ทั้งนี้เมื่อแยกพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 
ด้านที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ด้านที่ได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม และด้านที่ท าให้รู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 คะแนนเท่ากัน  
ซึ่งแปลผลอยู่ในเกณฑ์มีความตระหนักมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านที่หลังเข้าชมหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ท าให้เห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากขึ้น  ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 
คะแนน ซึ่งแปลผลอยู่ในเกณฑ์มีความตระหนักมากที่สุด และด้านที่กิจกรรมนี้ท าให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ หรืออยากพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 คะแนน ซึ่งแปลผลอยู่ในเกณฑ์
มีความตระหนักมากที่สุด ขณะที่ด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ ด้านที่ท าให้เกิดแรงบันดาลใจ และ
อยากประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 คะแนน ซึ่งแปลผลอยู่ในเกณฑ์มีความ
ตระหนักมาก 
 

ส่วนความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์หลังจากการเข้าร่วมชมนิทรรศการและการเข้าร่วม
กิจกรรม จากผู้ให้คะแนน 4 และ 5 ในแต่ละด้านพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์หลังจากการเข้าร่วมชมนิทรรศการและการเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 82.4 โดยด้าน 
ที่มีความตระหนักมากที่สุดคือ ด้านท าให้รู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลินด้าน คิดเป็นร้อยละ 90.6 
รองลงมาคือ ด้านที่ได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
คิดเป็นร้อยละ 90.1 และด้านทีห่ลังเข้าชมหรือเข้าร่วมกิจกรรมท าให้เห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากข้ึน คิดเป็นร้อยละ 88.1  
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 ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์พบว่า ในภาพรวมได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งแปลผลอยู่ในเกณฑ์มีความพึงพอใจมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อแยก
พิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่ได้คะแนนมากท่ีสุดคือ ด้านความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการ 
ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 คะแนน ซึ่งแปลผลอยู่ในเกณฑ์มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 คะแนน ซึ่งแปลผลอยู่ในเกณฑ์มีความพึงพอใจมากที่สุด
ด้านด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 คะแนน ซึ่งแปลผลอยู่ในเกณฑ์มีความพึงพอใจ
มากที่สุด และด้านกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 คะแนน    
ซึ่งแปลผลอยู่ในเกณฑ์มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 
 เมื่อถามถึงความความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการให้บริการของพิพิธภัณฑ์จากผู้ตอบจ านวน 
4 คนพบว่า ความคิดเห็นในส่วนของความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็น
เพ่ิมเติมว่า ท าได้ ดีมาก/ Big Bang theatre น่าจะนานกว่านี้/ ให้อิสระกับการเรียนรู้ตามความสนใจ
เด็กๆ และน่าจะเปิดถึง 20:00 น. โดยคิดเป็นร้อยละ 25.0 เท่ากัน 
 
 ด้านความคิดเห็นเพ่ิมเติมในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจากผู้ตอบจ านวน 1 คนพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าตามสถานที่ในแต่ละพิพิธภัณฑ์ได้ดีมาก  
 
 ส่วนด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและด้านกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ ไม่มา
ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 เมื่อถามถึงสิ่งที่ชอบหรือประทับใจมากที่สุดในการเข้าร่วมกิจกรรมจากผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวน 623 คน พบว่าคือ ได้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็น น่าตื่นตา
ตื่นใจ แปลกใหม่น่าสนใจ นอกห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 26.7 รองลงมาคือ ได้ท ากิจกรรมที่หลากหลาย 
ได้ลงมือทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยตัวเอง ได้ท าของเล่นวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 13.2 และถ้ าน้ าตก 
ระบบป่านิเวศน์คิดเป็นร้อยละ 12.2  
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 ส าหรับความคาดหวังก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์และเข้าร่วมกิจกรรม ณ อพวช.  จากผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 473 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างอยากได้ความรู้เพ่ิมเติม การเรียน การศึกษานอก
โรงเรียน น าไปใช้ได้ ไปศึกษาต่อมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.4 รองลงมาคือ อยากเห็นสิ่งแปลกใหม่ 
นวัตกรรมเทคโนโลยี ใหม่ๆ สิ่ งประดิษฐ์ ใหม่ๆจากอนาคต สิ่ งแปลกใหม่  ที่น่าตื่นตาตื่นใจ                   
ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ คิดเป็นร้อยละ 23.1 และอยากเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลาย ใหม่ๆ คิดเป็น   
ร้อยละ 10.6  
 
 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 86.2 มีความคาดหวังมากถึงมากที่สุด (โดยในจ านวนนี้
แบ่งเป็นมาก คิดเป็นร้อยละ 47.2 และมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.0) ว่าหลังเข้าชมพิพิธภัณฑ์และ
เข้าร่วมกิจกรรม ณ อพวช. แล้วสิ่งที่ได้พบตรงกับสิ่งที่คิดหรือคาดหวังไว้  ส่วนร้อยละ 13.0 มีความ
คาดหวังระดับปานกลาง ขณะที่มีเพียงร้อยละ 0.8 ที่มีความคาดหวังน้อยถึงน้อยที่สุด (โดยในจ านวน
นี้แบ่งเป็นน้อย ร้อยละ 0.6 และน้อยที่สุด 0.2)  
 
 ด้านเหตุผลของสิ่งที่พบตรงกับสิ่งที่คิดหรือคาดหวังไว้ หลังเข้าชมพิพิธภัณฑ์และเข้าร่วม
กิจกรรม ณ อพวช. จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 631 คน พบว่า ท าให้ได้ความรู้ เ พ่ิมเติม 
ประสบการณ์เพ่ิมเติมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.1 รองลงมาคือ ท าให้ได้พบสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยเห็น 
สิ่งที่น่าสนใจคิดเป็นร้อยละ 10.6 และได้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน คิดเป็นร้อยละ 9.7  
 
 ส่วนสิ่งที่ไม่ชอบมากที่สุดในเข้าชมพิพิธภัณฑ์และเข้าร่วมกิจกรรมจากผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวน 97 คนคือ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องเล่น ปิดปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 26.9 รองลงมาคือ แต่
ละตึกอยู่ไกลกันเดินแล้วปวดขา คิดเป็นร้อยละ 9.4 และสัตว์น่ากลัว สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ 
สัตว์ทดลอง สมจริง คิดเป็นร้อยละ 8.2  
 
 เมื่อถามถึงความต้องการให้ทาง อพวช. จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องใดเพ่ิมเติม 
หรือมีประเด็นทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใดที่อยากให้น าไปจัดเป็นกิจกรรมบ้างพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างอยากให้มีการแสดงโชว์วิทยาศาสตร์ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ   
คิดเป็นร้อยละ 20.5 รองลงมาคือ การทดลองต่างๆทางวิทยาศาสตร์ พันธุกรรม ธาตุ ฟิสิกส์ คิดเป็น
ร้อยละ14.5 และโซนกิจกรรมเด็ก คิดเป็นร้อยละ 12.0                   
 
 
3.2 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา  
 
 ส าหรับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 57 คนพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างอยากให้เพ่ิมเจ้าหน้าที่ วิทยากร ให้ข้อมูล ให้ความรู้ ค าชี้แนะในทุกจุด ทุกโซน ทุกกิจกรรม 
ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.9 รองลงมาคือ อยากให้ประชาสัมพันธ์ ให้เด็กมา
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เยอะๆ อาจจะเป็นรูปแบบประชาสัมพันธ์การศึกษา และควรปรับปรุงอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี 
ทันสมัยตลอด คิดเป็นร้อยละ 10.4 เท่ากัน ควรเพ่ิมร้านขายของ ขายน้ า ขายขนมเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อย
ละ 8.8 และควรมีกิจกรรมเครื่องเล่นที่เป็นแบบครอบครัว ส าหรับเด็ก คิดเป็นร้อยละ 7.0  
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ภาคผนวก ก 
ตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์เชิงไขว้   

(Cross tabulation) 
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1. การเปรียบเทียบข้อมูลด้วยตัวแปรเพศ 
 
1.1) ตารางเพศเปรียบเทียบกับการเข้าร่วมกิจกรรมกับ อพวช. 
 

เพศชาย 

กิจกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 

กิจกรรม Maker Space     122 43.0 

Gallery Show  105 37.0 

Walk Rally และ Museum Trail   66 23.2 

Big Bang Theatre 54 19.0 

การแสดงทางวิทยาศาสตร์   44 15.5 

Digital City                               29 10.2 

Science Dome 29 10.2 

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 27 9.5 

Play & Learn เพลินวิทย์ 17 6.0 

Mobile Show  16 5.6 

IT LAB                        14 4.9 

Research Show 12 4.2 

กิจกรรม Little Maker 12 4.2 

IT Collection 12 4.2 

IT Work Shop               11 3.9 

ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์  9 3.2 

อ่ืนๆ  28 9.9 
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เพศหญิง 

กิจกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 
กิจกรรม Maker Space     139 38.4 

Gallery Show  135 37.3 

Walk Rally และ Museum Trail   96 26.5 

Big Bang Theatre 62 17.1 

การแสดงทางวิทยาศาสตร์   58 16.0 

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 39 10.8 

Science Dome 36 9.9 

Digital City                               31 8.6 

Research Show 19 5.2 

Play & Learn เพลินวิทย์ 17 4.7 

IT LAB                        16 4.4 

IT Collection 9 2.5 

Mobile Show  7 1.9 

กิจกรรม Little Maker 7 1.9 

IT Work Shop               5 1.4 

ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์  3 0.8 

อ่ืนๆ  37 10.2 
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1.2) ตารางเพศเปรียบเทียบกับเหตุผลที่ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมเสริมศึกษาของ อพวช. 
 

เพศชาย 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต้องการประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่นอกห้องเรียน 173 60.9 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  156 54.9 

เพ่ือความสนุกสนาน/ บันเทิง                              139 48.9 

ชอบและสนใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกิจกรรม 91 32.0 

ได้ท าการทดลอง/ลงมือปฏิบัติจริง 85 29.9 

มาเยี่ยมชมนิทรรศการพิเศษหรือกิจกรรมพิเศษ  77 27.1 

จากเพ่ือน/ครอบครัวหรือบุตรหลานอยากเข้าร่วมกิจกรรม 55 19.4 
 
 

เพศหญิง 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต้องการประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่นอกห้องเรียน 249 68.8 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  218 60.2 

เพ่ือความสนุกสนาน/ บันเทิง                              168 46.4 

ชอบและสนใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกิจกรรม 126 34.8 

ได้ท าการทดลอง/ลงมือปฏิบัติจริง 122 33.7 

มาเยี่ยมชมนิทรรศการพิเศษหรือกิจกรรมพิเศษ  116 32.0 

จากเพ่ือน/ครอบครัวหรือบุตรหลานอยากเข้าร่วมกิจกรรม 69 19.1 
 
 
 
 
 
 
1.3) ตารางเพศเปรียบเทียบกับความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
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ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
เพศ 

ชาย หญิง 
1. ได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ค่าเฉลี่ย 4.27 4.44 

2. ได้มีพูดคุยความรู้กับเพ่ือนๆ ระหว่างท ากิจกรรมด้วยกัน ค่าเฉลี่ย 3.98 4.10 

3. ท าให้รู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ค่าเฉลี่ย 4.28 4.45 
4. กิจกรรมนี้ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ หรืออยากพัฒนา

สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ 
ค่าเฉลี่ย 4.17 4.26 

5. ท าให้อยากกลับบ้านไปหาความรู้เพิ่มเติม ค่าเฉลี่ย 3.89 4.04 
6. ได้พัฒนาทักษะการสังเกต การวบรวมข้อมูล การทดลอง 

วิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล 
ค่าเฉลี่ย 4.09 4.27 

7. ท าให้เกิดความสนใจเรียนรู้และอยากเข้าใจการเปลี่ยนแปลง
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรมมากขึ้น 

ค่าเฉลี่ย 4.09 4.27 

8. เกิดแรงบันดาลใจ และอยากประกอบอาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์ 

ค่าเฉลี่ย 3.88 4.00 

9. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียน การด าเนินชีวิต ค่าเฉลี่ย 4.11 4.27 
10. หลังเข้าชมหรือเข้าร่วมกิจกรรมท าให้เห็นความส าคัญของ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากขึ้น 
ค่าเฉลี่ย 4.21 4.38 

เฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ย 4.10 4.25 
 
 
 
       
 
 
 
 
1.4) ตารางเพศเปรียบเทียบกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
 

ความพึงพอใจ 
เพศ 

ชาย หญิง 
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1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ  ค่าเฉลี่ย 4.24 4.37 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.32 4.38 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ค่าเฉลี่ย 4.32 4.47 

4. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.41 4.48 

เฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ย 4.32 4.43 
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2. การเปรียบเทียบข้อมูลด้วยตัวแปรอาชีพ 
 
2.1) ตารางเพศเปรียบเทียบกับการเข้าร่วมกิจกรรมกับ อพวช. 
 

นักเรียน / นักศึกษา 

กิจกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 

กิจกรรม Maker Space     185 47.8 

Gallery Show  146 37.7 

Walk Rally และ Museum Trail   105 27.1 

Big Bang Theatre 61 15.8 

การแสดงทางวิทยาศาสตร์   57 14.7 

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 40 10.3 

Science Dome 34 8.8 

Digital City                               30 7.8 

Play & Learn เพลินวิทย์ 21 5.4 

IT LAB                        15 3.9 

กิจกรรม Little Maker 14 3.6 

Mobile Show  13 3.4 

IT Collection 13 3.4 

Research Show 12 3.1 

ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์  12 3.1 

IT Work Shop               10 2.6 

อ่ืนๆ  36 9.3 
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ครู / อาจารย์ 

กิจกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 

Walk Rally และ Museum Trail   43 58.9 

Gallery Show  37 50.7 

กิจกรรม Maker Space     21 28.8 

Big Bang Theatre 20 27.4 

การแสดงทางวิทยาศาสตร์   16 21.9 

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 12 16.4 

Science Dome 10 13.7 

Digital City                               7 9.6 

Play & Learn เพลินวิทย์ 6 8.2 

IT Collection 6 8.2 

IT LAB                        5 6.8 

Mobile Show  4 5.5 

Research Show 2 2.7 

กิจกรรม Little Maker 1 1.4 

IT Work Shop               1 1.4 

อ่ืนๆ 4 5.5 
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กลุ่มผู้ปกครอง 

กิจกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 

Gallery Show  57 30.6 

กิจกรรม Maker Space     55 29.6 

Big Bang Theatre 35 18.8 

การแสดงทางวิทยาศาสตร์   29 15.6 

Digital City                               23 12.4 

Science Dome 21 11.3 

Research Show 17 9.1 

Walk Rally และ Museum Trail   14 7.5 

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 14 7.5 

IT LAB                        10 5.4 

Play & Learn เพลินวิทย์ 7 3.8 

Mobile Show  6 3.2 

IT Work Shop               5 2.7 

กิจกรรม Little Maker 4 2.2 

IT Collection 2 1.1 

อ่ืนๆ  25 13.4 
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2.2) ตารางอาชีพเปรียบเทียบกับเหตุผลที่ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมเสริมศึกษาของ อพวช. 
 

นักเรียน / นักศึกษา 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต้องการประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่นอกห้องเรียน 254 65.6 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  214 55.3 

เพ่ือความสนุกสนาน/ บันเทิง                              180 46.5 

ได้ท าการทดลอง/ลงมือปฏิบัติจริง 116 30 

ชอบและสนใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกิจกรรม 113 29.2 

มาเยี่ยมชมนิทรรศการพิเศษหรือกิจกรรมพิเศษ  106 27.4 

จากเพ่ือน/ครอบครัวหรือบุตรหลานอยากเข้าร่วมกิจกรรม 45 11.6 
 
 

ครู / อาจารย์ 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต้องการประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่นอกห้องเรียน 64 87.7 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  64 87.7 

มาเยี่ยมชมนิทรรศการพิเศษหรือกิจกรรมพิเศษ  36 49.3 

ชอบและสนใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกิจกรรม 33 45.2 

เพ่ือความสนุกสนาน/ บันเทิง                              30 41.1 

ได้ท าการทดลอง/ลงมือปฏิบัติจริง 25 34.2 

จากเพ่ือน/ครอบครัวหรือบุตรหลานอยากเข้าร่วมกิจกรรม 5 6.8 
 
 
 
 
 
 

ผู้ปกครอง 
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เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต้องการประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่นอกห้องเรียน 104 55.9 

เพ่ือความสนุกสนาน/ บันเทิง                              97 52.2 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  96 51.6 

จากเพ่ือน/ครอบครัวหรือบุตรหลานอยากเข้าร่วมกิจกรรม 74 39.8 

ชอบและสนใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกิจกรรม 71 38.2 

ได้ท าการทดลอง/ลงมือปฏิบัติจริง 66 35.5 

มาเยี่ยมชมนิทรรศการพิเศษหรือกิจกรรมพิเศษ  51 27.4 
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2.3) ตารางอาชีพเปรียบเทียบกับความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
          

ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
อาชีพ 

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
1. ได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ค่าเฉลี่ย 4.35 4.44 4.38 

2. ได้มีพูดคุยความรู้กับเพ่ือนๆ ระหว่างท า
กิจกรรมด้วยกัน 

ค่าเฉลี่ย 4.03 4.25 4.00 

3. ท าให้รู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ค่าเฉลี่ย 4.35 4.45 4.39 
4. กิจกรรมนี้ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ หรือ

อยากพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ 
ค่าเฉลี่ย 4.19 4.41 4.22 

5. ท าให้อยากกลับบ้านไปหาความรู้เพิ่มเติม ค่าเฉลี่ย 3.79 4.37 4.19 
6. ได้พัฒนาทักษะการสังเกต การวบรวมข้อมูล 

การทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล 
ค่าเฉลี่ย 4.14 4.42 4.19 

7. ท าให้เกิดความสนใจเรียนรู้และอยากเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
นวัตกรรมมากขึ้น 

ค่าเฉลี่ย 4.11 4.44 4.27 

8. เกิดแรงบันดาลใจ และอยากประกอบอาชีพ
ด้านวิทยาศาสตร์ 

ค่าเฉลี่ย 3.83 4.32 4.04 

9. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียน การ
ด าเนินชีวิต 

ค่าเฉลี่ย 4.17 4.38 4.20 

10. หลังเข้าชมหรือเข้าร่วมกิจกรรมท าให้เห็น
ความส าคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมมากขึ้น 

ค่าเฉลี่ย 4.25 4.49 4.35 

เฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ย 4.12 4.40 4.22 
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2.4) ตารางอาชีพเปรียบเทียบกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
 

ความพึงพอใจ 
อาชีพ 

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ  ค่าเฉลี่ย 4.22 4.38 4.47 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.27 4.38 4.51 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ค่าเฉลี่ย 4.36 4.42 4.51 

4. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.38 4.48 4.57 

เฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ย 4.31 4.42 4.52 
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3. การเปรียบเทียบข้อมูลด้วยตัวแปรจ านวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
3.1) ตารางจ านวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบกับการเข้าร่วมกิจกรรมกับ อพวช. 
 

เข้าร่วมเป็นครั้งแรก 

กิจกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 

Gallery Show  157 39.2 

กิจกรรม Maker Space     157 39.2 

Walk Rally และ Museum Trail   121 30.2 

การแสดงทางวิทยาศาสตร์   67 16.7 

Big Bang Theatre 63 15.7 

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 34 8.5 

Digital City                               28 7 

Science Dome 25 6.2 

Mobile Show  14 3.5 

Play & Learn เพลินวิทย์ 14 3.5 

IT Collection 14 3.5 

IT LAB                        12 3 

Research Show 10 2.5 

กิจกรรม Little Maker 9 2.2 

IT Work Shop               7 1.7 

ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์  7 1.7 

อ่ืนๆ  42 10.5 
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วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ
 

เข้าร่วมมากกว่า 1 ครั้ง 

กิจกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 

กิจกรรม Maker Space     104 42.4 

Gallery Show 83 33.9 

Big Bang Theatre 53 21.6 

Walk Rally และ Museum Trail  41 16.7 

Science Dome 40 16.3 

การแสดงทางวิทยาศาสตร์   35 14.3 

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 32 13.1 

Digital City                              32 13.1 

Research Show 21 8.6 

Play & Learn เพลินวิทย์ 20 8.2 

IT LAB                       18 7.3 

กิจกรรม Little Maker 10 4.1 

Mobile Show 9 3.7 

IT Work Shop               9 3.7 

IT Collection 7 2.9 

ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์  5 2.0 

อ่ืนๆ  23 9.4 
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วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ
 

3.2) ตารางจ านวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบกับเหตุผลที่ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมศึกษาของ อพวช. 
 

เข้าร่วมเป็นครั้งแรก 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต้องการประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่นอกห้องเรียน 259 64.6 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  230 57.4 

เพ่ือความสนุกสนาน/ บันเทิง                              171 42.6 

ชอบและสนใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกิจกรรม 129 32.2 

ได้ท าการทดลอง/ลงมือปฏิบัติจริง 116 28.9 

มาเยี่ยมชมนิทรรศการพิเศษหรือกิจกรรมพิเศษ  94 23.4 

จากเพ่ือน/ครอบครัวหรือบุตรหลานอยากเข้าร่วมกิจกรรม 53 13.2 
 
 

เข้าร่วมมากกว่า 1 ครั้ง 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต้องการประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่นอกห้องเรียน 163 66.5 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  144 58.8 

เพ่ือความสนุกสนาน/ บันเทิง                              136 55.5 

มาเยี่ยมชมนิทรรศการพิเศษหรือกิจกรรมพิเศษ  99 40.4 

ได้ท าการทดลอง/ลงมือปฏิบัติจริง 91 37.1 

ชอบและสนใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกิจกรรม 88 35.9 

จากเพ่ือน/ครอบครัวหรือบุตรหลานอยากเข้าร่วมกิจกรรม 71 29.0 
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3.3) ตารางจ านวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบกับความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
          

ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
จ านวนเข้าร่วม 

ครั้งแรก มากกว่า 1 ครั้ง 
1. ได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ค่าเฉลี่ย 4.33 4.44 

2. ได้มีพูดคุยความรู้กับเพ่ือนๆ ระหว่างท ากิจกรรม
ด้วยกัน 

ค่าเฉลี่ย 4.05 4.04 

3. ท าให้รู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ค่าเฉลี่ย 4.34 4.44 
4. กิจกรรมนี้ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ หรืออยาก

พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ 
ค่าเฉลี่ย 4.19 4.28 

5. ท าให้อยากกลับบ้านไปหาความรู้เพิ่มเติม ค่าเฉลี่ย 3.93 4.04 
6. ได้พัฒนาทักษะการสังเกต การวบรวมข้อมูล การ

ทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล 
ค่าเฉลี่ย 4.17 4.22 

7. ท าให้เกิดความสนใจเรียนรู้และอยากเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
นวัตกรรมมากขึ้น 

ค่าเฉลี่ย 4.16 4.24 

8. เกิดแรงบันดาลใจ และอยากประกอบอาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์ 

ค่าเฉลี่ย 3.91 4.01 

9. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียน การ
ด าเนินชีวิต 

ค่าเฉลี่ย 4.21 4.19 

10. หลังเข้าชมหรือเข้าร่วมกิจกรรมท าให้เห็น
ความส าคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมมากขึ้น 

ค่าเฉลี่ย 4.27 4.35 

เฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ย 4.16 4.23 
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วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ
 

3.4) ตารางจ านวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
 

ความพึงพอใจ 
จ านวนเข้าร่วม 

ครั้งแรก มากกว่า 1 ครั้ง 
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ  ค่าเฉลี่ย 4.24 4.43 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.27 4.48 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ค่าเฉลี่ย 4.33 4.53 

4. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.38 4.55 

เฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ย 4.31 4.50 
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4. การเปรียบเทียบข้อมูลด้วยตัวแปรการเดินทาง 
 
4.1) ตารางการเดินทางเปรียบเทียบกับการเข้าร่วมกิจกรรมกับ อพวช. 
 

เดินทางมากับโรงเรียน 

กิจกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 

กิจกรรม Maker Space     163 49.1 

Gallery Show  136 41.0 

Walk Rally และ Museum Trail   135 40.7 

Big Bang Theatre 64 19.3 

การแสดงทางวิทยาศาสตร์   54 16.3 

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 44 13.3 

Science Dome 23 6.9 

Digital City                               18 5.4 

Play & Learn เพลินวิทย์ 17 5.1 

IT Collection 14 4.2 

IT LAB                        13 3.9 

Mobile Show  12 3.6 

Research Show 12 3.6 

กิจกรรม Little Maker 11 3.3 

IT Work Shop               8 2.4 

ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์  8 2.4 

อ่ืนๆ  21 6.3 
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วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ
 

เดินทางมาด้วยตนเอง 

กิจกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 

Gallery Show  104 33.1 

กิจกรรม Maker Space     98 31.2 

Big Bang Theatre 52 16.6 

การแสดงทางวิทยาศาสตร์   48 15.3 

Digital City                               42 13.4 

Science Dome 42 13.4 

Walk Rally และ Museum Trail   27 8.6 

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 22 7.0 

Research Show 19 6.1 

Play & Learn เพลินวิทย์ 17 5.4 

IT LAB                        17 5.4 

Mobile Show  11 3.5 

กิจกรรม Little Maker 8 2.5 

IT Work Shop               8 2.5 

IT Collection 7 2.2 

ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์  4 1.3 

อ่ืนๆ  44 14.0 
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4.2) ตารางการเดินทางเปรียบเทียบกับเหตุผลที่ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมเสริมศึกษาของ อพวช. 
 

เดินทางมากับโรงเรียน 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต้องการประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่นอกห้องเรียน 239 72.0 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  208 62.7 

เพ่ือความสนุกสนาน/ บันเทิง                              133 40.1 

ชอบและสนใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกิจกรรม 99 29.8 

ได้ท าการทดลอง/ลงมือปฏิบัติจริง 98 29.5 

มาเยี่ยมชมนิทรรศการพิเศษหรือกิจกรรมพิเศษ  96 28.9 

จากเพ่ือน/ครอบครัวหรือบุตรหลานอยากเข้าร่วมกิจกรรม 19 5.7 
 
 

เดินทางมาด้วยตนเอง 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต้องการประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่นอกห้องเรียน 183 58.3 

เพ่ือความสนุกสนาน/ บันเทิง                              174 55.4 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  166 52.9 

ชอบและสนใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกิจกรรม 118 37.6 

ได้ท าการทดลอง/ลงมือปฏิบัติจริง 109 34.7 

จากเพ่ือน/ครอบครัวหรือบุตรหลานอยากเข้าร่วมกิจกรรม 105 33.4 

มาเยี่ยมชมนิทรรศการพิเศษหรือกิจกรรมพิเศษ  97 30.9 
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4.3) ตารางการเดินทางเปรียบเทียบกับความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
          

ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
การเดินทางมา 

โรงเรียน ด้วยตนเอง 
1. ได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ค่าเฉลี่ย 4.37 4.37 

2. ได้มีพูดคุยความรู้กับเพ่ือนๆ ระหว่างท ากิจกรรม
ด้วยกัน 

ค่าเฉลี่ย 4.08 4.01 

3. ท าให้รู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ค่าเฉลี่ย 4.30 4.45 
4. กิจกรรมนี้ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ หรืออยาก

พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ 
ค่าเฉลี่ย 4.21 4.24 

5. ท าให้อยากกลับบ้านไปหาความรู้เพิ่มเติม ค่าเฉลี่ย 3.88 4.07 
6. ได้พัฒนาทักษะการสังเกต การวบรวมข้อมูล การ

ทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล 
ค่าเฉลี่ย 4.15 4.22 

7. ท าให้เกิดความสนใจเรียนรู้และอยากเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
นวัตกรรมมากขึ้น 

ค่าเฉลี่ย 4.11 4.27 

8. เกิดแรงบันดาลใจ และอยากประกอบอาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์ 

ค่าเฉลี่ย 3.91 3.99 

9. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียน การ
ด าเนินชีวิต 

ค่าเฉลี่ย 4.18 4.22 

10. หลังเข้าชมหรือเข้าร่วมกิจกรรมท าให้เห็น
ความส าคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมมากขึ้น 

ค่าเฉลี่ย 4.24 4.37 

เฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ย 4.14 4.22 
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3.4) ตารางจ านวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
 

ความพึงพอใจ 
การเดินทางมา 

โรงเรียน ด้วยตนเอง 

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ  ค่าเฉลี่ย 4.21 4.37 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.24 4.01 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ค่าเฉลี่ย 4.31 4.45 

4. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.34 4.24 

เฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ย 4.28 4.27 
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5. การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างตัวแปรตึกพิพิธภัณฑ์กับอาชีพ 
 

พิพิธภัณฑ์ 
อาชีพ 

รวม 
นร. ครู เอกชน รัฐ ส่วนตัว อ่ืนๆ 

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 
129 26 25 17 17 3 217 
20.0 4.0 3.9 2.6 2.6 0.5 33.6 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
95 21 24 10 12 2 164 

14.7 3.3 3.7 1.5 1.9 0.3 25.4 

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
90 16 25 3 17 0 151 

13.9 2.5 3.9 0.5 2.6 0.0 23.4 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
73 10 13 3 12 3 114 

11.3 1.5 2.0 0.5 1.9 0.5 17.6 

รวม 
387 73 87 33 58 8 646 
59.9 11.3 13.5 5.1 9.0 1.2 100.0 
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6. การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างตัวแปรตึกพิพิธภัณฑ์กับวิธีการเดินทาง 
 

พิพิธภัณฑ์ 
เดินทางมา 

รวม 
รร. ด้วยตนเอง 

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 
113 104 217 
17.5 16.1 33.6 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
79 85 164 

12.2 13.2 25.4 

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
76 75 151 

11.8 11.6 23.4 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
63 51 114 
9.8 7.9 17.6 

รวม 
331 315 646 
51.2 48.8 100.0 
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7. การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างตัวแปรตึกพิพิธภัณฑ์กับอาชีพแยกตามวิธีการเดินทางมากับ
โรงเรียน 

 

พิพิธภัณฑ์ 
อาชีพ 

รวม 
นร. ครู 

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 
89 24 113 

26.9 7.3 34.1 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
62 17 79 

18.7 5.1 23.9 

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
60 16 76 

18.1 4.8 23.0 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
53 10 63 

16.0 3.0 19.0 

รวม 
264 67 331 
79.8 20.2 100.0 
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8. การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างตัวแปรตึกพิพิธภัณฑ์กับอาชีพแยกตามวิธีการเดินทางมาด้วย
ตนเอง 
 

พิพิธภัณฑ์ 
อาชีพ 

รวม 
นร. ครู เอกชน รัฐ ส่วนตัว อ่ืนๆ 

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 
40 2 25 17 17 3 104 

12.7 0.6 7.9 5.4 5.4 1.0 33.0 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
33 4 24 10 12 2 85 

10.5 1.3 7.6 3.2 3.8 0.6 27.0 

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
30 0 25 3 17 0 75 
9.5 0.0 7.9 1.0 5.4 0.0 23.8 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
20 0 13 3 12 3 51 
6.3 0.0 4.1 1.0 3.8 1.0 16.2 

รวม 
123 6 87 33 58 8 315 
39.0 1.9 27.6 10.5 18.4 2.5 100.0 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแบบสอบถาม 
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แบบส ารวจความคิดเห็นการเข้าชมพิพิธภัณฑ์และกิจกรรมเสริมศึกษา ณ อพวช. 
 

กิจกรรม....................................................... ตึกพิพิธภัณฑ์........................................... 
 

 แบบส ารวจชุดนี้ จัดท าขึ้นโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เพ่ือส ารวจ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมศึกษา ณ อพวช. อพวช.          
ขอรับรองว่าข้อมูลจากการตอบแบบส ารวจชุดนี้จะน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการพัฒนากิจกรรม
เสริมศึกษาเท่านั้นและจะไม่เผยแพร่ข้อมูลรายบุคคลโดยไม่รับอนุญาตจากท่าน 
 
ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย x หน้าค าตอบที่ท่านเลือก  

1. ข้อมูลทั่วไปของท่าน 
1.1. เพศ  (1) ชาย   (2) หญิง 
1.2. อายุ  (1) 9 - 12 ปี  (2) 13 – 15 ปี      (3) 16 – 18 ปี   

  (4) 19 – 25 ปี     (5) 26 – 40 ปี       (6) 41-60 ปี     (7) 60 ปีขึ้นไป 
1.3. การศึกษา  (1) ประถมศึกษา  (2) มัธยมศึกษาตอนตน้   (3) มัธยมศึกษาตอนปลาย      

  (4) ปวช./ปวส.    (5) ปริญญาตรี           (6) ปริญญาโท       
    (7) ปริญญาเอก      (8) อื่น ๆ ระบุ.................................. 

1.4. อาชีพ  (1) นักเรียน/ นักศึกษา   (2) ครู/ อาจารย์    (3) พนักงานบริษทัเอกชน
   (4) รับราชการ/ พนักงานองค์กรของรัฐ   (5) ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
   (6) อื่น ๆ ระบุ .............................. 

    1.5. ที่อยู่ปัจจุบัน  (1) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   (2) ต่างจังหวัด (ระบุ) ........... 
    1.6.  จ านวนคร้ังในการเข้าร่วมกิจกรรม  (1) เข้าร่วมเป็นคร้ังแรก  (2) เคยเข้าร่วมแล้ว 1-2 คร้ัง  
      (3) เคยมาแล้วมากกว่า 2 ครั้ง 
    1.7.  การเดินทางของท่าน       (1) เดินทางมากับโรงเรียน  (2) เดินทางมาด้วยตนเอง   
 
 
 
 
 
 
2. วันนี้ทา่นได้เข้าร่วมกิจกรรมใดบ้างกับ อพวช.(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (1)  Walk Rally และ Museum Trail     (2) การแสดงทางวิทยาศาสตร์   

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_68aPxuPYAhXEuI8KHRRBBGAQjRwIBw&url=https://pantip.com/topic/37056546&psig=AOvVaw2S2dByQPnMOGtyMytsIngf&ust=1516434833408016
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  (3) Gallery Show              (4) Mobile Show  
  (5)  Research Show                         (6) ห้องทดลองวิทยาศาสตร ์     
  (7) กิจกรรม Maker Space       (8) กิจกรรม Little Maker 
  (9)   Play & Learn เพลินวทิย์             (10) IT LAB                        
  (11) IT Work Shop                 (12) IT Collection 
  (13) Digital City                              (14) ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์  
  (15) Big Bang Theatre          (16) Science Dome 
  (17) อ่ืน ๆ.....................          
 
3. เหตุใดที่ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมเสริมศึกษาของ อพวช. (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (1) ต้องการประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่นอกห้องเรียน  
  (2) เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
  (3) ได้ท าการทดลอง/ลงมือปฏิบัติจริง                
  (4) มาเยี่ยมชมนิทรรศการพเิศษหรือกิจกรรมพิเศษ  
  (5) เพื่อความสนุกสนาน/ บนัเทิง                               
  (6) จากเพื่อน/ครอบครัวหรือบุตรหลานอยากเข้าร่วมกิจกรรม   
  (7) ชอบและสนใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกิจกรรม  
  (8) อื่น ๆ........................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. สิ่งท่านได้รบัหลังจากการเข้าร่วมชมนิทรรศการและเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

ข้อ ค าถาม 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ปานกลาง เห็นด้วย 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
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5. ความคิดเห็นเก่ียวกับการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ 
 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ 
น้อยที่สุด >>>>>>>>>>>>>>>มากที่สุด 

ความ
คิดเห็น
เพิ่มเติม 1 2 3 4 5 

1.ด้านกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการ
ให้บริการ  

      

2.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       
3.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก        

1 
ไ ด้ ค ว า ม รู้ แ ล ะ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง วิ ท ย าศ าสตร์  
เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

     

2 
ได้มีพูดคุยความรู้ กับ เพื่ อนๆ 
ระหว่างท ากิจกรรมด้วยกัน  

     

3 ท าให้รู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน      

4 
กิจกรรมนี้ท าใ ห้ เกิดความคิด
สร้างสรรค์  หรืออยากพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ  

     

5 
ท าให้อยากกลับบ้านไปหาความรู้
เพิ่มเติม  

     

6 
ได้พัฒนาทักษะการสังเกต กา
รวบรวมข้ อมู ล  กา รทดลอง 
วิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล 

     

7 

ท าให้เกิดความสนใจเรียนรู้และ
อยากเข้าใจการเปลี่ยนแปลงด้าน
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ เ ท ค โ น โ ล ยี  
นวัตกรรมมากข้ึน 

     

8 
เกิดแรงบันดาลใจ และอยาก
ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ 

     

9 
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
การเรียน การด าเนินชีวิต  

     

10 

หลังเข้าชมหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ท า ใ ห้ เ ห็ น ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมมากข้ึน 
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4.ความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการ       
 

6. สิ่งที่ชอบหรือประทบัใจมากทีส่ดุในการเข้าร่วมกิจกรรมคืออะไร เพราะอะไร 
................................................................................................................................................................... 

7. ก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์และเข้าร่วมกิจกรรม ณ อพวช.ท่านมีความคาดหวังอะไรบ้าง หรือคิดว่าจะพบ
อะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................... 

8. หลังเข้าชมพิพิธภัณฑ์และเข้าร่วมกิจกรรม ณ อพวช. แล้วสิ่งที่ทา่นได้พบตรงกบัสิ่งทีท่่านคิดหรือ
คาดหวังไว้ในระดับใด เพราะอะไร 

 (1) น้อยที่สุด      (2) น้อย      (3) ปานกลาง     (4) มาก      (5) มากทีสุ่ด        

................................................................................................................................................................... 
9. สิ่งที่ไมช่อบมากทีสุ่ดในเข้าชมพพิิธภัณฑ์และเข้าร่วมกิจกรรมคืออะไร เพราะอะไร 

................................................................................................................................................................... 
10. ท่านมีความต้องการให้ทาง อพวช. จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเร่ืองใดเพิ่มเติม หรือมีประเด็น

ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใดที่อยากให้น าไปจดัเป็นกิจกรรมบ้าง 
................................................................................................................................................................... 

11. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค 
รูปภาพบรรยากาศการเกบ็ข้อมลู 
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1. รูปภาพบรรยากาศการเก็บข้อมูลในตึกพิพิธภัณฑ์พระราม 9 
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รายชื่อคณะนักวิจัย 
 

ที่ปรึกษาโครงการ  อาจารย์อิสรีย์ ประดิษฐ์ธีระ 
หัวหน้าโครงการ   อาจารย์ณัฐดนัย สันธินันทน์ 
นักวิจัย   อาจารย์สุดารัตน์ ทองดวง 
ผู้ช่วยนักวิจัย   อาจารย์ภัชราวัลย์  เกิดทอง 
ผู้ช่วยนักวิจัย  อาจารย์สุรพรรณ์ จันทร์ผ่องศรี 
ผู้ประสานงานวิจัย  อาจารย์สุดปรารถนา  นครไชย 

 

 
 


