
สรุปแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปี 2564 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คำชี้แจง 

ตารางที่แสดงต่อไปนี้เป็นผลการสำรวจที่จำเป็นสำหรับการประเมินผลการจัดงานในภาพรวมของ
สถาบันการศึกษาที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้จัดงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ โดยมีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมดจำนวน 1,287 คน 

ผู้วิเคราะห์ได้ทำการวิเคราะห์แต่ละส่วนของแบบประเมินโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือหาความถี่ 
ร้อยละของความถี่ของคำถามแต่ละข้อ ค่าเฉลี่ย (Mean: x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: 
SD) ในแต่ละประเด็น ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม และแปลผลระดับความพึงพอใจโดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 
เกณฑ์การพิจารณาระดับความพึงพอใจ 

สำหรับข้อมูลระดับความพึงพอใจ ได้ทำการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ โดยคิดจากค่าคะแนนเฉลี่ยของ
ระดับความพึงพอใจในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ ซึ่งการอภิปรายผลแบบสอบถามเป็นแบบ
อันตรายภาค (Interval Scale) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,2549 : 129) ใช้สูตรการคำนวณความกว้างของ
อันตรภาคชั้น ดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น  =   

 
หลังจากการคำนวณช่วงระดับคะแนนดังกล่าวแล้วนำค่าที่ได้จากการคำนวณมาแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจ 5 
ระดับ ดังนี้ 

ระดับค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ระดับค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ระดับค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เข้าชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปี 2564 แบ่ง
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 1 ร้อยละของผู้เข้าชมงานที่ตอบแบบประเมินปี 2564 จำแนกตามข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
เพศ  
        ชาย   357 27.7 
        หญิง   930 72.3 

รวม 1,287 100.0 



ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
อายุ  
       15 – 20 ป ี 1,083 84.2 
       21 – 25 ป ี 191 14.8 
       26 - 40 ป ี 8 0.6 
       มากกว่า 40 ปี 5 0.4 

รวม 1,287 100.0 
ระดับการศึกษา  
      มัธยมปลาย/ปวช. 21 1.6 
     ปริญญาตรี/ปวส. 1,209 93.9 
     สูงกว่าปริญญาตรี 57 4.4 

รวม 1,287 100.0 
สถานะ/อาชีพ  

นักเรียน/นักศึกษา 
นักเรียน 23 1.8 
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1,222 94.9 
นักศึกษาสถาบันอ่ืน 27 2.1 
รวม (นักเรียน/นักศึกษา) 1,272 98.8 

       คร/ูอาจารย์ 13 1.01 
       บุคคลทั่วไป 2 0.2 

รวม 1,287 100.0 
   

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 72.3 เป็นเพศชาย และ ร้อยละ 27.7 เป็นหญิง     
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 15 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 84.2 รองลงมาคืออายุที่อยู่ในช่วง  
21 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.8 โดยผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีสถานะเป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
98.8 และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 93.9 
ตารางท่ี 2 ระดับความพึงพอใจต่อการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  SD ร้อยละ แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

349 
(2.0) 

685 
(53.2) 

231 
(17.9) 

20 
(1.6) 

2  
(0.2) 

4.06 
 

0.72 81.2 มาก 

2. การสื่อความเข้าใจ การ
นำเสนอเนื้อหาสาระ/ความรู้ 

307 
(23.9) 

772 
(60.0) 

198 
(15.4) 

7  
(0.5) 

3  
(0.2) 

4.07 
 

0.66 81.4 มาก 



ความน่าสนใจ ของนิทรรศการ
ในภาพรวม 
3. สามารถนำความรู้เชิงวิชาการ
ไปใช้ประโยชน์ได้ 

378 
(29.4) 

720 
(55.9) 

180 
(14.0) 

6  
(0.5) 

3  
(0.2) 

4.14 
 

0.67 82.8 มาก 

4. ความรู้ที่ท่านได้รับจากเนื้อหา
สาระของนิทรรศการ/กิจกรรม 
ในภาพรวม 

327 
(25.4) 

748 
(58.1) 

205 
(15.9) 

5 
 (0.4) 

2  
(0.2) 

4.08 
 

0.66 81.6 มาก 

5. การได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
เช่น การทดลอง การเล่นเกม 
การประกวดแข่งขัน 

218 
(16.9) 

526 
(40.9) 

405 
(31.5) 

114 
(8.9) 

24 
(1.9) 

3.62 
 

0.93 72.4 มาก 

6. ความพึงพอใจต่อการอำนวย
ความสะดวก/การให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ในภาพรวม 

308 
(23.9) 

686 
(53.3) 

279 
(21.7) 

9  
(0.7) 

5  
(0.4) 

4.00 
 

0.72 80.0 มาก 

รวม 4.00 0.56 80.0 มาก 
  

จากตารางที่ 2 ผลการประมินความพึงพอใจในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564
พบว่า โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในระดับมาก ( x = 4.00, SD = 0.56) คิดเป็นร้อยละความ
พึงพอใจ 80.00  โดยความพึงพอใจต่อทุกประเด็นข้อคำถามแต่ละข้ออยู่ในระดับมากด้วย 

เมื่อพิจารณาข้อคำถามในแต่ละประเด็น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในประเด็นความรู้เชิง
วิชาการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้วยคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด ในระดับมาก ( x = 4.14, SD = 0.67) 
คิดเป็นร้อยละ 82.8 รองลงมาผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ ความรู้ที่ท่านได้รับจากเนื้อหาสาระของ
นิทรรศการ/กิจกรรมในระดับมาก ด้วยร้อยละความพึงพอใจ 81.6 การสื่อความเข้าใจ การนำเสนอเนื้อหาสาระ/
ความรู้ รวมถึงความน่าสนใจของนิทรรศการ คิดเป็นร้อยละ 81.4 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 81.2 ความพึงพอใจต่อการอำนวยความสะดวก/การให้บริการของเจ้าหน้าที่  คิดเป็น
ร้อยละ 80.0 และการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้วยร้อยละความพึงพอใจ 72.4 ตามลำดับ 
 
รูปที่ 1 ฮีสโตแกรมแสดงระดับคะแนนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้ตอบแบบประเมิน
ก่อนและหลังเข้าชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 



 
  
ตารางท่ี 3 ระดับความรูด้้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมก่อนและหลังเข้าชมงาน 
 

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

จำนวน
ผู้ตอบ ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าสถิติ
ทดสอบ 

ค่า Sig. แปลผล
ระดับ

คะแนน 
ก่อนเข้าชมงาน 1,287 6.04 1.73 

34.13 <0.001 เพ่ิมข้ึน 
หลังเข้าชมงาน 1,287 7.55 1.45 

 
จากรูปที่ 1 และตารางที่ 3 พบว่า ระดับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้เข้าชมงาน

ก่อนการเข้าชมงานมีระดับความรู้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.04 คะแนน และหลังเข้าชมงานมีระดับความรู้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
7.55 โดยมีผู้เข้าชมงานที่ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นจากการเข้าชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.05 
ตารางท่ี 4 ประโยชน์จากการเข้าชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในปีนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

รายการ จำนวน ร้อยละ 
1. ได้ความรู้ใหม่/หลากหลาย 1109 86.2 
2. ได้ทำการทดลอง/กิจกรรม ที่สนุก/ท้าทาย 359 28.0 
3. พัฒนาตนเองให้คิดอย่างมีเหตุผล/สร้างสรรค ์ 542 42.1 
4. ได้นำความรู้ไปต่อยอด/ใช้ในชีวิตประจำวัน 664 51.5 
5. ได้แรงบันดาลใจในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 515 40.0 
  

จากตารางที่ 4 พบว่า ผูต้อบแบบประเมินมีความเห็นว่าจากการเขา้ร่วมงานสปัดาหวิ์ทยาศาสตรใ์นครัง้นี ้

ผูต้อบแบบประเมินไดร้บัความรูใ้หม่และหลากหลายมากที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 86.2 ของผูต้อบแบบประเมิน รองลงมา



คือ สามารถน าความรูไ้ปต่อยอด/ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้คิดเป็นรอ้ยละ 51.5 เป็นการพัฒนาตนเองใหค้ิดอย่างมี

เหตผุล/สรา้งสรรค ์คิดเป็นรอ้ยละ 42.1 และไดร้บัแรงบนัดาลใจในวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและนวตักรรม คิดเป็นรอ้ย

ละ 40.0 และไดท้ าการทดลอง / กิจกรรมที่สนกุ ทา้ทาย คิดเป็นรอ้ยละ 28.0 ของผูต้อบแบบประเมิน ตามล าดบั 

 
8. ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในปีต่อ ๆ ไป 
 มีผู้ตอบแบบประเมินมีข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในปี
ต่อๆ ไป จำนวน 221 คน จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 1,287 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 โดยข้อเสนอแนะ/ความ
คิดเห็นเพิ่มเติมเป็นดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5 ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติมในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

รายการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ความคิดเห็น 
กิจกรรมมีความน่าสนใจ / จัดกิจกรรมได้ดีมาก / อยากให้จัดกิจกรรมต่อไป
ทุก ๆ ปี 

63 28.5 

กิจกรรมครั้งนี้มีประโยชน์มาก ได้รับความรู้ และสามารถนำไปต่อยอดได้ 8 3.6 

ข้อเสนอแนะ 
ต้องการให้มีงานวิทยาศาสตร์เรื่อยๆ เพ่ือให้มีความรู้หลากหลายแนวคิดมาก
เพ่ิมข้ึน / จัดกิจกรรมเรื่อย ๆ / อยากให้มีการจัดกิจกรรมอีก 

31 14.0 

ควรจัดกิจกรรม/เพ่ิมกิจกรรมที่หลากหลายมากข้ึน/ เพ่ิมกิจกรรมที่น่าสนใจ /
เพ่ิมกิจกรรมที่ให้ความบันเทิงสอดแทรกความรู้ / แปลกใหม่ 

22 10.0 

ต้องการให้จัดงานแบบ onsite ที่มหาวิทยาลัยพะเยา (เพ่ือให้ได้รับความรู้ 
และความสนุกอย่างเต็มที่) 

20 9.0 

เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น / ให้น่าสนใจมากขึ้น / มีการกระจายข่าวให้
มากขึ้น 

20 9.0 

อยากให้ผู้เข้าชมงานได้มีส่วนร่วมมากข้ึน 10 4.5 

จัดงานให้ดีขึ้นทุกปี / จัดให้ดูสมจริงมากขึ้น / พัฒนางานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ 8 3.6 

จัดกิจกรรมเรื่องวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ / จัดให้มีการ
ทดลองให้เห็นจริง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และนำเสนอกลไกการ
ทำงาน 

6 2.7 

ควรมีเกม / กิจกรรมแจกรางวัลให้ผู้ชม 4 1.8 

กระชับเวลาให้มากกว่านี้ 4 1.8 
พูดให้เข้าใจ / มีการแจกแจงมากกว่านี้ /ผู้บรรยายพูดเร็วเกินไป 4 1.8 
จัดงานในวันเสาร์-อาทิตย์ 3 1.4 



รายการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
มีแหล่งประกาศกิจกรรมที่ชัดเจน 2 0.9 
ควรเเจ้งให้นิสิตทราบว่ามีกิจกรรมดี ๆ เเบบนี่ผ่านทาง MS Team / หลาย ๆ 
ช่องทางเพ่ือให้นิสิตได้มีส่วนร่วมโดยทั่วกัน 

2 0.9 

QR code ไม่ชัดเจน ทำให้สแกนไม่ได้ 1 0.5 
การแข่งขันมันมีความไม่ชัดเจน บางโรงเรียนอัดคลิปเป็นแบบโครงงานแต่
ภาพไม่ชัด 

1 0.5 

การคัดเลือกโครงงานผ่านไปเป็นรอบ ๆ และให้นำเสนอกับกรรมการโดยตรง 1 0.5 
ผลการตัดสินแต่ละ หัวข้อควรประกาศเลย 1 0.5 
อยากให้มีการจัดท้องฟ้าจำลอง หรือบูธโชว์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าร่วมได้ 1 0.5 
จัดกิจกรรมเน้นให้ความรู้แน่น ๆ 1 0.5 
มีกิจกรรมให้ปฏิบัติจริง 1 0.5 
อยากให้มีการทดลองที่ตื่นเต้นมากกว่านี้ 1 0.5 
อยากให้พาไปชมอาจารย์ใหญ่ 1 0.5 
เสียงเบาเกินไป 1 0.5 
ควรทำรูปแบบให้เข้าถึงง่ายสำหรับผู้ที่ไม่เคยรู้ 1 0.5 
ควรมี CG ทำให้น่าตื่นเต้นมากกว่านี้ 1 0.5 
อยากให้มีเวลามากกว่านี้ 1 0.5 
อยากให้มีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาอีก 1 0.5 

รวม 221 100.0 
 
 จากตารางที่ 5  ผู้ตอบแบบประเมินมีความเห็นว่าการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในภาพรวมปีนี้ทำได้ดี 
น่าสนใจและต้องการให้มีการจัดงานนเช่นนี้ต่อไป คิดเป็นร้อยละ 28.5 ของผู้ตอบแบบประเมินในข้อนี้ สำหรับ
ข้อเสนอแนะ ผู้ตอบแบบประเมินต้องการให้มีการจัดงานแบบนี้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 14.0 ของผู้ตอบแบบ
ประเมินในข้อนี้ 
 
 


