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4. ผลการประเมิน 
 

ส่วนที่ 1 การประเมินภาพรวมในการให้บริการของ สบร. 
 
1.1 การส ารวจระดับความพึงพอใจของแหล่งเรียนรู้ของ สบร. 
 
สรุปผลการประเมิน 
 
1) ภาพรวมผลการส ารวจความพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้ของ สบร. 

ผลการส ารวจความพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้ของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) พิจารณา
จากข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของแหล่งเรียนรู้ ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานการเรียนรู้  
(TK Park) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และมิวเซียมสยาม ซ่ึงมีรายละเอียดของผลส ารวจเป็นดังนี้ 

 

 
แผนภูมิที ่1 ผลการส ารวจความพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้ของ สบร. 

 
ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในแหล่งเรียนรู้ของ สบร. ในภาพรวมอยู่ในระดับ 

“พึงพอใจมากที่สุด” มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 หรือคิดเป็นร้อยละ 88.93 (Top-2-Boxes ร้อยละ 92.26) 
และหากพิจารณาผลส ารวจเฉพาะจาก 2 แหล่งเรียนรู้ (TK Park และมิวเซียมสยาม) มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.48 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.60 (Top-2-Boxes ร้อยละ 93.30) โดยเม่ือพิจารณาในแต่ละแหล่งเรียนรู้ พบว่า 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของแหล่งเรียนรู้ทุกแห่งอยู่ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” (ระดับ
คะแนน 4.20 ขึ้นไป) โดยมิวเซียมสยามมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสูงสุด อยู่ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.54 
หรือร้อยละ 90.80 (Top-2-Boxs ร้อยละ 92.68) รองลงมาคือ อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) อยู่ที่ค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.42 หรือคิดเป็นร้อยละ 88.40 (Top2Boxs ร้อยละ 93.91) และ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 
อยู่ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38 หรือคิดเป็นร้อยละ 87.59 (Top2Boxs ร้อยละ 90.19) ตามล าดับ  
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แผนภูมิที่ 2 ภาพรวมเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของ สบร. 
 
เม่ือเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของ สบร. พบว่า ในภาพรวม 

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวัง เท่ากับ 0.21 และหากพิจารณาผลส ารวจเฉพาะจาก 2 แหล่ง
เรียนรู้ (TK Park และมิวเซียมสยาม) พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวัง เท่ากับ 0.21 เช่นกัน 
ซ่ึง หากพิจารณาแต่ละแหล่งเรียนรู้พบว่า มิวเซียมสยาม มีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวังมากที่สุด เท่ากับ 
0.36 รองลงมาคือ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) มีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวัง เท่ากับ 0.19 
และอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) มีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวังเท่ากับ 0.07 ตามล าดับ 

 

แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้ของ สบร. 
 
เม่ือพิจารณาตามประเด็นการส ารวจพบว่า ระดับความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ อยู่ในระดับมากที่สุด 

ในทุกประเด็นทั้ง 3 แหล่งเรียนรู้ โดยหากพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก
มิวเซียมสยามมีระดับความพึงพอใจสูงสุดที่ระดับคะแนน 4.51 ในด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ    
มิวเซียมสยามมีระดับความพึงพอใจสูงสุดที่ระดับคะแนน 4.59 ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ      
มิวเซียมสยามมีระดับความพึงพอใจสูงสุดที่ระดับคะแนน 4.55 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) มีระดับความพึงพอใจสูงสุดที่ระดับคะแนน 4.41 และด้านภาพรวมจาก
การใช้บริการ อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) มีระดับความพึงพอใจสูงสุดที่ระดับคะแนน 4.55 ส าหรับมิวเซียม
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เฉพาะ  TK Park และมิวเซียมสยาม 3 แหล่งเรียนรู้ 
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สยามไม่ได้มีการส ารวจความพึงพอใจในประเด็นเร่ืองวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก      
ในพ้ืนที่หลักท่ีให้บริการเพ่ือจัดนิทรรศการหลักไม่มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว้ส าหรับให้บริการ 

 
2) สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจในบริการเปรียบเทียบ 3 ปี (ปี 2559-2561) 
 

 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบ 3 ปี (ปี 2559-2561) พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ 

พึงพอใจมากที่สุด และเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี  โดยในปี 2561 ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นจาก
ปี 2560 (+0.01 คะแนน) เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 (+0.04 คะแนน) และเม่ือเปรียบเทียบ 3 ปี จ าแนกตาม 

แต่ละด้านของความพึงพอใจในภาพรวม พบว่า ทุกด้านมีระดับค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับ        
“พึงพอใจมากที่สุด”  มี 2 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ได้แก่ ด้านสถานที่และ   
สิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในปี 2561 เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 (+0.01 คะแนน) เพ่ิมขึ้น
จากปี 2559 (+0.05 คะแนน)  ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจปี 2561 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 (+0.18 คะแนน) เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 (+0.20 คะแนน) และด้านกระบวนการหรือขั้นตอน
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจปี 2561 เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 (+0.14 คะแนน) เพ่ิมขึ้นจากปี 2559  
(+0.10 คะแนน) โดยด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการมีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจตลอด 3 ปี เพ่ิมขึ้น
มากท่ีสุด (+0.20คะแนน) โดยในปี 2561 มีประเด็นที่ไม่ได้ส ารวจความพึงพอใจได้แก่ ด้านคุณภาพ/ประโยชน์/
ความคุ้มค่าของการให้บริการ โดยเพ่ิมการส ารวจในประเด็นด้านด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
และด้านภาพรวมจากการใช้บริการแทน 

 

แผนภูมิที่ 4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ปี 2559-2561 

3)  ผลการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังรายหน่วยงาน ปี 2561 

3.1)  ผลการส ารวจความพึงพอใจในบริการของอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)  
 

 การศึกษาด้วยการส ารวจข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผู้ รับบริการของ อุทยานการเรียนรู้  
(TK Park) เพ่ือค้นหาระดับความพึงพอใจ ความคาดหวัง ประเด็นความคิดเห็นต่างๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการของอุทยานการเรียนรู้ต่อไป ผลการส ารวจ เป็นดังนี้ 
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การส ารวจข้อมูลเชิงปริมาณจากการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ลักษณะของผู้ใช้บริการ 
การสุ่มส ารวจผู้ใช้บริการของอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) จ านวน 400 ตัวอย่าง เป็นเพศหญิง 282 
คน (ร้อยละ 70.50) เพศชาย 118 คน (ร้อยละ 29.50) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 
19-22 ปี (ร้อยละ 28.75) รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 16-18 ปี (ร้อยละ 21.50) และมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมากที่สุดถึง 253 คน (ร้อยละ 63.25) รองลงมา คือ กลุ่มที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวส.  84 คน (ร้อยละ 21.00)  และผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา 243 คน 
(ร้อยละ 60.75) รองลงมา คือ พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 86 คน (ร้อยละ 21.50) 

เพศ          อายุ 

  

ระดับการศึกษา อาชีพ 

  

แผนภูมิที่ 5 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ 
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1.2 การมาใช้บริการ 
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มาใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ในช่วงระยะเวลา 1-2 ปี (ร้อยละ 
28.75) โดยในรอบปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้บริการเป็นประจ า โดยระยะเวลาที่เข้ามาใช้บริการ
ประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อวัน (ร้อยละ 46.75) และปกติมาใช้บริการคนเดียว (ร้อยละ 56.25) 
รองลงมา คือ มากับครอบครัว (ร้อยละ 30.75) ส่วนใหญ่มาใช้บริการน้อยกว่าเดือนละ 1 คร้ัง     
(ร้อยละ 54.00) 

  

  

แผนภูมิที่ 6 การมาใช้บริการของผู้ใช้บริการ TK Park 

 

ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่รู้จัก TK Park คร้ังแรกจากการแนะน าโดยบุคคล เช่น เพ่ือน ญาติ คนรู้จัก
แนะน า (ร้อยละ 63.25) รองลงมา คือ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) (Facebook ,Youtube) 
(ร้อยละ 33.75) และ Website TK Park (ร้อยละ 7.75) ตามล าดับ 

 

แผนภูมิที่ 7 ช่องทางผู้ใช้บริการรู้จัก TK Park 
 

เหตุผลส าคัญที่ท าให้มาใช้บริการ TK Park คือ อันดับที่ 1 TK Park มีหนังสือ/นิตยสาร/สิ่งพิมพ์/สื่อ
มัลติมีเดีย/ฐานข้อมูล/สารสนเทศอ่ืนๆ ที่ทันสมัย (ร้อยละ 78.25) อันดับที่ 2 มีบรรยากาศที่กระตุ้นให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ (ร้อยละ 41.75) อันดับที่ 3 มีกิจกรรม นิทรรศการ ที่

9.25% 

21.25% 

28.75% 

18.00% 

22.75% 

มาเป็นครัง้แรก 

ไม่เกิน 1 ปี  

1-2 ปี 

3-4 ปี 

มากกว่า 4 ปี 

56.25% 

12.75% 

30.75% 

0.25% 

คนเดียว 

เพ่ือน/เพ่ือน
ร่วมงาน 

ครอบครัว 

สถานศกึษา  

4.00% 

29.50% 

46.75% 

13.25% 
6.50% 

< 1 ชม./วัน 1 – 2 ขม./วัน 3 – 4 ชม./วัน 5 – 6 ชม./วัน > 6 ชม./วัน 

54.00% 

18.25% 17.00% 10.75% 

น้อยกว่าเดือนละ 
1 คร้ัง 

มากกว่าเดือนละ 
2 คร้ัง 

เดือนละ 1-2 คร้ัง ไม่ระบ ุ

63.25% 

33.75% 

7.75% 6.25% 3.50% 2.25% 1.50% 0.75% 0.75% 

เพ่ือน/ 
ญาติ/ 
คนรู้จัก 
แนะน า  

Social Media Website
TK Park

เดินมาเจอ 
โดยบังเอิญ  

ป้ายประชา 
สัมพันธ์ 

หนังสือพิมพ์ 
/นิตยสาร/ 
สื่อสิ่งพิมพ์ 

โฆษณา 
ทางโทรทัศน์  

เอกสาร/ 
โบรชัวร์  

อื่นๆ 
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ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน  (ร้อยละ 18.25) 
อันดับที่ 4 มีโอกาสได้พบ/พูดคุย/แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้านต่างๆ (ร้อยละ 16.75) อันดับที่ 
5 สามารถแสดงความสามารถ ผลงาน และความคิดสร้างสรรค์ได้ (ร้อยละ 11.00) 

 

แผนภูมิที่ 8 เหตุผลส าคัญท่ีท าให้มาใช้บริการ TK Park 

การเป็นสมาชิกอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) มีผู้ที่เป็นสมาชิกปัจจุบันร้อยละ 70.25 ไม่ได้เป็นสมาชิก   
ร้อยละ 29.75 โดยเหตุผลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกส่วนใหญ่เนื่องจากไม่ค่อยมาใช้บริการ (ร้อยละ 73.95)  

  

แผนภูมิที ่9  การเป็นสมาชิกของ TK Park และสาเหตุที่ไม่เป็นสมาชิกกับ TK Park 
 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกของ TK Park (ผู้ตอบคือ สมาชิกปัจจุบัน 278 คน) ผู้ใช้บริการมีความเห็น
โดยรวมของขั้นตอนการสมัครสมาชิกของ TK Park ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.20 โดย
ผู้ใช้บริการมีความเห็นในเร่ืองความรวดเร็วในการท าบัตรสมาชิกในระดับดีขึ้นไปมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 97.12 รองลงมา คือ เร่ืองความสะดวกในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในมีความเห็นระดับดี
ขึ้นไปร้อยละ 96.04 และความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์รายละเอียด มีความเห็นระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 93.53 โดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าจะต่ออายุแน่นอน ร้อยละ 93.17 

 

 

78.25% 

41.75% 

18.25% 

16.75% 

11.00% 

7.25% 

4.75% 

1.50% 

มีหนังสือ/นิตยสาร/สิ่งพิมพ์/สือ่มัลติมีเดีย/ฐานข้อมูล/สารสนเทศ
อื่นๆ ที่ทันสมัย 

มีบรรยากาศที่กระตุ้นให้เกิดความคดิสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ 

มีกิจกรรม นิทรรศการ ที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และนิสัย
รักการอ่าน การเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน 

เดินทางมาใช้บริการสะดวก 

มาเข้าร่วมกิจกรรม อบรม สัมมนา เวิร์กชอบ และการบรรยายต่างๆ 

มีโอกาสได้พบ/พูดคุย/แลกเปลีย่นประสบการณค์วามรู้ด้านต่างๆ 

สามารถแสดงความสามารถ ผลงาน และความคิดสร้างสรรค์ได้ 

อื่นๆ  

70.25% 

29.75% 

Member Non Member

73.95% 

3.36% 

1.68% 

1.68% 

19.33% 

ไม่ค่อยมาใช้บริการ 

ไม่ทราบว่าได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง 

ไม่ทราบว่ามีระบบสมาชิก 

สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับไม่น่าสนใจ 

อื่นๆ  

สาเหตุที่ไม่เป็นสมาชิกกับ TK Park 
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ตารางท่ี 35 ความคิดเห็นด้านขั้นตอนการสมัครสมาชิกของ TK Park 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 
ต้องปรับปรุง

ด่วน 
ควร

ปรับปรุง ปานกลาง ดี ดีมาก 

ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์รายละเอียด 0.00% 0.00% 6.47% 62.95% 30.58% 
ความสะดวกในการลงทะเบียนเป็นสมาชิก 0.00% 0.00% 3.96% 44.96% 51.08% 
ความรวดเร็วในการท าบัตรสมาชิก 0.00% 0.00% 2.88% 37.77% 59.35% 
ความเห็นโดยรวมของขั้นตอนการสมัครสมาชิก
ของ TK Park 

0.00% 0.00% 1.80% 39.93% 58.27% 

 

 

แผนภูมิที ่10  ระดับความคิดเห็นด้านขั้นตอนการสมัครสมาชิกของ TK Park ในระดับมากข้ึนไป 

ความสนใจสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของการเป็นสมาชิก TK Park พบว่า ผู้ใช้บริการมีความสนใจในสิทธิ
ประโยชน์มากเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ รับสิทธิเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของ TK Park พิเศษ
ส าหรับสมาชิกโดยเฉพาะ เช่น กิจกรรมอบรมไอที กิจกรรม Music for Dummies เป็นต้น โดยให้
ความสนใจระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 79.75 รองลงมา คือ ส่วนลด 10 – 15% ในการซ้ือหนังสือ
ที่ศูนย์หนังสือ ได้แก่ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้ความสนใจระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 77.75 
โดยที่สิทธิประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการให้ความสนใจน้อยที่สุดคือส่วนลด 10% ในการซ้ืออาหารและเคร่ืองดื่ม
ทีร้่านแมคโดนัลด์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 6 โดยให้ความเห็นในระดับมากขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 65.75 

ตารางท่ี 36 ความสนใจสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของการเป็นสมาชิก TK Park 

สิทธิประโยชน์ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง มาก 

มาก
ที่สุด 

รับสิทธิเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของ TK Park พิเศษส าหรับ
สมาชิกโดยเฉพาะ เช่น กจิกรรมอบรมไอที กิจกรรม Music for 
Dummies เป็นต้น 

0.50% 2.50% 17.25% 58.25% 21.50% 

ส่วนลด 10 – 15% ในการซ้ือหนังสือทีศู่นย์หนังสือ ได้แก่  
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

0.50% 2.25% 19.50% 55.50% 22.25% 

ส่วนลด 10% ในการซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืมที่ร้านแมคโดนัลด์ สาขา
เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 6 

0.50% 1.75% 32.00% 42.00% 23.75% 

ส่วนลดพิเศษในกิจกรรมและหลักสูตรสถาบันการศึกษา เช่น สถาบัน 
New Cambridge สถาบัน Gent Edutainment  สถาบัน Wisdom 
House Education & Travel เป็นต้น 

0.75% 2.25% 25.25% 50.00% 21.75% 

สิทธิเข้าชมนิทรรศการของอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ฟรี 2 ท่านต่อ 
1 บัตรสมาชิก พร้อมส่วนลด 10% ในการซ้ือสินค้าที่ระลึกที่ร้าน 

R-Shop 

0.75% 2.00% 24.75% 50.25% 22.25% 

98.20% 

97.12% 

96.04% 

93.53% 

ความเห็นโดยรวมของขั้นตอนการสมัครสมาชกิของ 
TK Park 

ความรวดเร็วในการท าบัตรสมาชกิ 

ความสะดวกในการลงทะเบียนเป็นสมาชิก 

ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์รายละเอียด 
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แผนภูมิที ่11  ระดับความคิดเห็นความสนใจสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของการเป็นสมาชิก TK Park  
ในระดับมากข้ึนไป 

จากสิทธิประโยชน์ข้างต้น ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก (ผู้ตอบ 119 คน) สนใจสมัครสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 24.37      
และไม่สมัครสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 75.63 อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ (ผู้ตอบ 400 คน)  
มีความเห็นในความคุ้มค่าจากสิทธิประโยชน์ในระดับคุ้มค่ามากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 72.50 

 
 

แผนภูมิที่ 12  ความสนใจสมัครสมาชิกและไม่สมัครสมาชิกและความคุ้มค่าจากสิทธิประโยชน์ 

พ้ืนที่บริการที่ใช้บริการมากท่ีสุดคือ ห้องสมุดมีชีวิต (ร้อยละ 85.00) รองลงมาคือ ห้องเงียบ (ร้อยละ 
47.25) โดยพ้ืนที่ที่ผู้บริการเคยใช้น้อยที่สุดได้แก่ ซาวด์รูม (ร้อยละ 2.00) 

 

แผนภูมิที่ 13  ความสนใจในพ้ืนที่การใช้บริการ TK Park 

79.75% 

77.75% 

65.75% 

71.75% 

72.50% 

รับสิทธิเข้าร่วมโครงการและกจิกรรมของ TK Park พิเศษส าหรับสมาชิกโดยเฉพาะ เช่น 
กิจกรรมอบรมไอที กิจกรรม Music for Dummies เป็นต้น 

ส่วนลด 10 – 15% ในการซ้ือหนังสือท่ีศนูย์หนงัสือ ได้แก่ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

ส่วนลด 10% ในการซ้ืออาหารและเครื่องดื่มท่ีรา้นแมคโดนลัด ์สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 6 

ส่วนลดพิเศษในกิจกรรมและหลักสูตรสถาบันการศึกษา เช่น สถาบัน New Cambridge สถาบนั 
Gent Edutainment  สถาบัน Wisdom House Education & Travel เป็นต้น 

สิทธิเข้าชมนิทรรศการของอาคารนิทรรศน์รตันโกสินทรฟ์รี 2 ท่านต่อ 1 บัตรสมาชิก พร้อม
ส่วนลด 10% ในการซ้ือสินค้าท่ีระลึกท่ีรา้น R-Shop 

24.37

% 

75.63

% 

สมัคร ไม่สมัคร 

0.75% 

2.00% 

24.75% 

50.25% 

22.25% 

คุ้มค่าน้อยที่สุด คุ้มค่าน้อย คุ้มค่า 
คุ้มค่ามาก คุ้มค่ามากที่สุด 

85.00% 

47.25% 

19.75% 17.75% 17.50% 16.50% 13.00% 8.50% 6.00% 3.25% 2.00% 

ห้องสมุด 
มีชีวิต 

ห้องเงียบ  ลานสานฝัน ห้องสมุด 
ดนตรี  

ห้องเด็ก ห้องสมุด 
ไอที  

ศูนย์การ 
เรียนรู้ 

เอนกประสงค์  

ห้องฉาย 
ภาพยนต์ 

Mind Room ศูนย์อบรม 
ไอที 

ซาวด์รูม 
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ส่วนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจ 

2.1  ความคาดหวังและความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  
 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจในการรับบริการจากสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า
เกือบทุกองค์ประกอบของการบริการในส่วนนี้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากถึงพึงพอใจมากที่สุด โดยได้รับ
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.06-4.58 คะแนน โดยมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด (4.52 คะแนน)  ประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความสะอาดของ
สถานที่ (4.58 คะแนน) รองลงมา คือ การออกแบบตกแต่งสถานที่สวยงามบรรยากาศดี (4.53 คะแนน) อันดับ 3 
คือ จัดแบ่งพ้ืนที่ในการใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม (4.47 คะแนน) อันดับ 4 คือ แสงสว่างมีความเหมาะสมต่อ
การใช้งาน (4.39 คะแนน)  อันดับ 5 คือ โต๊ะและท่ีนั่งมีความสะดวกสบาย  (4.36 คะแนน) และอันดับ 6        
ความชัดเจนของปูาย สัญลักษณ์ บอกจุดบริการต่าง ๆ ชัดเจนสังเกตง่าย (4.29 คะแนน) โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจ
เฉลี่ยน้อยที่สุดเม่ือเทียบกับกลุ่ม คือ โต๊ะและท่ีนั่งมีเพียงพอต่อการให้บริการ (4.06 คะแนน) ผลการวิเคราะห์ 
Gap Analysis พบว่ามีจ านวน 2 ประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจต่ ากว่าระดับความคาดหวังได้แก่ ความชัดเจน
ของปูาย สัญลักษณ์ บอกจุดบริการต่าง ๆ ชัดเจนสังเกตง่าย (ผลต่าง=-0.02) และโต๊ะและที่นั่งเพียงพอต่อการใช้
บริการ (ผลต่าง=-0.25) 

 

แผนภูมิที่ 14  ความคาดหวังและความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

2.2  ความคาดหวังและความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
 ผลการส ารวจความคาดหวั งและความพึงพอใจในการรับบริการจากเจ้ าหน้ าที่หรือบุคลากร 

ที่ให้บริการ พบว่า ทุกองค์ประกอบของการบริการในส่วนนี้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากถึงพึงพอใจมากที่สุด 
โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 4.43-4.58 คะแนน โดยมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อเจ้าหน้าที่หรือ
บุคลากรที่ให้บริการในระดับมากที่สุด (4.54 คะแนน) ประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจสูงที่สุดในกลุ่ม คือ 
เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อย (4.58 คะแนน) รองลงมา คือ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ (4.54 คะแนน) อันดับที่ 3 
คือเจ้าหน้าที่มีเพียงพอส าหรับสอบถามหรือให้ค าแนะน าบริการ (4.50 คะแนน) อันดับ 4 คือ ความรู้ความสามารถ 

ของเจ้าหน้าที่ในการตอบข้อซักถาม/แก้ปัญหา/ให้ค าแนะน า (4.47 คะแนน) โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความ 

พึงพอใจน้อยที่สุดคือ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (4.43 คะแนน) ผลการวิเคราะห์ Gap Analysis พบว่า
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4.39 
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4.58 
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ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ บอกจุดบริการต่าง ๆ ชัดเจนสังเกตง่าย 

โต๊ะ และที่น่ังมีความสะดวกสบาย 

 โต๊ะ และที่น่ังเพียงพอต่อการใชบ้ริการ 

แสงสว่างมีความเหมาะสมต่อการใชง้าน 

จัดแบ่งพ้ืนที่ในการใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ความสะอาดของสถานที่ 

การออกแบบตกแต่งสถานทีม่ีความสวยงาม บรรยากาศดี  

ภาพรวมต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
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ในทุกประเด็นมีระดับความพึงพอใจสูงกว่าระดับความหวังแสดงว่าอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) สามารถส่งมอบ
บริการด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการได้ตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 

 

แผนภูมิที่ 15 ความคาดหวังและความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
 

2.3  ความคาดหวังและความพึงพอใจด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ 
2.3.1  จุดประชาสัมพันธ์-ติดต่อเข้ารับบริการ 

 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจในกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์-
ติดต่อเข้ารับบริการ มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์
ในระดับมากที่สุด (4.52 คะแนน) และพบว่าทุกองค์ประกอบของการบริการในส่วนนี้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ในระดับมากท่ีสุด โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 4.35-4.53 คะแนน ประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมาก
ถึงพึงพอใจสูงที่สุดในกลุ่ม คือ การให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง (4.53 คะแนน)  อันดับ 2 คือ ความสะดวก  
ง่ายในการติดต่อเข้ารับบริการ (4.52 คะแนน)  อันดับ 3 คือ ความสะดวกของการสอบถามข้อมูล/ร้องเรียน/
แนะน าบริการ (4.46 คะแนน) โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ มีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ/กิจกรรม (4.35 คะแนน) ผลการวิเคราะห์ Gap Analysis พบว่าในทุกประเด็นมีระดับความพึงพอใจ 

สูงกว่าระดับความหวังแสดงว่าอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) สามารถส่งมอบบริการกระบวนการหรือขั้นตอนการ
ให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์-ติดต่อเข้ารับบริการได้ตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 

 

แผนภูมิที่ 16 ความคาดหวังและความพึงพอใจ ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ  
ณ จุดประชาสัมพันธ์ 
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4.50 
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ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีในการตอบข้อซักถาม/แก้ปัญหา/
ให้ค าแนะน า 

ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ 

ความเหมาะสมในการแต่งกายเรียบร้อย 

มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 

เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอส าหรับสอบถามหรือให้ค าแนะน าบริการ 

ภาพรวมต่อเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรท่ีให้บริการ 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
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ความสะดวก ง่ายในการติดต่อเข้ารับบริการ 

การให้บริการตามล าดบัก่อน-หลัง 

การแจ้งข้อมูลเก่ียวกับการใชบ้ริการ/กิจกรรม 

ความสะดวกของการสอบถามข้อมูล/รอ้งเรียน/แนะน าบริการ 

ภาพรวมต่อกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ ณ จุด
ประชาสัมพันธ์ 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
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2.3.2  ห้องสมุด (ห้องสมุดมีชีวิต/ห้องสมุดดนตรี/ห้องสมุดไอที และพ้ืนที่บริการส่วนอ่ืน ได้แก่ MIND 
ROOM/ห้องเด็ก/ห้องเงียบ) 

 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจในกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ ณ พ้ืนที่ห้องสมุด
ทุกประเภทในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่ระดับมากที่สุด (4.41 คะแนน) และพบว่า             
ทุกองค์ประกอบของการบริการในส่วนนี้ของห้องสมุดทุกโซนได้รับคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 4.19-4.39 คะแนน  
ประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากถึงพึงพอใจสูงที่สุดในกลุ่ม คือ กิจกรรมและนิทรรศการที่จัดขึ้น (4.39 
คะแนน) รองลงมา คือสื่อมัลติมีเดียอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (4.35 คะแนน) อันดับ 3 คือ หนังสืออยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน (4.32 คะแนน) และความหลากหลายของสื่อมัลติมีเดีย (4.32 คะแนน)  อันดับ 4 คือ ความ
หลากหลายของประเภทหนังสือ (4.31 คะแนน)  และความทันสมัยของสื่อมัลติมีเดีย (4.31 คะแนน)  อันดับ 5 
การจัดวางหนังสือและสื่ออ่ืนๆ พร้อมปูายหมวดหมู่ที่เป็นระเบียบ และสื่อมัลติมีเดียมีความเพียงพอต่อการใช้
บริการ (4.30 คะแนน)  โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ความทันสมัยของหนังสือ (4.19 
คะแนน) ผลการวิเคราะห์ Gap Analysis พบว่า มีจ านวน 8 ประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจต่ ากว่าระดับความ
คาดหวังได้แก่ การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดและระบบในการสืบค้นหนังสือ (ผลต่าง=-0.05) การจัด
วางหนังสือและสื่ออ่ืนๆ พร้อมปูายหมวดหมู่ที่เป็นระเบียบ (ผลต่าง=-0.04) ความหลากหลายของประเภทหนังสือ 
(ผลต่าง=-0.05) หนังสือมีความเพียงพอต่อการใช้บริการ (ผลต่าง=-0.12) ความทันสมัยของหนังสือ (ผลต่าง=-
0.14) หนังสืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน(ผลต่าง=-0.03) ความหลากหลายของสื่อมัลติมีเดียและสื่อมัลติมีเดียมี
ความเพียงพอต่อการใช้บริการ (ผลต่าง=-0.01) 

 

แผนภูมิที่ 17 ความคาดหวังและความพึงพอใจด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ 
ณ พ้ืนที่ห้องสมุด 
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การให้ค าแนะน าเก่ียวกับการใช้ห้องสมดุและระบบในการสืบค้น… 

การจัดวางหนังสือและสื่ออ่ืนๆ พร้อมป้ายหมวดหมู่ที่เป็นระเบยีบ 

ความหลากหลายของประเภทหนังสือ 

หนังสือมีความเพียงพอต่อการใช้บริการ 

ความทันสมัยของหนังสือ 

หนังสืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

ความหลากหลายของสื่อมัลติมีเดีย 

สื่อมัลติมีเดียมีความเพียงพอต่อการใชบ้ริการ 

ความทันสมัยของสื่อมัลติมีเดีย 

สื่อมัลติมีเดียอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

กิจกรรมและนิทรรศการที่จัดขึ้น 

ภาพรวมต่อกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ ณ ห้องสมุด 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
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2.4  ความคาดหวังและความพึงพอใจด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 

 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ มีระดับ         
ความพึงพอใจในภาพรวมที่ระดับมากที่สุด (4.35 คะแนน) และพบว่า ทุกองค์ประกอบของการบริการในส่วนนี้
ได้รับคะแนนเฉลี่ยที่ระดับมากสุด ระหว่าง 4.32-4.39 คะแนน ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงที่สุด     
ในกลุ่ม คือ ความพร้อมใช้งานของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ (4.39 คะแนน) และความเพียงพอ
ของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์  (4.39 คะแนน) รองลงมา คือ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์มีความทันสมัย (4.32 คะแนน)  ผลการวิเคราะห์ Gap Analysis พบว่ามีจ านวน 1 ประเด็นที่มีระดับ
ความพึงพอใจต่ ากว่าระดับความคาดหวังได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์มีความทันสมัย         
(ผลต่าง=-0.03)  

 

แผนภูมิที่ 18 ความคาดหวังและความพึงพอใจด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
 

2.5  ความคาดหวังและความพึงพอใจภาพรวมจากการใช้บริการของ TK Park 

 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจภาพรวมจากการใช้บริการของ TK Park มีระดับความ          
พึงพอใจในภาพรวมที่ระดับมากท่ีสุด (4.62 คะแนน) และพบว่าทุกองค์ประกอบของการบริการในส่วนนี้ได้รับ
คะแนนเฉลี่ยที่ระดับมากสุด ระหว่าง 4.50-4.59 คะแนน ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงที่สุดในกลุ่ม 
คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรม นิทรรศการหลากหลายที่เป็นประโยชน์ (4.59 คะแนน) รองลงมา คือ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่สามารถแสดงความสามารถ ผลงาน และความคิดสร้างสรรค์ได้ (4.54 คะแนน) อันดับ 3 คือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ (4.52 คะแนน) และอันดับสุดท้ายคือ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
หนังสือและสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่น่าติดตาม และจัดหาหนังสือและสื่อตามกระแสนิยมของผู้ ใช้บริการ           
(4.50 คะแนน) ผลการวิเคราะห์ Gap Analysis พบว่าในทุกประเด็นมีระดับความพึงพอใจสูงกว่าระดับความหวัง
แสดงว่าอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) สามารถส่งมอบบริการด้านภาพรวมจากการใช้บริการของ TK Parkได้ตาม
ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 

4.33 

4.34 

4.35 

4.32 

4.39 

4.39 

4.32 

4.35 

ความพร้อมใช้งานของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 

วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์มีความทันสมัย 

ภาพรวมต่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 



รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) งานประเมินผลการด าเนินงาน 

ของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 84 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 

แผนภูมิที่ 19 ความคาดหวังและความพึงพอใจภาพรวมจากการใช้บริการของ TK Park 

 

 2.6 การวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาประเด็นส าคัญ (Performance-Important Analysis) 

 2.6.1 ผลการวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ในด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  ผลการวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ในด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกโดย 
โดยน าคะแนนระดับความคาดหวังและคะแนนระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยมาพล็อทลงในกราฟ
โดยให้แกนแนวตั้ง (แกน Y) เป็นระดับความพึงพอใจและ แกนแนวนอน (แกน X) ระดับความคาดหวังและ
น ามาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยโดยประเด็นย่อยต่างๆจะกระจายอยู่ใน Quadrant ที่ 1-4 โดยในแต่ละ 
Quadrant สามารถแปลผลและอธิบายความหมายได้ดังนี้ 
 

Q1= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่ า แต่ได้รับความพึงพอใจสูง หมายถึง สิ่งที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผู้รับบริการ เนื่องจากได้รับความพึงพอใจสูงกว่าที่ระดับที่คาดหวังไว้ ซ่ึงต้องรักษาระดับการบริการไว้ ซ่ึงจาก
ผลการส ารวจผลยังไม่พบประเด็นดังกล่าว     
Q2= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจสูง หมายถึง สิ่งที่ควรรักษาการปฏิบัติงานให้
เป็นมาตรฐานและพัฒนาให้ดีที่สุดเนื่องจากผู้รับบริการมีคาดหวังสูง ผู้ให้บริการควรให้ความส าคัญกับประเด็น
นั้น และสะท้อนให้เห็นว่าผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการมีประสิทธิภาพ มีการจัดการที่ดีและสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้ใช้บริการได้ตามความคาดหวังดังนั้นผู้ให้บริการจึงควรรักษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนั้นไว้ 
ได้แก่ 1) จัดแบ่งพ้ืนที่ในการใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 2) ความสะอาดของสถานที่ 3) การออกแบบ
ตกแต่งสถานที่มีความสวยงาม บรรยากาศดี 4) ภาพรวมต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่ า และได้รับความพึงพอใจต่ า หมายถึง สิ่งที่ควรปรับปรุง แต่ไม่เร่งด่วน
เนื่องจากผู้รับบริการไม่ได้คาดหวังสูง แต่ก็มีโอกาสพัฒนาเป็นการบริการที่ให้มูลค่าเพ่ิมได้ (Q1) ถ้าสามารถ  
ส่งมอบบริการให้แก่ผู้รับบริการได้เกินกว่าความคาดหวังและมีระดับความพึงพอใจในระดับสูง  ได้แก่           
1) ความชัดเจนของปูาย สัญลักษณ์ บอกจุดบริการต่าง ๆ ชัดเจนสังเกตง่าย  2) โต๊ะ และที่นั่งเพียงพอต่อ   
การใช้บริการ 
Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจต่ า หมายถึง สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
เนื่องจากผู้รับบริการคิดว่าไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างเพียงพอ อาจส่งผลถึงการตัดสินใจมาใช้
บริการ ได้แก่ 1) โต๊ะ และที่นั่งมีความสะดวกสบาย 2) แสงสว่างมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 

4.39 

4.44 

4.42 

4.38 

4.41 

4.50 

4.54 

4.59 

4.52 

4.62 

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่น่าติดตาม 
และจัดหาหนังสือและสื่อตามกระแสนิยมของผู้ใช้บริการ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถแสดงความสามารถ ผลงาน และ
ความคิดสร้างสรรค์ได้ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรม นิทรรศการหลากหลายที่เป็น
ประโยชน์ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ 

ภาพรวมจากการใช้บริการ TK Park 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
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แผนภาพที่ 29 การวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ของด้านสถานที่ 
และสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

 2.6.2 ผลการวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ในด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
  ผลการวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ในด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการโดย 
โดยน าคะแนนระดับความคาดหวังและคะแนนระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยมาพล็อทลงในกราฟ
โดยให้แกนแนวตั้ง (แกน Y) เป็นระดับความพึงพอใจและ แกนแนวนอน (แกน X) ระดับความคาดหวังและ
น ามาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยโดยประเด็นย่อยต่างๆจะกระจายอยู่ใน Quadrant ที่ 1-4 โดยในแต่ละ 
Quadrant สามารถแปลผลและอธิบายความหมายได้ดังนี้ 
 

Q1= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่ า แต่ได้รับความพึงพอใจสูง หมายถึง สิ่งที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผู้รับบริการ เนื่องจากได้รับความพึงพอใจสูงกว่าที่ระดับที่คาดหวังไว้ ซ่ึงต้องรักษาระดับการบริการไว้ ได้แก่
ภาพรวมต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ     
Q2= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจสูง หมายถึง สิ่งที่ควรรักษาการปฏิบัติงานให้
เป็นมาตรฐานและพัฒนาให้ดีที่สุดเนื่องจากผู้รับบริการมีคาดหวังสูง ผู้ให้บริการควรให้ความส าคัญกับประเด็น
นั้น และสะท้อนให้เห็นว่าผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการมีประสิทธิภาพ มีการจัดการที่ดีและสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้ใช้บริการได้ตามความคาดหวังดังนั้นผู้ให้บริการจึงควรรักษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนั้นไว้ 
ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ 2) ความเหมาะสมในการแต่งกาย
เรียบร้อยของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ  
Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่ า และได้รับความพึงพอใจต่ า หมายถึง สิ่งที่ควรปรับปรุง แต่ไม่เร่งด่วน
เนื่องจากผู้รับบริการไม่ได้คาดหวังสูง แต่ก็มีโอกาส พัฒนาเป็นการบริการที่ให้มูลค่าเพ่ิมได้ (Q1) ถ้าสามารถส่ง
มอบบริการให้แก่ผู้รับบริการได้เกินกว่าความคาดหวังและมีระดับความพึงพอใจในระดับสูงได้แก่ 1) ความรู้
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการตอบข้อซักถาม/แก้ปัญหา/ให้ค าแนะน า  2) เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่
ให้บริการ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 3) เจ้าหน้าที่มีเพียงพอส าหรับสอบถามหรือให้ค าแนะน า
บริการ 
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Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจต่ า หมายถึง สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
เนื่องจากผู้รับบริการคิดว่าไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างเพียงพอ อาจส่งผลถึงการตัดสินใจมาใช้
บริการ ซ่ึงจากผลการส ารวจผลยังไม่พบประเด็นดังกล่าว 

 

แผนภาพที่ 30 การวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ของด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
 

 2.6.3 ผลการวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ในด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการ
ให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์-ติดต่อเข้ารับบริการ 
  ผลการวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ในด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ 
ณ จุดประชาสัมพันธ์-ติดต่อเข้ารับบริการโดยน าคะแนนระดับความคาดหวังและคะแนนระดับความพึงพอใจใน
แต่ละประเด็นย่อยมาพล็อทลงในกราฟโดยให้แกนแนวตั้ง  (แกน Y) เป็นระดับความพึงพอใจและ แกน
แนวนอน (แกน X) ระดับความคาดหวังและน ามาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยโดยประเด็นย่อยต่างๆจะ
กระจายอยู่ใน Quadrant ที่ 1-4 โดยในแต่ละ Quadrant สามารถแปลผลและอธิบายความหมายได้ดังนี้ 
 

Q1= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่ า แต่ได้รับความพึงพอใจสูง หมายถึง สิ่งที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผู้รับบริการ เนื่องจากได้รับความพึงพอใจสูงกว่าที่ระดับที่คาดหวังไว้ ซ่ึงต้องรักษาระดับการบริการไว้ ได้แก่
ภาพรวมต่อกระบวนการหรือข้ันตอนการให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์-ติดต่อเข้ารับบริการ     
Q2= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจสูง หมายถึง สิ่งที่ควรรักษาการปฏิบัติงานให้
เป็นมาตรฐานและพัฒนาให้ดีที่สุดเนื่องจากผู้รับบริการมีคาดหวังสูง ผู้ให้บริการควรให้ความส าคัญกับประเด็น
นั้น และสะท้อนให้เห็นว่าผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการมีประสิทธิภาพ มีการจัดการที่ดีและสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้ใช้บริการได้ตามความคาดหวังดังนั้นผู้ให้บริการจึงควรรักษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนั้นไว้ 
ได้แก่ 1) ความสะดวก ง่ายในการติดต่อเข้ารับบริการ 2) การให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง  
Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่ า และได้รับความพึงพอใจต่ า หมายถึง สิ่งที่ควรปรับปรุง แต่ไม่เร่งด่วน
เนื่องจากผู้รับบริการไม่ได้คาดหวังสูง แต่ก็มีโอกาส พัฒนาเป็นการบริการที่ให้มูลค่าเพ่ิมได้ (Q1) ถ้าสามารถส่ง
มอบบริการให้แก่ผู้รับบริการได้เกินกว่าความคาดหวังและมีระดับความพึงพอใจในระดับสูง ได้แก่ 1) ความ
สะดวกของการสอบถามข้อมูล/ร้องเรียน/แนะน าบริการ 2) การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ/กิจกรรม 
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Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจต่ า หมายถึง สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
เนื่องจากผู้รับบริการคิดว่าไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างเพียงพอ อาจส่งผลถึงการตัดสินใจมาใช้
บริการ ซ่ึงจากผลการส ารวจผลยังไม่พบประเด็นดังกล่าว 

 

แผนภาพที่ 31 การวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ของด้านกระบวนการหรือขั้นตอน 

การให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์-ติดต่อเข้ารับบริการ 
 

 2.6.4 ผลการวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ในด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการ
ให้บริการ ณ ห้องสมุด (ห้องสมุดมีชีวิต/ห้องสมุดดนตรี/ห้องสมุดไอที และพ้ืนที่บริการส่วนอ่ืน ได้แก่ MIND 
ROOM/ห้องเด็ก/ห้องเงียบ) 
  ผลการวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ในด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ 
ณ ห้องสมุด (ห้องสมุดมีชีวิต/ห้องสมุดดนตรี/ห้องสมุดไอที และพ้ืนที่บริการส่วนอ่ืน ได้แก่ MIND ROOM/ห้อง
เด็ก/ห้องเงียบ) โดยน าคะแนนระดับความคาดหวังและคะแนนระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อย
มาพล็อทลงในกราฟโดยให้แกนแนวตั้ง (แกน Y) เป็นระดับความพึงพอใจและ แกนแนวนอน (แกน X) ระดับ
ความคาดหวังและน ามาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยโดยประเด็นย่อยต่างๆจะกระจายอยู่ใน Quadrant ที่ 1-
4 โดยในแต่ละ Quadrant สามารถแปลผลและอธิบายความหมายได้ดังนี้ 
 

Q1= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่ า แต่ได้รับความพึงพอใจสูง หมายถึง สิ่งที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผู้รับบริการ เนื่องจากได้รับความพึงพอใจสูงกว่าที่ระดับที่คาดหวังไว้ ซ่ึงต้องรักษาระดับการบริการไว้ ได้แก่ 
1) สื่อมัลติมีเดียอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2) ภาพรวมต่อกระบวนการหรือข้ันตอนการให้บริการ ณ ห้องสมุด 

Q2= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจสูง หมายถึง สิ่งที่ควรรักษาการปฏิบัติงาน    
ให้เป็นมาตรฐานและพัฒนาให้ดีที่สุด เนื่องจากผู้รับบริการมีคาดหวังสูง ผู้ให้บริการควรให้ความส าคัญกับ
ประเด็นนั้น และสะท้อนให้เห็นว่าผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการมีประสิทธิภาพ มีการจัดการที่ดีและ    
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการได้ตามความคาดหวัง ดังนั้นผู้ให้บริการจึงควรรักษาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานนั้นไว้ ได้แก่ 1) หนังสืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2) กิจกรรมและนิทรรศการที่จัดขึ้น 3) ความ
หลากหลายของสื่อมัลติมีเดีย 



รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) งานประเมินผลการด าเนินงาน 

ของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 88 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่ า และได้รับความพึงพอใจต่ า หมายถึง สิ่งที่ควรปรับปรุง แต่ไม่เร่งด่วน
เนื่องจากผู้รับบริการไม่ได้คาดหวังสูง แต่ก็มีโอกาส พัฒนาเป็นการบริการที่ให้มูลค่าเพ่ิมได้  (Q1) ได้แก่        
1) การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดและระบบในการสืบค้นหนังสือ 2) สื่อมัลติมีเดียมีความเพียงพอ 
ต่อการใช้บริการ 3) ความทันสมัยของสื่อมัลติมีเดีย  
Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจต่ า หมายถึง สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
เนื่องจากผู้รับบริการคิดว่าไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างเพียงพอ อาจส่งผลถึงการตัดสินใจ        
มาใช้บริการ ) ได้แก่ 1) การจัดวางหนังสือและสื่ออ่ืนๆ พร้อมปูายหมวดหมู่ที่เป็นระเบียบ 2) ความหลากหลาย
ของประเภทหนังสือ 3) หนังสือมีความเพียงพอต่อการใช้บริการ 4) ความทันสมัยของหนังสือ 
 

 

แผนภาพที่ 32 การวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ของด้านกระบวนการ 

หรือขั้นตอนการให้บริการ ณ ห้องสมุด (ห้องสมุดมีชีวิต/ห้องสมุดดนตรี/ห้องสมุดไอที และพ้ืนที่บริการส่วนอื่น 
ได้แก่ MIND ROOM/ห้องเด็ก/ห้องเงียบ) 

 

 2.6.5 ผลการวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ในด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์ 

  ผลการวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ในด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์ โดยน าคะแนนระดับความคาดหวังและคะแนนระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยมาพล็อ
ทลงในกราฟโดยให้แกนแนวตั้ง (แกน Y) เป็นระดับความพึงพอใจและ แกนแนวนอน (แกน X) ระดับความ
คาดหวังและน ามาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยโดยประเด็นย่อยต่างๆจะกระจายอยู่ใน Quadrant ที่ 1-4 โดย
ในแต่ละ Quadrant สามารถแปลผลและอธิบายความหมายได้ดังนี้ 
 

Q1= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่ า แต่ได้รับความพึงพอใจสูง หมายถึง สิ่งที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผู้รับบริการ เนื่องจากได้รับความพึงพอใจสูงกว่าที่ระดับที่คาดหวังไว้ ซ่ึงต้องรักษาระดับการบริการไว้ ได้แก่ 
ความพร้อมใช้งานของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
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Q2= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจสูง หมายถึง สิ่งที่ควรรักษาการปฏิบัติงานให้
เป็นมาตรฐานและพัฒนาให้ดีที่สุดเนื่องจากผู้รับบริการมีคาดหวังสูง ผู้ให้บริการควรให้ความส าคัญกับประเด็น
นั้น และสะท้อนให้เห็นว่าผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการมีประสิทธิภาพ มีการจัดการที่ดีและสร้าง       
ความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการได้ตามความคาดหวัง ดังนั้นผู้ให้บริการจึงควรรักษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
นั้นไว้ ได้แก่ ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่ า และได้รับความพึงพอใจต่ า หมายถึง สิ่งที่ควรปรับปรุง แต่ไม่เร่งด่วน
เนื่องจากผู้รับบริการไม่ได้คาดหวังสูง แต่ก็มีโอกาส พัฒนาเป็นการบริการที่ให้มูลค่าเพ่ิมได้ (Q1) ถ้าสามารถส่ง
มอบบริการให้แก่ผู้รับบริการได้เกินกว่าความคาดหวังและมีระดับความพึงพอใจในระดับสูง ได้แก่ ภาพรวม  
ต่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจต่ า หมายถึง สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
เนื่องจากผู้รับบริการคิดว่าไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างเพียงพอ อาจส่งผลถึงการตัดสินใจมาใช้
บริการ ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์มีความทันสมัย 

 

แผนภาพที่ 33 การวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ของด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

และคอมพิวเตอร์ 
 

2.6.6 ผลการวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ในด้านภาพรวมจากการใช้บริการ TK Park 
  ผลการวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ในด้านภาพรวมจากการใช้บริการ TK Park
โดยน าคะแนนระดับความคาดหวังและคะแนนระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยมาพล็อทลงในกราฟ
โดยให้แกนแนวตั้ง (แกน Y) เป็นระดับความพึงพอใจและ แกนแนวนอน (แกน X) ระดับความคาดหวังและ
น ามาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยโดยประเด็นย่อยต่างๆจะกระจายอยู่ใน Quadrant ที่ 1-4 โดยในแต่ละ 
Quadrant สามารถแปลผลและอธิบายความหมายได้ดังนี้ 
 

Q1= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่ า แต่ได้รับความพึงพอใจสูง หมายถึง สิ่งที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผู้รับบริการ เนื่องจากได้รับความพึงพอใจสูงกว่าที่ระดับที่คาดหวังไว้ ซ่ึงต้องรักษาระดับการบริการไว้ ซ่ึงจาก
ผลการส ารวจผลยังไม่พบประเด็นดังกล่าว 
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Q2= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจสูง หมายถึง สิ่งที่ควรรักษาการปฏิบัติงานให้
เป็นมาตรฐานและพัฒนาให้ดีที่สุดเนื่องจากผู้รับบริการมีคาดหวังสูง ผู้ให้บริการควรให้ความส าคัญกับประเด็น
นั้น และสะท้อนให้เห็นว่าผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการมีประสิทธิภาพ มีการจัดการที่ดีและสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้ใช้บริการได้ตามความคาดหวังดังนั้นผู้ให้บริการจึงควรรักษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนั้นไว้ 
ได้แก่ 1) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรม นิทรรศการหลากหลายที่เป็นประโยชน์ 2) ภาพรวมจากการใช้บริการ 
TK Park 
Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่ า และได้รับความพึงพอใจต่ า หมายถึง สิ่งที่ควรปรับปรุง แต่ไม่เร่งด่วน
เนื่องจากผู้รับบริการไม่ได้คาดหวังสูง แต่ก็มีโอกาส พัฒนาเป็นการบริการที่ให้มูลค่าเพ่ิมได้ (Q1) ถ้าสามารถส่ง
มอบบริการให้แก่ผู้รับบริการได้เกินกว่าความคาดหวังและมีระดับความพึงพอใจในระดับสูง ได้แก่ 1) เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่น่าติดตาม และจัดหาหนังสือและสื่อตามกระแสนิยมของ
ผู้ใช้บริการ 2) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ 
Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจต่ า หมายถึง สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
เนื่องจากผู้รับบริการคิดว่าไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างเพียงพอ อาจส่งผลถึงการตัดสินใจมาใช้
บริการ ) ได้แก่ 1) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถแสดงความสามารถ ผลงาน และความคิดสร้างสรรค์ได้ 

 

แผนภาพที่ 34 การวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ของด้านภาพรวมจากการใช้บริการ 
TK Park 

ส่วนที่ 3  การพัฒนางานบริการ TK Park 

3.1  ความเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการส่วนอ่ืนๆ ของ TK Park 

 ผลการส ารวจพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่รู้สึกดีต่อการบริการส่วนอ่ืนๆ ของ TK Park  ผู้ใช้บริการรู้สึกดีมาก
ต่อกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ เป็นอันดับแรก โดยให้ความเห็นในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 82.61 รองลงมาคือ TK 
Public Online Library – ห้องสมุดออนไลน์ โดยให้ความเห็นในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 80.28 อันดับ 3 คือ การจัด
สัมมนาและเวิร์คชอป มีความเห็นในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 76.99 อย่างไรก็ตาม อันดับ 4 มีความเห็นในระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ76.04 และอันดับสุดท้ายภาพยนตร์และดนตรี ความเห็นในระดับดีขึ้นไปร้อยละ74.36 
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ตารางท่ี 37 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการส่วนอื่นๆ ของ TK Park 

การบริการ ต้องปรับปรุง
ด่วน 

ควรปรับปรุง ปานกลาง ดี ดีมาก 

TK Public Online Library – ห้องสมดุออนไลน์ 0.00% 0.00% 19.72% 68.31% 11.97% 
TK Application 0.00% 0.00% 23.96% 64.58% 11.46% 
กิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ 0.00% 0.00% 17.39% 37.89% 44.72% 
การจัดอบรม สัมมนา เวิร์คชอป 0.00% 0.00% 23.02% 38.89% 38.10% 
ภาพยนตร์และดนตรี 0.00% 0.00% 25.64% 54.70% 19.66% 

 

 

แผนภูมิที ่20  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการส่วนอื่นๆ ของ TK Park ในระดับมากขึ้นไป 

 

3.2  แผนที่จะพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ 
 ผลการส ารวจแผนที่จะพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ พบว่าผู้รับบริการ (ผู้ตอบ 400 คน) ส่วนใหญ่ 
เห็นด้วยกับแผนโดยให้ระดับความคิดเห็นมากเป็นอันดับที่ 1 คือ การเพ่ิมจ านวนของหนังสือ และสื่ออ่ืนๆ ที่มี
ความคิดเห็นในระดับมากขึ้นไปร้อยละ 98.75 อันดับ 2 การเพ่ิมความหลากหลายของประเภทหนังสือและสื่ออ่ืนๆ 
ระดับมากขึ้นไปร้อยละ 98.50 อันดับ 3 การจัดวางหนังสือและสื่ออ่ืนๆ ให้สะดวกในการค้นหา ระดับมากขึ้นไป 
ร้อยละ 96.00 อันดับ 4 การปรับปรุงขยายและเพ่ิมพ้ืนที่ส าหรับการอ่านระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 94.50    
ตารางท่ี 38 ความคิดเห็นด้านแผนที่จะพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ 

การบริการ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

การเพิ่มจ านวนของหนังสือ และส่ืออื่นๆ 0.00% 0.00% 1.25% 43.00% 55.75% 
การเพิ่มความหลากหลายของประเภทหนังสือและส่ืออ่ืนๆ 0.00% 0.00% 1.50% 42.50% 56.00% 
การจัดวางหนังสือและส่ืออ่ืนๆ ให้สะดวกในการค้นหา 0.00% 0.25% 3.75% 46.50% 49.50% 
การปรับปรุงขยายและเพ่ิมพื้นที่ส าหรับการอ่าน 0.00% 0.00% 5.50% 43.50% 51.00% 
ช่องทางประชาสัมพันธ์ทางส่ือสังคมออนไลน์  (Social Media) 0.00% 0.00% 11.00% 47.75% 41.25% 
บริการระบบ Book Point เพ่ือใช้ในการค้นหาหนังสือและส่ือ
การเรียนรู้ 0.25% 0.50% 17.50% 55.25% 26.50% 

บริการจัดส่งหนังสือและส่ือถึงที่พักของสมาชิก 0.50% 1.25% 21.25% 54.75% 22.25% 
การใช้ QR code เพ่ือช าระค่าบริการ 0.25% 1.00% 23.50% 57.00% 18.25% 
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แผนภูมิที่ 21  ระดับความคิดเห็นด้านแผนที่จะพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการในระดับมากขึ้นไป 

 

ส่วนที่ 4  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการของ TK Park 

  

ตารางท่ี 39 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการของ TK Park 

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการของ TK Park จ านวนผู้ให้
ความเห็น 

ร้อยละ 

เพิ่ม/จดัสรรที่น่ังอ่านหนังสือให้เพยีงพอต่อจ านวนผู้ใช้บริการ 80 31.62 
ควรควบคุม และดูแลพื้นที่ท่ีจ าเป็นต้องใช้เสียง เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อืน่ หรือ
เพิ่มโซนเก็บเสียง เช่น โซนท่ีใช้กิจกรรม โซนเด็ก เป็นต้น 

19 7.51 

เพิ่มหนังสือให้มีความหลากหลาย และครอบคลุมทุกประเภท 17 6.72 
เพิ่มจ านวนหนังสือ 16 6.32 
ควรจัดกิจกรรมควรน่าสนใจ และหลากหลาย เช่น การจดักิจกรรมที่
สนับสนุนคนทุกวัยใหก้ล้าคิดกล้าแสดงออกมากข้ึน เป็นต้น 

15 5.93 

ควรจะปรับปรุงจ านวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสืบค้นหนังสือ โดยระบบ
สืบค้นมี keyword ที่ง่ายต่อการค้นหา และรวดเร็ว 

15 5.93 

เพิ่มหนังสือใหม่ๆ ที่มีความทันสมยั 14 5.53 
ลดอุณหภูมิแอร ์ 14 5.53 
Update หนังสือใหม่ให้ผู้ใช้บริการรับทราบ 11 4.35 
ควรมีมาตรการปูองกันการจองที่น่ัง 10 3.95 
เพิ่มจุดปลั๊กไฟ 9 3.56 
เพิ่มบริการ Free Wifi 9 3.56 
ควรปรับปรุงโต๊ะ และที่น่ังให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 8 3.16 
เพิ่มแสงสว่างตรงท่ีอ่านหนังสือ 8 3.16 
เพิ่มหนังสือภาษาต่างประเทศให้มากข้ึน 8 3.16 
รวม 253 100.00 
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 3.2)  ผลการส ารวจความพึงพอใจในบริการของมิวเซียมสยาม 
 

 การศึกษาด้วยการส ารวจข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผู้รับบริการของมิวเซียมสยาม เพ่ือค้นหา
ระดับความพึงพอใจ ความคาดหวัง ประเด็นความคิดเห็นต่างๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของ
มิวเซียมสยามต่อไป ผลการส ารวจ เป็นดังนี้ 
 

การส ารวจข้อมูลเชิงปริมาณจากการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ลักษณะของผู้ใช้บริการ 
  การสุ่มส ารวจผู้ใช้บริการของมิวเซียมสยามจ านวน 400 ตัวอย่าง เป็นเพศหญิง 256 คน (ร้อยละ 64.00) 
เพศชาย 144 คน (ร้อยละ 36.00) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 23-29 ปี (ร้อยละ 26.50) 
รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 19-22 ปี (ร้อยละ 22.25) และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดถึง 224 คน (ร้อย
ละ 56.00) รองลงมา คือ กลุ่มที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.  100 คน (ร้อยละ 25.00) และ
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา 192 คน (ร้อยละ 48.00) รองลงมา คือ พนักงาน/ลูกค้าเอกชน 100 
คน (ร้อยละ 25.00) 

เพศ          อายุ 

 

  

ระดับการศึกษา อาชีพ 

  

แผนภูมิที่ 22 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการมิวเซียมสยาม 

0.25% 

4.75% 

18.75% 

22.25% 

26.50% 

14.75% 

6.50% 

3.75% 

2.50% 

< 13 

13-15  

16-18 

19-22 

23-29  

30-39 

40-49  

50-59  

Above 60

0.50% 

1.25% 

25.00% 

1.50% 

56.00% 

15.75% 

ประถมศึกษา 
 

ม.ต้น 

ม.ปลาย/ปวช. 

ปวส./อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

48.0% 

25.0% 

11.3% 

9.0% 

2.3% 

1.8% 

1.3% 

1.5% 

นักเรียน/นักศึกษา 

พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ 

ผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ 

เกษียณอายุ/ว่างงาน 

ครู/อาจารย์ 

แม่บ้าน 

อื่นๆ  
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1.2 การมาใช้บริการ 
 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่เคยมาใช้บริการมิวเซียมสยาม (ร้อยละ 63.50) และปกติมาใช้บริการกับเพ่ือน 
(ร้อยละ 64.38) รองลงมาคือ มาใช้บริการคนเดียว (ร้อยละ 17.12) 

 

 
 

แผนภูมิที่ 23 การมาใช้บริการของผู้ใช้บริการมิวเซียมสยาม 

 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่รู้จักมิวเซียมสยาม คร้ังแรกจากการแนะน าโดยบุคคล เช่น เพ่ือน ญาติ คนรู้จัก
แนะน า (ร้อยละ 53.25) รองลงมา คือ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) (Facebook ,Youtube) (ร้อยละ 
48.50) และ เว็บไซต์ของมิวเซียมสยาม  (www.museumsiam.org) (ร้อยละ 14.25)  

 

แผนภูมิที่ 24 ช่องทางผู้ใช้บริการรู้จักมิวเซียมสยาม 
 

 เหตุผลส าคัญท่ีท าให้มาใช้บริการมิวเซียมสยาม เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุด (ร้อยละ 64.50) ต้องการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์สังคม (ร้อยละ 50.50) เพ่ือชมนิทรรศการชั่วคราว/กิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ (ร้อยละ 
41.50) มีเพ่ือน าไปใช้ในการเรียน/ท ารายงาน (ร้อยละ 14.00) และเพ่ือประยุกต์ใช้กับงานที่ท าอยู่ (ร้อยละ 
8.75) 
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แผนภูมิที่ 25 เหตุผลส าคัญท่ีท าให้มาใช้บริการมิวเซียมสยาม 

  พ้ืนที่บริการที่ใช้บริการมากที่สุด (นอกเหนือจากพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการหลัก) คือ ห้องคลังโบราณวัตถุ
และปฏิบัติการ (ร้อยละ 91.00) รองลงมาคือ ห้องคลังความรู้และห้องสมุด (ร้อยละ 18.50) โดยพ้ืนที่ที่ผู้บริการ
เคยใช้น้อยที่สุดได้แก่ Muse Kitchen by Elefin Coffee (ร้อยละ 9.75) 

 

แผนภูมิที่ 26 ความสนใจในพ้ืนที่การใช้บริการ 

ส่วนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจ 

2.1  ความคาดหวังและความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  
 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจในการรับบริการจากสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า
เกือบทุกองค์ประกอบของการบริการในส่วนนี้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ระหว่าง 4.20-4.69 คะแนน โดยระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับ
มากที่สุด (4.61 คะแนน)  ประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การตกแต่งและบรรยากาศภายในชุด
นิทรรศการ (4.69 คะแนน) รองลงมา คือ ความเหมาะสมของสื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมประกอบ
นิทรรศการ (4.61 คะแนน)  อันดับ 3 คือ ความเหมาะสมของเอกสารที่ให้บริการ (4.43 คะแนน) โดยประเด็นที่มี
ความพึงพอใจเฉลี่ยน้อยที่สุดเม่ือเทียบกับกลุ่ม คือ ปูาย สัญลักษณ์ บอกจุดจัดแสดงนิทรรศการมีความชัดเจน 
สังเกตได้ง่าย (4.20 คะแนนผลการวิเคราะห์ Gap Analysis พบว่าในทุกประเด็นมีระดับความพึงพอใจสูงกว่า
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ระดับความหวังแสดงว่ามิวเซียมสยาม สามารถส่งมอบบริการด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ได้ตามความ
คาดหวังของผู้ใช้บริการ 

 

แผนภูมิที่ 27 ความคาดหวังและความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

2.2  ความคาดหวังและความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
 ผลการส ารวจความคาดหวั งและความพึงพอใจในการรับบริการจากเจ้ าหน้ าที่หรือบุคลากร 

ที่ให้บริการพบว่าทุกองค์ประกอบของการบริการในส่วนนี้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยได้รับคะแนน
เฉลี่ย ระหว่าง 4.52-4.75 คะแนน โดยมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ     
ในระดับมากที่สุด (4.63 คะแนน) ประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจสูงที่สุดในกลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่แต่งกาย
เรียบร้อย (4.75 คะแนน) รองลงมา คือ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ (4.67 คะแนน) อันดับที่ 3 คือเจ้าหน้าที่มี
เพียงพอส าหรับสอบถามหรือให้ค าแนะน าบริการ (4.53 คะแนน) อันดับ 4 คือ ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่
ในการตอบข้อซักถาม/แก้ปัญหา/ให้ค าแนะน า (4.52 คะแนน) โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจน้อยที่สุด
คือ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (4.46 คะแนน) ผลการวิเคราะห์ Gap Analysis พบว่าในทุกประเด็น      
มีระดับความพึงพอใจสูงกว่าระดับความหวังแสดงว่ามิวเซียมสยาม สามารถส่งมอบบริการด้านเจ้าหน้าที่หรือ
บุคลากรที่ให้บริการได้ตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 

 

แผนภูมิที่ 28 ความคาดหวังและความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
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2.3  ความคาดหวังและความพึงพอใจด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ 
 ผลการส ารวจความคาดหวั งและความพึงพอใจในกระบวนการหรือขั้ นตอนการให้บริการ  
มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมากที่สุด (4.57 คะแนน) และพบว่าทุกองค์ประกอบของการบริการ       
ในส่วนนี้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 4.43-4.63 คะแนน 
ประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากถึงพึงพอใจสูงที่สุดในกลุ่ม คือ เร่ืองที่จัดแสดงนิทรรศการมีความ
น่าสนใจ (4.63 คะแนน)  อันดับ 2 คือ เร่ืองที่จัดแสดงนิทรรศการสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย (4.61 คะแนน)  
อันดับ 3 คือ ความเหมาะสมของประเด็นที่น าเสนอในนิทรรศการ (4.52 คะแนน) โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจน้อยที่สุดคือ การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเข้าชมนิทรรศการ (4.43 คะแนน) ผลการวิเคราะห์ Gap 
Analysis พบว่าในทุกประเด็นมีระดับความพึงพอใจสูงกว่าระดับความหวังแสดงว่ามิวเซียมสยามสามารถส่งมอบ
บริการกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการได้ตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 

 

แผนภูมิที่ 29 ความคาดหวังและความพึงพอใจ ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ 
 

2.4 ความคาดหวังและความพึงพอใจภาพรวมจากการใช้บริการของมิวเซียมสยาม 

 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจภาพรวมจากการใช้บริการของมิวเซียมสยามมีระดับ      
ความพึงพอใจในภาพรวมที่ระดับมากท่ีสุด (4.56 คะแนน) และพบว่าทุกองค์ประกอบของการบริการในส่วนนี้
ได้รับคะแนนเฉลี่ยที่ระดับมากสุด ระหว่าง 4.24-4.61 คะแนน ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงที่สุดใน
กลุ่มคือ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรม นิทรรศการหลากหลาย ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชม (4.61 คะแนน) 
รองลงมา คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีหนังสือ รวมถึงสื่อต่างๆ ที่สามารถต่อยอดความรู้ที่ได้จากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์              
(4.43 คะแนน) อันดับ 3 คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ (4.24 คะแนน)           
ผลการวิเคราะห์ Gap Analysis พบว่าในทุกประเด็นมีระดับความพึงพอใจสูงกว่าระดับความหวัง แสดงว่า       
มิวเซียมสยามสามารถส่งมอบบริการด้านภาพรวมจากการใช้บริการของมิวเซียมสยามได้ตามความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการ 
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4.22 

4.63 

4.61 

4.43 

4.52 

4.57 

เรื่องที่จัดแสดงนิทรรศการมีความน่าสนใจ 

เรื่องท่ีจัดแสดงนิทรรศการสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย 

การให้ค าแนะน าเก่ียวกับการเข้าชมนิทรรศการ 

ความเหมาะสมของประเดน็ที่น าเสนอในนิทรรศการ 

ภาพรวมของกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ  

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 



รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) งานประเมินผลการด าเนินงาน 

ของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 98 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 

แผนภูมิที่ 30 ความคาดหวังและความพึงพอใจด้านภาพรวมจากการใช้บริการของมิวเซียมสยาม  
 

 2.6 การวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาประเด็นส าคัญ (Performance-Important Analysis) 

 2.6.1 ผลการวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ในด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  ผลการวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ในด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกโดย 
โดยน าคะแนนระดับความคาดหวังและคะแนนระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยมาพล็อทลงในกราฟ
โดยให้แกนแนวตั้ง (แกน Y) เป็นระดับความพึงพอใจและ แกนแนวนอน (แกน X) ระดับความคาดหวังและ
น ามาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยโดยประเด็นย่อยต่างๆจะกระจายอยู่ใน Quadrant ที่ 1-4 โดยในแต่ละ 
Quadrant สามารถแปลผลและอธิบายความหมายได้ดังนี้ 
 

Q1= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่ า แต่ได้รับความพึงพอใจสูง หมายถึง สิ่งที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผู้รับบริการ เนื่องจากได้รับความพึงพอใจสูงกว่าที่ระดับที่คาดหวังไว้ ซ่ึงต้องรักษาระดับการบริการไว้ ซ่ึงจาก
ผลการส ารวจผลยังไม่พบประเด็นดังกล่าว     
Q2= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจสูง หมายถึง สิ่งที่ควรรักษาการปฏิบัติงานให้
เป็นมาตรฐานและพัฒนาให้ดีที่สุดเนื่องจากผู้รับบริการมีคาดหวังสูง ผู้ให้บริการควรให้ความส าคัญกับประเด็น
นั้น และสะท้อนให้เห็นว่าผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการมีประสิทธิภาพ มีการจัดการที่ดีและสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้ใช้บริการได้ตามความคาดหวังดังนั้นผู้ให้บริการจึงควรรักษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนั้นไว้ 
ได้แก่ 1) ความเหมาะสมของสื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมประกอบนิทรรศการ 2) การตกแต่งและ
บรรยากาศภายในชุดนิทรรศการ 3) ภาพรวมของสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่ า และได้รับความพึงพอใจต่ า หมายถึง สิ่งที่ควรปรับปรุง แต่ไม่เร่งด่วน
เนื่องจากผู้รับบริการไม่ได้คาดหวังสูง แต่ก็มีโอกาส พัฒนาเป็นการบริการที่ให้มูลค่าเพ่ิมได้ (Q1) ถ้าสามารถส่ง
มอบบริการให้แก่ผู้รับบริการได้เกินกว่าความคาดหวังและมีระดับความพึงพอใจในระดับสูง ได้แก่ 1) ปูาย 
สัญลักษณ์ บอกจุดจัดแสดงนิทรรศการมีความชัดเจน สังเกตได้ง่าย 2) ความเหมาะสมของสื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรมประกอบนิทรรศการ 
Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจต่ า หมายถึง สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
เนื่องจากผู้รับบริการคิดว่าไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างเพียงพอ อาจส่งผลถึงการตัดสินใจมาใช้
บริการซ่ึงจากผลการส ารวจผลยังไม่พบประเด็นดังกล่าว  

4.24 

4.16 

4.11 

4.26 

4.61 

4.43 

4.24 

4.56 

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรม นิทรรศการหลากหลาย ที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้เข้าชม 

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีหนังสือ รวมถึงสื่อต่างๆ ที่สามารถต่อยอด
ความรู้ที่ได้จากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ 

ภาพรวมจากการใช้บริการมิวเซียมสยาม 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
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 99 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 

แผนภาพที่ 35 การวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ของด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

 
2.6.2 ผลการวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ในด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
  ผลการวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ในด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการโดย 
โดยน าคะแนนระดับความคาดหวังและคะแนนระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยมาพล็อทลงในกราฟ
โดยให้แกนแนวตั้ง (แกน Y) เป็นระดับความพึงพอใจและ แกนแนวนอน (แกน X) ระดับความคาดหวังและ
น ามาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยโดยประเด็นย่อยต่างๆจะกระจายอยู่ใน Quadrant ที่ 1-4 โดยในแต่ละ 
Quadrant สามารถแปลผลและอธิบายความหมายได้ดังนี้ 
 

Q1= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่ า แต่ได้รับความพึงพอใจสูง หมายถึง สิ่งที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผู้รับบริการ เนื่องจากได้รับความพึงพอใจสูงกว่าที่ระดับที่คาดหวังไว้ ซ่ึงต้องรักษาระดับการบริการไว้ ได้แก่
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ     
Q2= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจสูง หมายถึง สิ่งที่ควรรักษาการปฏิบัติงานให้
เป็นมาตรฐานและพัฒนาให้ดีที่สุดเนื่องจากผู้รับบริการมีคาดหวังสูง ผู้ให้บริการควรให้ความส าคัญกับประเด็น
นั้น และสะท้อนให้เห็นว่าผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการมีประสิทธิภาพ มีการจัดการที่ดีและสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้ใช้บริการได้ตามความคาดหวังดังนั้นผู้ให้บริการจึงควรรักษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนั้นไว้ 
ได้แก่ 1) ความเหมาะสมในการแต่งกายเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 2) ภาพรวมต่อ
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่ า และได้รับความพึงพอใจต่ า หมายถึง สิ่งที่ควรปรับปรุง แต่ไม่เร่งด่วน
เนื่องจากผู้รับบริการไม่ได้คาดหวังสูง แต่ก็มีโอกาส พัฒนาเป็นการบริการที่ให้มูลค่าเพ่ิมได้ (Q1) ถ้าสามารถส่ง
มอบบริการให้แก่ผู้รับบริการได้เกินกว่าความคาดหวังและมีระดับความพึงพอใจในระดับสูงได้แก่ 1) ความรู้
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการตอบข้อซักถาม/แก้ปัญหา/ให้ค าแนะน า  2) เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่
ให้บริการ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ  
Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจต่ า หมายถึง สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
เนื่องจากผู้รับบริการคิดว่าไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างเพียงพอ อาจส่งผลถึงการตัดสินใจมาใช้
บริการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่มีเพียงพอส าหรับสอบถามหรือให้ค าแนะน าบริการ 
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แผนภาพที่ 36 การวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ของด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
 
2.6.3 ผลการวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ในด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ
  ผลการวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ในด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ 
โดยน าคะแนนระดับความคาดหวังและคะแนนระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยมาพล็อทลงในกราฟ
โดยให้แกนแนวตั้ง (แกน Y) เป็นระดับความพึงพอใจและ แกนแนวนอน (แกน X) ระดับความคาดหวังและ
น ามาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยโดยประเด็นย่อยต่างๆจะกระจายอยู่ใน Quadrant ที่ 1-4 โดยในแต่ละ 
Quadrant สามารถแปลผลและอธิบายความหมายได้ดังนี้ 
 

Q1= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่ า แต่ได้รับความพึงพอใจสูง หมายถึง สิ่งที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผู้รับบริการ เนื่องจากได้รับความพึงพอใจสูงกว่าที่ระดับที่คาดหวังไว้ ซ่ึงต้องรักษาระดับการบริการไว้ ได้แก่
เร่ืองท่ีจัดแสดงนิทรรศการมีความน่าสนใจ     
Q2= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจสูง หมายถึง สิ่งที่ควรรักษาการปฏิบัติงานให้
เป็นมาตรฐานและพัฒนาให้ดีที่สุดเนื่องจากผู้รับบริการมีคาดหวังสูง ผู้ให้บริการควรให้ความส าคัญกับประเด็น
นั้น และสะท้อนให้เห็นว่าผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการมีประสิทธิภาพ มีการจัดการที่ดีและสร้าง       
ความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการได้ตามความคาดหวังดังนั้นผู้ให้บริการจึงควรรักษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
นั้นไว้ ได้แก่ 1) เร่ืองที่จัดแสดงนิทรรศการสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย 2) ภาพรวมของกระบวนการหรือ
ขั้นตอนการให้บริการ  
Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่ า และได้รับความพึงพอใจต่ า หมายถึง สิ่งที่ควรปรับปรุง แต่ไม่เร่งด่วน
เนื่องจากผู้รับบริการไม่ได้คาดหวังสูง แต่ก็มีโอกาส พัฒนาเป็นการบริการที่ให้มูลค่าเพ่ิมได้  (Q1) ถ้าสามารถ 
ส่งมอบบริการให้แก่ผู้รับบริการได้เกินกว่าความคาดหวังและมีระดับความพึงพอใจในระดับสูงได้แก่ การให้
ค าแนะน าเก่ียวกับการเข้าชมนิทรรศการ  
Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจต่ า หมายถึง สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
เนื่องจากผู้รับบริการคิดว่าไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างเพียงพอ อาจส่งผลถึงการตัดสินใจมาใช้
บริการ ได้แก่ ความเหมาะสมของประเด็นที่น าเสนอในนิทรรศการ 
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 101 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 

แผนภาพที่ 37 การวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ของด้านกระบวนการหรือขั้นตอน 

การให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์-ติดต่อเข้ารับบริการ 
 

2.6.4 ผลการวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ในด้านภาพรวมจากการใช้บริการมิวเซียมสยาม 

  ผลการวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ในด้านภาพรวมจากการใช้บริการมิวเซียม
สยาม โดยน าคะแนนระดับความคาดหวังและคะแนนระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยมาพล็อทลงใน
กราฟโดยให้แกนแนวตั้ง (แกน Y) เป็นระดับความพึงพอใจและ แกนแนวนอน (แกน X) ระดับความคาดหวัง
และน ามาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยโดยประเด็นย่อยต่างๆจะกระจายอยู่ใน Quadrant ที่ 1-4 โดยในแต่ละ 
Quadrant สามารถแปลผลและอธิบายความหมายได้ดังนี้ 
 

Q1= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่ า แต่ได้รับความพึงพอใจสูง หมายถึง สิ่งที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผู้รับบริการ เนื่องจากได้รับความพึงพอใจสูงกว่าที่ระดับที่คาดหวังไว้ ซ่ึงต้องรักษาระดับการบริการไว้ ซ่ึงจาก
ผลการส ารวจผลยังไม่พบประเด็นดังกล่าว 

Q2= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจสูง หมายถึง สิ่งที่ควรรักษาการปฏิบัติงานให้
เป็นมาตรฐานและพัฒนาให้ดีที่สุดเนื่องจากผู้รับบริการมีคาดหวังสูง ผู้ให้บริการควรให้ความส าคัญกับประเด็น
นั้น และสะท้อนให้เห็นว่าผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการมีประสิทธิภาพ มีการจัดการที่ดีและสร้าง       
ความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการได้ตามความคาดหวังดังนั้นผู้ให้บริการจึงควรรักษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
นั้นไว้ ได้แก่ 1) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรม นิทรรศการหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชม 2) ภาพรวม
จากการใช้บริการมิวเซียมสยาม 
Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่ า และได้รับความพึงพอใจต่ า หมายถึง สิ่งที่ควรปรับปรุง แต่ไม่เร่งด่วน
เนื่องจากผู้รับบริการไม่ได้คาดหวังสูง แต่ก็มีโอกาส พัฒนาเป็นการบริการที่ให้มูลค่าเพ่ิมได้  (Q1) ถ้าสามารถ 
ส่งมอบบริการให้แก่ผู้รับบริการได้เกินกว่าความคาดหวังและมีระดับความพึงพอใจในระดับสูงได้แก่ 1) เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีหนังสือ รวมถึงสื่อต่างๆ ที่สามารถต่อยอดความรู้ที่ได้จากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 2) เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ 
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Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจต่ า หมายถึง สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
เนื่องจากผู้รับบริการคิดว่าไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างเพียงพอ อาจส่งผลถึงการตัดสินใจมาใช้
บริการ ซ่ึงจากผลการส ารวจผลยังไม่พบประเด็นดังกล่าว 

 

แผนภาพที่ 38 การวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ของด้านภาพรวมจากการใช้บริการมิวเซียมสยาม 

ส่วนที่ 3  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการของมิวเซียมสยาม 

ตารางท่ี 40 ความแตกต่างระหว่างนิทรรศการที่จัดโดยมิวเซียมสยามกับนิทรรศการอื่นๆ 

ความแตกต่างระหว่างนิทรรศการที่จัดโดยมิวเซียมสยามกับ
นิทรรศการอ่ืนๆ 

จ านวนผู้ให้
ความเห็น 

ร้อยละ 

การจัดแสดงท่ีใช้สื่อ/อุปกรณ์/เทคโนโลย/ีมลัตมิีเดยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
น าเสนอ 

70 
19.77 

การน าเสนอเน้ือหาได้น่าสนใจ และสนุกท่ีได้เรยีนรู้ 48 13.56 
รูปแบบการน าเสนอที่มีความหลากหลาย (หัวข้อการจดัแสดงท่ีแตกต่างกัน การ
น าเสนอจะมีความแตกต่างกันไปดว้ย) 

45 
12.71 

การให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 24 6.78 
เอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ที่มีความแตกต่างกัน เช่น ความเป็นไทย 
ประวัติศาสตร์ เป็นต้น 

23 
6.50 

การน าเสนอเน้ือหาท่ีมีความละเอยีด ท าให้ไดร้ับความรู้ที่เป็นประโยชน์ 23 6.50 
การจัดแสดงท่ีสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรม และจบัต้องได ้ 23 6.50 
เจ้าหน้าท่ีให้บริการเตม็ใจให้บริการ 18 5.08 
การน าเสนอเน้ือหาท่ีมีความทันสมัย/ทันต่อเหตุการณ์ และง่ายต่อความเข้าใจ 30 8.47 
การจัดแสดงท่ีมีความร่วมสมัย ที่เข้าถึงได้ง่าย 15 4.24 
การตกแต่งสถานท่ีไดส้วยงาม 11 3.11 
Interactive Museum 9 2.54 
เจ้าหน้าท่ีให้ค าช้ีแจง/แนะน าไดเ้ป็นอย่างดี 7 1.98 
มิวเซียมสยามไมจ่ ากัดเรื่องเวลาการเข้าชม 4 1.13 
การจัดแสดงท่ีผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ด้วยตัวเอง 4 1.13 
รวม 354 100.00 
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ตารางท่ี 41 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการของมิวเซียมสยาม  
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการของมิวเซียมสยาม  จ านวนผู้ให้

ความเห็น 
ร้อยละ 

ควรมีแผนผัง/ล าดับการเดินเข้าชมห้องจัดแสดงท่ีชัดเจน เน่ืองจากในปัจจุบัน
สับสนมาก ไมรู่้ว่าควรเดินตรงไหนก่อน-หลัง 

27 22.3 

ควรมีการประชาสัมพันธ์/Update เก่ียวกับมิวเซียมสยาม และกิจกรรม ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น Website ทีวี เป็นต้น 

12 9.9 

เพิ่มการจดักิจกรรม/นิทรรศการใหม่ๆให้มากข้ึน เพื่อให้คุ้มค่ากับค่าบริการ เช่น 
Night Meseum นิทรรศการเชิงวิเคราะห์ที่มีเน้ือหาเจาะลึกมากๆ นิทรรศการ
ส าหรับเด็กเป็นต้น 

11 9.1 

ควรจัดให้มสีื่อ/เอกสารทีม่ีเน้ือหาเก่ียวกับเรื่องที่จัดแสดงท่ีมีความละเอียด และ
ง่ายต่อความเข้าใจ เน่ืองจากบางหอ้งเข้าไปแล้ว ยังไม่เข้าใจว่าต้องการสื่อสาร
เรื่องอะไร 

11 9.1 

เจ้าหน้าท่ีควรมีจิตใจใฝุบริการ เอาใจใส่ลูกค้าทุกคน และดูแลลูกค้า เมื่อมีข้อ
สงสัยหรือต้องการค าแนะน า 

11 9.1 

เพิ่มห้องจัดแสดงเรื่องราวต่างๆ มากข้ึน 8 6.6 
ควรปรับปรุงปูายทางเข้ามิวเซยีมสยามให้ชัดเจน เน่ืองจากในปัจจุบันมองหา
ยากมาก 

5 4.1 

ควรปรับปรุงอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เข้าใจง่าย และสะดวกต่อการ
เข้าชม 

4 3.3 

เพิ่มความรูเ้ก่ียวกับเหตุการณ์/ประวัติศาสตร์ของไทย 3 2.5 
ควรมีการแนะน าเส้นทางการเดินทางไปมิวเซียมสยาม 3 2.5 
ควรมีการปรับเปลี่ยนเน้ือหาในการน าเสนอให้น่าสนใจ เพื่อให้คนเคยมาแล้ว 
อยากลับมาใช้บริการอีก 

3 2.5 

ควรมีความพร้อมในการให้บริการเด็กพิเศษ ผู้พิการทางสายตา และคนพิการ 
เช่น ส่ิงอ านวยความสะดวก เป็นตน้ 

3 2.5 

ควรปรับปรุง Website เพิ่มบอร์ดองค์ความรู้ และข้ันตอนการเล่นเกม ให้ง่าย
ต่อการใช้งาน 

3 2.5 

ควรปรับปรุงให้มีที่จอดรถให้มากข้ึน 2 1.7 
เพิ่มความน่าสนใจในการเข้าชมหอ้งแสดง เพื่อไม่ให้บรรยากาศน่าเบ่ือเกินไป 
เช่น เสียงบรรยายเพื่อให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เป็นต้น 

2 1.7 

ควรมีน าเสนอข้อมูลหลายภาษา ส าหรับนักท่องเที่ยว 2 1.7 
ควรมีการปรับเปลี่ยนนิทรรศการให้มีความหลากหลาย และเหมาะสม และจดั
ประจ าทุกปี 

2 1.7 

ควรรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการในปัจจุบันไว้ 1 0.8 
ควรขยายเวลาการเปิด-ปิด 1 0.8 
ควรจัดที่น่ังตามมุมตา่งๆ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้พักผ่อน 1 0.8 
ควรตรวจสอบเน้ือหาและความรู้ทีน่ าเสนอในนิทรรศการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า
ข้อมูลที่น าเสนอมีความถูกต้อง 

1 0.8 

ควรปรับปรุงการจัดแสดง Display ให้เหมาะสมกับคนทุกกลุ่มวัย เช่น ความรู้ 
อายุ ความสูง เป็นต้น เพราะบางห้องเข้าไปแล้วมองไม่เห็น Display 

1 0.8 

เพิ่มเวลาเข้าฟรสี าหรับคนไทย 1 0.8 
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ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการของมิวเซียมสยาม  จ านวนผู้ให้
ความเห็น 

ร้อยละ 

เพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรสมาชิก 1 0.8 
ควรมีการจัดระเบียบในการเข้าชม เน่ืองจากบางห้องจะมีคนกระจุกกันมาก
เกินไป ท าให้เข้าไม่ถึงและไมไ่ด้ประโยชน์จากการเข้าชม 

1 0.8 

ควรมีการช้ีแจงเอกสารที่แจก เน่ืองจากรับมาแล้วไมรู่้ว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไร 1 0.8 
รวม 121 100.00 
 

3.3)  ผลการส ารวจความพึงพอใจในบริการของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)  
 

 การศึกษาด้วยการส ารวจข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผู้รับบริการของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  
(TCDC) เพ่ือค้นหาระดับความพึงพอใจ ความคาดหวัง ประเด็นความคิดเห็นต่างๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุง
การให้บริการของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบต่อไป ผลการส ารวจ เป็นดังนี้ 
 

การส ารวจข้อมูลเชิงปริมาณจากการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1  ลักษณะของผู้ใช้บริการ 
 การสุ่มส ารวจผู้ใช้บริการของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จ านวน 400 ตัวอย่าง เป็นเพศหญิง 
260 คน (ร้อยละ 65.00) เพศชาย 140 คน (ร้อยละ 35.00) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 19-22 
ปี (ร้อยละ 28.75) รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 16-18 ปี (ร้อยละ 21.50) และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด
ถึง 274 คน (ร้อยละ 68.50) รองลงมา คือ กลุ่มที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. 65 คน   
(ร้อยละ 16.25) และผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา 181 คน (ร้อยละ 45.25) รองลงมา คือ 
พนักงาน/ลูกค้าเอกชน 109 คน (ร้อยละ 27.25) 
 

เพศ          อายุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00% 

6.25% 

21.50% 

28.75% 

20.00% 

12.00% 

7.75% 

1.50% 

1.00% 

< 13 

13-15  

16-18 

19-22 

23-29  

30-39 

40-49  

50-59  

Above 60



รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) งานประเมินผลการด าเนินงาน 

ของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 105 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

ระดับการศึกษา อาชีพ 

 
 

แผนภูมิที่ 31 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ TCDC 

 

 1.2 การมาใช้บริการ 
 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มาใช้บริการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เป็นคร้ังแรก (ร้อยละ63.50) โดย
ในรอบปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่มาใช้บริการกับเพ่ือน/เพ่ือนร่วมงาน (ร้อยละ 52.05) รองลงมา คือ มาคนเดียว 
(ร้อยละ 43.15) ส่วนใหญ่จะมาใช้บริการน้อยกว่าเดือนละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 25.25) 

  

 

แผนภูมิที่ 32 การมาใช้บริการของผู้ใช้บริการ TCDC 

 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่รู้จัก TCDC คร้ังแรกจากการแนะน าโดยบุคคล เช่น เพ่ือน ญาติ คนรู้จักแนะน า 
เว็บไซต์ของ TCDC (ร้อยละ 55.55) รองลงมา คือ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) (Facebook ,Youtube) 
(ร้อยละ 39.50) และ Website TCDC (ร้อยละ 13.50)  

16.25% 

68.50% 

14.50% 

0.75% 

ต่ ากว่าปริญญาตรี  

ปริญญาตรี 
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ปริญญาเอก 
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0.50% 

1.00% 

นักเรียน/นักศึกษา 

พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน  

ผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ 

ครู/อาจารย์  

เกษียณอายุ/ว่างงาน   

แม่บ้าน 

อื่นๆ  
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9.75% 

มาเป็นครัง้แรก 

ไม่เกิน 1 ปี 
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มากกว่า 3 ปี   

43.15% 
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เพ่ือน/เพ่ือน
ร่วมงาน 

ครอบครัว 

สถานศกึษา 

25.25% 
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แผนภูมิที่ 33 ช่องทางผู้ใช้บริการรู้จัก TCDC 
 

 เหตุผลส าคัญท่ีท าให้มาใช้บริการ TCDC อันดับที่ 1 คือ มาชมนิทรรศการ (ร้อยละ 50.75) อันดับที่ 2 มา
หาไอเดียใหม่ และแรงบันดาลใจ (ร้อยละ 43.00) อันดับที่ 3 มาชมและศึกษานวัตกรรมด้านวัสดุและการ
ออกแบบ (Material & Design Innovation) (ร้อยละ 31.25) อันดับที่ 4 มาใช้หนังสือ/นิตยสาร/สิ่งพิมพ์/สื่อ
มัลติมีเดีย/ฐานข้อมูล/สารสนเทศอ่ืนๆ ด้านการออกแบบที่ทันสมัย (ร้อยละ 29.75) และอันดับที่ 5 มาค้นคว้า
ข้อมูล เพ่ือน าไปใช้ในการเรียน/ท างาน (ร้อยละ 24.00) 

 

แผนภูมิที่ 34 เหตุผลส าคัญท่ีท าให้มาใช้บริการ TCDC 

 พ้ืนที่ที่ใช้บริการมากที่สุด คือ Creative Space พ้ืนที่นั่งท างาน/ค้นคว้า ชั้น 5 (ร้อยละ 81.25) รองลงมา
คือ Rooftop Garden สวนจัดกิจกรรมและสันทนาการ  ชั้น 5 (ร้อยละ 54.25) อันดับที่ 3 Gallery ห้องนิทรรศการ 
ชั้น 1 (ร้อยละ 48.50) อันดับที่ 4 Café ร้านกาแฟ The Box (ร้อยละ 40.25) โดยพ้ืนที่ที่ผู้บริการเคยใช้น้อย
ที่สุดได้แก่ 1) Meeting Room ห้องจัดประชุม ชั้น 3 2) Trend Corner มุมหนังสือเทรนด์ ชั้น 2 และ 3) 
Maker Space ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 (ร้อยละ 9.75) 
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แผนภูมิที่ 35 พ้ืนที่บริการที่ท่านเคยใช้บริการใน TCDC 

 

 การเป็นสมาชิกศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) มีผู้ที่เป็นสมาชิกปัจจุบันร้อยละ 19.00 ไม่ได้เป็น
สมาชิกร้อยละ 81.00 โดยเหตุผลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกส่วนใหญ่เนื่องจากไม่ค่อยมาใช้บริการ (ร้อยละ 74.07)  

 

 
 

แผนภูมิที่ 36  การเป็นสมาชิกของ TCDC 

 ระดับความคิดเห็นในด้านขั้นตอนการสมัครสมาชิกของ TCDC จากจ านวนสมาชิกปัจจุบัน 76 คน 
ผู้ใช้บริการมีระดับความเห็นโดยรวมของขั้นตอนการสมัครสมาชิกของ TCDC ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
96.05 โดยให้ระดับความความคิดเห็นเรื่องความสะดวกในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกมากที่สุดที่มีความคิดเห็น
ในระดับดีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 92.10  
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ไม่ทราบว่ามีระบบสมาชิก 

ไม่ทราบว่าได้รับสิทธิประโยชน์
อะไรบ้าง 

ค่าสมาชิกแพง 
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สาเหตุที่ไม่เป็นสมาชิกกับ TCDC 
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ตารางท่ี 42 ความคิดเห็นขั้นตอนการสมัครสมาชิกของ TCDC 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 
ต้องปรับปรุง

ด่วน 
ควร

ปรับปรุง ปานกลาง ดี ดีมาก 

ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์รายละเอียด 0.00% 1.32% 10.53% 53.95% 34.21% 
ความสะดวกในการลงทะเบียนเป็นสมาชิก 0.00% 1.32% 6.58% 43.42% 48.68% 
ความรวดเร็วในการท าบัตรสมาชิก 0.00% 0.00% 9.21% 40.79% 50.00% 
ความเห็นโดยรวมของขั้นตอนการสมัครสมาชิก
ของ TCDC 

0.00% 0.00% 3.95% 50.00% 46.05% 

 

แผนภูมิที่ 37 ความคิดเห็นขั้นตอนการสมัครสมาชิกของ TCDC ในระดับมากข้ึนไป 

 การต่ออายุการเป็นสมาชิกของ TCDC (ผู้ตอบคือ สมาชิกปัจจุบัน 76 คน) พบว่า ต่ออายุแน่นอน คิดเป็น
ร้อยละ 75.00 ไม่ต่ออายุสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 25.00 ทั้งนี้ เหตุผลคือไม่แน่ใจว่าจะใช้บริการต่อหรือไม่ คิดเป็น
ร้อยละ 68.42 รองลงมาคือไม่สะดวกเร่ืองที่จอดรถ คิดเป็นร้อยละ 10.53 

  

แผนภูมิที่ 38 การต่ออายุสมาชิกของ TCDC  

 ระดับความสนใจสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของการเป็นสมาชิก TCDC พบว่าผู้ใช้บริการมีความสนใจในสิทธิ
ประโยชน์ เร่ืองบริการหนังสือ วารสาร นิตยสาร ด้านการออกแบบจากทั่วโลกมากที่สุดโดยให้ความสนใจระดับ
มากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.75 รองลงมาคือ สิทธิประโยชน์เร่ืองบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย  
(Wi-Fi Internet) ที่มีระดับตวามสนใจในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 91.75 โดยที่สิทธิส่วนลด 10%  
ค่าเช่าพ้ืนที ่ผู้ใช้บริการให้ความสนใจน้อยที่สุดโดยให้ความสนใจในระดับมากข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 70.25 
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ขึ้นอยู่กับในอนาคตท่ีอยู่ใกล้กบั TCDC 
หรือไม่ 

ดูแนวทางเพิ่มช่องทางการสืบคน้ 

สาเหตุที่ไม่ต่ออายุสมาชกิกับ TCDC 
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ตารางท่ี 43 ความสนใจสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของการเป็นสมาชิก TCDC 

สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของการเป็นสมาชิก TCDC น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ส่วนลด 5-10% ของค่าใช้จ่ายในการเขา้ร่วมกิจกรรมกับ TCDC 0.75% 2.00% 17.50% 49.25% 30.50% 
ส่วนลดค่าถ่ายเอกสารและสแกนเอกสาร 1.75% 3.50% 19.75% 43.25% 31.75% 
ส่วนลด 10% ค่าเช่าพื้นที่  2.00% 4.50% 23.25% 43.25% 27.00% 
ส่วนลดในการซ้ือสินค้าภายใน TCDC 1.00% 1.75% 14.75% 44.50% 38.00% 
บริการหนังสือ วารสาร นิตยสาร ด้านการออกแบบจากทั่วโลก  0.00% 0.25% 4.00% 33.75% 62.00% 
บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (ภายใน TCDC เท่านั้น 0.25% 1.50% 12.50% 36.50% 49.25% 
บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการค้นคว้า 0.25% 1.50% 15.75% 37.00% 45.50% 
บริการส่ือมัลติมีเดีย 0.00% 1.25% 12.25% 39.25% 47.25% 
บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi Internet) 0.00% 1.00% 7.25% 31.75% 60.00% 
บริการจองทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ library.tcdc.or.th 0.25% 1.25% 17.25% 44.25% 37.00% 
สิทธิในการเข้าใช้ฐานข้อมูลวัสดุ Material ConneXion® Online 
Database 

0.25% 2.00% 15.25% 42.00% 40.50% 

สิทธิการใช้ห้องประชุม Creative Room/Meeting Room  0.25% 1.50% 20.00% 42.50% 35.75% 

 

 
 

แผนภูมิที่ 39 ความสนใจสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของการเป็นสมาชิก TCDC ในระดับมากขึ้นไป 

 
 จากสิทธิประโยชน์ข้างต้น ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก (ผู้ตอบ 324 คน) สนใจสมัครสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 40.74 
และไม่สมัครสมาชิกคิดเป็นร้อยละ 59.26 อย่ างไรก็ตาม ผู้ ใช้บริการส่ วนใหญ่  (ผู้ ตอบ 400 คน)  
มีความเห็นในความคุ้มค่าจากสิทธิประโยชน์ในระดับคุ้มค่ามากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 72.50 

95.75% 

91.75% 

86.50% 

85.75% 

82.50% 

82.50% 

82.50% 

81.25% 

79.75% 

78.25% 

75.00% 

70.25% 

บริการหนังสือ วารสาร นิตยสาร ด้านการออกแบบจากท่ัวโลก  

บริการเชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ตแบบไรส้าย (Wi-Fi Internet) 

บริการสื่อมัลติมีเดีย 

บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (ภายใน TCDC เท่านั้น 

ส่วนลดในการซ้ือสินคา้ภายใน TCDC 

บริการเครื่องคอมพวิเตอร์เพื่อใช้ในการคน้คว้า 

สิทธิในการเข้าใช้ฐานข้อมูลวัสดุ Material ConneXion® Online Database 

บริการจองทรัพยากรสารสนเทศออนไลน ์ผ่านเว็บไซต์ library.tcdc.or.th 

ส่วนลด 5-10% ของค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมกบั TCDC 

สิทธิการใช้ห้องประชุม Creative Room/Meeting Room  

ส่วนลดค่าถ่ายเอกสารและสแกนเอกสาร 

ส่วนลด 10% ค่าเช่าพื้นท่ี  
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แผนภูมิที่ 40  ความสนใจสมัครสมาชิกและไม่สมัครสมาชิกและความคุ้มค่าจากสิทธิประโยชน์ 

ส่วนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจ 

2.1  ความคาดหวังและความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  
 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจในการรับบริการจากสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า
เกือบทุกองค์ประกอบของการบริการ ในส่วนนี้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากถึงพึงพอใจมากท่ีสุด โดยได้รับ
คะแนนเฉลี่ย คือ 4.27 คะแนน โดยมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (4.41 คะแนน) ประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การออกแบบตกแต่งสถานที่มี
ความสวยงาม เสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการหาไอเดียใหม่และใช้ความคิดสร้างสรรค์  (4.45 คะแนน) 
รองลงมา คือ โต๊ะและที่นั่งมีความสะดวกสบาย จ านวนเพียงพอ และสะอาด (4.39 คะแนน) อันดับ 3 คือ จัดแบ่ง
พ้ืนที่ในการใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมลงตัว (4.28 คะแนน) และอันดับ 4 คือ ความเร็วและความเสถียร        
(ใช้งานได้ต่อเนื่องโดยไม่หลุดจากการเชื่อมต่อ) ของอินเทอร์เน็ต (4.10 คะแนน)  โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจ
เฉลี่ยน้อยที่สุดเม่ือเทียบกับกลุ่ม คือ ความชัดเจนของปูาย สัญลักษณ์ บอกจุดบริการต่าง ๆ ชัดเจนสังเกตง่าย 
(4.02 คะแนน) ผลการวิเคราะห์ Gap Analysis พบว่ามีจ านวน 2 ประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจต่ ากว่าระดับ
ความคาดหวังได้แก่ ความชัดเจนของปูาย สัญลักษณ์ บอกจุดบริการต่าง ๆ ชัดเจนสังเกตง่าย (ผลต่าง=-0.11) 
และความเร็วและความเสถียร (ใช้งานได้ต่อเนื่องโดยไม่หลุดจากการเชื่อมต่อ) ของอินเทอร์เน็ต (ผลต่าง=-0.04) 

 

แผนภูมิที่ 41  ความคาดหวังและความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

40.74  

 

59.26  

สมัคร ไม่สมัคร 

0.75% 

2.00% 

24.75% 

50.25% 

22.25% 

คุ้มค่าน้อยที่สุด คุ้มค่าน้อย คุ้มค่า 
คุ้มค่ามาก คุ้มค่ามากที่สุด 

4.18 

4.14 

4.13 

4.19 

4.14 

4.18 

4.45 

4.28 

4.02 

4.39 

4.10 

4.41 

การออกแบบตกแต่งสถานทีม่ีความสวยงาม เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการหาไอเดียใหมแ่ละใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

จัดแบ่งพ้ืนที่ในการใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสมลงตวั 

ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ บอกจุดบริการต่าง ๆ ชัดเจนสังเกตง่าย 

โต๊ะและที่น่ังมีความสะดวกสบาย จ านวนเพียงพอ และสะอาด 

ความเร็วและความเสถียร (ใช้งานได้ต่อเน่ืองโดยไม่หลุดจากการเชือ่มต่อ) 
ของอินเทอร์เน็ต 

ภาพรวมของสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 



รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) งานประเมินผลการด าเนินงาน 

ของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 111 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

2.2  ความคาดหวังและความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
 ผลการส ารวจความคาดหวั งและความพึงพอใจในการรับบริการจากเจ้ าหน้ าที่หรือบุคลากร 

ที่ให้บริการ พบว่า ทุกองค์ประกอบของการบริการในส่วนนี้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากถึงพึงพอใจมากที่สุด 
โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย คือ 4.54 คะแนน โดยมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร          
ที่ให้บริการในระดับมากที่สุด (4.58 คะแนน) ประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจสูงที่สุดในกลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่
แต่งกายเรียบร้อย (4.58 คะแนน) รองลงมา คือ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ (4.56 คะแนน) อันดับที่ 3 คือเจ้าหน้าที่มี
เพียงพอส าหรับสอบถามหรือให้ค าแนะน าบริการ (4.50 คะแนน) โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจน้อย
ที่สุดคือ ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการตอบข้อซักถาม แก้ปัญหา หรือให้ค าแนะน า (4.47 คะแนน)    
ผลการวิเคราะห์ Gap Analysis พบว่าในทุกประเด็นมีระดับความพึงพอใจสูงกว่าระดับความหวังแสดงว่า       
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สามารถส่งมอบบริการด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการได้ตาม
ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 

 

แผนภูมิที่ 42 ความคาดหวังและความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 

2.3  ความคาดหวังและความพึงพอใจด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ 
 ผลการส ารวจความคาดหวัง และความพึงพอใจด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ มีระดับความพึงพอใจ
ในภาพรวมของกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการในระดับมากที่สุด (4.43 คะแนน) และพบว่า 
ทุกองค์ประกอบของการบริการในส่วนนี้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย คือ 
4.34 คะแนน ประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากถึงพึงพอใจสูงที่สุดในกลุ่ม คือความสมบูรณ์ของสภาพ
หนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ (4.51 คะแนน) อันดับ 2 คือความสะดวก ความหลากหลายของประเภท
หนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ (หนังสือ นิตยสาร วารสาร หนังสือ Trend Book สื่อมัลติมีเดีย และ
ฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ) (4.35 คะแนน) อันดับ 3 คือ ความทันสมัยของหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ 
(4.34 คะแนน) อันดับ 4 คือ การจัดวางหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ พร้อมปูายแสดงหมวดหมู่  
เป็นระเบียบ ให้สืบค้นง่าย (4.33 คะแนน) อันดับ 5 คือ ความสะดวกของการสอบถามข้อมูล/ร้องเรียน/แนะน า
บริการ และการจัดให้มีอุปกรณ์เสริมเพ่ือบริการ เช่น ที่คั่นหนังสือช่วยจ า iPad iPod เคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นต้น 
(4.30 คะแนน) โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ความเพียงพอของจ านวนหนังสือและ
ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ (4.17 คะแนน) ผลการวิเคราะห์ Gap Analysis พบว่ามีจ านวน 1 ประเด็นที่มีระดับ
ความพึงพอใจต่ ากว่าระดับความคาดหวังได้แก่ ความเพียงพอของจ านวนหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ 
(ผลต่าง=-0.03) 

4.19 

4.22 

4.21 

4.20 

4.21 

4.47 

4.58 

4.56 

4.50 

4.58 

ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีในการตอบข้อซักถาม แก้ปัญหา 
หรือให้ค าแนะน า 

ความเหมาะสมในการแต่งกาย 

มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ยิ้มแย้ม สุภาพ 

เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอส าหรับสอบถามหรือให้ค าแนะน าบริการ 

ภาพรวมของเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรท่ีให้บริการ 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
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แผนภูมิที่ 43 ความคาดหวังและความพึงพอใจด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ 

 
 

2.4  ความคาดหวังและความพึงพอใจด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 

 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์มีระดับความพึง
พอใจในภาพรวมที่ระดับมากที่สุด (4.44 คะแนน) และพบว่า ทุกองค์ประกอบของการบริการในส่วนนี้ได้รับ
คะแนนเฉลี่ยที่ระดับมากสุด คือ 4.41 คะแนน ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงที่สุดในกลุ่ม คือ      
ความทันสมัยของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ (4.50 คะแนน) อันดับที่ 2 คือ ความพร้อมใช้งานของ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ (4.43 คะแนน) อันดับที่ 3 คือ ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์ (4.26 คะแนน) ผลการวิเคราะห์ Gap Analysis พบว่าในทุกประเด็นมีระดับความพึงพอใจสูง
กว่าระดับความหวังแสดงว่าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สามารถส่งมอบบริการด้านด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ได้ตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 

 

แผนภูมิที่ 44 ความคาดหวังและความพึงพอใจด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
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4.33 
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4.30 
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ความหลากหลายของประเภทหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ  

ความเพียงพอของจ านวนหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ  

ความทันสมัยของหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ 

ความสมบูรณ์ของสภาพหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ 

การจัดวางหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ พร้อมป้ายแสดง
หมวดหมู่ เป็นระเบียบ ให้สืบค้นง่าย 

ความสะดวกของการเข้าสู่บริการฐานข้อมูลออนไลน์ เข้าถึงง่ายและ
รวดเร็ว 

การจัดให้มีอุปกรณ์เสริมเพ่ือบริการ เช่น ท่ีค่ันหนังสือช่วยจ า iPad iPod 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นต้น 

ภาพรวมของกระบวนการหรือข้ันตอนการให้บริการ 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
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4.17 

4.43 

4.26 

4.50 

4.44 

ความพร้อมใช้งาน 

ความเพียงพอ 

ความทันสมัย 

ภาพรวมของคุณภาพ/ประโยชน์/ความคุ้มค่าของการให้บริการ 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
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2.5  ความคาดหวังและความพึงพอใจภาพรวมจากการใช้บริการของ TCDC 

 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจภาพรวมจากการใช้บริการของ TCDC มีระดับความพึงพอใจ
ในภาพรวมที่ระดับมากที่สุด (4.47 คะแนน) และพบว่าทุกองค์ประกอบของการบริการในส่วนนี้ได้รับคะแนนเฉลี่ย
ที่ระดับมากสุด ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงที่สุดในกลุ่ม คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถแสดง
ความสามารถ ผลงาน และความคิดสร้างสรรค์ได้ (4.49 คะแนน) รองลงมา คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรม นิทรรศการ 
หลากหลายที่เป็นประโยชน์ (4.45 คะแนน) อันดับ 3 คือ เป็นแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์และพัฒนา
ผู้ประกอบการโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ (4.39 คะแนน) อันดับ 4 คือ เป็นแหล่ง
เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ (4.35 คะแนน) และอันดับสุดท้ายคือ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
ความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ (4.15 คะแนน) ผลการวิเคราะห์ Gap Analysis พบว่ามีจ านวน 1 
ประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจต่ ากว่าระดับความคาดหวัง ได้แก่ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสะดวกในการเดินทาง
มาใช้บริการ (ผลต่าง=-0.02) 

 

แผนภูมิที่ 45 ความคาดหวังและความพึงพอใจภาพรวมจากการใช้บริการของ TCDC 

2.6 การวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาประเด็นส าคัญ (Performance-Important Analysis) 

 2.6.1 ผลการวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ในด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  ผลการวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ในด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกโดย 
โดยน าคะแนนระดับความคาดหวังและคะแนนระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยมาพล็อทลงในกราฟ
โดยให้แกนแนวตั้ง (แกน Y) เป็นระดับความพึงพอใจและ แกนแนวนอน (แกน X) ระดับความคาดหวังและ
น ามาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยโดยประเด็นย่อยต่างๆจะกระจายอยู่ใน Quadrant ที่ 1-4 โดยในแต่ละ 
Quadrant สามารถแปลผลและอธิบายความหมายได้ดังนี้ 
 

Q1= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่ า แต่ได้รับความพึงพอใจสูง หมายถึง สิ่งที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผู้รับบริการ เนื่องจากได้รับความพึงพอใจสูงกว่าที่ระดับที่คาดหวังไว้ ซ่ึงต้องรักษาระดับการบริการไว้ ได้แก่
จัดแบ่งพ้ืนที่ในการใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมลงตัว     
Q2= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจสูง หมายถึง สิ่งที่ควรรักษาการปฏิบัติงานให้
เป็นมาตรฐานและพัฒนาให้ดีที่สุดเนื่องจากผู้รับบริการมีคาดหวังสูง ผู้ให้บริการควรให้ความส าคัญกับประเด็น
นั้น และสะท้อนให้เห็นว่าผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการมีประสิทธิภาพ มีการจัดการที่ดีและสร้างความพึง

4.21 

4.19 

4.18 

4.21 

4.17 

4.21 

4.49 

4.39 

4.35 

4.45 

4.15 

4.47 

เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลด้านการออกแบบและความคิด
สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาธุรกิจ หรือต่อยอดองค์ความรู้ 

เป็นแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์และพัฒนาผู้ประกอบการ
โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ 

เป็นแหล่งเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรม นิทรรศการ หลากหลายที่เป็น
ประโยชน์ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ 

ภาพรวมจากการใช้บริการ TCDC 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
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พอใจให้กับผู้ใช้บริการได้ตามความคาดหวังดังนั้นผู้ให้บริการจึงควรรักษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนั้นไว้ 
ได้แก่ 1) การออกแบบตกแต่งสถานที่มีความสวยงาม เสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการหาไอเดียใหม่และใช้
ความคิดสร้างสรรค์ 2) โต๊ะและที่นั่งมีความสะดวกสบาย จ านวนเพียงพอ และสะอาด 3) ภาพรวมต่อสถานที่
และสิ่งอ านวยความสะดวก 

Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่ า และได้รับความพึงพอใจต่ า หมายถึง สิ่งที่ควรปรับปรุง แต่ไม่เร่งด่วน
เนื่องจากผู้รับบริการไม่ได้คาดหวังสูง แต่ก็มีโอกาส พัฒนาเป็นการบริการที่ให้มูลค่าเพ่ิมได้ (Q1) ถ้าสามารถส่ง
มอบบริการให้แก่ผู้รับบริการได้เกินกว่าความคาดหวังและมีระดับความพึงพอใจในระดับสูง ได้แก่ 1) ความ
ชัดเจนของปูาย สัญลักษณ์ บอกจุดบริการต่าง ๆ ชัดเจนสังเกตง่าย  2) ความเร็วและความเสถียร (ใช้งานได้
ต่อเนื่องโดยไม่หลุดจากการเชื่อมต่อ) ของอินเทอร์เน็ต 

Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจต่ า หมายถึง สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
เนื่องจากผู้รับบริการคิดว่าไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างเพียงพอ อาจส่งผลถึงการตัดสินใจมาใช้
บริการ ซ่ึงจากผลการส ารวจผลยังไม่พบประเด็นดังกล่าว 

 

แผนภาพที่ 39 การวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ของด้านสถานที่ 
และสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

2.6.2 ผลการวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ในด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
  ผลการวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ในด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการโดย 
โดยน าคะแนนระดับความคาดหวังและคะแนนระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยมาพล็อทลงในกราฟ
โดยให้แกนแนวตั้ง (แกน Y) เป็นระดับความพึงพอใจและ แกนแนวนอน (แกน X) ระดับความคาดหวังและ
น ามาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยโดยประเด็นย่อยต่างๆจะกระจายอยู่ใน Quadrant ที่ 1-4 โดยในแต่ละ 
Quadrant สามารถแปลผลและอธิบายความหมายได้ดังนี้ 
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Q1= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่ า แต่ได้รับความพึงพอใจสูง หมายถึง สิ่งที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผู้รับบริการ เนื่องจากได้รับความพึงพอใจสูงกว่าที่ระดับที่คาดหวังไว้ ซ่ึงต้องรักษาระดับการบริการไว้ ซ่ึงจาก
ผลการส ารวจผลยังไม่พบประเด็นดังกล่าว     
Q2= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจสูง หมายถึง สิ่งที่ควรรักษาการปฏิบัติงานให้
เป็นมาตรฐานและพัฒนาให้ดีที่สุดเนื่องจากผู้รับบริการมีคาดหวังสูง ผู้ให้บริการควรให้ความส าคัญกับประเด็น
นั้น และสะท้อนให้เห็นว่าผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการมีประสิทธิภาพ มีการจัดการที่ดีและสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้ใช้บริการได้ตามความคาดหวังดังนั้นผู้ให้บริการจึงควรรักษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนั้นไว้ 
ได้แก่ 1) ความเหมาะสมในการแต่งกาย 2) มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ยิ้มแย้ม สุภาพ 3) ภาพรวม
ของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ  
Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่ า และได้รับความพึงพอใจต่ า หมายถึง สิ่งที่ควรปรับปรุง แต่ไม่เร่งด่วน
เนื่องจากผู้รับบริการไม่ได้คาดหวังสูง แต่ก็มีโอกาส พัฒนาเป็นการบริการที่ให้มูลค่าเพ่ิมได้ (Q1) ถ้าสามารถส่ง
มอบบริการให้แก่ผู้รับบริการได้เกินกว่าความคาดหวังและมีระดับความพึงพอใจในระดับสูง ได้แก่ 1) ความรู้
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการตอบข้อซักถาม/แก้ปัญหา/ให้ค าแนะน า  2) เจ้าหน้าที่มีเพียงพอส าหรับ
สอบถามหรือให้ค าแนะน าบริการ 
Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจต่ า หมายถึง สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
เนื่องจากผู้รับบริการคิดว่าไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างเพียงพอ อาจส่งผลถึงการตัดสินใจมาใช้
บริการ ซ่ึงจากผลการส ารวจผลยังไม่พบประเด็นดังกล่าว 

 

แผนภาพที่ 40 การวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ของด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
 

2.6.3 ผลการวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ในด้านกระบวนการหรือข้ันตอนการให้บริการ  
  ผลการวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ในด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ 
โดยน าคะแนนระดับความคาดหวังและคะแนนระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยมาพล็อทลงในกราฟ
โดยให้แกนแนวตั้ง (แกน Y) เป็นระดับความพึงพอใจและ แกนแนวนอน (แกน X) ระดับความคาดหวังและ
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น ามาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยโดยประเด็นย่อยต่างๆจะกระจายอยู่ใน Quadrant ที่ 1-4 โดยในแต่ละ 
Quadrant สามารถแปลผลและอธิบายความหมายได้ดังนี้ 
 

Q1= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่ า แต่ได้รับความพึงพอใจสูง หมายถึง สิ่งที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผู้รับบริการ เนื่องจากได้รับความพึงพอใจสูงกว่าที่ระดับที่คาดหวังไว้ ซ่ึงต้องรักษาระดับการบริการไว้ ซ่ึงจาก
ผลการส ารวจผลยังไม่พบประเด็นดังกล่าว     
Q2= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจสูง หมายถึง สิ่งที่ควรรักษาการปฏิบัติงานให้
เป็นมาตรฐานและพัฒนาให้ดีที่สุดเนื่องจากผู้รับบริการมีคาดหวังสูง ผู้ให้บริการควรให้ความส าคัญกับประเด็น
นั้น และสะท้อนให้เห็นว่าผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการมีประสิทธิภาพ มีการจัดการที่ดีและสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้ใช้บริการได้ตามความคาดหวังดังนั้นผู้ให้บริการจึงควรรักษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนั้นไว้ 
ได้แก่ 1) ความหลากหลายของประเภทหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ (หนังสือ นิตยสาร วารสาร 
หนังสือ Trend Book สื่อมัลติมีเดีย และฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ) 2) ความทันสมัยของหนังสือและ
ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ 3)  ความสมบูรณ์ของสภาพหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ 4) ภาพรวม
ของกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ 
Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่ า และได้รับความพึงพอใจต่ า หมายถึง สิ่งที่ควรปรับปรุง แต่ไม่เร่งด่วน
เนื่องจากผู้รับบริการไม่ได้คาดหวังสูง แต่ก็มีโอกาส พัฒนาเป็นการบริการที่ให้มูลค่าเพ่ิมได้  (Q1) ได้แก่ 1) 
ความเพียงพอของจ านวนหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ 2) การจัดให้มีอุปกรณ์เสริมเพ่ือบริการ เช่น 
ที่ค่ันหนังสือช่วยจ า iPad iPod เคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นต้น  
Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจต่ า หมายถึง สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
เนื่องจากผู้รับบริการคิดว่าไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างเพียงพอ อาจส่งผลถึงการตัดสินใจมาใช้
บริการ ได้แก่ 1) การจัดวางหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ พร้อมปูายแสดงหมวดหมู่ เป็นระเบียบ ให้
สืบค้นง่าย 2) ความสะดวกของการเข้าสู่บริการฐานข้อมูลออนไลน์ เข้าถึงง่ายและรวดเร็ว 

 

แผนภาพที่ 41 การวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ของด้านกระบวนการหรือ 
ขั้นตอนการให้บริการ 
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2.6.4 ผลการวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ในด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 

  ผลการวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ในด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์ โดยน าคะแนนระดับความคาดหวังและคะแนนระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยมาพล็อ
ทลงในกราฟโดยให้แกนแนวตั้ง (แกน Y) เป็นระดับความพึงพอใจและ แกนแนวนอน (แกน X) ระดับความ
คาดหวังและน ามาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยโดยประเด็นย่อยต่างๆจะกระจายอยู่ใน Quadrant ที่ 1-4 โดย
ในแต่ละ Quadrant สามารถแปลผลและอธิบายความหมายได้ดังนี้ 
 

Q1= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่ า แต่ได้รับความพึงพอใจสูง หมายถึง สิ่งที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผู้รับบริการ เนื่องจากได้รับความพึงพอใจสูงกว่าที่ระดับที่คาดหวังไว้ ซ่ึงต้องรักษาระดับการบริการไว้ ได้แก่1) 
ความพร้อมใช้งานของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 2) ภาพรวมต่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์ 

Q2= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจสูง หมายถึง สิ่งที่ควรรักษาการปฏิบัติงานให้
เป็นมาตรฐานและพัฒนาให้ดีที่สุดเนื่องจากผู้รับบริการมีคาดหวังสูง ผู้ให้บริการควรให้ความส าคัญกับประเด็น
นั้น และสะท้อนให้เห็นว่าผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการมีประสิทธิภาพ มีการจัดการที่ดีและสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้ใช้บริการได้ตามความคาดหวังดังนั้นผู้ให้บริการจึงควรรักษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนั้นไว้ 
ได้แก่ 1) วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์มีความทันสมัย  
Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่ า และได้รับความพึงพอใจต่ า หมายถึง สิ่งที่ควรปรับปรุง แต่ไม่เร่งด่วน
เนื่องจากผู้รับบริการไม่ได้คาดหวังสูง แต่ก็มีโอกาส พัฒนาเป็นการบริการที่ให้มูลค่าเพ่ิมได้ (Q1) ถ้าสามารถส่ง
มอบบริการให้แก่ผู้รับบริการได้เกินกว่าความคาดหวังและมีระดับความพึงพอใจในระดับสูง ได้แก่ 1) ความ
เพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจต่ า หมายถึง สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
เนื่องจากผู้รับบริการคิดว่าไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างเพียงพอ อาจส่งผลถึงการตัดสินใจมาใช้
บริการ ซ่ึงจากผลการส ารวจผลยังไม่พบประเด็นดังกล่าว  

 

แผนภาพที่ 42 การวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ของด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

และคอมพิวเตอร์ 
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2.6.5 ผลการวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ในด้านภาพรวมจากการใช้บริการ TCDC 

  ผลการวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ในด้านภาพรวมจากการใช้บริการ TCDC โดย
น าคะแนนระดับความคาดหวังและคะแนนระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยมาพล็อทลงในกราฟโดย
ให้แกนแนวตั้ง (แกน Y) เป็นระดับความพึงพอใจและ แกนแนวนอน (แกน X) ระดับความคาดหวังและน ามา
เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยโดยประเด็นย่อยต่างๆจะกระจายอยู่ใน Quadrant ที่ 1-4 โดยในแต่ละ 
Quadrant สามารถแปลผลและอธิบายความหมายได้ดังนี้ 
Q1= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่ า แต่ได้รับความพึงพอใจสูง หมายถึง สิ่งที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผู้รับบริการ เนื่องจากได้รับความพึงพอใจสูงกว่าที่ระดับที่คาดหวังไว้ ซ่ึงต้องรักษาระดับการบริการไว้ ได้แก่   
เป็นแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์และพัฒนาผู้ประกอบการโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบและความคิด
สร้างสรรค ์

Q2= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจสูง หมายถึง สิ่งที่ควรรักษาการปฏิบัติงานให้
เป็นมาตรฐานและพัฒนาให้ดีที่สุดเนื่องจากผู้รับบริการมีคาดหวังสูง ผู้ให้บริการควรให้ความส าคัญกับประเด็น
นั้น และสะท้อนให้เห็นว่าผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการมีประสิทธิภาพ มีการจัดการที่ดีและสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้ใช้บริการได้ตามความคาดหวังดังนั้นผู้ให้บริการจึงควรรักษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนั้นไว้ 
ได้แก่ 1) เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาธุรกิจ หรือต่อยอดองค์
ความรู้ 2) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรม นิทรรศการ หลากหลายที่เป็นประโยชน์ 3) ภาพรวมจากการใช้บริการ 
TCDC 
Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่ า และได้รับความพึงพอใจต่ า หมายถึง สิ่งที่ควรปรับปรุง แต่ไม่เร่งด่วน
เนื่องจากผู้รับบริการไม่ได้คาดหวังสูง แต่ก็มีโอกาส พัฒนาเป็นการบริการที่ให้มูลค่าเพ่ิมได้  (Q1) ได้แก่ 1เป็น
แหล่งเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ 2) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสะดวกในการเดินทาง
มาใช้บริการ 
Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจต่ า หมายถึง สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
เนื่องจากผู้รับบริการคิดว่าไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างเพียงพอ อาจส่งผลถึงการตัดสินใจมาใช้
บริการ ซ่ึงจากผลการส ารวจผลยังไม่พบประเด็นดังกล่าว 

 

แผนภาพที่ 43 การวิเคราะห์ Performance-Important Analysis ของด้านภาพรวมจากการใช้บริการ TCDC 
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ส่วนที่ 6  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการของ TCDC 

  

ตารางท่ี 44 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการของ TCDC 

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการของ TCDC จ านวนผู้ให้ 
ความเห็น 

ร้อยละ 

เพิ่มการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ TCDC กิจกรรม โครงการ ผ่านสื่อต่างๆ ให้มากข้ึน 22 13.50 
ปูายบอกทาง/สัญลักษณ์ควรมีความชัดเจน และเข้าใจง่าย 19 11.66 
เพิ่มจ านวนสาขาการให้บริการ เชน่ ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย พื้นที่ตามแนว
รถไฟฟูา ต่างจังหวัด เป็นต้น 

18 11.04 

จัดหาที่จอดรถส าหรับผู้ใช้บริการ และสมาชิกควรจอดรถฟรี เน่ืองจาก CAT คิด
ค่าจอดรถแพงมาก 

17 10.43 

เพิ่มการจดักิจกรรม นิทรรศการ และ Workshop ให้มีความหลากหลาย  13 7.98 
เพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ ปล๊ักไฟ แสงสว่างท่ีเพยีงพอบริเวณ
บันได ห้องน้ า โซฟา เก้าอี้ปรับน่ังได้ เป็นต้น 

13 7.98 

ควรมีรถรับ-ส่งระหว่าง BTS และท่าเรือ 10 6.13 
ควรเพิ่มรายการอาหาร และเครื่องดื่มที่ร้านคาเฟุ และควรมีร้านอาหารอื่นๆ และ
ร้านสะดวกซื้อภายใน TCDC เน่ืองจากผู้ที่มาใช้บริการจะอยู่นาน 

10 6.13 

เพิ่มพื้นท่ีการให้บริการ เช่น พื้นที่ Free Zone ส าหรับทานของว่าง และเครื่องดื่ม 
พื้นที่และหนังสืออ่านส าหรับผู้ที่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิก เป็นต้น 

10 6.13 

เพิ่มจ านวนและประเภทหนังสือใหเ้พียงพอต่อการให้บริการ ทั้งด้าน Design 
วรรณกรรม หนังสืออ่านเล่น เป็นต้น 

9 5.52 

จัดหมวดหมู่หนังสือให้ง่ายต่อการสืบค้น 5 3.07 
ควรปรับปรุงอาคารให้พร้อมใช้งานแบบเต็มรูปแบบ และใช้พื้นที่ท่ีกว้างขวางให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น เพิ่มห้องจัดแสดง เป็นต้น 

5 3.07 

ลดอัตราค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าเข้าชม ค่าถ่ายเอกสาร และค่าสแกนเอกสาร เป็นต้น 4 2.45 
เพิ่มสื่อมลัติมเีดีย เพื่อเพ่ิมความน่าสนใจในการเรียนรู้ 4 2.45 
ปรับปรุง Wifi เน่ืองจากสัญญาณหลุดบ่อยมาก 4 2.45 
รวม 163 13.50 

 
4) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
 

ปัญหา อุปสรรค ส าหรับการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ของ สบร. และแนวทางการแก้ไข 
มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 45 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
1. จากการส ารวจแหล่งเรียนรู้ TK Park และ TCDC 
ซ่ึงผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะใช้บริการภายในส่วนที่เป็น
ห้องสมุดซ่ึงต้องการความเป็นส่วนตัวสูง ท าให้
ผู้ใช้บริการไม่ค่อยสะดวกในการร่วมตอบแบบส ารวจ 

1. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ทั้ง 2 แห่ง 
โดยเจ้าหน้าที่ได้ท าการแนะน าจุดที่เป็นจุดพัก หรือจุด
นัดพบปะภายในแหล่งเรียนรู้ซ่ึงผู้ใช้บริการในจุดต่างๆ 
เหล่านี้สะดวกในการร่วมตอบแบบส ารวจมากกว่า 
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5) ข้อเสนอแนะของท่ีปรึกษา 
 ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการให้บริการของแหล่งเรียนรู้ของ สบร. ที่ได้จากจากการวิเคราะห์โดย
ใช้ Performance-Important Analysis เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นที่ต้องพิจารณาปรับปรุงอย่างเร่งด่วนในแต่ละ
แหล่งเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 
 5.1) ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการให้บริการของอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ประกอบด้วย
ประเด็นต่างๆดังนี้  

 ควรมีการส ารวจความพร้อมใช้งานของสิ่งอ านวยความสะดวกด้านโต๊ะและที่นั่งในปัจจุบันว่า 

ในพ้ืนที่ใดที่โต๊ะและที่นั่งอยู่ในสภาพเก่าและ/หรือช ารุด และรีบด าเนินการจัดหามาทดแทน
ของเดิม รวมถึงจัดสรรพ้ืนที่ และโต๊ะ ที่นั่งให้เพียงพอกับผู้มาใช้บริการโดยใช้ฐานข้อมูลจ านวน
ผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์ช่วงเวลาใดที่มีผู้มาใช้บริการจ านวนมากในแต่ละวันเพ่ือน ามาวางแผน  

ในการจัดหาโต๊ะและท่ีนั่งให้เหมาะสมกับจ านวนผู้มาใช้บริการ 
 ควรมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของแสงสว่างในแต่ละพ้ืนที่ให้บริการโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ใช้

ส าหรับการอ่านหนังสือควรมีแสงสว่างที่เพียงพอแก่ผู้ใช้บริการ 
 ควรปรับปรุงการจัดวางหนังสือและสื่ออ่ืนๆ รวมถึงรวมถึงปรับปรุงปูายระบุหมวดหมู่ให้เป็น

ระเบียบและง่ายต่อการสืบค้นมากขึ้น 
 เพ่ิมความหลากหลายของประเภทหนังสือให้ครอบคลุมทุกประเภทและเพ่ิมจ านวนหนังสือที่มี

ความนิยมในระดับสูงๆ ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 ควรปรับปรุงจ านวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสืบค้นหนังสือให้มีความเพียงพอ และทันสมัย รวมถึง

ปรับปรุงระบบสืบค้นให้มี keyword ทีง่่ายต่อการค้นหา และรวดเร็ว 
 5.2) ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการให้บริการของมิวเซียมสยาม ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 เพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูล ตอบค าถามข้อสงสัยและให้ค าแนะน าการบริการให้เพียงพอกับ
ผู้มาใช้บริการ 

 ปรับเปลี่ยนนิทรรศการที่จัดให้มีความหลากหลาย เนื้อหาในการน าเสนอให้น่าสนใจ 
 5.3) ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการให้บริการของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 
ประกอบด้วยประเด็นต่างๆดังนี้ 

 ปรับปรุงระบบบริการฐานข้อมูลออนไลน์ ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและสืบค้นได้รวดเร็วมาข้ึน 
 ควรปรับปรุงการจัดวางหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ รวมถึงปรับปรุงปูายระบุ

หมวดหมู่ให้เป็นระเบียบและง่ายต่อการสืบค้นมากขึ้น 
 
 
 
. 
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1.2 การประเมินการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของ สบร. และเว็บไซต์ของ สบร. 
 

1) สรุปผลการประเมิน 
 

 ผลการประเมินการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของ สบร. ในภาพรวมอยู่ในระดับ “มากกว่าที่คาดหวัง”  
ในทุกแหล่งเรียนรู้ โดยที่ระดับคะแนนในภาพรวมของสบร. อยู่ที่ 2.47 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.70 และหาก
พิจารณาผลส ารวจเฉพาะจาก 2 แหล่งเรียนรู้ (TK Park และมิวเซียมสยาม) พบว่าอยู่ที่ระดับคะแนน 2.51 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 85.10 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในแต่ละแหล่งเรียนรู้ พบว่า มิวเซียมสยามมีระดับความคิดเห็น 

ต่อประโยชน์สูงที่สุด อยู่ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.57 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.70 รองลงมาคือ TK Park อยู่ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 
2.45 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.50 และ TCDC อยู่ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.39 หรือคิดเป็นร้อยละ 83.90 ตามล าดับ 
 ผลการประเมินการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของ สบร. พบว่า ในภาพรวมของสบร. มีระดับความพึงพอใจอยู่ที่
ระดับคะแนน 4.22 หรือคิดเป็นร้อยละ 82.20 และหากพิจารณาผลส ารวจเฉพาะจาก 3 เว็บไซต์ (OKMD TK Park 
และมิวเซียมสยาม) พบว่า มีคะแนนอยู่ที่ระดับ 4.31 หรือคิดเป็นร้อยละ 83.10 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาในแต่เว็บไซต์ 
พบว่า TK Park มีระดับความพึงพอใจสูงสุดอยู่ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.40 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.00 รองลงมาคือ 
มิวเซียมสยาม อยู่ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.21 หรือคิดเป็นร้อยละ 82.10 TCDC อยู่ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.16 หรือ 

คิดเป็นร้อยละ 81.60 และ OKMD อยู่ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 หรือคิดเป็นร้อยละ 81.30 ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 46 สรุปผลการประเมินการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และเว็บไซต์ของ สบร. 

แหล่งเรียนรู ้
การใช้ประโยชน์ 
จากแหล่งเรียนรู ้

การใช้ประโยชน์ 
จากเว็บไซต์ 

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

TK Park 2.45 84.50 4.40 84.00 

มิวเซียมสยาม 2.57 85.70 4.21 82.10 

TCDC 2.39 83.90 4.16 81.60 

OKMD - - 4.13 81.30 

ภาพรวมของ OKMD (ทุกหน่วยงาน) 2.47 84.70 4.22 82.20 

ภาพรวมของ OKMD (ทุกหน่วยงาน ยกเว้น TCDC) 2.51 85.10 4.31 83.10 
 

1.1 การประเมินการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของ TK Park และเว็บไซต์ของ TK Park 
ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของ TK Park  
 

 ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของ TK Park ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
400 คน ในภาพรวมมีคะแนนอยู่ที่ 2.45 คะแนนหรือคิดเป็นร้อยละ 84.50 โดยในประเด็นต่างๆ พบว่า 
ประเด็นย่อยที่กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความเห็นต่อประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของ TK Park คร้ังนี้มากกว่าที่คาดหวัง 
(ระดับคะแนน 2.36 – 3.00) ในทุกประเด็น โดยประเด็นที่มีระดับความคิดเห็นต่อประโยชน์สูงสุด คือ สามารถ
ส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ (ระดับคะแนน 2.51) รองลงมาคือ มีความคุ้มค่าของการใช้บริการเม่ือเทียบ
กับค่าบริการ/เวลา/การเดินทาง (ระดับคะแนน 2.49)  อันดับที่ 3 เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ท าให้ได้รับความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ และมีคุณภาพ (ระดับคะแนน 2.47) อันดับที่ 4 กิจกรรมการเรียนรู้ที่เข้าร่วมสามารถน าไปใช้เพ่ิมทักษะ
ความรู้ในการเรียน การท างานและชีวิตประจ าวัน (ระดับคะแนน 2.43) อันดับที่ 5 เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถ
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กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จินตนาการและแรงบันดาลใจ (ระดับคะแนน 2.41)  อันดับสุดท้ายคือ มีความแตกต่างที่
น่าสนใจจากแหล่งเรียนรู้ประเภทเดียวกัน (ระดับคะแนน 2.36)  

 

แผนภูมิที่ 46 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของ TK Park 
 

ตารางที่ 47 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของ TK Park 

ประโยชน์ที่ได้รับจาก TK Park คะแนน ร้อยละ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ท าใหไ้ด้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ และมีคุณภาพ 2.47 84.70 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เข้าร่วมสามารถน าไปใช้เพิ่มทักษะความรู้ในการเรียน การท างานและชีวิตประจ าวัน 2.43 84.30 

สามารถส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ 2.51 85.10 

เป็นแหล่งเรียนรู้ทีส่ามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จินตนาการและแรงบันดาลใจ 2.41 84.10 

มีความแตกต่างท่ีน่าสนใจจากแหล่งเรียนรู้ประเภทเดียวกัน 2.36 83.60 

มีความคุ้มค่าของการใช้บริการเมือ่เทียบกับค่าบริการ/เวลา/การเดนิทาง 2.49 84.90 

ประโยชน์ท่ีได้จากแหล่งเรยีนรู ้TK Park ในภาพรวม 2.45 84.50 
 

ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของ TK Park  
  

 ผลการส ารวจการเข้าชมเว็บไซต์ของ TK Park (www.tkpark.or.th) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้าชมเว็บไซต์
ของ TK Park มีจ านวน 143 คน (ร้อยละ 35.75) โดยที่อีก 257 คน (ร้อยละ 64.25) ไม่เคยเข้าชมเว็บไซต์ของ TK Park 

 

แผนภูมิที่ 47 การเข้าชมเว็บไซต์ของ TK Park 
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2.1  ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของ TK Park ด้านระบบของเว็บไซต์ 
 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของ TK Park ด้านระบบของเว็บไซต์
พบว่าทุกองค์ประกอบของการบริการ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย 
ระหว่าง 4.29-4.41 คะแนน ประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การเข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมูลได้
ง่ายและรวดเร็ว (4.41 คะแนน) รองลงมา คือ เว็บไซต์มีหน้าจอส าหรับสืบค้นข้อมูลได้ง่าย (4.38 คะแนน) อันดับ 
3 คือ การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน  (4.34 คะแนน)  อันดับ 4 คือ เว็บไซต์มีการ
เชื่อมโยงไปยังโซเชียลมีเดียอ่ืน ๆ (4.31 คะแนน) โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจเฉลี่ยน้อยที่สุดเม่ือเทียบกับกลุ่ม 
คือ มีช่องทางในการ สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ (4.29 คะแนน) ผลการวิเคราะห์ Gap Analysis พบว่ามีจ านวน 
3 ประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจต่ ากว่าระดับความคาดหวัง ได้แก่ การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและ
การใช้งาน (ผลต่าง=-0.02) เว็บไซต์มีการเช่ือมโยงไปยังโซเชียลมีเดียอ่ืน (ผลต่าง=-0.04) มีช่องทางในการ 
สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ (ผลต่าง=-0.05) 

 
แผนภูมิที่ 48 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของ TK Park  

ด้านระบบของเว็บไซต์ 
 

2.2  ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของ TK Park ด้านเนื้อหาของเว็บไซต์ 
 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของ TK Park ด้านเนื้อหาของ
เว็บไซต์พบว่าทุกองค์ประกอบของการบริการ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย 
ระหว่าง 4.32-4.50 คะแนน ประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์มีข้อมูลที่ครบถ้วนและทันสมัยอยู่เสมอ (4.50 คะแนน) รองลงมาคือ มีสื่อประเภทต่าง ๆ ที่หลากหลายใน
เว็บไซต์ที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการหาความรู้  (เช่น บทความ สื่อสิ่งพิมพ์ นิทรรศการออนไลน์ วิดีโอ      
เป็นต้น) (4.48 คะแนน) อันดับ 3 คือ เนื้อหาในเว็บไซต์มีจ านวนเพียงพอ ครอบคลุมทุกประเด็นที่สนใจและ
เนื้อหาในเว็บไซต์มีความถูกต้อง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ (4.44 คะแนน) อันดับ 4 คือ เนื้อห ในเว็บไซต์มี
ความทันสมัย องค์ความรู้ใหม่มาน าเสนออย่างต่อเนื่อง (4.41 คะแนน) อันดับ 5 คือ ความสะดวกรวดเร็วในการ
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อ่ืน (4.38 คะแนน)  โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจเฉลี่ยน้อยที่สุดเม่ือเทียบกับกลุ่ม คือ 
ความสะดวกรวดเร็วในการเชื่อมโยงข้อมูลและเนื้อหา (content) ภายในเว็บไซต์ (4.32 คะแนน) ผลการวิเคราะห์ 
Gap Analysis พบว่ามีจ านวน 1 ประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจต่ ากว่าระดับความคาดหวัง ได้แก่ ความสะดวก
รวดเร็วในการเชื่อมโยงข้อมูลและเนื้อหา (content) ภายในเว็บไซต์ (ผลต่าง=-0.02) 
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การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 

เว็บไซต์มีหน้าจอส าหรับสืบค้นข้อมูลได้ง่าย 

เว็บไซต์มีการเชื่อมโยงไปยังโซเชียลมีเดียอื่น ๆ 

มีช่องทางในการ สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ 

การเข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว   

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
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แผนภูมิที่ 49 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของ TK Park ด้านเนื้อหาของเว็บไซต์ 
 

2.3  ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของ TK Park ด้านอ่ืนๆ 

 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของ TK Park ด้านอ่ืนๆ ทุก
องค์ประกอบของการบริการในส่วนนี้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 
4.37-4.54 คะแนน ประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ความพึงพอใจต่อประโยชน์ในภาพรวมที่
ได้รับจากเว็บไซต์ (4.54 คะแนน) รองลงมาคือ ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของเว็บไซต์ (4.37 คะแนน)
ผลการวิเคราะห์ Gap Analysis พบว่ามีจ านวน 1 ประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจต่ ากว่าระดับความคาดหวัง 
ได้แก ่ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของเว็บไซต์ (ผลต่าง=-0.01)  

 
แผนภูมิที่ 50 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของ TK Park ด้านอ่ืนๆ 

 
2.4  ส่วนของเนื้อหาในเว็บไซต์ของ TK Park ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด 
 ส่วนของเนื้อหาในเว็บไซต์ของ TK Park ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดในความเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบ
ส ารวจสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 48 เนื้อหาในเว็บไซต์ของ TK Park ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด 
เนื้อหาในเว็บไซต์ของ TK Park จ านวนผู้ให้ความเห็น ร้อยละ 

การสืบค้นหนังสือ 22 26.51 
การประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม คอร์สอบรมที่จัด 13 15.66 
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เน้ือหาในเว็บไซต์มีจ านวนเพียงพอ ครอบคลุมทุกประเด็นที่
สนใจ 

เน้ือหาในเว็บไซต์มีความถูกต้อง สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ได้ 

เน้ือหาในเว็บไซต์มีความทนัสมัย องค์ความรู้ใหม่มาน าเสนอ
อย่างต่อเน่ือง 

ข่าวสารที่ประชาสัมพันธผ่์านเว็บไซตม์ีขอ้มลูที่ครบถ้วนและ
ทันสมัยอยู่เสมอ 

ความสะดวกรวดเร็วในการเชื่อมโยงข้อมูลและเน้ือหา 
(content) ภายในเว็บไซต์ 

ความสะดวกรวดเร็วในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อืน่ 

มีสื่อประภทต่าง ๆ  ที่หลากหลายในเว็บไซตท์ีก่ระตุ้นใหเ้กิด
ความสนใจใน    การหาความรู้   

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
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ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของเว็บไซต์ 

ประโยชน์ในภาพรวมที่ได้รับจากเว็บไซต์   

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
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เนื้อหาในเว็บไซต์ของ TK Park จ านวนผู้ให้ความเห็น ร้อยละ 
การจองหนังสือ 10 12.05 
การยืม-คืนหนังสือ 9 10.84 
การแนะน าหนังสือ 7 8.43 
ข้อมูลทั่วไป 7 8.43 
การต่ออายุหนังสือ 5 6.02 
คลังความรู้ 4 4.82 
ตารางกิจกรรม 2 2.41 
e-Book 2 2.41 
การเข้าไปดูประวัติการยืม และการต่ออายุ 1 1.20 
เกมใน Website 1 1.20 
รวม 83 100.00 

 
2.5 เนื้อหา/องค์ความรู้ที่อยากให้มีเพ่ิมเติมในเว็บไซต์ของ TK Park 
 ส่วนของเนื้อหา/องค์ความรู้ที่อยากให้มีเพ่ิมเติมในเว็บไซต์ของ TK Park ในความเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบ
แบบส ารวจสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 49 เนื้อหา/องค์ความรู้ที่อยากให้มีเพ่ิมเติมในเว็บไซต์ของ TK Park 
เนื้อหา/องค์ความรู้ที่อยากให้มีเพ่ิมเติมในเว็บไซต์ของ TK Park จ านวนผู้ให้ความเห็น ร้อยละ 

เรื่องย่อของหนังสือต่างๆ 2 14.29 
หมวดหมูห่นังสือใน Website 2 14.29 
การมี History ช่วยในการสืบค้นหนังสือ 2 14.29 
เสนอช่ือหนังสือท่ีต้องการ 2 14.29 
วรรณกรรมต่างประเทศ 1 7.14 
ส านักพิมพ ์ 1 7.14 
แผนผังสถานท่ีห้องสมุด 1 7.14 
ประวัติการยืมหนังสือ 1 7.14 
การประชาสัมพันธ์งาน และกิจกรรมต่างๆ ของ TK Park 1 7.14 
การจองหนังสือ/ที่น่ัง 1 7.14 
รวม 14 100.00 
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 1.2 การประเมินการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของมิวเซียมสยามและเว็บไซต์ของมิวเซียมสยาม  
 
ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของมิวเซียมสยาม  
 

1.1  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของมิวเซียมสยาม 

 ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของมิวเซียมสยามพบว่าในภาพรวมมี
คะแนนอยู่ที่ 2.57 คะแนนหรือคิดเป็นร้อยละ 85.70 ประเด็นย่อยที่กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความเห็นต่อประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ของมิวเซียมสยาม คร้ังนี้มากกว่าที่คาดหวัง (ระดับคะแนน 2.36 – 3.00) ในทุกประเด็นโดย
ประเด็นที่มีระดับตวามคิดเห็นต่อประโยชน์สูงสุด คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และ
ตระหนักถึงความเป็นไทย (ระดับคะแนน 2.65) รองลงมาคือ มีความคุ้มค่าของการใช้บริการเม่ือเทียบกับค่าบริการ/
เวลา/การเดินทาง (ระดับคะแนน 2.64)  อันดับที่ 3 ได้รับประโยชน์จากการเข้าชมนิทรรศการ (ระดับคะแนน 2.58) 
อันดับที่ 4 ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นจากการเข้าชมนิทรรศการ  (ระดับคะแนน 2.53) และ อันดับสุดท้ายคือ ความรู้ที่
ได้รับจากการเข้าชมนิทรรศการ สามารถน าไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้ (ระดับคะแนน 2.47) 
  

 

 

แผนภูมิที่ 51 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของมิวเซียมสยาม 

ตารางที่ 50 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของมิวเซียมสยาม 

ประโยชน์ที่ได้รับจากมิวเซียมสยาม คะแนน ร้อยละ 

ได้รับความรูเ้พิ่มข้ึนจากการเข้าชมนิทรรศการ 2.53 85.30 

ได้รับประโยชน์จากการเข้าชมนิทรรศการ 2.58 85.80 

เป็นแหล่งเรียนรู้ทีส่ามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงความเป็นไทย 2.65 86.50 

ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าชมนิทรรศการ สามารถน าไปถ่ายทอดใหผู้้อื่นได้ 2.47 84.70 

มีความคุ้มค่าของการใช้บริการเมือ่เทียบกับค่าบริการ/เวลา/การเดนิทาง 2.64 86.40 

ประโยชน์ท่ีได้จากแหล่งเรยีนรู้มิวเซียมสยามในภาพรวม 2.57 85.70 
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ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของมิวเซียมสยาม 

 ผลการส ารวจการเข้าชมเว็บไซต์ของมิวเซียมสยาม (www.museumsiam.org) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้า
ชมเว็บไซต์ของมิวเซียมสยาม มีจ านวน 76 คน (ร้อยละ 19.00) โดยที่อีก 324 คน (ร้อยละ 81.00) ไม่เคยเข้าชม
เว็บไซต์ของมิวเซียมสยาม 

 

แผนภูมิที่ 52 การเข้าชมเว็บไซต์ของมิวเซียมสยาม 

 

2.1  ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของมิวเซียมสยาม ด้านระบบของเว็บไซต์ 
 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของมิวเซียมสยาม ด้านระบบของ
เว็บไซต์พบว่าทุกองค์ประกอบของการบริการในส่วนนี้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุดโดย
ได้รับคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 4.04-4.25 คะแนน ประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือการเข้าถึงและ
ดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว (4.25 คะแนน) รองลงมา คือการจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและ
การใช้งาน (4.20 คะแนน) อันดับ 3 คือ เว็บไซต์มีหน้าจอส าหรับสืบค้นข้อมูลได้ง่าย (4.12 คะแนน) อันดับ 4 คือ 
เว็บไซต์มีการเชื่อมโยงไปยังโซเชียลมีเดียอ่ืน ๆ (4.11 คะแนน) โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจเฉลี่ยน้อยที่สุดเม่ือ
เทียบกับกลุ่ม คือ มีช่องทางในการ สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ (4.04 คะแนน) ผลการวิเคราะห์ Gap Analysis 
พบว่าในทุกประเด็นมีระดับความพึงพอใจสูงกว่าระดับความหวังแสดงว่ามิวเซียมสยาม สามารถส่งมอบประโยชน์
จากเว็บไซต์ของมิวเซียมสยาม ด้านระบบของเว็บไซต์ได้ตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 

 
แผนภูมิที่ 53 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของมิวเซียมสยาม ด้านระบบของเว็บไซต์ 
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การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใชง้าน 

เว็บไซต์มีหน้าจอส าหรับสืบค้นข้อมูลได้ง่าย 

เว็บไซต์มีการเชื่อมโยงไปยังโซเชียลมีเดยีอ่ืน ๆ 

มีช่องทางในการ สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ 

การเข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมูลได้งา่ยและรวดเร็ว   

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
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2.2  ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของมิวเซียมสยาม ด้านเนื้อหาของเว็บไซต์ 
 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของมิวเซียมสยาม ด้านระบบของ
เว็บไซต์พบว่าทุกองค์ประกอบของการบริการ ในส่วนนี้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด โดย
ได้รับคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.12-4.36 คะแนน ประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เนื้อหาใน
เว็บไซต์มีความถูกต้อง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  (4.36 คะแนน) รองลงมา คือ เนื้อหาในเว็บไซต์มี         
ความทันสมัย องค์ความรู้ใหม่มาน าเสนออย่างต่อเนื่อง และ ข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มีข้อมูลที่
ครบถ้วนและทันสมัยอยู่เสมอ (4.33 คะแนน) อันดับ 3 คือ ความสะดวกรวดเร็วในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อ่ืน 
(4.21 คะแนน) อันดับ 4 คือ ความสะดวกรวดเร็วในการเชื่อมโยงข้อมูลและเนื้อหา (Content) ภายในเว็บไซต์       
(4.20 คะแนน) อันดับ 5 มีสื่อประภทต่าง ๆ ที่หลากหลายในเว็บไซต์ที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการหาความรู้  
(เช่น บทความ สื่อสิ่งพิมพ์ นิทรรศการออนไลน์ วิดีโอ เป็นต้น) (4.18 คะแนน) โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจเฉลี่ย
น้อยที่สุดเม่ือเทียบกับกลุ่ม คือ เนื้อหาในเว็บไซต์มีจ านวนเพียงพอ ครอบคลุมทุกประเด็นที่สนใจ (4.12 คะแนน) 
ผลการวิเคราะห์ Gap Analysis พบว่าในทุกประเด็นมีระดับความพึงพอใจสูงกว่าระดับความหวังแสดงว่ามิวเซียม
สยาม สามารถส่งมอบประโยชน์จากเว็บไซต์ของมิวเซียมสยาม ด้านเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ตามความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการ 

 
 
แผนภูมิที่ 54 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของมิวเซียมสยาม ด้านเนื้อหาของ

เว็บไซต์ 
 

2.3  ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของมิวเซียมสยาม ด้านอ่ืนๆ 

 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของมิวเซียมสยาม ด้านอ่ืนๆ        
ทุกองค์ประกอบของการบริการในส่วนนี้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยได้รับคะแนน
เฉลี่ย ระหว่าง 4.20-4.24 คะแนน ประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความพึงพอใจต่อประโยชน์
ในภาพรวมที่ได้รับจากเว็บไซต์ (4.24 คะแนน) รองลงมาคือ ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของเว็บไซต์ 
(4.20 คะแนน) ผลการวิเคราะห์ Gap Analysis พบว่าในทุกประเด็นมีระดับความพึงพอใจสูงกว่าระดับความหวัง
แสดงว่ามิวเซียมสยาม สามารถส่งมอบประโยชน์จากเว็บไซต์ของมิวเซียมสยาม ด้านอ่ืนๆ ของเว็บไซต์ได้ตาม
ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 
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ท่ีสนใจ 

เนื้อหาในเว็บไซต์มีความถูกต้อง สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

เนื้อหาในเว็บไซต์มีความทันสมัย องค์ความรู้ใหม่มา
น าเสนออย่างต่อเนื่อง 

ข่าวสารท่ีประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มีข้อมูลท่ีครบถ้วน
และทันสมัยอยู่เสมอ 

ความสะดวกรวดเร็วในการเชื่อมโยงข้อมูลและเนื้อหา 
(content) ภายในเว็บไซต์ 

ความสะดวกรวดเร็วในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อ่ืน 

มีสื่อประภทต่าง ๆ ท่ีหลากหลายในเว็บไซต์ท่ีกระตุ้นให้เกิด
ความสนใจใน    การหาความรู้   

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
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แผนภูมิที่ 55 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของมิวเซียมสยาม ด้านอ่ืนๆ 

 

2.4  ส่วนของเนื้อหาในเว็บไซต์ของมิวเซียมสยาม ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด 
 ส่วนของเนื้อหาในเว็บไซต์ของ มิวเซียมสยาม ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดในความเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบ
แบบส ารวจสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 51 เนื้อหาในเว็บไซต์มิวเซียมสยาม ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด 
เนื้อหาในเว็บไซต์มิวเซียมสยาม จ านวนผู้ให้ความเห็น ร้อยละ 
การแจ้งข่าวสารการจดักิจรรม และนิทรรศการต่างๆ 15 30.00 
การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ และนิทรรศการหมุนเวียน 12 24.00 
การ Update ข้อมูล/เหตุการณ์ทีม่ีความทันสมัยในหน้าแรกของ Website 7 14.00 
เน้ือหาความรูจ้ากนิทรรศการ และข้อมูลอื่นๆ 6 12.00 
การน าเสนอที่น่าสนใจ 4 8.00 
แผนที่การเดินทางไปมิวเซียมสยาม 3 6.00 
งานวิจัยเชิงวิชาการ และบทความ 3 6.00 
รวม 50 100.00 

 
2.5 เนื้อหา/องค์ความรู้ที่อยากให้มีเพ่ิมเติมในเว็บไซต์ของมิวเซียมสยาม  
 ส่วนของเนื้อหา/องค์ความรู้ที่อยากให้มีเพ่ิมเติมในเว็บไซต์ของมิวเซียมสยาม ในความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ตอบแบบส ารวจสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 52 เนื้อหา/องค์ความรู้ที่อยากให้มีเพ่ิมเติมในเว็บไซต์ของมิวเซียมสยาม 
เนื้อหา/องค์ความรู้ที่อยากให้มีเพ่ิมเติมในเว็บไซต์ของมิวเซียมสยาม จ านวนผู้ให้ความเห็น ร้อยละ 
หน้าแรกของ Website ควรมีการน าเสนอเน้ือหาท่ีน่าสนใจ และ Update 
ข้อมูลที่มีความทันสมัยเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ และนิทรรศการ 6 50.00 

รายละเอียดความเป็นมาของวัตถุท่ีจัดแสดง 2 16.67 
ตัวหนังสือบนหน้า Website ควรตัวใหญ่กว่าน้ี 1 8.33 
ควรมีสถิติการเข้าชม Website 1 8.33 
การน าเสนอข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจ 1 8.33 
Link ส าหรับสืบค้นข้อมูลในเชิงลึก 1 8.33 
รวม 12 100.00 

 
 
 

3.96 

4.09 

4.20 

4.24 

ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของเว็บไซต์ 

ประโยชน์ในภาพรวมที่ได้รับจากเว็บไซต์   

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
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1.3 การประเมินการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของ TCDC และเว็บไซต์ของ TCDC 
 

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของ TCDC  
 

1.1  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของ TCDC 

 ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของ TCDC พบว่าในภาพรวมมีคะแนน
อยู่ที่ 2.39 คะแนนหรือคิดเป็นร้อยละ 83.90 โดยประเด็นย่อยที่กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความเห็นต่อประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ของ TCDC คร้ังนี้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากกว่าที่คาดหวัง (ระดับคะแนน 2.36 – 3.00) โดยประเด็นที่มี
ระดับความคิดเห็นต่อประโยชน์สูงสุด คือ ท าให้มีโอกาสได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และ
เชื่อมโยงผู้ประกอบการนักสร้างสรรค์ และเครือข่ายทางธุรกิจ (ระดับคะแนน 2.51) รองลงมาคือ สามารถน าองค์
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือพัฒนาธุรกิจ (ระดับคะแนน 2.49)  อันดับที่ 3 ได้รับความรู้/
แนวคิดใหม่ด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ (ระดับคะแนน 2.47) โดยมี 1 ประเด็นที่กลุ่ม
ตัวอย่างได้ให้ความเห็นต่อประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของ TCDC อยู่ในระดับเป็นไปตามที่คาดหวัง (ระดับคะแนน 
1.68 – 2.35)  คือ ได้รับค าปรึกษาจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ (ระดับคะแนน 
2.08) 
  

 

 

แผนภูมิที่ 56 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของ TCDC 
 

ตารางที่ 53 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของ TCDC 

ประโยชน์ที่ได้รับจาก TCDC คะแนน ร้อยละ 

ได้รับความรู/้แนวคิดใหม่ด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ 2.47 84.70 

ได้มมุมองสรา้งสรรค์และไอเดียใหม่ ๆ สามารถน าไปต่อยอดสิ่งที่ท าอยู่ 2.43 84.30 

ท าให้มีโอกาสได้พบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนประสบการณ์ ความรู้ และเช่ือมโยงผู้ประกอบการนัก
สร้างสรรค์ และเครือข่ายทางธุรกิจ 

2.51 85.10 

สามารถแสดงความสามารถ ผลงาน และความคิดสร้างสรรค์ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม Debut, ดีไซน์วีค  2.41 84.10 

2.47 2.43 2.51 2.41 2.36 2.49 
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ประโยชน์ที่ได้รับจาก TCDC คะแนน ร้อยละ 

ได้รับการบ่มเพาะธุรกิจโดยใช้ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ 2.36 83.60 

สามารถน าองค์ความรูไ้ปประยุกตใ์ช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑห์รือพัฒนาธุรกิจ 2.49 84.90 

ได้รับค าปรึกษาจากบุคลากรผูเ้ชี่ยวชาญด้านการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ 2.08 80.80 

มีความคุ้มค่าของการใช้บริการเมือ่เทียบกับค่าบริการ/เวลา/การเดนิทาง 2.39 83.90 

ประโยชน์ท่ีได้จากแหล่งเรยีนรู ้TCDC ในภาพรวม 2.39 83.90 

 

ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของ TCDC  

 

 ผลการส ารวจการเข้าชมเว็บไซต์ของ TCDC (www.tcdc.or.th) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้าชมเว็บไซต์ของ 
TCDC มีจ านวน 87 คน (ร้อยละ 21.75) โดยที่อีก 313 คน (ร้อยละ 78.25) ไม่เคยเข้าชมเว็บไซต์ของ TCDC 

 

 

 

แผนภูมิที่ 57 การเข้าชมเว็บไซต์ของ TCDC 
 

2.1  ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของ TCDC ด้านระบบของเว็บไซต์ 
ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของ TCDC ด้านระบบของเว็บไซต์

พบว่าเกือบทุกองค์ประกอบของการบริการ ในส่วนนี้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากถึงพึงพอใจมากที่สุด          
โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย 3.95-4.15 คะแนน ประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การจัดรูปแบบ       
ในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน และ การเข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว (4.15 คะแนน) 
รองลงมาคือ เว็บไซต์มีการเชื่อมโยงไปยังโซเชียลมีเดียอ่ืนๆ (4.06 คะแนน) และอันดับ 3 คือ เว็บไซต์มีหน้าจอ
ส าหรับสืบค้นข้อมูลได้ง่าย (4.02 คะแนน) โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจเฉลี่ยน้อยที่สุดเม่ือเทียบกับกลุ่ม มี
ช่องทางในการสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ (3.95 คะแนน) ผลการวิเคราะห์ Gap Analysis พบว่าในทุกประเด็น
มีระดับความพึงพอใจสูงกว่าระดับความหวังแสดงว่าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สามารถส่งมอบ
ประโยชน์จากเว็บไซต์ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ด้านระบบของเว็บไซต์ได้ตามความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการ 

21.75

% 
78.25

% 

เคย ไมเ่คย 
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แผนภูมิที่ 58 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของ TCDC ด้านระบบของเว็บไซต์ 

2.2  ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของ TCDC ด้านเนื้อหาของเว็บไซต์ 
ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของ TCDC ด้านระบบของ

เว็บไซต์พบว่าเกือบทุกองค์ประกอบของการบริการ ในส่วนนี้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากถึงพึงพอใจมากที่สุด 
โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.05-4.36 คะแนน ประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เนื้อหาในเว็บไซต์มี
ความทันสมัย องค์ความรู้ใหม่มาน าเสนออย่างต่อเนื่อง (4.36 คะแนน) รองลงมา คือ ความสะดวกรวดเร็ว            
ในการเชื่อมโยงข้อมูลและเนื้อหา (content) ภายในเว็บไซตแ์ละ ความสะดวกรวดเร็วในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์
อ่ืน (4.25 คะแนน) ส่วนอันดับ 3 คือ เนื้อหาในเว็บไซต์มีความถูกต้อง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ (4.23 
คะแนน) อันดับ 4 คอืข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มีข้อมูลที่ครบถ้วนและทันสมัยอยู่เสมอ (4.22 คะแนน) 
อันดับ 5 คือ มีสื่อประเภทต่าง ๆ ที่หลากหลายในเว็บไซต์ที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการหาความรู้  (เช่น 
บทความ สื่อสิ่งพิมพ์ นิทรรศการออนไลน์ วิดีโอ เป็นต้น) (4.21 คะแนน) โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจเฉลี่ย  
น้อยที่สุดเม่ือเทียบกับกลุ่ม คือ เนื้อหาในเว็บไซต์มีจ านวนเพียงพอ ครอบคลุมทุกประเด็นที่สนใจ (4.05 คะแนน)       
ผลการวิเคราะห์ Gap Analysis พบว่าในทุกประเด็นมีระดับความพึงพอใจสูงกว่าระดับความหวังแสดงว่าศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สามารถส่งมอบประโยชน์จากเว็บไซต์ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 
ด้านเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 

 
 

แผนภูมิที่ 59 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของ TCDC ด้านเนื้อหาของเว็บไซต์ 
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ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
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4.23 

4.36 

4.22 

4.25 

4.25 

4.21 

เนื้อหาในเว็บไซต์มีจ านวนเพียงพอ ครอบคลุมทุกประเด็น
ท่ีสนใจ 

เนื้อหาในเว็บไซต์มีความถูกต้อง สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

เนื้อหาในเว็บไซต์มีความทันสมัย องค์ความรู้ใหม่มา
น าเสนออย่างต่อเนื่อง 

ข่าวสารท่ีประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มีข้อมูลท่ีครบถ้วน
และทันสมัยอยู่เสมอ 

ความสะดวกรวดเร็วในการเชื่อมโยงข้อมูลและเนื้อหา 
(content) ภายในเว็บไซต์ 

ความสะดวกรวดเร็วในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อ่ืน 

มีสื่อประภทต่าง ๆ ท่ีหลากหลายในเว็บไซต์ท่ีกระตุ้นให้เกิด
ความสนใจใน    การหาความรู้   

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
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2.3  ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของ TCDC ด้านอ่ืนๆ 

  ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของ TCDC ด้านระบบของ
เว็บไซต์พบว่าเกือบทุกองค์ประกอบของการบริการ ในส่วนนี้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากถึงพึงพอใจมากที่สุด 
โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย คือ 4.17-4.18 คะแนน ประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความสวยงาม 
ความทันสมัย น่าสนใจของเว็บไซต์ (4.18 คะแนน) รองลงมาคือ ประโยชน์ในภาพรวมที่ได้รับจากเว็บไซต์  หรือ
ควรจะเป็น ความพึงพอใจต่อประโยชน์ในภาพรวมที่ได้รับจากเว็บไซต์ (4.17 คะแนน) ผลการวิเคราะห์ Gap 
Analysis พบว่าในทุกประเด็นมีระดับความพึงพอใจสูงกว่าระดับความหวังแสดงว่าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
(TCDC) สามารถส่งมอบประโยชน์จากเว็บไซต์ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ด้านอ่ืนๆ ของเว็บไซต์ได้
ตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 

 
แผนภูมิที่ 60 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของ TCDC ด้านอ่ืนๆ 

 
2.4  ส่วนของเนื้อหาในเว็บไซต์ของ TCDC ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด 

 ส่วนของเนื้อหาในเว็บไซต์ของ TCDC ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดในความเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบ
ส ารวจสามารถสรุปได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 54 เนื้อหาในเว็บไซต์ของ TCDC ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด 
เนื้อหาในเว็บไซต์ของ TCDC จ านวนผู้ให้ความเห็น ร้อยละ 

กิจกรรมและนิทรรศการ 22 40.00 
สื่อส่ิงพิมพ ์ 8 14.55 
คลังความรู ้ 7 12.73 
รู้จัก TCDC 5 9.09 
บทความ 4 7.27 
TCDC Network 4 7.27 
ข่าวสาร 3 5.45 
สมาชิก 2 3.64 
รวม 55 100.00 

 
2.5 เนื้อหา/องค์ความรู้ที่อยากให้มีเพ่ิมเติมในเว็บไซต์ของ TCDC 

 ส่วนของเนื้อหา/องค์ความรู้ที่อยากให้มีเพ่ิมเติมในเว็บไซต์ของ TCDC ในความเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบ
แบบส ารวจสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

 

4.02 

4.03 

4.18 

4.17 

ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของเว็บไซต์ 

ประโยชน์ในภาพรวมที่ได้รับจากเว็บไซต์   

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
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ตารางท่ี 55 เนื้อหา/องค์ความรู้ที่อยากให้มีเพ่ิมเติมในเว็บไซต์ของ TCDC 
เนื้อหา/องค์ความรู้ที่อยากให้มีเพ่ิมเติมในเว็บไซต์ของ TCDC จ านวนผู้ให้ความเห็น ร้อยละ 

เพิ่มเน้ือหาในบทความ และรูปภาพ 4 23.53 
เพิ่มแนวคิด Creative และตัวอย่าง 2 11.76 
การสัมมนาทางธุรกิจ 2 11.76 
ความรู้ สิทธิประโยชน์ทางภาษ ี 1 5.88 
พื้นฐานการออกแบบผลติภณัฑส์ าหรับคนท่ีไม่มีความรู้มาก่อน 1 5.88 
การ Download Content e-book 1 5.88 
Trend Fashion Design 1 5.88 
Website ควรมีรายชื่อหนังสือครบทุกสาขา 1 5.88 
Update ข้อมูลให้มีความทันสมยัอยู่เสมอ 1 5.88 
เน้ือหาบน Website ดูยาก ควรสือ่สารให้ง่ายต่อความเข้าใจ 1 5.88 
ปรับปรุงระบบการ Log In ให้สามารถเข้าได้ง่าย 1 5.88 
จัดท า Platform ที่มีเครื่องมือในการ design  1 5.88 
รวม 17 100.00 

 
1.4  การประเมินการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ลักษณะของผู้ใช้บริการ 
  การสุ่ มส า รวจผู้ ใ ช้ บ ริก าร เว็ บ ไซต์ ของส า นั ก งานบ ริหารและพัฒนาองค์ คว าม รู้  (OKMD) 
(www.okmd.or.th) ผ่านระบบ Online มีจ านวนผู้เข้าร่วมตอบแบบส ารวจทั้งสิ้น 107 ตัวอย่าง เป็นเพศหญิง 
73 คน (ร้อยละ 68.22) เพศชาย 34 คน (ร้อยละ 31.78) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 40-49 ปี 
(ร้อยละ 40.19) รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 30-39 ปี (ร้อยละ 28.04) และมีการศึกษาระดับสูงปริญญาตรีมาก
ที่สุดถึง 56 คน (ร้อยละ 52.34) รองลงมา คือ กลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 48 คน (ร้อยละ 44.86) 
และผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 37 คน (ร้อยละ 34.58) รองลงมา คือ 
พนักงาน/ลูกค้าเอกชน 31คน (ร้อยละ 28.97) ส่วนใหญ่จะเข้าใช้เว็บไซต์ของ OKMD บ้างเป็นคร้ังคราว      
(ร้อยละ 36.45) 

เพศ          อายุ 

 

  

ระดับการศึกษา อาชีพ 
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แผนภูมิที่ 61 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ 

ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของ OKMD 

 

2.1  ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของ OKMD ด้านระบบของเว็บไซต์ 
 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของ OKMD ด้านระบบของเว็บไซต์
พบว่าทุกองค์ประกอบของการบริการในส่วนนี้ผู้ ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดโดยได้รับ
คะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 3.90-4.15 คะแนน ประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ เว็บไซต์มีหน้าจอ
ส าหรับสืบค้นข้อมูลได้ง่าย (4.15 คะแนน ) รองลงมาคือ การเข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว (4.04 
คะแนน)  อันดับ 3 คือ คือ มีช่องทางในการสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ และการจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อ
การอ่านและการใช้งาน (3.97 คะแนน) โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจเฉลี่ยน้อยที่สุดเม่ือเทียบกับกลุ่ม คือ 
(เว็บไซต์มีการเชื่อมโยงไปยังโซเชียลมีเดียอื่นๆ (3.90 คะแนน) ผลการวิเคราะห์ Gap Analysis พบว่าในทุก
ประเด็นมีระดับความพึงพอใจสูงกว่าระดับความหวังแสดงว่าส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) 
สามารถส่งมอบประโยชน์จากเว็บไซต์ของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) ด้านระบบของเว็บไซต์ 
ได้ตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 

0.00% 

0.00% 

1.87% 

0.93% 

44.86% 

52.34% 

ประถมศึกษา 

ม.ต้น 

ม.ปลาย/ปวช. 

ปวส./อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

34.58% 

28.97% 

17.76% 

9.35% 

8.41% 

0.93% 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 

ครู/อาจารย์ 

ผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ 

นักเรียน/นักศึกษา 

แม่บ้าน 

29.91% 

7.48% 

36.45% 

26.17% 

ใช้เป็นครั้งแรก เคยใช้ไม่เกิน 5 ครั้ง ใช้บ้างเป็นครั้งคราว ใช้เป็นประจ า 
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แผนภูมิที่ 62 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของ OKMD ด้านระบบของเว็บไซต์ 
 

2.2  ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของ OKMD ด้านเนื้อหาของเว็บไซต์ 
 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของ OKMD ด้านระบบของเว็บไซต์
พบว่าทุกองค์ประกอบของการบริการ ในส่วนนี้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด โดยได้รับ
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.07-4.28 คะแนน ประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เนื้อหาในเว็บไซต์มี
ความทันสมัย องค์ความรู้ใหม่มาน าเสนออย่างต่อเนื่อง (4.28 คะแนน) รองลงมา คือ มีสื่อประเภทต่าง ๆ ที่
หลากหลายในเว็บไซต์ที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการหาความรู้ (4.27 คะแนน) อันดับ 3 คือ เนื้อหาในเว็บไซต์
มีความถูกต้อง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ (4.20 คะแนน) อันดับ 4 คือ ความแตกต่างของเนื้อหาที่ไม่สามารถ
หาได้โดยทั่วไปจากเว็บไซต์อ่ืนๆ  ( 4.18 คะแนน) อันดับ 5 คือ เนื้อหาในเว็บไซต์มีจ านวนเพียงพอ ครอบคลุมทุก
ประเด็นที่สนใจ (4.17 คะแนน) อันดับ 6 คือ ข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มีข้อมูลที่ครบถ้วนและทันสมัย
อยู่เสมอ ( 4.16 คะแนน) โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจเฉลี่ยน้อยที่สุดเม่ือเทียบกับกลุ่ม คือ ความสะดวกรวดเร็ว
ในการเชื่อมโยงข้อมูลและเนื้อหา (content) ภายในเว็บไซต ์และความสะดวกรวดเร็วในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์
อ่ืน (4.07 คะแนน) ผลการวิเคราะห์ Gap Analysis พบว่าในทุกประเด็นมีระดับความพึงพอใจสูงกว่าระดับ
ความหวังแสดงว่าส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) สามารถส่งมอบประโยชน์จากเว็บไซต์ของ
ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) ด้านเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 

 

แผนภูมิที่ 63 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของ OKMD ด้านเนื้อหาของเว็บไซต์ 

4.10 

4.02 

4.03 

3.93 

4.25 

3.97 

4.15 

3.90 

3.97 

4.04 

การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใชง้าน 

เว็บไซต์มีหน้าจอส าหรับสืบค้นข้อมูลได้ง่าย 

เว็บไซต์มีการเชื่อมโยงไปยังโซเชียลมีเดยีอ่ืน ๆ 

มีช่องทางในการ สอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ 

การเข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมูลได้งา่ยและรวดเร็ว   

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

4.15 

4.07 

4.23 

4.14 

4.04 

3.93 

4.17 

4.03 

4.17 

4.20 

4.28 

4.16 

4.07 

4.07 

4.27 

4.18 

เนื้อหาในเว็บไซต์มีจ านวนเพียงพอ ครอบคลุมทุกประเด็นท่ีสนใจ 

เนื้อหาในเว็บไซต์มีความถูกต้อง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

เนื้อหาในเว็บไซต์มีความทันสมัย มีองค์ความรู้ใหม่มาน าเสนออย่างต่อเนื่อง 

ข่าวสารท่ีประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มีข้อมูลท่ีครบถ้วนและทันสมัยอยู่เสมอ 

ความสะดวกรวดเร็วในการเช่ือมโยงข้อมูลและเนื้อหา (content) ภายใน
เว็บไซต์ 

ความสะดวกรวดเร็วในการเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น 

มีสื่อประเภทต่าง ๆ ท่ีหลากหลายในเว็บไซต์ท่ีกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการ
หาความรู้   

ความแตกต่างของเนื้อหาท่ีไม่สามารถหาได้โดยท่ัวไปจากเว็บไซต์อื่นๆ  

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
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2.3  ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของ OKMD ด้านอ่ืนๆ 

 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของ OKMD ด้านอ่ืนๆ ทุก
องค์ประกอบของการบริการในส่วนนี้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย 
ระหว่าง 4.18-4.33 คะแนน ประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความสวยงาม ความทันสมัย 
น่าสนใจของเว็บไซต์ (4.33 คะแนน) รองลงมาคือ ประโยชน์ในภาพรวมที่ได้รับจากเว็บไซต์ (4.18 คะแนน)  ผล
การวิเคราะห์ Gap Analysis พบว่าในทุกประเด็นมีระดับความพึงพอใจสูงกว่าระดับความหวังแสดงว่าส านักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) สามารถส่งมอบประโยชน์จากเว็บไซต์ของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (OKMD) ด้านอ่ืนๆ ของเว็บไซต์ได้ตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 

 
แผนภูมิที่ 64 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเว็บไซต์ของ OKMD ด้านอ่ืนๆ 

 

 
2.4  ส่วนของเนื้อหาในเว็บไซต์ของ OKMD ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด 

 ส่วนของเนื้อหาในเว็บไซต์ของ OKMD ที่ได้รับประโยชน์มากท่ีสุดในความเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบ
ส ารวจสามารถสรุปได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 56 เนื้อหาในเว็บไซต์ของ OKMD ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด 
เนื้อหาในเว็บไซต์ของ OKMD จ านวนผู้ให้ความเห็น ร้อยละ 
กระตุกต่อมคิดกับตู้ความรู ้ 36 52.94 
Clip VDO ส าหรับแต่ละงาน ที่ไดจ้ัดกิจกรรม 14 20.59 
OKMD The Knowledge Talk 7 10.29 
การน าเสนอแนวคิดในการประกอบอาชีพ แนวคิดในการท างานท่ีน่าสนใจ 
สามารถน ามาปรับใช้ได ้

6 8.82 

ข้ันตอนของอาชีพต่างๆ คลังอาชีพ 4 5.88 
Brain based learning 1 1.47 
รวม 68 100.00 

 
2.5 เนื้อหา/องค์ความรู้ที่อยากให้มีเพ่ิมเติมในเว็บไซต์ของ OKMD  

 ส่วนของเนื้อหา/องค์ความรู้ที่อยากให้มีเพ่ิมเติมในเว็บไซต์ของ OKMD ในความเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบ
แบบส ารวจสามารถสรุปได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 57 เนื้อหา/องค์ความรู้ที่อยากให้มีเพ่ิมเติมในเว็บไซต์ของ OKMD 
เนื้อหา/องค์ความรู้ที่อยากให้มีเพ่ิมเติมในเว็บไซต์ของ OKMD จ านวนผู้ให้ความเห็น ร้อยละ 
เก่ียวกับจิตวิทยา จริยธรรม 6 37.50 
เรื่องราวอาชีพต่างๆในต่างแดน 4 25.00 
ความรู้เก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ ความคิดสร้างสรรค์ สิ่งแลดล้อม และสังคมผู้สูงอายุ 3 18.75 
การศึกษาส าหรับศตวรรษที ่21 1 6.25 

4.07 

4.07 

4.33 

4.18 

ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของเว็บไซต์ 

ประโยชน์ในภาพรวมที่ได้รับจากเว็บไซต์   

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
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เนื้อหา/องค์ความรู้ที่อยากให้มีเพ่ิมเติมในเว็บไซต์ของ OKMD จ านวนผู้ให้ความเห็น ร้อยละ 
ควรเพิ่มเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับนวัตกรรมหรือไทยแลนด์ 4.0 1 6.25 
การใหค้วามรูผู้้ปกครอง ในการใช้เทคโนโลยีกับเด็ก 1 6.25 
รวม 16 100.00 
 

ส่วนที่ 3  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการของ OKMD 
  

ตารางท่ี 58 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการของ OKMD 

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการของ OKMD จ านวนผู้ให้ความเห็น ร้อยละ 
ปรับปรุงข้อมูลด้านต่างให้ทันสมัย/ทันสถานการณ์อย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ 11 32.35 
อยากให้มีการอัพเดทนิตยสาร OKMD บ่อยกว่าน้ี เช่นอาจเป็นรายเดือนถ้า
เป็นไปได ้

10 29.41 

อยากให้มี platform ออนไลน์ท่ีเข้าถึงง่าย 9 26.47 
Trend ของดีของท้องถ่ินทุกจังหวัด เพื่อน ามาพัฒนาต่อยอดสู่อาชีพ  
และการพัฒนาท้องถ่ินน้ันๆ ให้ยั่งยืน 

3 8.82 

ควรจัดท าเว็บไซต์ในรูปแบบ ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถเข้าถึง
และรับรู้ข้อมูลไดด้้วย 

1 2.94 

รวม 34 100.00 
 

2) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
 

ปัญหา อุปสรรค ส าหรับการประเมินการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของ สบร. และแนวทางการแก้ไข  
มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 59 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
1. การส ารวจแบบออนไลน์อาจจะพบกับปัญหา
จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ (Response Rate) ต่ า 
อาจจะท าให้จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย 

1. กระตุ้นให้มีกลุ่มเปูาหมายที่เข้ามาชมเว็บไซต์ หรือใช้
งาน ได้ร่วมกันตอบแบบส ารวจมากขึ้น โดยการจัดการ
เข้าร่วมชิงรางวัล โดยก าหนดเป็นบัตร Starbuck จ านวน 
10 รางวัล รางวัลละ 300 บาท เป็นต้น 

 
3) ข้อเสนอแนะของท่ีปรึกษา 
 ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงเว็บไซต์ของแหล่งเรียนรู้ของ สบร. ในภาพรวมประกอบด้วยประเด็น
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 เว็บไซต์ของแหล่งเรียนรู้ของ สบร. ควรเพ่ิมช่องทางในการติดต่อสอบถาม และการให้ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะแก่ผู้ เข้าชมเว็บไซต์ของแหล่งเรียนรู้ และควรจัดท าก าหนดระยะเวลามาตรฐาน           
ในการด าเนินการตอบกลับข้อค าถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงเหตุขัดข้องต่างๆ ที่รวดเร็ว             
ทันต่อความต้องการของผู้เข้าชมเว็บไซต์ 



รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) งานประเมินผลการด าเนินงาน 

ของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 139 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 รักษาความเสถียรของระบบและความรวดเร็วในการเชื่อมโยงข้อมูลและเนื้อหา (Content) ของ
เว็บไซต์ให้คงท่ี 

 ควรมีการส ารวจความต้องการผู้เข้าชม/สมาชิกของเว็บไซต์ของแหล่งเรียนรู้ด้านเนื้อหาที่ต้องการ
ค้นหา/เรียนรู้ผ่านทางเว็บไซต์ของแหล่งเรียนรู้ และจัดเตรียมผู้เชียวชาญในด้านต่างๆ ในจัดท าเนื้อหา
ให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่มีผู้สนใจ 

 ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ เช่น องค์ความรู้ต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ ควรเป็นข้อมมูลที่เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ 

 เพ่ิมความเชื่อมโยงไปยังโซเชียลมีเดีย รวมถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องกับแต่ละ
เว็บไซต์ของแหล่งเรียนรู้ 

 พัฒนาช่องทางในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ภายในเว็บไซต์ให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น 
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1.3 การประเมินผลส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงงานบริการของแหล่งเรียนรู้ 

1) ผลการประเมินความส าเร็จตามแผนงาน/กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงงานบริการของแหล่งเรียนรู้ของ 
สบร.   
 ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นที่ผู้ใช้บริการของแหล่งเรียนรู้ทั้ง 3 แห่ง มีความต้องการ
ให้ สบร. ปรับปรุงการให้บริการของแต่ละแหล่งเรียนรู้  โดยเป็นประเด็นที่แหล่งเรียนรู้ควรพัฒนาให้ดีขึ้น
กว่าเดิม หรือยังไม่เคยด าเนินการพัฒนาและปรับปรุง เปรียบเทียบกับแผนการพัฒนาปรับปรุงงานบริการของ
แหล่งเรียนรู้ที่เลือกมาด าเนินการในปี 2561 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 1) ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) 
 มีแผนงาน/กิจกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการประจ าปี 2561 จ านวน 4 แผน โดยมีประเด็นความ
เชื่อมโยงระหว่างข้อเสนอแนะของผู้รับบริการเม่ือปี 2560 กับแผนการปรับปรุง และผลการด าเนินงาน แสดง
รายละเอียดดังนี้ 
 

 ตารางท่ี 60 ผลการวิเคราะห์แผนการพัฒนาปรับปรุงการงานบริการของแหล่งเรียนรู้ของ สบร. เปรียบเทียบ 
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ด้านสถานท่ี 

และสิ่งอ านวย               
ความสะดวก 

- การขยายพื้นท่ี/จดัสรรโต๊ะและที่น่ัง  
เพื่อรองรับผู้ใช้บริการทีเ่พิ่มจ านวนมาก
ข้ึนเรื่อยๆ ควบคู่ไปกับการก าหนด
มาตรการ/แนวทาง/วิธีปฏิบัติ             
ที่สามารถช่วยลดการจองพื้นที่ หรือท่ีน่ัง 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้บริการได้
อย่างเท่าเทียมกัน เช่น หากท่านใดลุก
ออกจากท่ีน่ังไปเกิน 30 นาที เจ้าหน้าที่
จะเก็บส่ิงของ โดยผู้ใช้บริการสามารถไป
รับคืนได้ที่จุดให้บริการ เป็นต้น  

- การปรับปรุงเรื่องเสยีงรบกวน เชน่ เสียง
ของ TK Band ควรก าหนดช่วงเวลาและ
ประกาศ 

ใหผู้้ใช้บริการทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้
ผู้ใช้บริการที่ต้องการความสงบหลกีเลี่ยง
การใช้บริการช่วงเวลาน้ัน เป็นต้น 

- การเพิ่มจดุบริการปลั๊กไฟและชั่วโมง 
ที่ให้บริการ Free WIFI 

- จุดให้บริการระบบค้นหาหนังสือควร
กระจายและมีหลายจุด โดยมเีจ้าหน้าท่ี
คอยอ านวยความสะดวก เพื่อให้การ
ค้นหาหนังสือมีความสะดวก รวดเร็ว  

การปรับปรุงอุทยานการ
เรียนรูต้้นแบบและบริการ 
ช้ัน 8 เป็นโครงการ
ปรับปรุงเพื่อเพ่ิมพื้นท่ีน่ัง
ภายในโซน Reading 
Park ปรับเพิ่มท่ีน่ังอ่าน 

ในห้องเงียบ รวมถึง
อุปกรณ์ที่ให้บริการ  
เช่น อุปกรณ์ในการ 
น าเยี่ยมชมพ้ืนท่ี  
จอแสดงงานกิจกรรม  
ช้ันวางหนังสือ  
จุดบริการอื่น ๆฯลฯ 

มีความคืบหน้าในงานปรบัปรุง
แบบผังพื้นทีข่องอุทยานการ
เรียนรูฯ้ โดยบริษัทออกแบบได้
จัดส่งงานแบบผังพื้นที่ 
รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณ
วัสดุและราคาก่อสรา้ง (BOQ) 
เรียบร้อย TK Park ได้ส่งแบบผัง
พื้นที่ให้เซ็นทรัลพิจารณา ซึ่งต่อมา
มีข้อเสนอแนะในเรื่องของการ
จัดท าระบบกันซึม ซึ่ง TK Park 
อยู่ระหว่างด าเนินการปรับแบบ 
และรอข้อเสนอแนะในดา้นอื่น ๆ   
ที่นอกเหนือ จากงานระบบ 
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 - ควรพัฒนาระบบค้นหาหนังสือให้
สามารถสืบค้นได้ง่าย ในปัจจุบันเมื่อ
พิมพ์ผิดแม้แต่ตัวเดียวจะไมเ่จอหนังสือ 

ที่ต้องการเลย 

TK Park มีระบบห้องสมุด
อัตโนมัตเิพื่อให้บริการ 
ในพื้นที่อุทยานการเรียนรู้
ต้นแบบและบริการ ช้ัน 8 
และอุทยานการเรียนรู้
เครือข่าย โดยเป็นความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ในการพัฒนา
และปรับปรุงระบบ   
ซึ่งการท างานของระบบ
ตามตรรกะการสบืค้นน้ัน 
ไม่ว่าจะเป็นระบบใดๆ 
หรือ search engine  
ถ้าพิมพ์ผิด ก็จะหาหนังสือ
หรือข้อมูลที่ต้องการไม่พบ 
แต่ในการสืบค้นท่ีพิมพ์ค า 
ไม่ครบ จะมีข้อมลูออกมา 
ซึ่งผู้ใช้บริการต้องหาสิ่งที่
ต้อง การว่าอยู่ในล าดับท่ี
เท่า ไหร่ในการแสดงผล 

ขณะน้ี ม.วลัยลักษณ์ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการในการปรับปรุงระบบ 
เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหา
หนังสือไดส้ะดวกข้ึน 

 - การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ TK 
Park ผ่านช่องทางต่างๆ  ควรมีหลากหลาย 
ทั่วถึง และครอบคลุมผู้มาใช้บริการและผู้ที่
สนใจทั่วไปให้มากกว่าท่ีผ่านมา 
โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ในการใช้บริการ 

TK Park ได้ประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสารในหลากหลาย
ช่องทาง ได้แก่   
1. ปูายกิจกรรมแผ่นไวนิล
ขนาดใหญ่ ที่ติดตั้งในพ้ืนท่ี 
ซึ่งจะปรับรายละเอียดไป
ตามกิจกรรมแต่ละเดือน  
2. TK Park ได้ประสานกับ
ทางเซ็นทรัลเวิลด์ จัดใหม้ี
การตั้งปูายโปสเตอร์
ประชาสมัพันธ์กิจกรรม 

ในบริเวณศูนย์การค้า 8 จุด 
รวมถึงประชาสมัพันธ์ผ่าน
ช่องทางอื่น ๆ ของเซ็นทรัล
เองด้วย 

3. มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
ผ่านช่องทาง email, sms, 
Facebook, linetk, 
twitter  
4. มีการ update เรื่องราว
ต่างๆ ทั้งกิจกรรมในพ้ืนท่ี  

ปัจจุบันมีสถิติผูต้ิดตามผ่าน 
social media 
Facebook 
Fanpage 278,533 
Engaged user 396,957 
Instragram  4,788 
Line  6,955 
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  รวมถึงการ live กิจกรรม
ให้ผู้ที่ไมส่ามารถเดินทาง 
มาในพ้ืนท่ีได้เข้าถึงกิจกรรม
ต่างๆ  
ผ่าน www.tkpark.or.th 
5. จัดท าแผ่นพับกิจกรรม
รายเดือน ซึ่งมีให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการในทุกเคาน์เตอร์ 
รวมถึงมีการจดัส่งไปยัง
เครือข่ายตา่งๆ ทุกเดือน 
6. จัดท าคู่มือสมาชิก  
ซึ่งจะบอกถึงข้อมูลต่างๆ 

/บริการในพ้ืนท่ี/  
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิก 

จะไดร้ับ รวมถึงช่องทาง 
ในการติดตามข่าวสาร 
และตดิต่อกับ TK Park 

 

 - การเพิ่มจ านวนสาขาในกรุงเทพ หรือ
ปริมณฑลที่มศัีกยภาพและความพร้อมที่
จะให้บริการเทียบเท่ากับสาขาหลกั โดย
อาจท าความร่วมมือกับเครือข่าย เช่น 
เทศบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

การขยายสาขาหรือ
เครือข่ายของ TK Park
จะต้องค านึงถึงปัจจัย 

ความต้องการ และความพร้อม
ของหน่วยงานเครือข่าย 

ในพื้นที่ ประกอบกับ
ข้อจ ากัดของงบประมาณ 

ที่ได้รับจดัสรรในแตล่ะปี 
ท าให้ไม่สามารถเพิ่ม
จ านวนได้มากเท่าท่ีควร 
อย่างไรก็ตาม ฝุายพัฒนา
เครือข่าย มีแผนรองรับการ
เปิดพื้นที่หรือการหาเครือข่าย
ในจังหวัดอื่นๆ เพิ่มข้ึน
อย่างต่อเน่ืองทุกปีอยู่แล้ว 

ปัจจุบันมีเครือข่าย TK Park  
ที่เปิดให้บริการแล้วจ านวน 22 
แห่ง ในหลายพื้นท่ีทั่วประเทศ  

 - การจัดท า Application หรือระบบแจ้ง
จ านวนผู้ใช้บริการแบบ real time 
เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถตอบสอบและ
วางแผนการใช้บริการล่วงหน้าได ้

ยังไม่ก าหนดแผนงาน
รองรับในการจัดท าระบบ
แจ้งจ านวนผู้ใช้บริการ
แบบ real time เน่ืองจาก
อยู่ระหว่างการพิจารณา 
ถึงทางเลือกของเทคโนโลยี
ที่มีความคุ้มค่าคุ้มทุน 
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เจ้าหน้าท่ี 

หรือบุคลากร 
ที่ให้บริการ 

- เจ้าหน้าท่ีควรมี Service Mind  
- เจ้าหน้าท่ีต้องมีความกล้าในการตกัเตือน

ผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ 
ประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับสถานการณ ์

- เจ้าหน้าท่ีควรมีการให้บริการในเชงิรุก 

ให้มากข้ึน เข้าหาผู้ใช้บริการเพื่อให้ทราบ
ความต้องการการใช้บริการอย่างแท้จริง 

- การส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้จ้าหน้าท่ีมี
จิตใจ  ใฝุบริการ โดยการให้ “รางวัล 

ผู้ให้บริการดีเด่น” เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัตหิน้าท่ี 

มีแผนในการพัฒนาทักษะ
ผู้ให้บริการ จัดให้มีการ
อบรม Service Mind  
แก่ผู้ให้บริการ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน              
ในด้านการบริการให้มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการ
จัดวงพูดคุย (Focus 
Group) กับผู้ใช้บริการ 
เพื่อหาแนวทางการพัฒนา
งานบริการในพื้นทีใ่ห้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
CoFuture Design Thinking 
Workshop เมื่อวันท่ี 13-14, 22 
และ 29-30 สิงหาคม โดยมี 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมจ านวน 8 คน  
วัตถุประสงค์เพื่อให้ร่วมกันคิด
พัฒนางานบริการในพ้ืนท่ีให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับ
สมาชิกและผู้ใช้บริการในบริบทท่ีมี
การเปล่ียนผ่านอยา่งรวดเร็ว  
ทั้งในด้านของเทคโนโลยี วัฒนธรรม 
พฤติกรรมของลูกค้า ฯลฯ ไดม้ีการ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร ในประเด็นส าคัญ 
เช่น ทัศนคติ แนวคิดแนวทางการ
ท างาน บริบทต่าง ๆ ปัจจัยเสี่ยง 
จุดแข็งจุดอ่อน ภาพการศึกษาและ
ส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพื่อออกแบบ
กระบวนการ ให้ตอบโจทย์ ซึ่งหมายถึง
การปรับกระบวนการ หลักคิด  
ภาพเปูาหมายร่วมกัน ตลอดจนวิธีการ
ในการท างาน เพือ่ใหไ้ดผ้ลประโยชน์
สูงสุดทั้งต่อผู้ใช้บริการในพ้ืนท่ี 
เครือข่าย ท้องถ่ิน ตลอดจนส านักงานฯ  
ซึ่งเป็นการปรับแผนท่ีวางไว้ 
เน่ืองจากต้องการให้เกิดการ
แลกเปล่ียนความคิด แนวคิดการ
ด าเนินงาน เพื่อให้ผลออกมาเป็น
ภาพรวมในการที่จะพัฒนา
ภาพลักษณ์ของงานท้ังระบบ 

กระบวนการ 
หรือข้ันตอนการ
ให้บริการ 

- ห้องสมุด ควรจดัมุมแนะน าหนังสอืท่ีมี        
ความโดดเด่นและสะดุดตาเพื่อดึงดูด
ผู้ใช้บริการ และเพิ่มหมวดหนังสือ 
รวมถึงหนังสือบางเลม่ที่ไดร้ับความนิยม
จากผู้ใช้บริการมากๆ เพื่อลดระยะเวลา
การรอคอยของผู้ใช้บริการ  

- มีการด าเนินงานในภารกิจ
ปกติในการจดัหาสือ่หนังสือ 
สื่อมัลติมีเดีย ส่ือการเรยีนรู้
ทั้งในรูปแบบตัวเล่ม และ
บริการผ่านระบบออนไลน์ 
เป็นประจ าทุกเดือน รวมถึง
จัดซื้อคอรส์เรยีนออนไลน์ 
โดยหนังสือท่ีได้รับความ
นิยม ทางฝุายห้องสมุดได้มี
การเพิ่มจ านวน copy ตาม
ความเหมาะสมในปัจจุบัน 
TK Park ได้มีการจัดมุม  

มีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดย
มีสถิติการให้บริการดังน้ี  
1) การจัดหาหนังสือ สื่อมัลติมีเดีย 
ผ่านระบบออนไลน์ เพิม่ข้ึน 1,294 
รายการ              
2) จัดหาหนังสือให้บริการให้
ห้องสมุดเพิ่มข้ึนกว่า 6,000 รายการ  
3)  มีสมาชิก 13,964 คน  
3) การเข้าใช้ฐานข้อมูล TK Public 
Online Library 60,232 ครั้ง และ
ยืมหนังสือ สื่อฯลฯ 84,988 รายการ 
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  หนังสือตาม theme เช่น 
ไซเบอร ์เพื่อใหผู้้ใช้บริการ
ได้เห็นตัวเล่มและเป็นการ
ดึงดูดความสนใจให้มาเลือก
หนังสือในประเภทน้ีไปอ่าน 

 

 - ห้องฉายภาพยนตร์ ควรมีการ Update 
หนังใหม่ๆ  และจดัให้มีกิจกรรมเข้าชม
ภาพยนตรร์่วมกันระหว่างผู้ใช้บริการ 
แล้วน ามาแบ่งปัน 

- ห้องสมุดดนตรี ควรมีการปรับเปลีย่น/
ซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีบางช้ินท่ีดูเก่า 
เพื่อให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมให้บริการ 
อยู่เสมอ 

- การจัดกิจกรรมกลุ่มให้กับผู้ที่สนใจหัวข้อ
เดียวกัน เช่น กลุ่ม clean food เป็นต้น           
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ใช้บริการ 

- กิจกรรมในห้องฉาย
ภาพยนตร์ มีการด าเนินงาน
ในภารกิจปกตเิพื่อจัดหา
ภาพยนตร์ใหม่ๆ มาน าเสนอ
อย่างต่อเน่ือง ส่วนการ
ก าหนด theme ในการ
น าเสนอ และกิจกรรมดู
ภาพยนตร์ เป็นกิจกรรม 

ทีท่ าร่วมกับหอภาพยนตร์
และมลูนิธิหนังไทย ซึ่งจะมี
วิทยากรมาให้ความรู้ มีการ
แลกเปล่ียนมุมมองระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญและผูส้นใจอยู่
แล้ว โดยหนังใหม่ๆ   
ทาง TK Park มีการจัดหา
ตามความเหมาะสม  
โดยพิจารณาในเรื่องของ
เน้ือหาท่ีน าเสนอเป็นหลัก  
- ห้องสมุดดนตรี มีการ 
maintain อุปกรณ์อย่าง
สม่ าเสมอ  
 - TK Park มีการจัด
กิจกรรมกลุ่มให้กับ
ผู้ใช้บริการที่สนใจในเรื่อง
เดียวกันสามารถมาท า
กิจกรรมร่วมกันได้ แต่จะ
เป็นในรูปแบบที่สอดคล้อง
กับภารกิจ ซึ่งจะเป็นใน
ลักษณะของการส่งเสริม
การอ่านการเรียนรู้  

-  มีการ Update ภาพยนตร์อย่าง
ต่อเน่ือง 
-  มีการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี
เป็นระยะ 

- มีการจัดกิจกรรมกล่ม Reading 
club, Inspire by Idol , board 
game และหากผู้ใช้บริการมีความ
สนใจในห้วข้อท่ีนอกเหนือจากที่
จัดประจ า ก็สามารถเสนอห้วข้อ
กิจกรรมได ้
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คุณภาพ/
ประโยชน์/             
ความคุ้มค่าของ
การให้บริการ 

- การส่งเสริมการตลาดด้วยการเพิ่มสิทธิ
ประโยชน์ของสมาชิกให้มากข้ึน 

การเพิ่มสิทธิประโยชน์และ
ช่องทางการบริการ 

ในปี 2561 โดย TK Park 
ร่วมกับไลน์แมน  
เพิ่มช่องทางการให้บริการ
กับสมาชิกในเรื่องของการ
ส่งคืนหนังสือ โดยใช้บริการ
ผ่านไลน์แมนโพสทอล
และไลน์แมนเดลิเวอรี ่
ในราคาพิเศษ รวมถึงการ
แสวงหาพันธมิตรใหม่เพื่อ
เพิ่มในเรื่องสิทธิประโยชน์
ให้กับสมาชิก 

มีความคืบหน้าด้านการเพิ่ม 

ช่องทางการให้บริการ  
โดยผู้ใช้บริการจดัส่งหนังสือคืน
ผ่านไลน์แมนโพสทอล  
และไลน์แมนดิลเิวอรี่โดยเฉลี่ย
ประมาณ 15 รายต่อเดือน  
ขณะที่การแสวงหาพันธมิตรใหม่
เพื่อเพิ่มเรื่องสิทธิประโยชน์ให้กับ
สมาชิกมีเพิ่มเติมของ ศูนย์หนังสือ 
TPA-Book (ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุุน) และอยู่
ระหว่างการประสานงานกับฝุาย
ลูกค้าสัมพันธ์ บ.เซ็นทรลั เพื่อหา
เครือข่ายสิทธิประโยชน์เพิ่มให้กับ
สมาชิก 

 
 2) มิวเซียมสยาม  
 มีแผนงาน/กิจกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการประจ าปี 2561 จ านวน 4 แผน โดยมีประเด็นความ
เชื่อมโยงระหว่างข้อเสนอแนะของผู้รับบริการเม่ือปี 2560 กับแผนการปรับปรุง และผลการด าเนินงาน แสดง
รายละเอียดดังนี้  
 
ตารางท่ี 61 ผลการวิเคราะห์แผนการพัฒนาปรับปรุงการงานบริการของแหล่งเรียนรู้ของ สบร. เปรียบเทียบ 
                กับประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้ปรับปรุงของมิวเซียมสยาม 
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งานบริการ ประจ าปี
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ด้านสถานท่ี 

และสิ่งอ านวย               
ความสะดวก 

- การพัฒนาและปรับปรุงระบบการค้นหา  
โดยการน าระบบเทคโนโลยเีข้ามาช่วย
สนับสนุน หากด าเนินการไดแ้ล้วเสร็จ 
ควรมีการพิจารณาแจกซอฟแวร์เพื่อให้
ห้องสมุดอื่น โดยเฉพาะห้องสมุด
พิพิธภัณฑ์ ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป 

มีระบบการค้นหา สืบค้น
อยู่แล้ว (Walai Auto Lib) 
จึงไม่ได้ระบุไว้ในแผนงาน
ของปี 2561 

 

 - การพิจารณาขยายเวลาท าการของ
พิพิธภัณฑ์ให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการการใช้บริการ เช่น วันธรรมดา 
ขยายเวลาปิดพิพิธภัณฑจ์ากเวลา 18.00 น. 
เป็น 20.00 น. เป็นต้น 

การขยายเวลาท าการจะท า
ในรูปแบบงานเทศกาล 
Night at the museum 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดความ
สนใจการเข้าชมพิพิธภัณฑ ์
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 - การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
มิวเซียมสยามผ่านช่องทางต่างๆ ควรมี
หลากหลาย ท่ัวถึง และครอบคลุมผู้มาใช้
บริการและผู้ทีส่นใจทั่วไปให้มากกว่าที่
ผ่านมา โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสาร          
ที่เป็นประโยชน์ในการใช้บริการ 

การน าเสนอ Muse Mag 
ในลักษณะของ Web 
Page เพื่อให้
กลุ่มเปูาหมายสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายข้ึน 
โดยเฉพาะเข้าชมจาก
อุปกรณ์เคลื่อนที ่

มีความคืบหน้าของการเผยแพร่  
Muse Mag ในลักษณะของ Web 
Page ไปแล้ว 48 เรื่องจากท้ังหมด 
56 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 85.71 
อาทิเช่น  
1) ไทย ไทย วาไรตี้   
2) เอฟซ ีสตอรี่ รักน้ีต้องเป็น 

แฟนคลับ  
3) สีสันท่ีแซบซ่าและชีวิตที่กล้าจะ
แตกต่าง   
4) เพราะทุกการเรียนรูส้นุกกว่าที่คิด  
5) ทุกสีสันวันปาร์ตี้ เป็นต้น 

เจ้าหน้าท่ี 

หรือบุคลากร 
ที่ให้บริการ 

- เจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการ ควรได้รับการ
อบรมอย่างต่อเน่ือง และสม่ าเสมอ 
เพื่อให้การชมนิทรรศการของคนทุกกลุ่ม 
ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา  
หรือคนพิการ ได้รับการบริการ 
ที่เป็นมาตรฐาน และเท่าเทียมกันทุกคน 

การอบรมเจ้าหน้าท่ี                 
เพื่อให้บริการความรู้
เก่ียวกับการให้บริการ 
แก่ผู้พิการ โดยเฉพาะ 

ผู้พิการทางสายตา 

ด าเนินการบรรลุเปูาหมายที่
ก าหนด คือสามารถอบรมให้
เจ้าหน้าท่ี เพื่อให้บริการความรู้
เก่ียวกับการให้บริการแก่ผู้พิการ
ทางสายตา จ านวน 9 ครั้งหัวข้อ
การอบรมแต่ละครั้งประกอบด้วย 
1) การตีความวัตถุจดัแสดงในห้อง
นิทรรศการ “ถอดรหัสไทย”  
2) แนวคิดและความคาดหวังการ
น าเสนอนิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” 
3) งานบริการในพิพิธภัณฑ ์ 
4) พระเมรุมาศและการตีความไตรภูม ิ
5) ศึกษาดูงาน ณ เมืองโบราณ  
6) องค์ความรู้ในห้องนิทรรศการ 
ช้ัน 3 รวม 6 ห้อง  
7) องค์ความรู้ในห้องไทยวิทยา 
และห้องไทยดีโคตร  
8) กรอบของกระบวนการสร้าง
ความเป็นไทย  
9) องค์ความรู้ในห้องไทยอลังการ 
และไทยเช่ือ 

 - เจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการ ควรมีความ
เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจไม่จ ากัดว่า
ต้องเป็นเจ้าหน้าท่ีของมิวเซยีมสยาม
เท่าน้ัน โดยการเปิดรับอาสาสมคัร/ 
จิตอาสาที่พร้อมจะเข้ารับการอบรม  
เพื่อท าหน้าท่ีในการพาผู้ใช้บริการเข้าชม
นิทรรศการต่างๆ เป็นต้น 

รูปแบบนิทรรศการ 
ของมิวเซียมสยาม 

เป็นลักษณะการเรียนรู ้
ด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่ท่ี
ให้บริการความรู้เป็นเพียง
การให้ข้อมูลเพิม่เตมิ 

จากนิทรรศการในกรณ ี

ที่ผู้ชมต้องการ 
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กระบวนการ 
หรือข้ันตอน  
การให้บริการ 

- แนวคิด Discovery Museum ที่กระตุ้น
ให้ผู้เข้าชมเกิดการตั้งค าถามและหา
ค าตอบด้วยตนเองน้ัน ควรปรับปรงุ
วิธีการน าเสนอ ให้ง่ายต่อความเข้าใจ  
ไม่ซับซ้อนเกินไป เพื่อสร้างบรรยากาศ
การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่เพลิดเพลิน และ
ได้ความรู้กลับไปอย่างแท้จริง นอกจากน้ี 
อาจช่วยสร้างแรงบันดาลใจท่ีท าให้ 
ไปต่อยอดทางความคิดกับงานของตัวเอง
ได้ด้วย 

ได้จัดท าสื่อการเรียนรู้โดย
ใช้เทคโนโลยี Augmented 
Reality (AR) เพื่อขยาย
เน้ือหาของนิทรรศการแล้ว         

 

 - การวาง Concept การเข้าชมพิพิธภัณฑ ์

ในรูปแบบอื่นๆ เช่น การเรียนรูผ้่าน
เจ้าหน้าท่ีที่พาเข้าชม เรยีนรูผ้่าน
เจ้าหน้าท่ีที่ประจ าแตล่ะจดุ เรียนรู้ผ่าน
การบรรยายแล้วส่งไม้ต่อ เป็นต้น  
โดยเน้ือหาของนิทรรศการที่น าเสนอควร
มีความง่ายต่อความเข้าใจของทั้งผู้ใหญ่ 
และเด็ก 

การเข้าชมพิพิธภัณฑ์
สามารถเข้าชมได้ด้วย
ตนเอง หรือให้ จนท. 
ให้บริการความรู้ให้ข้อมูล
เพิ่มเตมิได้ หากไมเ่ข้าใจ
เน้ือหาของนิทรรศการ 

 

 - นิทรรศการหมุนเวียน ควรเพิ่มลูกเล่น 

ในการน าเสนอ เพื่อเพ่ิมความน่าสนใจ
และดึงดดูให้คนมาเข้าชมซ้ า รวมถึง
ชักชวนคนอื่นมาชมด้วย เช่น การใช้
ภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชั่นและเอฟเฟค 
เสียง ทั้งรูปแบบ 3D และ 4D  
โดยอาจก าหนดเป็นช่วงเวลาในการ
น าเสนอให้มีความเหมาะสม นอกจากน้ี 
อาจพิจารณาจัดนิทรรศการในรูปแบบ
ละครเพื่อสรา้งความรู้ความเข้าใจให้กับ 

ผู้เข้าชมมากข้ึน 

การจัดท านิทรรศการ
หมุนเวียนจะใช้วิธีการ
น าเสนอที่หลากหลาย 
ข้ึนอยู่กับเน้ือหาของ
นิทรรศการ 

 

 - นิทรรศการหลัก ควรน าเสนอให้อยู่ใน
รูปแบบ Interactive ใหม่ๆ เพื่อดงึดูด 

ผู้เข้าชมให้ได้สมัผสักับแนวคิด 
จินตนาการไดด้้วยตนเอง ผ่านระบบจอ
สัมผสัปลายน้ิวของผู้เข้าชมนิทรรศการ 
(Touch Screen Application)  
อาจปรากฎอยู่ในรปูแสง สี เสียง  
ที่เคลื่อนไหวอยา่งมีมิติ เหมือนมีคนมา
ยืนถ่ายทอดเรื่องราวกับผู้เข้าชมจริงๆ 
นอกจากน้ี วัสดุชิ้นท่ีเป็น Highlight  
ควรมีความโดดเด่น สร้างคุณค่า เป็นท่ี
กล่าวถึงและบอกต่อ 

การจัดท าสื่อการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยี QR 
Code, Augmented 
Reality (AR) เพื่อขยาย
เน้ือหาของนิทรรศการ 
“ถอดรหัสไทย” และเกิด
ความตื่นตาตื่นใจในการ
เข้าชมนิทรรศการมาก
ยิ่งข้ึน 

มีความคืบหน้าในจดัท าสื่อการ
เรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยี 
Augmented Reality (AR)  
เพื่อขยายเน้ือหาของนิทรรศการ           
ในรูปแบบของ เสียง ข้อความ  
หรือภาพเคลื่อนไหวผ่านอุปกรณ์ 
Tablet โดยผูร้ับจ้างก าลัง
ปรับปรุง แก้ไข ก่อนส่งมอบงาน
งวดสุดท้ายให้มิวเซียมสยาม 
ก าหนดภายในวันท่ี 24 สิงหาคม 
2561 
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 - การบ ารุงรักษาสื่อนิทรรศการ และ
อุปกรณ์ประกอบการน าเสนอ ใหอ้ยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

มีการส ารวจอุปกรณ์ และ
ซ่อมแซมในทุกวันอยู่แล้ว 
แต่หากเป็นการเสยีที่มี
ความซับซ้อน อาจต้องใช้
เวลามากกว่าปกต ิ

 

คุณภาพ/
ประโยชน์/ 
ความคุ้มค่า 
ของการ
ให้บริการ 

- ควรมีการพิจารณาถึงเรื่องการ Rebrand 
ให้ออกมาเป็นภาพท่ีสร้างความน่าสนใจ 
และประทับใจให้กับผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชม 
เช่น การเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดึงดูดคนจาก
ทั้งในและต่างประเทศให้เข้ามาเยีย่มชม
อยู่เสมอ อย่าง พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ที่
ประเทศฝรั่งเศส การเป็น Trainer ให้กับ
พิพิธภัณฑ์ต่างๆ หรือการเป็น Train the 
Trainer เป็นต้น 

การให้บริการ Audio 
Guide แก่ผู้เข้าชม และ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
(อังกฤษ เยอรมัน จีน 
ญี่ปุุน และไทย) 

ด าเนินการบรรลุเปูาหมายที่
ก าหนด คือสามารถให้บริการ 
Audio Guide แก่ผู้เข้าชม และ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้ง 5 
ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เยอรมัน 
จีน ญี่ปุุน และไทย 

 - ควรมีองค์ความรูด้้านพิพิธภัณฑ์ทีต่้องมา 
มิวเซียมสยามเท่าน้ัน จึงจะได้ข้อมลูหรือ
ได้ความรู้น้ันกลับไป 

มิวเซียมสยามเน้นการ
เผยแพร่ข้อมลู องค์ความรู้
ออกไปในวงกว้าง เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 - การเพิ่มความคุ้มค่าของการให้บรกิาร 
โดยการประยุกต์แนวคิด/Trend ของ
พิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ เช่น การให้
ผู้ใช้บริการเข้ามามสี่วนร่วมในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ 
และสามารถน าโลโก้หรือแบรนด์ของ 
มิวเซียมสยามไปใช้ในการท าผลิตภัณฑ์
ตัวเอง เพื่อช่วยโปรโมทแบรนด์ของ 
มิวเซียมสยามให้รู้จักเป็นวงกว้างมากข้ึน 
ในขณะเดียวกันก็สร้างรายได้ให้กับ
ผู้ใช้บริการด้วย เป็นต้น 

ไม่ได้ก าหนดแผนงาน
รองรับ 

 

 
 

 3) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)  
 มีแผนงาน/กิจกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการประจ าปี 2561 จ านวน 2 แผน โดยมีประเด็นความ
เชื่อมโยงระหว่างข้อเสนอแนะของผู้รับบริการเม่ือปี 2560 กับแผนการปรับปรุง และผลการด าเนินงาน แสดง
รายละเอียดดังนี้ 
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ด้านสถานท่ี 

และสิ่งอ านวย               
ความสะดวก 

- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ 
TCDC ผ่านช่องทางต่างๆ ควรมี
หลากหลาย ท่ัวถึง และครอบคลุมผู้มาใช้
บริการและผู้ทีส่นใจทั่วไปให้มากกว่า 
ที่ผ่านมา โดยเฉพาะข้อมลูข่าวสาร 

ที่เป็นประโยชน์ในการใช้บริการ 

การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อยกระดับ
การให้บริการแก่สมาชิก
และผูร้ับบริการของศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ 
โดยยกตัวอย่างระบบ 

ที่พัฒนา เช่น “My 
TCDC” ซึ่งเป็นWeb 
Application ส าหรับ
สมาชิกและผูร้ับบริการ 
ส าหรับการค้นหาและ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ
องค์ความรู้ ในการเข้ารับ
บริการและการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในส่วน
ของ Event, Library  
และ TCDCCONNECT 

มีความคืบหน้าในการพัฒนา “My 
TCDC” หรือ  Application ส าหรับ
สมาชิกและผู้รับบริการ โดยมีการ 
ใช้งานหลักใน 2 ส่วน คือ  
1) การใช้ Application ผ่าน
โทรศัพท์มือถือเพื่อ Check-in  
เข้าใช้บริการในศูนย์สร้างสรรค์ 

งานออกแบบ กรงุเทพฯ และเชียงใหม่ 
รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ทั้ง TCDC 
Commons สามย่าน, AIS DC  
เอ็มโพเรยีม, และ TCDC Commons 
W district พระโขนง  ซึ่งสถิติในรอบ 
9 เดือนที่ผ่านมา มผีู้ใช้บริการทุกแหง่
ของ TCDC รวมมากกว่า 200,000 
คน/ครั้ง โดยผู้ใช้บริการถึงร้อยละ 
80 ใช้ Application ในการ  
Check-in เข้าใช้บริการ 

   2) การใช้ My TCDC ในการค้นหา
และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ 
และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึง่
สมาชิกและผูร้ับบริการใช้เป็นช่องทาง
ส าคัญในการเข้าถึงข้อมูล/คอนเทนส์ 
การจัดกิจกรรมของ TCDC รวมถึง
เชื่อมโยงไปยัง Zipevent หรือ 
Application ที่รวมงานอีเว้นท์ 

ทุกประเภทไว้ให้ผูส้นใจไดล้งทะเบียน
เข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ 

 - การก าหนดมาตรการ/แนวทาง/วิธี
ปฏิบัติที่สามารถช่วยลดการจองพื้นที่ 
หรือท่ีน่ัง เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้อื่นไดใ้ช้
บริการได้อย่างเท่าเทียมกัน เช่น หาก
ท่านใดลุกออกจากท่ีน่ังไปเกิน 30 นาที 
เจ้าหน้าท่ีจะเก็บสิ่งของ โดยผู้ใช้บริการ
สามารถไปรบัคืนได้ที่จุดให้บริการ  
เป็นต้น 

ปัจจุบันจากการส ารวจ 
และตดิตามประเมินผล  
ไม่พบปัญหาดังกล่าวแล้ว  
อย่างไรก็ตาม ศูนย์ฯ ไม่มี
นโยบายหรือมาตรการ 
เชิงลบท่ีจะปฏิบัติต่อ
ผู้รับบริการ แตมุ่่งเน้นการ
อ านวยความสะดวกและ
การใช้ประโยชน์สูงสุดจาก
ข้อมูลและองค์ความรู้ที่
ให้บริการในรูปแบบต่างๆ 
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เจ้าหน้าท่ี 

หรือบุคลากร 
ที่ให้บริการ 

- เจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรที่ให้บริการ  
ควรมีการสื่อสารกับผู้ใช้บริการใหม้ากข้ึน 
เน่ืองจากเป็นช่องทางหน่ึงที่ส าคัญในการ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารตา่งๆ ที่ส าคัญ
ของ TCDC 

เจ้าหน้าท่ีและบุคลากร 
มีการประชุมทีมเพื่อ
ติดตามประเมินผล  
อัพเดตงานเพื่อการพัฒนา
งานบริการทุกสัปดาห์  
นอกจากน้ีการสื่อสารกับ
ผู้ใช้บริการมหีลากหลาย
ช่องทาง อาทิ ผ่าน My 
TCDC ซึ่งเป็น Web 
Application, เว็บไซต์ 
(อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยน
เป็นเว็บไซต์ของส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ 
(องค์การมหาชน), โซเชียล
มีเดีย, และช่องทางอื่น ๆ 

 

กระบวนการ 
หรือข้ันตอนการ
ให้บริการ 

- ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ  
ควร Update ตัวอย่างวัสดุให้มีความ
ทันสมัย ทันต่อการเปลีย่นแปลงของ 
Trend อยู่เสมอ เพื่อตอบโจทย์การใช้
บริการของทุกกลุ่มให้มากข้ึน และควร
เพิ่มเตมิค าอธิบายตัวอยา่งวัสดุใหม้ีความ
ละเอียดชัดเจนมากยิ่งข้ึน เพื่อให้ง่ายต่อ
การเข้าใจ  

ศูนย์นวัตกรรมด้านวัสดุและ
การออกแบบ (เดิมห้องสมุด
วัสดุเพื่อการออกแบบ)  
มีการอัพเดทตัวอยา่งวัสดุ
ใหม่ๆ เพิ่มทุกเดือน  
จัดแสดงอยู่บนช้ัน  
New Arrival และเพื่อให้
ผู้ใช้งานง่ายต่อการค้นหา
วัสดุได้จัดแสดงวัสดุเป็น  
8 หมวดหมู่ ตามองค์ประกอบ
ของวัสดุ: โพลิเมอร์ แก้ว 
เซรามิก คาร์บอน ซีเมนต์ 
โลหะ วัสดุธรรมชาติ และ
กระบวนการผลติ เพื่อให้ 
ทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
ในโลกของวัสดุเพื่อการ
ออกแบบ นอกจากน้ี
รายละเอียดของช้ินวัสดุ
สามารถเข้าสืบค้นได้ทาง
ฐานข้อมูล Material 
ConneXion® Bangkok  
และฐานข้อมลูวัสดไุทย 
รวมทั้งมีการจดัแสดง 
ผลงานนวัตกรรมจาก
ผู้ประกอบการและนักวิจัย  
ที่น่าสนใจและต่อยอดได ้
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ประเด็น 
การให้บริการ 

ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
จากผลปี 2560 

แผนการพัฒนาปรับปรุง
งานบริการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน  
ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 

 - การจัดนิทรรศการ ควรจัดงานใหม้ี 
ความสมดุลระหว่างงานระดับเล็กและ
งานระดับใหญ่ และน าเสนอในรูปแบบ
สื่อประเภทโสตทัศนูปกรณ์ (Audio 
Visual Equipment) ให้มากข้ึน  
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และกระตุ้น 

ความสนใจของผู้เข้าชมมากข้ึน 

การจัดนิทรรศการมีการ
ก าหนดแผนงานล่วงหน้า 
โดยพิจารณมาจากเทรนด์ 
และบริบท มุ่งเน้นประโยชน์
ทีป่ระชาชนผู้เข้าชมจะได้รับ 
โดยขนาดและรูปแบบของ
การจัดข้ึนอยู่กับ Theme 
และงบประมาณที่ไดร้ับ
จัดสรร 

 

 - การจัดอบรมสมัมนา ควรค านึงถึงความ
เข้าใจในภาษาต่างประเทศของผู้เข้าร่วม
อบรมด้วย ในกรณีที่มีศัพท์เทคนิค หรือ
ศัพท์ที่เข้าใจค่อนข้างยาก วิทยากร
ผู้บรรยาย และเอกสาร (ถ้ามี) ควรมีการ
แปลภาษาไทยเพื่อให้ผู้ที่เข้าเรียนเกิด
ความเข้าใจและเรยีนรูไ้ปพร้อมกัน 

ในการจัดงานอบรมสัมมนา
ขนาดใหญ่มีการให้บริการ
ล่ามและหูฟังแปลภาษา 
เพื่อสนับสนุนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทีต่้องการรับฟัง
เป็นภาษาไทย 

 

คุณภาพ/
ประโยชน์/ 
ความคุ้มค่า 
ของการ
ให้บริการ 

- การออกแบบแนวคิด/รูปแบบการบริหาร
จัดการเพื่อให้เกิดชุมชน(Community) 
ส าหรับนักสร้างสรรค์ ที่สนับสนุนให้เกิด
การสร้างปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการ 
โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลูสมาชิก
และผูร้ับบริการ อันจะก่อให้เกิดความ
ร่วมมือในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ  
หรือการแลกเปลีย่นความรู้/ไอเดียซึ่งกัน
และกันจากผู้ใช้บริการที่มีความ
หลากหลายของอาชีพและความ
เชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน เช่น จับคู่ธุรกิจ 
(Business Matching) สร้างกระดาน
ข่าวให้ผู้ใช้บริการตดิประกาศต่างๆ  
เช่น แนะน าตัวเอง ขอความช่วยเหลือ 
เป็นต้น 

การจัดกิจกรรมเชื่อมโยง
ให้เกิดเครือข่ายระหว่าง 
TCDC กับ สมาชิก  
และผูร้ับบริการทั่วไป  
เพื่อสร้างโอกาสและ
ส่งเสริมให้ธุรกิจสร้างสรรค์
มีความตื่นตัวและยกระดับ
ผลงานออกแบบให้
เทียบเท่ามาตรฐานสากล 
เติบโตและแข่งขันได ้

ในเวทีโลก ผ่านการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ 
เทศกาลงานออกแบบ 

ผลส าเร็จของการจัดงานเทศกาล
งานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 
หรือ Bangkok Design Week 
2018 เมื่อวันท่ี 27 ม.ค. - 4 ก.พ. 
61  ซึ่งจัดข้ึนเป็นครั้งแรก 
สามารถบรรลุเปูาหมายหลัก  
ในการขยายโอกาสทางธุรกิจแก่
ผู้ประกอบการและบุคลากร
สร้างสรรค์  และแสดงศักยภาพ
ของเมืองกรุงเทพมหานครในการ
จัดงานเทศกาลงานออกแบบท่ีมี
มาตรฐานการจัดงานระดบัสากล  
คือ มีผู้เข้าชมงานและเข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 412,594 คน  
และ มผีู้ประกอบการสร้างสรรค์ 

ที่เข้าร่วมการจัดงาน/แสดงผลงาน 
จ านวน 1,086 ราย และจากผล
การประเมินก่อให้เกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 280.73 
ล้านบาท 
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ประเด็น 
การให้บริการ 

ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
จากผลปี 2560 

แผนการพัฒนาปรับปรุง
งานบริการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน  
ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 

 - สร้างการรับรู้ (Brand Awareness) 
รวมถึงส่ือสารภาพลักษณ์ขององค์กร 

ที่สะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรืออัต
ลักษณ์ (Identity) ของ TCDC ให้คน
รู้จักในวงกว้าง เช่น ด้านความรู้
ความสามารถดา้นการออกแบบที่เดียว
ในประเทศไทย เป็นต้น 

มีการวางแผนการสื่อสาร
แบรนด์และภาพลักษณ์
องค์กร ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
และระยะเริ่มแรกของการ
เปลี่ยนสถานะมาเป็น
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
ซึ่งเริ่มด าเนินการภายหลัง
พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งฯ 

มีผลใช้บังคับเมื่อ  
14 สิงหาคม 2561   

 

 จากแผนการพัฒนาปรับปรุงงานบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของแหล่งเรียนรู้ทั้ง 3 แห่ง
จ านวน 10 แผนงาน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่แหล่งเรียนรู้ได้ด าเนินการไป รวมถึงผลการด าเนินงาน ณ เดือน
กรกฎาคม 2561 สามารถสรุปข้อสังเกต และข้อเสนอแนะภาพรวมที่มีต่อการประเมินความส าเร็จตามแผน/
กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงงานบริการของแหล่งเรียนรู้ของ สบร. ได้ดังนี ้

 การจัดท าแผนการพัฒนาปรับปรุงการงานบริการ สบร. ควรให้ค าปรึกษา แนะน าแก่แหล่งเรียนรู้ทั้ง 
3 แห่ง ตั้งแต่การคัดเลือกประเด็นที่ต้องปรับปรุงงานบริการ ซ่ึงได้รับจากผู้ใช้บริการ โดยจัดล าดับ
ความส าคัญของเร่ืองที่จ าเป็นต้องด าเนินการ เปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังไว้หรือ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การค านึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ด าเนินการ หรือแหล่งเรียนรู้สามารถ
ด าเนินการได้โดยไม่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการปรับปรุง เช่น ด าเนินการคร้ังเดียว 
หรือต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง แนะน าวิธีการก าหนดเปูาหมายผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ที่สามารถวัดผล 
ติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แนะน าวิธีการหรือแนวทางการจัดเก็บข้อมูลที่เม่ือด าเนินการตามแผน
ปรับปรุงงานบริการแล้วเสร็จ แหล่งเรียนรู้จะสามารถใช้ประเมินผลการด าเนินงานได ้

 ในกรณีประเด็นที่เลือกปรับปรุงเป็นประเด็นใหญ่ กระทบงานบริการหลายส่วน และ/หรือแหล่ง
เรียนรู้พิจารณาว่าเป็นแผนงาน/กิจกรรมปรับปรุงที่จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาด าเนินงานต่อเนื่อง 
อาจจะมากกว่า 1 ปี ควรก าหนดเปูาหมายเป็นระยะๆ หรือก าหนดเป็นเฟสของการปรับปรุง เพ่ือให้ 
สบร. สามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน 

 การก าหนดเปูาหมายตัวชี้วัด ส าหรับใช้ประเมินผลส าเร็จนั้น ควรแสดงเป็นตัวเลขเชิงปริมาณ 
เพ่ือให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงก่อนปรับปรุง และหลังปรับปรุงงานบริการ เช่น ร้อยละ ระดับ ฯลฯ 
หรือถ้าเป็นค าว่า ดีขึ้น หรือสูงขึ้น ต้องก าหนดจุดเทียบ หรือเวลาฐานที่ใช้เปรียบเทียบ เช่น ดีกว่าปีที่แล้ว
เท่าใด สูงขึ้นเท่าใดด้วย   

 ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือแสดงผลการด าเนินงานที่ได้รับภายหลังจากด าเนินการตามแผนฯ 
แล้วเสร็จ ควรก าหนดให้ชัดเจนตั้งแต่เสนอแผนงานว่าเป็นช่วงใด เพราะจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลการ
ด าเนินงานที่เกิดขึ้นภายหลังจากแหล่งเรียนรู้ได้ด าเนินการปรับปรุงตามแผน เพ่ือจะสะท้อนได้ว่า        
สิ่งที่ด าเนินการนั้น ได้ปิดช่องว่าง (Gap) ของความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้
หรือไม่  
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2) ผลประเด็นส าคัญของการพัฒนาปรับปรุงงานบริการในปีต่อไป 
 
2.1) รายงานผลการสนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์เชิงลึก 

สรุปผลการสนทนากลุ่ม/สัมภาษณ์เชิงลึก แยกรายแหล่งเรียนรู้ จ านวน 3 หน่วยงานตามประเด็น
ค าถาม  ส าหรับก าหนดการ รายชื่อผู้เข้าร่วม และภาพถ่ายกิจกรรมการจัดสนทนากลุ่ม/สัมภาษณ์เชิงลึก 
สามารถพิจารณาเพ่ิมเติมในภาคผนวก ฉ 

 
จากการที่ทริสได้มีการด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มของสมาชิกผู้ใช้บริการ

แหล่งบริการให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ภายใต้หน่วยงาน 3 แห่ง ได้แก่ ส านักงานอุทยาน    
การเรียนรู้ (TK Park), มิวเซียมสยาม และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวได้น าประเด็นต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุง
การให้บริการแหล่งเรียนรู้ ยกตัวอย่างประเด็นในการสนทนาร่วมกัน เช่น 1) การใช้บริการ/การเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา 2) สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 3) การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร         
4) เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 5) กระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ 6) ปัจจัยความผูกพัน และ      
7) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่างๆ ซ่ึงผลของการจัดสนทนากลุ่ม/สัมภาษณ์เชิงลึก มีดังนี้ 
 
 1) ส ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ (TK Park) 

TK Park ด าเนินการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก เม่ือวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ 
ห้องมินิเธียเตอร์ 1 และ 2 ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยกลุ่มเปูาหมายที่เชิญเข้าร่วมสัมภาษณ์คร้ังนี้ 
จ านวน 4 คน เป็นตัวแทนจากหลากหลายสาขาอาชีพ ครอบคลุมตามประเภทกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้แก่ 
กลุ่มสมาชิกผู้ใช้บริการ และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายของ TK Park ซ่ึงผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์เชิงลึกทุกท่านให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบข้อซักถามต่างๆ รวมถึงแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ TK 
Park น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการในแหล่งเรียนรู้ ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 63 สรุปความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการของ TK Park ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประเด็นการระดมความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

การใช้บริการ/เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา 

พฤติกรรมการใช้บริการ 
 กลุ่มผู้ใช้บริการ 

- ใช้บริการห้องสมุดโซนส าหรับเด็กเป็นประจ า เร่ิมใช้บริการมาตั้งแต่ 
TK Park เปิดให้บริการจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ชอบในความแปลกใหม่ 
และรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศ รูปแบบของแหล่งเรียนรู้ช่วยให้
เปลี่ยนมุมมองที่เคยมีต่อห้องสมุด นอกจากนี้หนังสือที่มีให้บริการ            
ในห้องสมุดสามารถเข้ามาอ่าน และศึกษาได้ตลอดเวลา ท าให้ไม่รู้สึกเบื่อ 

- ใช้บริการห้องดนตรี ตั้งแต่ TK Park ตั้งเปียโนไว้หลังหนึ่ง เด็กๆ
สามารถเข้าไปเล่นได้ ตื่นเต้นที่ ได้สัมผัสของจริงอย่างใกล้ชิด        
แต่ปัจจุบัน ตั้งแต่ปรับปรุงสถานที่ พบว่าไม่มีแล้ว 

- บริการยืมหนังสือ มีหนังสือหลากหลายประเภท และตรงกับความสนใจ
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ของตนเอง 
- บริการคืนหนังสือโดยใช้ช่องทาง Line Man 
- เข้าร่วมกิจกรรม Workshop (กิจกรรมหนังสือท ามือ กิจกรรม
ซ่อมแซมหนังสือ) ส าหรับกลุ่มผู้รักหนังสือ กิจกรรมที่จัดให้มีความ
สนุกสนาน และได้รับประโยชน์ 
- กิจกรรมฉายภาพยนตร์ 

 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายของ TK Park 
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ TK Park เพ่ือเรียนรู้รูปแบบการด าเนินงาน 
น าไปปรับใช้กับแหล่งเรียนรู้เครือข่ายในต่างจังหวัดที่ปฏิบัติงาน 

อยู่ในปัจจุบัน 

- กิจกรรม Reunion ส าหรับเจ้าหน้าที่ TK Park และ ผู้ปฏิบัติงาน
แต่ละเครือข่าย ช่วยสร้างความผูกพันระหว่าง TK Park และเจ้าหน้าที่
ของเครือข่ายต่างๆ ได้ดีมาก พร้อมทั้งจุดประกายไอเดียใหม่ๆ น าไป
ปรับปรุงใช้ในงานปัจจุบัน  
- เป็นคณะกรรมการร่วมพิจารณาผลงานด้านต่างๆ ของ TK Park 
- เข้าร่วมกิจกรรมการจัดประชุมนานาชาติที่จัดโดย TK Park ซ่ึงถือ 
เป็นนวัตกรรมที่ไม่มีองค์กรไหนสามารถท าได้ดีเทียบเท่า TK Park 
เนื่องจากสามารถเชิญบุคลากร/ผู้แทนจากห้องสมุดที่น่าสนใจในระดับโลก
มาร่วมพูดคุยแลกปลี่ยนความคิด และเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงการน า
แนวโน้ม (Trend) ของรูปแบบการจัดการห้องสมุดในระดับโลก 

สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  หนังสือในห้องสมุดของ TK Park มีหลากหลายประเภท การคัดเลือก
หนังสือเข้ามาให้บริการมีความโดดเด่น มีหนังสือที่หาได้ยาก หรือไม่
มีในท้องตลาด หรือห้องสมุดทั่วไป จึงสร้างความสนใจและดึงดูด
สมาชิกได้มาก  

 จัดให้มีโซนที่อนุญาตให้สมาชิกสามารถรับประทานอาหารว่างได้ 
สร้างความรู้สึกเป็นกันเองให้แก่สมาชิกได้ดีมาก สมาชิกไม่ต้องออก
นอกห้องสมุดเพ่ือหาอาหารรับประทาน ท าให้สะดวกสบายมากขึ้น  

 การออกแบบมุมต่างๆ ตามช่วงอายุของสมาชิก เช่น กลุ่มเด็กเล็ก 
ปฐมวัย วัยรุ่น เป็นต้น ถือว่าเป็นต้นแบบของการจัดการห้องสมุด               
ที่สามารถสร้างบรรยากาศในการอ่านหนังสือ โดยห้องสมุด          
ทั่วประเทศสามารถน าไปปรับใช้ได้ตามสภาพของท้องถิ่นนั้น ๆ 

 เบาะหุ้มที่นั่งในบางโซนของ TK Park พบว่าสภาพหลังการใช้งาน            
มีรอยเปื้อน หรือดูไม่สะอาดบ้าง  

 ระบบ Wifi ส าหรับสมาชิก ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ 
เนื่องจากประสบการณ์จากการใช้งาน พบว่าสัญญาณไม่เสถียร 
สัญญาณมีบ้าง/ไม่มีบ้าง หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ช้า หรือบางคร้ังไม่
สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้เลย ส่งผลให้รู้สึกติดขัด ไม่ต่อเนื่อง         
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จึงไม่อยากใช้งานต่อ 
 ส าหรับพ้ืนที่บริการบริเวณอ่ืนๆ นอกเหนือจากห้องสมุดของ TK 

Park พบว่าไม่มีปูายสัญลักษณ์ (Sign Board) หรือคู่มือแนะน า
วิธีการใช้บริการ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการ ลังเลที่จะเข้าใช้บริการ ท าตัว    
ไม่ถูก ไม่ทราบขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติตัวว่าต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือ
ส่วนงานใดก่อนเข้าใช้บริการหรือไม่ จึงท าให้ไม่เคยมีประสบการณ์    
ใช้บริการในส่วนอื่น ๆ เลย 

การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  การประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิประโยชน์ของสมาชิกยังน้อยเกินไป จาก
ประสบการณ์การเป็นสมาชิก ยังไม่ทราบถึงสิทธิประโยชน์ หรือ
ถึงแม้ว่าทราบ แต่พอถึงเวลาไปใช้บริการกับร้านค้าที่ร่วมรายการ 
พบว่าไม่เคยนึกถึงสิทธิประโยน์จากการเป็นสมาชิก TK Park เลย
ควรมีการประชาสัมพันธ์โดยการเพ่ิมความถี่ย้ าเตือน หรือติดตั้ง
สัญลักษณ์  หรือปูายตั้งโต๊ะในร้านค้าท่ีร่วมรายการให้ชัดเจนมากขึ้น 

 ควรมีระบบการแจ้งเตือน (Notifications) ก่อนสิ้นสุดสมาชิกภาพ
ล่วงหน้า เนื่องจากสมาชิกจะทราบว่าบัตรตนเองหมดอายุ ก็ต่อเม่ือ
น ามาใช้บริการ หรือเข้าห้องสมุดเท่านั้น 

 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มคร้ังนี้ ใช้เป็น
ประจ า และมีความเหมาะสมที่สุด ณ ปัจจุบัน ได้แก่ ช่องทาง LINE 

เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ  เจ้าหน้าที่ของ TK Park ปรับปรุงทัศนคติของการเป็นผู้ให้บริการได้ดี
ขึ้นมาก เม่ือเทียบกับในยุคแรก โดยพบว่าเจ้าหน้าที่มีความเต็มใจ
ให้บริการ ตอบข้อซักถาม และแสดงความจริงใจที่จะให้ความช่วยเหลือ 
เม่ือติดขัด หรือมีปัญหาเกิดข้ึนระหว่างที่ใช้บริการ 

 การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ TK Park กับผู้ปฏิบัติงาน
เครือข่ายแหล่งเ รียนรู้ ถือว่าให้ความช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา            
ให้ค าแนะน า และเป็นพ่ีเลี้ยงเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินงานของ
เครือข่ายได้ดีมาก  

 บุคลากรระดับผู้บริหารของ TK Park มีวิสัยทัศน์ เปูาหมายที่ชัดเจน 
และมีความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญในงานบริการแหล่งเรียนรู้               
ในระดับที่สูงมาก ซ่ึงถือเป็นองค์ประกอบส าคัญ ที่ช่วยส่งเสริม
ผลักดันวัฒนธรรมการอ่านของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 

กระบวนการหรือขั้นตอน                  
การให้บริการ 

 ระบบการยืมหนังสือมีความทันสมัยมากสามารถท าการยืมได้ด้วย
ตัวเองเพียง Scan บาร์โค้ด อาจจะมีบางคร้ังที่ติดขัดไม่สามารถ 
Scan ได้บ้าง บริการคืนหนังสือผ่าน Line Man สามารถตอบสนอง
สมาชิกได้ดีมาก เพ่ิมความสะดวกให้แก่สมาชิ ก ช่วยลดเวลา           
การเดินทางของคนเมืองได้ดี 

 ต้องการให้เพ่ิมระบบหรือช่องทางที่สมาชิกสามารถท าการจองหนังสือ
ที่ต้องการล่วงหน้าทางออนไลน์ โดยเป็นหนังสือที่มีสถานะว่าอยู่บน
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ชั้นหนังสือและไม่มีสมาชิกท่านใดท าการยืม โดยอาจจะก าหนดวัน
และเวลาในการมายืมหนังสือที่ชัดเจน และตั้งเวลาหากไม่มาตาม
ก าหนด จะยกเลิกการจอง เพ่ือให้สมาชิกท่านอ่ืนๆ ใช้ประโยชน์ต่อไป  

 ต้องการให้เพ่ิมการยืมหนังสือเก่าที่ห้องสมุดน าออกไปจากชั้นหนังสือ
แล้ว แต่สมาชิกยังมีความต้องการในการอ่านหนังสือเล่มนั้นอยู่ ซ่ึง
ปัจจุบันเม่ือออกจากชั้นวางแล้ว สมาขิกจะไม่สามารถยืมหรือหาอ่าน
หนังสือเล่มนั้นได้อีก (แต่ชื่อหนังสือยังปรากฎอยู่ในระบบ) บางเล่ม
เป็นหนังสือที่สมาชิกคิดว่ายังมีคุณค่า ควรที่จะเก็บให้สมาชิกอ่าน
หรือยืมต่อไป หรืออย่างน้อย หากมีการหมุนเวียนออกไปยังแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนแล้ว ควรแสดงสถานะในระบบให้ทราบว่า หนังสือเล่ม
ดังกล่าวหมุนเวียนไปที่ใด 

ปัจจัยความผูกพัน  ปัจจัยที่ท าให้มาใช้บริการ TK Park อย่างต่อเนื่อง คือ หนังสือที่ TK 
Park คัดเลือกมาอยู่ในห้องสมุดสามารถตอบความต้องการของ
สมาชิกได้อย่างหลากหลาย รวมถึงการสร้างบรรยากาศภายใน 
กระตุ้นให้สมาชิกต้องการกลับมาใช้บริการบ่อยๆ 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  TK Park ควรกระจายรูปแบบการบริการแหล่งเรียนรู้ออกไปยังพ้ืนที่
ต่างๆ โดยอาจจะใช้เครือข่ายจัดตั้งเป็นศูนย์ความรู้ชุนชน เพ่ือให้
ประชาชนในชุมชนต่างๆ สามารถเข้าถึงห้องสมุดที่มีระบบการ
จัดการที่เป็นระดับมาตรฐานสากลอย่าง TK Park ได ้

 ต้องการให้คัดเลือกหนังสือที่มีคุณภาพหรือกลุ่มหนังสือที่ก าลังเป็นที่
นิยมในตลาดขณะนั้นมาจัดท าให้รูปแบบดิจิทัลหรือ E-Library  

 ต้องการให้จัดกิจกรรมพาสมาชิกทัวร์พ้ืนที่ของ TK Park แนะน า  
ส่วนบริการต่างๆ ใน TK Park พร้อมทั้งแนะน าวิธีการเข้าใช้บริการ
ในห้อง/โซนต่างๆ  

 อยากให้ TK Park มีพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้เป็นของตัวเอง เนื่องจาก
ปัจจุบัน การเช่าใช้สถานที่อาคารเซ็นทรัลเวิร์ล อาจจะเข้าถึงกลุ่ม
ผู้ใช้บริการที่ค่อนข้างมีฐานะ หรือมีไลฟ์สไตล์แบบวิถีคนเมือง หาก 
TK Park มีอาคารเป็นของตัวเอง และมีที่ตั้งในท าเลที่ดี จะสามารถ
ดึงดูดกลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง คนวัยท างาน ผู้สูงอายุจากทุก
ระดับชั้น ให้ม่ันใจที่จะเข้าไปใช้บริการมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากสื่อ บริการ และแหล่งเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพยิ่งขึ้น โดย
สามารถกระจายสู่ประชากรคนไทยที่หลากหลายมากขึ้นด้วย 

 ต้องการให้มีช่องทางสื่อสารแบบสองทาง ระหว่างสมาชิกกับ
เจ้าหน้าที่ของ TK Park หัวข้อการแนะน ารายชื่อหนังสือ หรือสื่อ 
หรือกิจกรรมรูปแบบอ่ืนที่ยังไม่มีให้บริการใน TK Park เพ่ือแสดงให้
ทราบถึงความถี่ของความต้องการหรือประเด็นที่สนใจร่วมกันจาก
สมาชิก ว่ามีจ านวนความต้องการมากเพียงใด 
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2) มิวเซียมสยำม 

มิวเซียมสยามด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ 
อาคารนันทนาการ ห้อง 103 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ โดยกลุ่มเปูาหมายที่เชิญเข้าร่วมสนทนา
คร้ังนี้ จ านวน 7 คน เป็นตัวแทนจากหลากหลายสาขาอาชีพ ครอบคลุมตามประเภทกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ 
ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้บริการ และกลุ่มผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่ มิวเซียมสยามจัด ซ่ึงผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มทุกท่าน 

ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบข้อซักถามต่าง ๆ รวมถึงแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้        
มิวเซียมสยามน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการในแหล่งเรียนรู้ ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 64 สรุปความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการของมิวเซียมสยามของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประเด็นการระดมความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

การใช้บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ในรอบปีที่ผ่านมา 

พฤติกรรมการใช้บริการ 
 กลุ่มผู้ใช้บริการในส่วนของพิพิธภัณฑ์ 

- ใช้บริการในส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่เป็นต้นแบบพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ 
โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ซ่ึงเป็นจุดแข็งที่ส าคัญ เช่น วิธีการจัด
แสดง รูปแบบการน าเสนอ เป็นต้น  
- ชื่นชอบการจัดนิทรรศการหมุนเวียน เนื่องด้วยมีวิธีการสื่อสารที่ดี 
สามารถเข้าใจได้ง่าย 

 กลุ่มผู้ใช้บริการผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
- ไม่เคยใช้บริการในส่วนของพิพิธภัณฑ์ โดยเคยร่วมงานกิจกรรม 
Workshop ทีมิ่วเซียมสยามจัดขึ้น เช่น วาดภาพสีน้ า 
- ชื่นชอบการจัดกิจกรรมการ Workshop ต่างๆ เพราะได้รับความรู้
อย่างเต็มที่ วิทยากรที่น าเสนอก็เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 

สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  เร่ืองที่จอดรถไม่เพียงพอ เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านสถานที่ รวมถึง
ท าเลที่ตั้ง ซ่ึงผู้รับบริการต่างก็เข้าใจและรับกับสภาพปัญหานี้ได้  

 ห้องน้ าในตึกพิพิธภัณฑ์หลัก มีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะเม่ือมีการจัด
กลุ่มนักเรียน นักศึกษาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ส่งผลให้ต้องใช้ระยะเวลา                  
ในการรอคอยค่อนข้างนาน นักเรียนที่เข้าห้องน้ าบางส่วน จึงพลาด
การเข้าชมในบางส่วนพร้อมๆ กับเพ่ือนๆ   

 ยังขาดสถานที่รวมพล (Check Point) หรือจุดนัดพบ กรณีที่เดินทาง
ร่วมชมเป็นกลุ่ม/ หมู่คณะ ส่งผลให้นักเรียนอาจจะพลัดหลงได้  

 ส าหรับพ้ืนที่บริการบริเวณอ่ืนๆ นอกเหนือจากอาคารพิพิธภัณฑ์หลัก 
หรือการติดต่อประสานงานกับส่วนส านักงานของมิวเซียมสยาม
พบว่าไม่มีปูายสัญลักษณ์ (Sign Board) ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้ที่มาติดต่อ 
ไม่ทราบวิธีปฏิบัติ ว่าต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือส่วนงานใดก่อนหรือไม่  

 พิพิธภัณฑ์ควรมีการประเมินศักยภาพในการรับผู้เข้าชมในแต่ละวัน 
หรือแต่ละรอบของการเข้าชม เพ่ือที่จะบริหารจัดการให้ทุกคนที่เข้า
รับบริการได้รับบริการที่ดี และสามารถเข้าชมได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม
ที่จัดแสดง 
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ประเด็นการระดมความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  กิจกรรมต่างๆ ที่ มิวเซียมสยามจัดแสดง ทุกชิ้น/ทุกผลงาน เป็น
กิจกรรมที่ดีมาก แต่การประชาสัมพันธ์ยังน้อยเกินไป คนที่เข้าถึงจะ
มีเฉพาะกลุ่ม ซ่ึงก็จะเป็นกลุ่มที่มาเป็นประจ าอยู่แล้ว  

 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มคร้ังนี้ ใช้เป็น
ประจ า และมีความเหมาะสมที่สุด ณ ปัจจุบัน ได้แก่ ช่องทาง 
Facebook 

 ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มให้ข้อเสนอแนะว่าในช่วงระยะเร่ิมต้น         
มิวเซียมสยามควรลงทุนซ้ือโฆษณาใน Facebook เนื่องจากเป็นสื่อ      
ที่นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าถึงได้ง่าย  

เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ  ในบางคร้ังภัณฑารักษ์ไม่สามารถสื่อสารความต้องการจากงานไปถึง 

ผู้เข้าชมได้ โดยเฉพาะผู้เข้าชมที่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้มาก่อน หาก 
ภัณฑารักษ์ไม่ได้มีการอธิบายให้ฟัง ก็จะขาดความเข้าใจในเร่ืองนั้น
ไปเลย ซ่ึงก็แล้วแต่ประเภทของผู้ชม บางคนอาจจะชอบศึกษาด้วย
ตัวเอง บางคนอาจจะชอบให้มีคนบรรยายให้ฟัง ดังนั้น ภัณฑารักษ์ 
จะต้องสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ และปรับใช้รูปแบบที่เหมาะสม
ในการให้ความรู้กับผู้ชมแต่ละกลุ่ม 

 วิทยากรที่เป็นผู้น าการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop มีความรู้ 
ความสามารถ ส่งผลให้กิจกรรมการจัดมีความสนุก น่าสนใจ และ
ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้อย่างเต็มที่ 

 เจ้าหน้าที่ของมิวเซียมสยามมีความเต็มใจให้บริการ ตอบข้อซักถาม 
และแสดงความจริงใจที่จะให้ความช่วยเหลือ เม่ือติดขัด หรือมีปัญหา
เกิดข้ึนระหว่างที่ใช้บริการ 

กระบวนการหรือขั้นตอน                  
การให้บริการ 

 ขั้นตอนการรับสมัครกิจกรรม Workshop ค่อนข้างยุ่งยาก ต้องใช้วิธี
ส่ง e-mail มาเพ่ือสมัครเข้าร่วม ควรเพ่ิมการช่องทางการรับสมัครให้
เป็นรูปแบบ On-line เพ่ือสร้างความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจ 

 ในกรณีที่ครู ต้องการน าคณะนักเรียนที่สนใจมาชมพิพิธภัณฑ์ ควรมี
การประชุมร่วมกันระหว่างมิวเซียมสยามกับคณะครูก่อน เพ่ือให้
ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการจัดแสดง และครูจะได้ให้ความรู้
กับนักเรียนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานก่อนเข้าชมจริง เพ่ือให้ผู้เข้าชมได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 

ปัจจัยความผูกพัน  ปัจจัยที่ท าให้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง คือ รูปแบบการน าเสนอ
นิทรรศการที่มีความน่าสนใจ และมีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถน าไป
ต่อยอดทางความคิดได้ รวมถึงการจัดนิทรรศการหมุนเวียนที่ควรมี
หัวข้อที่น่าสนใจ มีมุมมองที่แปลกใหม่ และเนื้อหาที่น าเสนอที่จะ
สามารถเปิดมุมมองใหม่ๆ ของผู้เข้าชมได้ 

 ปัจจัยที่ จะไ ม่กลับมาใช้บ ริการอีก หากพิพิธภัณฑ์ มี รูปแบบ                
การบริหารจัดการที่ไม่ค านึงถึงความสะดวกของผู้ใช้บริการ (User 
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ประเด็นการระดมความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

Friendly) เช่น พิพิธภัณฑ์ต้องสร้างบรรยากาศของการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ แต่พอก้าวเข้าร้ัว ต้องพบความเข้มงวดของระบบรักษา             
ความปลอดภัยเหมือนสถานที่ติดต่อราชการ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  มิวเซียมสยามต้องมีการเชื่อมโยงการเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ ให้เข้าถึงคน
ทุกกลุ่มได ้โดยจะต้องมีการก าหนดกลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน และเลือก
สื่อ ในการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับกลุ่มเปูาหมายมากที่สุด เพ่ือให้มี
จ านวนผู้เข้าชมเพ่ิมมากข้ึน และเกิดความยั่งยืน 

 มิวเซียมสยามควรให้ความส าคัญกับโรงเรียนที่อยู่โดยรอบ เช่น 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนวัดราชบพิตร และโรงเรียน
ราชินี เป็นต้น รวมถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการสร้าง
เครือข่ายร่วมกัน เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน            
ในการศึกษาหาความรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ 

 ต้องการให้จัดนิทรรศการหมุนเวียน ที่มีความน่าสนใจ มีมุมมอง               
ในการน าเสนอท่ีทันสมัย รวมถึงคัดเลือกนิทรรศการจากต่างประเทศ
มาน าเสนอบ้าง 

 ต้องการให้การจัดกิจกรรม Workshop มีจ านวนที่เพียงพอต่อการ
ความต้องการ เช่น การเพ่ิมรอบการจัด (จ านวนผู้เข้าร่วมต่อรอบมี
ความเหมาะสมดีแล้ว) รวมไปถึงการอ านวยความสะดวกในการรับ
สมัคร ให้มีความง่ายมากขึ้น 

 
3) ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (TCDC) 

TCDC ด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม เม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 7 
ชั้น 2 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาคารไปรษณีย์กลาง โดยกลุ่มเปูาหมายที่เชิญเข้าร่วมสนทนาคร้ังนี้  
จ านวน 8 คน เป็นตัวแทนจากหลากหลายสาขาอาชีพ ครอบคลุมตามประเภทกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้แก่ 
กลุ่มสมาชิกผู้ใช้บริการ และกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนากับ TCDC ซ่ึงผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม         
ทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบข้อซักถามต่าง ๆ รวมถึงแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้ TCDC น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการในแหล่งเรียนรู้ ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 65 สรุปความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการของ TCDC ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประเด็นการระดมความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

การใช้บริการ/เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา 

 ใช้บริการในส่วน Creative Space เป็นสถานที่ในการท างานโดยเข้า
ใช้บริการในส่วนนี้เกือบทุกวัน เนื่องจากมีพ้ืนที่กว้างขวาง และเงียบ
ท าให้สมาธิในการท างานมากกว่า Co-Working space ที่อ่ืนๆ ซ่ึง
เหมาะส าหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ 

 บริการของห้องสมุด Resource Center ในการหาหนังสือด้านงานศิลปะ 
งานออกแบบ รวมถึงนิตยสาร (Magazine) ของต่างประเทศ 
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เพ่ือใช้เป็นผลงานอ้างอิง (Reference) และค้นหาไอเดียใหม่น าไปใช้
ในงานของตนเอง 

 บริการฐานข้อมูลวัสดุไทย Material ConneXion เพ่ือน ามาใช้
ท างานที่ได้รับมอบหมาย ซ่ึงฐานข้อมูลวัสดุที่มีถือว่าครอบคลุม 
ครบถ้วนกับสิ่งที่ต้องการ 

 เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาทางธุรกิจสร้างสรรค์ งาน Business 
Matching งาน Business Trend ที่มีประโยชน์และได้รับความรู้ใหม่ๆ 
ด้านธุรกิจสร้างสรรค์  

 เข้าร่วมกิจกรรมอบรม สัมมนา และ Workshop ในหัวข้อที่ตนเองสนใจ  
 ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจะใช้เวลาตลอดทั้งวันในการเข้ามาใช้

บริการ และส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิก TCDC ตั้งแต่ที่ตั้งเดิม คือ 
อาคารเอ็มโพเรียม สุขุมวิท 

สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  พ้ืนที่  แสงสว่าง รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีใน Creative 
Space จัดอยู่ในระดับที่ดีมาก อาจจะมีบางคร้ังที่มีการเปิดม่านท าให้
แสงแดดเข้ามามากเกินไปท าให้ต้องเปลี่ยนที่นั่งท างาน แต่โดยรวม
ถือว่าเป็น Workspace ที่ดีกว่าที่อ่ืนๆ  

 ในด้านเสียงภายใน Creative Space ถ้าไม่มีกลุ่มผู้เข้ามาเยี่ยมชม             
ที่เป็นกลุ่มใหญ่ โดยรวมถือว่าเงียบ มีสมาธิเหมาะแก่การท างาน     

 หนังสือทางด้านงานดีไซน์ ศิลปะ ถือว่ามีความหลากหลายและ
ครบถ้วน  

 Magazine ที่วางบนชั้นค่อนข้างเก่าไม่ Update ส่งผลให้อาจจะตาม 
Trend ด้านงานดีไซน์ที่เปลี่ยนแปลงเร็วไม่ทัน 

 สถานที่แห่งใหม่ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง มีความซับซ้อน ยากในการ
เข้าถึงบริการในห้องต่าง ๆ ที่ต้องการส าหรับผู้ใช้บริการในคร้ังแรกๆ 
หรือผู้ที่มาใช้บริการไม่บ่อย ทาง TCDC ควรจัดท าปูายบอกทางหรือ
แผ่นพับแสดงแผนที่แนะน าเส้นทางให้แก่ผู้มาใช้บริการ 

 โต๊ะอ่านหนังสือรู้สึกว่ากว้างเกินไป ไม่เหมาะกับผู้มาใช้บริการที่มา
คนเดียวที่บางคร้ังต้องการพ้ืนที่ที่เป็นส่วนตัว หรือท าให้ผู้มาใช้
บริการท่านอ่ืนไม่กล้ามานั่งในโต๊ะเดียวกัน ควรเพ่ิมพ้ืนที่ส าหรับกลุ่ม
ผู้ใช้บริการที่มาเพียงคนเดียว หรือเพ่ิมฉากกั้น/ฉากแบ่ง (Partition) 
ที่สามารถก้ันเป็นพ้ืนที่ส่วนตัวส าหรับผู้มาใช้บริการเป็นรายคน 

 ค่าบริการที่จอดรถมีราคาแพง ไม่สะดวกส าหรับผู้ที่อาศัยห่างไกล
พ้ืนที่เจริญกรุง 

  เพลงที่เปิดในบริเวณชั้น 5 จะใช้วิธีเปิดวนตลอดเวลา ท าให้บางคร้ัง
รู้สึกว่าท าให้ เสียบรรยากาศ ควรเพ่ิมเติมเพลงที่หลากหลาย 
หมุนเวียนสับเปลี่ยนให้มากข้ึน 

 ควรเพ่ิมปูายหรือสัญลักษณ์ห้ามใช้เสียงในห้องสมุด 
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การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  การประชาสัมพันธ์นิทรรศการต่าง ๆ ที่จัดใน TCDC ยังไม่ดีพอ 
บางคร้ังมีงานที่จัดอยู่ในวันที่มาใช้บริการ แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นงาน
นิทรรศการประเภทไหน 

 ไม่มีการแจ้งการข่าวสาร ข้อมูลการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนาใหม่ๆ 
บางคร้ังต้องเข้ามาหาใน Website หรือ Facebook Page ด้วย
ตนเอง TCDC ควรมีวิธีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือแจ้งงาน
กิจกรรมอบรม สัมมนา ให้แก่ผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบ
อย่างต่อเนื่อง 

 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มคร้ังนี้คิดว่า
เหมาะสมที่สุด ได้แก่ ช่องทาง Facebook 

เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ  เจ้าหน้าที่ในห้องสมุดถือว่ามีความเข้มงวด ในการดูแลด้านการใช้
เสียงของ  ผู้มาใช้บริการดีมาก ตักเตือนผู้มาใช้บริการที่เสียงดังไม่ให้
ใช้เสียงไปรบกวนผู้มาใช้บริการท่านอ่ืน 

 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านล่างยังไม่ค่อยเต็มใจให้บริการ             
ไม่สามารถบอกทางไปห้องต่างๆ ได้ละเอียดเพียงพอ ควรเพ่ิมทักษะ
ที่พร้อมแสดงความช่วยเหลือเชิงรุกให้มากข้ึน 

 ควรมีการฝึกเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
ด้านวิธีการการปฏิบัติเม่ือเกิดภัยให้เป็นมาตรฐาน (เนื่องจากเคยมี
ประสบการณ์เกิดเหตุสัญญาณ Fire Alarm ดัง แล้วไม่มีเจ้าหน้าที่
ของ TCDC อยู่ในบริเวณนั้นเลย และ เจ้าหน้าที่ รปภ. ไม่สามารถให้
ค าแนะน า หรือแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้) 

กระบวนการหรือขั้นตอนการ
ให้บริการ 

 กิจกรรมอบรม หรือสัมมนาบางคร้ังชื่อกิจกรรมกับเนื้อหาการอบรม
ไม่ตรงกัน ท าให้บางคร้ังตัดสินใจเข้าร่วมอบรมโดยสนใจในหัวข้อ
อบรม แต่เม่ือมาเข้าร่วมอบรมแล้ว พบว่าเนื้อหาไม่ตรงกับที่คาดหวัง
ท าให้รู้สึกไม่ได้รับประโยชน์จากอบรมเท่าที่ควร 

 วิทยากรบางคร้ังบรรยายไม่ตรงเนื้อหา หรือใช้เวลานานในการเข้าสู่
เนื้อหา ท าให้การอบรมที่มีเวลาจ ากัดไม่ได้ผลลัพธ์ตามเปูาหมาย 
หรือความคาดหวังที่ก าหนดไว้ TCDC กับวิทยากรที่เชิญมานั้น         
ควรศึกษาธีมงาน และควบคุมธีมของงาน/หัวข้อให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันโดยตลอดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 
หรือสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ออกไป 

  TCDC ไม่มีการติดตาม ต่อยอดการน าองค์ความรู้จากการอบรม 
สัมมนาต่างๆ ที่ผู้ประกอบการได้เข้าร่วม ควรมีการติดตามผลที่เกิด
ขึ้นกับธุรกิจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการอบรม สัมมนาหรือสร้าง
เครือข่ายผู้ประกอบการที่เคยเข้าอบรม สัมมนาในรุ่นเดียวกัน 
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ปัจจัยความผูกพัน  ปัจจัยที่ท าให้มาใช้บริการ TCDC อย่างต่อเนื่องคือ เป็น Working 
Space ที่ดีกว่าเม่ือเทียบกับที่อ่ืน เช่น ได้รับความสงบ ซ่ึงเหมาะแก่
การท างาน ราคาค่าสมัครสมาชิกต่ ากว่าที่อ่ืนมาก รู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่
จ่ายไป โดยเฉพาะผู้ที่มีเขตพักอาศัยในย่านเจริญกรุง  

 บริการห้องสมุด รวมถึงฐานข้อมูลวัสดุของ TCDC ตอบโจทย์ความต้องการ
ได้ครบถ้วนกว่าที่อื่น 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  TCDC ควรกระจายออกไปยังพ้ืนที่ต่างๆ รอบกรุงเทพฯ เพ่ือให้ประชาชน       
ที่อยู่ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ สามารถเข้าถึงได้บริการแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 ต้องการให้น าหนังสือที่มีคุณภาพ มาจัดท าให้เป็นรูปแบบดิจิทัล หรือ              
E-Library และเพ่ิมช่องทางการใช้บริการในรูปแบบดิจิทัล หรือ 
Application 

 ต้องการให้ TCDC จัดเก็บหนังสือดีๆ ราคาแพง หายาก ให้พ้นจาก
การท าลายของแสงแดด หรือควรก าหนดช่วงเวลาในการปิดม่าน       
บังแสงแดด เพ่ือรักษาคุณภาพของหนังสือ 

 เพ่ิมหนังสือด้านศิลปะภาพวาดให้มากขึ้น 
 อยากให้มีพ้ืนที่จอดรถให้แก่สมาชิกโดยเฉพาะ 
 อยากให้มีบัตรสมาชิกที่สามารถเข้าใช้บริการได้ครบทุกแหล่งเรียนรู้ 

คือ ทั้ง TK Park มิวเซียมสยาม และ TCDC 
 
จากการจัดสนทนากลุ่ม หรือสัมภาษณ์เชิงลึกทั้ง 3 คร้ังนี้ สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดีในการแสดงความคิดเห็นเชิงลึกในด้านต่างๆ พร้อมทั้งมีการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์             
ซ่ึงทริสเชื่อว่าทางส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. จะสามารถน าประเด็น
ต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการแหล่งเรียนรู้ต่อไป 

 
3) ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาในประเด็นที่ควรพัฒนาปรับปรุงงานบริการในแหล่งเรียนรู้ของ สบร. ในปีต่อไป 
 จากผลการจัดสนทนากลุ่ม หรือสัมภาษณ์เชิงลึกของแหล่งเรียนรู้ทั้ง 3 แห่ง และผลส ารวจ           
ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้รับบริการในปี 2561 ทริสมีข้อเสนอแนะส าหรับพัฒนาปรับปรุง      
งานบริการในแหล่งเรียนรู้แต่ละแห่ง ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 66 ข้อเสนอแนะส าหรับพัฒนาปรับปรุงงานบริการของส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) 
ประเด็นที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะ 

1. สถานที่และสิ่งอ านวย           
ความสะดวก 

 ควรทบทวน และออกแบบแผนผังสถานที่ (Layout) มุ่งเน้นสร้างบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ให้ความรู้สึกเป็นกันเอง เช่น ออกแบบมุมต่างๆ 
หรือการใช้พ้ืนท่ีให้เหมาะสมกับสัดส่วนอายุของสมาชิก เช่น เด็ก วัยรุ่น 
ผู้ใหญ่วัยท างาน และผู้สูงอายุ 

 ควรปรับจ านวนที่นั่งเพ่ิมเติมให้กับพ้ืนที่บริการที่มีจ านวนผู้ใช้บริการมาก 

 ควรจัดท าปูายสัญลักษณ์ (Sign Board) ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่บริการ 



รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) งานประเมินผลการด าเนินงาน 

ของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 163 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

ประเด็นที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะ 

 ควรจัดท าคู่ มือแนะน าวิธีการใช้บริการ และเผยแพร่ให้สมาชิกและ
ผู้ใช้บริการทราบ 

2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร          ควรเพ่ิมบริการระบบการแจ้งเตือน (Notifications) แก่สมาชิก ก่อน
สิ้นสุดสมาชิกภาพ โดยแจ้งล่วงหน้าผ่านช่องทาง LINE   

 ควรประชาสัมพันธ์เร่ืองสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ผ่านช่องทาง LINE  
 ควรประชาสัมพันธ์โดยติดตั้งสัญลักษณ์ หรือปูายตั้งโต๊ะในร้านค้าที่ร่วม

รายการในต าแหน่งที่มองเห็นไดช้ัดเจนมากข้ึน 
3. เจ้าหน้าที่หรือบุคลากร            

ที่ให้บริการ 
 ควรพัฒนา และฝึกทักษะการให้บริการกับเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ 

เพ่ือรักษามาตรฐานระดับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะความ
เต็มใจให้บริการการตอบข้อซักถามที่ถูกต้อง อาจบรรจุเป็นหลักสูตร
ประจ าทุกปีเพ่ือ Refresh เจ้าหน้าที่ ให้เกิดความกระตือรือร้น และ
ปรับให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

4. กระบวนการหรือขั้นตอน           
การให้บริการ 

 ควรปรับปรุงระบบการค้นหาหนังสือ การจองล่วงหน้า ยกเลิกการจอง 
การยืมหนังสือ และหนังสือเก่าเวียนไปยังแหล่งเรียนรู้ใด โดยมุ่งเน้น
สถานะจริงของหนังสือที่ปรากฎในระบบ และหนังสือบนชั้นหนังสือที่
สอดคล้องตรงกัน   

 ควรเพ่ิมการให้บริการหนังสือในรูปแบบดิจิทัล หรือ E-Liabrary ให้ทัน
กับความต้องการ โดยเฉพาะหนังสือที่เป็นที่นิยม 

5. อ่ืนๆ  ควรเพ่ิมช่องทางการสื่อสารสองทาง ระหว่างสมาชิก และเจ้าหน้าที่ของ 
TK Park ให้มากขึ้น 

 
 

ตารางท่ี 67 ข้อเสนอแนะส าหรับพัฒนาปรับปรุงงานบริการของมิวเซียมสยาม 
ประเด็นที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะ 

1. สถานที่และสิ่งอ านวย           
ความสะดวก 

 ควรปรับเพ่ิมจ านวนห้องน้ าให้บริการเพ่ิมเติมในตึกพิพิธภัณฑ์หลัก หรือ
อาจจะมีค าแนะน าส าหรับผู้ใช้บริการที่เป็นกลุ่ม/คณะล่วงหน้า เกี่ยวกับ
ห้องน้ าที่จัดให้บริการในบริเวณใกล้เคียงอ่ืนๆ  

 ควรจัดท าปูายสัญลักษณ์ (Sign Board) ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่บริการ 
 ควรประเมินความสามารถในการรองรับผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ในแต่ละ

วัน หรือแต่ละรอบของการเข้าชม และประกาศให้ผู้ใช้บริการทั่วไปได้
ทราบว่ามีช่วงใดที่มีกลุ่มหรือคณะจองเข้ารับบริการล่วงหน้า เพ่ือรักษา
คุณภาพของการบริการที่ดี และผู้ใช้บริการไม่หนาแน่นจนเกินไป 

2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร          ควรจัดงบประมาณ เพ่ือใช้เผยแพร่ สื่อประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาที่ตรง
กับกลุ่มเปูาหมาย เพ่ือให้มีผู้เข้าชมเพ่ิมมากขึ้น เช่น ผ่านช่องทาง Facebook   

3. เจ้าหน้าที่หรือบุคลากร            
ที่ให้บริการ 

 ควรพัฒนา และฝึกทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือกลุ่มเปูาหมาย
หรือผู้ชมให้กับภัณฑารักษ์ เพ่ือให้สามารถปรับรูปแบบการให้บริการที่
เหมาะสมในการให้ความรู้กับผู้ชมแต่ละกลุ่ม  



รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) งานประเมินผลการด าเนินงาน 

ของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ประเด็นที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะ 

 ควรพัฒนา และฝึกทักษะการให้บริการกับเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือรักษามาตรฐานระดับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะความ
เต็มใจให้บริการการตอบข้อซักถามที่ถูกต้อง อาจบรรจุเป็นหลักสูตร
ประจ าทุกปีเพ่ือ Refresh เจ้าหน้าที่ให้เกิดความกระตือรือร้น และปรับ
ให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

4. กระบวนการหรือขั้นตอน           
การให้บริการ 

 ควรปรับปรุงระบบการรับสมัครกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ เพ่ือเพ่ิม
ความสะดวกกับกลุ่มเปูาหมาย รวมถึงผู้สนใจ 

5. อ่ืนๆ  ควรสร้างเครือข่ายกับโรงเรียน และมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่โดยรอบ โดย
จัดกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน 
หรือวันหยุดในการศึกษาหาความรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ 

 

 

ตารางท่ี 68 ข้อเสนอแนะส าหรับพัฒนาปรับปรุงงานบริการของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 
ประเด็นที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะ 

1. สถานที่และสิ่งอ านวย           
ความสะดวก 

 ควรจัดท าปูายสัญลักษณ์ (Sign Board) ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่บริการ 
 ควรจัดท าแผ่นพับแนะน าเส้นทาง และพ้ืนที่ให้บริการภายในอาคาร

ไปรษณีย์กลางทุกช้ัน และเผยแพร่ให้ผู้ใช้บริการทราบ 

 ควรปรับปรุงเร่ืองโต๊ะอ่านหนังสือให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการที่มาคน
เดียว หรือเพ่ิมฉากกั้น/ฉากแบ่งบนโต๊ะเดิมให้เป็นพ้ืนที่ส่วนตัว  

 ควรปรับปรุงเร่ืองค่าบริการสถานที่จอดรถ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการที่ไม่ได้
อาศัยในบริเวณถนนเจริญกรุง มีความจ าเป็นต้องเดินทางด้วยรถยนต์
ส่วนตัว หรือจัดแบ่งพ้ืนที่จอดรถบางส่วนให้บริการแก่สมาชิกโดยเฉพาะ 

2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร          ควรประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดกิจกรรม งานสัมมนาให้กลุ่มเปูาหมาย 
และผู้สนใจรับทราบอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทาง Facebook   

3. เจ้าหน้าที่หรือบุคลากร            
ที่ให้บริการ 

 ควรพัฒนา และฝึกทักษะการให้บริการกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
บริเวณชั้น 1ของอาคาร โดยมุ่งเน้นความเต็มใจให้บริการ พร้อมแสดง
ความช่วยเหลือเชิงรุก การตอบข้อซักถามเร่ืองเส้นทาง และพ้ืนที่
ให้บริการที่ถูกต้อง  

4. กระบวนการหรือขั้นตอน           
การให้บริการ 

 ควรปรับปรุงกิจกรรมอบรม และสัมมนา ให้คุณภาพของเนื้อหา และ
วิทยากร มีธีมงาน /หัวข้อของงานสัมมนา หรือหัวข้ออบรม สอดคล้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม หรือสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ออกไป ซ่ึงควรเร่ิมด้วยการปรับปรุงการสื่อสาร
ระหว่างผู้จัดงาน และวิทยากรให้ใกล้ชิดมากขึ้น  

 ควรปรับปรุงหนังสือนิตยสารที่จัดให้บริการ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น 

 ควรเพ่ิมบริการหนังสือท่ีมีคุณภาพ ในรูปแบบดิจิทัลหรือ E-Library  

 ควรพัฒนา Application เพ่ือเป็นช่องทางในการให้บริการด้านต่างๆ  



รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) งานประเมินผลการด าเนินงาน 

ของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 165 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

ประเด็นที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะ 
5. อ่ืนๆ  ควรจัดให้มีกิจกรรมติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของผู้ประกอบการ

ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรม สัมมนา เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่าง
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมสัมมนาในรุ่นเดียวกัน 

 
1.4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงงานบริการของแหล่งเรียนรู้ 
 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงงานบริการของแหล่งเรียนรู้ ในภาพรวมที่ได้จากการวิเคราะห์
Performance-Important Analysis โดยแบ่งเป็นข้อเสนอแนะเชิงรุกที่เป็นประเด็นย่อยที่ควรน ามาปรับปรุง
เพ่ือเป็นมูลค่าเพ่ิมที่แหล่งเรียนรู้สามารถมอบให้ให้แก่ผู้ใช้บริการเพ่ิมระดับความพึงพอใจ และที่ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงการด าเนินงานในเชิงการตั้งรับหรือการตอบสนอง ที่เป็นประเด็นที่แหล่งเรียนรู้ควรท าการ
ปรับปรุงอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการดังนี้ 
 

ตารางท่ี 69 ข้อเสนอแนะเชิงรุกส าหรับพัฒนาปรับปรุงงานบริการของแหล่งเรียนรู้ 
ประเด็นที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะเชิงรุก 

ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ควรพัฒนาความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในการตอบ 

ข้อซักถาม/การช้ีแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับใช้บริการหรือกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น
ของ TK Park โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ดังนี้  
- จัดให้มีประชุมย่อยทบทวนกระบวนการให้บริการต่างๆอยู่เสมอ 
- อัพเดตข้อมูลที่เกี่ยวข้องการจัดกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพ่ือใช้ในการตอบ

ประเด็นข้อสงสัยต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
- เตรียมเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการให้เพียงพอแก่ผู้มาใช้บริการในวันที่มี 

การจัดกิจกรรมโดยใช้ข้อมูลการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิเคราะห์เพ่ือ 

ใช้ในการจัดเตรียมจ านวนเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 
2. ด้านการให้บริการ  

ณ ห้องสมุดและพ้ืนที่อ่ืนๆ         
 ควรมีการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียที่มีอยู่ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

ทั้งในด้านความพร้อมใช้งานของสื่อมัลติมีเดียและความทันสมัยของสื่อมัลติมีเดีย
โดยต้องท าการศึกษา และน าสื่อมัลติมีเดียใหม่ๆที่ก าลังอยู่ในความสนใจ
มาให้บริการอยู่เสมอ รวมถึงการรวบรวมความเห็นของผู้มาใช้บริการถึง
ความสนใจของผู้ใช้บริการว่าต้องการให้น าสื่อมัลติมีเดียประเภทใดมาให้บริการ 

3. ด้านวัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์ 

 ควรมีการตรวจสอบและทดลองการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้มี
ความพร้อมให้บริการอยู่เสมอรวมถึงก าหนดระยะเวลามาตรฐานในการ
แก้ไขเม่ือเกิดเหตุขัดข้องขึ้นและแจ้งถึงสาเหตุในการขัดข้องแก่ผู้ใช้บริการ 

มิวเซียมสยาม 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ควรพัฒนาความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในการตอบ 

ข้อซักถาม/การชี้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับใช้บริการหรือนิทรรศต่างๆที่จัดขึ้น
ของมิวเซียมสยาม และเพ่ิม Service Mind ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 
โดยมีแนวทางในการด าเนินงานต่างๆ ดังนี้  
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ประเด็นที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะเชิงรุก 

- อัพเดตข้อมูลที่เกี่ยวข้องการจัดนิทรรศการต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพ่ือใช้ใน
การตอบประเด็นข้อสงสัยต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

- จัดการอบรมด้านการให้บริการเพ่ิมเติมให้แก่เจ้าหน้าที่ให้บริการทั้ง 

ในการเพ่ิมการมี Service Mind และรวมถึงด้านบุคคลิกภาพของผู้ให้บริการ 
2. ด้านการจัดนิทรรศการ  ควรมีการส ารวจความต้องการของผู้มาชมนิทรรศการเพ่ือค้นหาหัวข้อ

ต่างๆที่ผู้มาชมนิทรรศการสนใจเพ่ือมิวเซียมสยามน าใช้เป็นแนวทาง 

ในการคัดเลือกเร่ืองที่จะน ามาจัดนิทรรศการให้ตรงกับความสนใจของ
ผู้ใช้บริการมากขึ้น 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 

1. ด้านสถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

 พิจารณาการจัดสรรพ้ืนที่ในปัจจุบันให้ผู้ใช้บริการสามารถประโยชน์ได้
มากขึ้นจากปัจจุบัน 

2. ด้านภาพรวมจากการใช้
บริการ 

 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย และเป็นแบบ
เฉพาะเจาะจง (Tailor-made) ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการให้มากยิ่งขึ้น 
และจัดให้มีโครงการ/กิจกรรม/งานเทศกาลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่ช่วย
สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ เพ่ือเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้น าเสนอ
แนวความคิด/ผลิตภัณฑ์/หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ และเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือและช่วยโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผลส าเร็จที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพของ TCDC 

 
ตารางที่ 70 ข้อเสนอแนะในเชิงการตั้งรับหรือการตอบสนองส าหรับพัฒนาปรับปรุงงานบริการของแหล่ง
เรียนรู้ 

ประเด็นที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในเชิงการตั้งรับหรือการตอบสนอง 
ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) 

1. ด้านสถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

 ควรมีการส ารวจความพร้อมใช้งานของสิ่งอ านวยความสะดวกด้านโต๊ะ
และท่ีนั่งในปัจจุบันว่าในพ้ืนที่ใดท่ีโต๊ะและท่ีนั่งอยู่ในสภาพเก่าและ/หรือ
ช ารุดควรด าเนินการจัดหามาทดแทนของเดิมรวมถึงจัดสรรพ้ืนที่และ
โต๊ะที่นั่งใหเ้พียงพอกับผู้มาใช้บริการโดยใช้ฐานข้อมูลจ านวนผู้ใช้บริการ
มาวิเคราะห์ช่วงเวลาใดที่มีผู้มาใช้บริการจ านวนมากในแต่ละวันเพ่ือ
น ามาวางแผนในการจัดหาโต๊ะและที่นั่งให้เหมาะสมกับจ านวนผู้มาใช้
บริการ 

 ควรมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของแสงสว่างในแต่ละพ้ืนที่
ให้บริการโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ใช้ส าหรับการอ่านหนังสือควรมีแสงสว่างที่
เพียงพอแก่ผู้ใช้บริการ 
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ประเด็นที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในเชิงการตั้งรับหรือการตอบสนอง 
2. ด้านการให้บริการ  

ณ ห้องสมุดและพ้ืนที่อ่ืนๆ         
 ควรปรับปรุงการจัดวางหนังสือและสื่ออ่ืนๆ รวมถึงปรับปรุงปูายระบุ

หมวดหมู่ให้เป็นระเบียบและง่ายต่อการสืบค้นมากขึ้น 

 เพ่ิมความหลากหลายของประเภทหนังสือให้ครอบคลุมทุกประเภทและ
เ พ่ิมจ านวนหนังสือที่ มีความนิยมในระดับสูงๆ ใ ห้ เ พียงพอกับ 

ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 ควรมีการส ารวจและวิเคราะห์ตลาดหนังสือที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันและ
น าผลที่ได้มาใช้ในการวางแผนการจัดซ้ือหนังสือให้มีจ านวนเพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

3. ด้านวัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์ 

 ควรมีการส ารวจสภาพการใช้งานปัจจุบันของวัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์ว่ามีพร้อมในการให้บริการในระดับใด โดยถ้า 

ในปัจจุบันพบว่าล้าสมัย อาจจะพิจารณาในการปรับเปลี่ยนในทันสมัย
มากขึ้น 

4. ด้านภาพรวมการใช้บริการ  ควรเพ่ิมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ 
ผลงาน และความคดิสร้างสรรค์ในด้านต่างๆให้มากขึ้น 

มิวเซียมสยาม 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ควรเตรียมเจ้าหน้าที่ให้บริการให้เพียงพอต่อจ านวนผู้มาใช้บริการ โดย
การน าข้อมูลจ านวนผู้ เข้าชมนิทรรศการในอดีตน ามาวิเคราะห์หา
ช่วงเวลาที่มีผู้มาใช้บริการมาก และในกรณีที่มีการนัดหมายการเข้าชม
เป็นหมู่คณะล่วงหน้าควรมีการวางแผนเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
ให้พียงพอ 

2. ด้านการจัดนิทรรศการ  ควรก าหนดประเด็นที่น าเสนอในนิทรรศการให้เหมาะสมกับเร่ืองของ
นิทรรศการ โดยอาจจะมีการข้อความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ 
เกี่ยวกับประเด็นที่น าเสนอว่าถูกต้อง เหมาะสมและครบถ้วนเพียงใด
ก่อนการแสดงนิทรรศการจริง 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 

1. ด้านกระบวนการหรือ
ขั้นตอนการให้บริการ 

 เพ่ิมความความรวดเร็วและความเสถียรของระบบในการเข้าถึง
ฐานข้อมูลด้านงานออกแบบส าหรับผู้ใช้บริการ 

 ปรับปรุงการจัดวางหนังสือและทรัพยกรสารสนเทศต่างๆ ให้เป็น
หมวดหมู่และจัดท าปูายบอกรายละเอียดอย่างชัดเจนและง่ายต่อ 

การสืบค้นของผู้ใช้บริการ 
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ส่วนที่ 2 การประเมินศักยภาพของแหล่งเรียนรู้เครือข่าย 
 
สรุปผลการประเมินศักยภาพของแหล่งเรียนรู้เครือข่าย  
 

การประเมินศักยภาพของแหล่งเรียนรู้เครือข่าย ส ารวจจากศักยภาพของแหล่งเรียนรู้เครือข่ายของ 
สอร. (TK Park) และ สพร. (NDMI) โดยมีระเบียบวิธีในการส ารวจเพ่ือประเมินผลศักยภาพของแหล่งเรียนรู้
เครือข่าย ดังนี้ 

ผลการประเมินศักยภาพเครือข่ายของ ปี 2561 ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบส ารวจ 2) ผลการประเมินระดับศักยภาพของเครือข่ายในภาพรวม และ 3) ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
   

  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 

  จากผลการส ารวจเครือข่ายทั้งหมด 27 แห่ง พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจเพ่ือประเมินศักยภาพของ
เครือข่ายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 25 คน (ร้อยละ 92.59) เพศชาย 2 คน (ร้อยละ 7.41) โดยเป็นเจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบัติการ 18 คน (ร้อยละ 66.67) และผู้บริหาร 7 คน (ร้อยละ 25.93)  เ ม่ื อ พิจารณาอายุ ง านของ
ผู้ตอบแบบส ารวจ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุงาน 3-5 ปี 10 คน (ร้อยละ 37.04) มากกว่า 5 ปี 7 คน (ร้อยละ 
25.93) 1-2 ปี 1 คน (ร้อยละ 3.70) ต่ ากว่า 1 ปี 1 คน (ร้อยละ 3.70) และไม่ระบุอายุงาน 8 คน (ร้อยละ 
29.63) ตามล าดับ แสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 71 สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจเครือข่าย 

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
รวม 

จ านวน ร้อยละ 

เพศ     

ชาย 2 7.41 

หญิง 25 92.59 

ต าแหน่ง   

ผู้บริหาร 7 25.93 

เจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติการ 18 66.67 

ไม่ตอบ 2 7.41 

อายุงาน   

ต่ ากว่า 1 ปี 1 3.70 
1 - 2 ปี 1 3.70 
3 - 5 ปี 10 37.04 
มากกว่า 5 ปีข้ึนไป 7 25.93 
ไม่ตอบ 8 29.63 

รวม 27 100.00 
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  เม่ือพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับเครือข่าย พบว่า เครือข่ายมีการขยายผลเครือข่ายไปยังลูกข่าย 13 แห่ง 
(ร้อยละ 48.15) และไม่มีเครือข่าย 14 แห่ง (ร้อยละ 51.85) และส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ให้บริการในระดับจังหวัด 10 แห่ง      
(ร้อยละ 37.04) ระดับอ าเภอ 1 แห่ง (ร้อยละ 3.70) ระดับเทศบาล 4 แห่ง (ร้อยละ 14.81) และระดับชุมชน 
8 แห่ง (ร้อยละ 29.63) ไม่ระบุ 4 แห่ง (ร้อยละ 14.81) ตามล าดับ  
  ส าหรับระยะเวลาที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับ TK Park และ NDMI ส่วนใหญ่จะเป็นเครือข่ายมาแล้ว
เป็นระยะเวลา 3-5 ปี 10 แห่ง ระยะเวลามากกว่า 5 ปีขึ้นไป 7 แห่ง ระยะเวลา 1-2 ปี 1 แห่ง (ร้อยละ 3.85) 
ที่เหลือไม่ระบุ 8 แห่ง (ร้อยละ 30.77) แสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 72 สรุปข้อมูลทั่วไปของเครือข่าย 
 

สถานภาพทั่วไปของเครือข่าย 
รวม 

จ านวน ร้อยละ 

การขยายผลเครือข่าย     

มีเครือข่าย 13 48.15 

ไม่มเีครือข่าย 14 51.85 

ขอบเขตให้บริการ   

จังหวัด 10 37.04 

อ าเภอ 1 3.70 

เทศบาล 4 14.81 

ชุมชน บ้านเรือน โรงเรยีน 8 29.63 

ไม่ตอบ 4 14.81 

ระยะเวลาที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับ  
TK Park และ NDMI 

    

น้อยกว่า 1 ปี 1 3.70 
1 - 2 ปี 1 3.70 
3 - 5 ปี 10 37.04 
มากกว่า 5 ปีข้ึนไป 7 25.93 
ไม่ตอบ 8 29.63 

รวม 27 100.00 
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2) ผลการประเมินระดับศักยภาพของเครือข่ายในภาพรวม  
 

ภาพรวมผลการการประเมินศักยภาพเครือข่ายของ ปี 2561 พบว่า ร้อยละของเครือข่ายของ สอร. (TK 
Park) และ สพร. (NDMI) ที่ได้รับการพัฒนาและมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น เม่ือเปรียบเทียบกับเครือข่ายที่ได้รับการ
พัฒนาทั้งหมด หรือโดยภาพรวมเครือข่ายที่มีผลการประเมินศักยภาพในภาพรวมตั้งแต่ 1.0001 ขึ้นไป เท่ากับ 
27 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 100 มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.1672 หรือเทียบเท่ากับ เครือข่ายทั้งหมด 

มีศักยภาพเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับก่อนได้รับการพัฒนา  โดยสรุปผลการประเมินศักยภาพของแหล่งเรียนรู้
เครือข่าย (27 แห่ง) แสดงได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 73 สรุปผลการประเมินศักยภาพของแหล่งเรียนรู้เครือข่าย 

รายชื่อเครือข่าย 

ผลคะแนนรายมิติ คะแนน
รวม 

ความหมาย 
ของผลการประเมิน 

สัญลักษณ ์การเชื่อมโยง 
ของเครือข่าย  

ความเข้มแข็ง 
ของเครือข่าย  

ผลส าเร็จ 
ของเครือข่าย  

1. ศูนย์การเรียนรูเ้มือง
ฉะเชิงเทรา (KCC) 

2.7500 2.6957 3.0000 2.7568 มีศักยภาพเพิ่มข้ึน 
อย่างมีนัยส าคัญ 

 

2. อุทยานการเรยีนรู้
ปัตตานี 

2.5000 2.7826 2.8333 2.7297 มีศักยภาพเพิ่มข้ึน 
อย่างมีนัยส าคัญ 

 

3.  อุทยานการเรียนรู้
ร้อยเอ็ด  

2.3750 2.6522 2.8333 2.6216 มีศักยภาพเพิ่มข้ึน 
อย่างมีนัยส าคัญ 

 

4. ศูนย์การเรียนรู้ปัทมะ
เสวี จังหวัดล าปาง   

2.5000 2.6087 2.6667 2.5946 มีศักยภาพเพิ่มข้ึน 
อย่างมีนัยส าคัญ 

 

5. พิพิธภัณฑ์แมลงสยาม  
จังหวัดเชียงใหม ่ 

2.3333 2.4828 2.8000 2.5714 มีศักยภาพเพิ่มข้ึน 
อย่างมีนัยส าคัญ 

 

6. ห้องสมุดประชาชน
เทศบาลนครระยอง  

2.5000 2.4783 3.0000 2.5676 มีศักยภาพเพิ่มข้ึน 
อย่างมีนัยส าคัญ 

 

7. อุทยานการเรยีนรู ้  
TK park เทศบาล 
เมืองสตลู  

2.0000 2.6522 3.0000 2.5676 มีศักยภาพเพิ่มข้ึน 
อย่างมีนัยส าคัญ 

 

8. พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณ
ซับจ าปา จังหวัดลพบุร ี 

1.6667 2.6207 2.4000 2.5429 มีศักยภาพเพิ่มข้ึน 
อย่างมีนัยส าคัญ 

 

9. อุทยานการเรยีนรู้
ยะลา  

2.5000 2.5652 2.5000 2.5405 มีศักยภาพเพิ่มข้ึน 
อย่างมีนัยส าคัญ 

 

10. อุทยานการเรยีนรู้
นครราชสมีา 

2.0000 2.5217 2.3333 2.4375 มีศักยภาพเพิ่มข้ึน 
อย่างมีนัยส าคัญ 

 

11. อุทยานการเรยีนรู ้(CU 
Phuket Knowledge 
Park) 

1.6667 2.4348 2.5000 2.3750 มีศักยภาพเพิ่มข้ึน 
อย่างมีนัยส าคัญ 

 

12. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน   
จ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก  

1.0000 2.3793 2.6000 2.2857 มีศักยภาพเพิ่มข้ึน  

13. พิพิธภัณฑ์ปัญญา  
นันทภิขุ วัดชลประทาน
รังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี 

1.0000 2.4138 2.4000 2.2571 มีศักยภาพเพิ่มข้ึน  
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รายชื่อเครือข่าย 

ผลคะแนนรายมิติ คะแนน
รวม 

ความหมาย 
ของผลการประเมิน 

สัญลักษณ ์การเชื่อมโยง 
ของเครือข่าย  

ความเข้มแข็ง 
ของเครือข่าย  

ผลส าเร็จ 
ของเครือข่าย  

14. อุทยานการเรยีนรู้นคร
หาดใหญ่  

2.3750 2.0435 2.8333 2.2432 มีศักยภาพเพิ่มข้ึน  

15. อุทยานการเรยีนรู้นคร
ล าปาง (LK Park)  
 

2.0000 2.0435 2.8333 2.1875 มีศักยภาพเพิ่มข้ึน  

16. อุทยานการเรยีนรู้ 
บ้านพรุ 

2.3333 2.4783 1.0000 2.1875 มีศักยภาพเพิ่มข้ึน  

17. อุทยานการเรยีนรู้
แม่ฮ่องสอน  

1.0000 2.3913 2.6667 2.1351 มีศักยภาพเพิ่มข้ึน  

18. อุทยานการเรยีนรู้
ตราด  

1.8750 1.9130 3.0000 2.0811 มีศักยภาพเพิ่มข้ึน  

19. อุทยานการเรยีนรู้นคร
สงขลา ณ โรงสีแดง  

1.0000 2.0435 2.1667 1.9688 มีศักยภาพเพิ่มข้ึน  

20. อุทยานการเรยีนรู้
ระยอง (RK park) 

1.2500 2.1739 2.0000 1.9459 มีศักยภาพเพิ่มข้ึน  

21. ขุมทรัพย์ความรู้
จังหวัดอ่างทอง 
(AKAP) 

1.8750 1.9565 1.8333 1.9189 มีศักยภาพเพิ่มข้ึน  

22. อุทยานการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์และดารา
ศาสตร ์อบจ. พะเยา 

2.3333 1.9565 1.5000 1.9063 มีศักยภาพเพิ่มข้ึน  

23. อุทยานการเรยีนรู้
เชียงราย 

1.0000 2.0000 1.5000 1.8125 มีศักยภาพเพิ่มข้ึน  

24. ศูนย์การเรียนรู ้ICT 
เทศบาลนครพิษณุโลก  

2.3750 1.2174 1.1667 1.4595 มีศักยภาพเพิ่มข้ึน
เล็กน้อย 

 

25. อุทยานการเรยีนรู้
สมุทรสาคร (SK park) 

1.0000 1.4783 1.5000 1.4375 มีศักยภาพเพิ่มข้ึน
เล็กน้อย 

 

26. พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว  
จังหวัดภูเก็ต  

1.3333 1.2414 1.4000 1.2571 มีศักยภาพเพิ่มข้ึน
เล็กน้อย 

 

27. อุทยานการเรยีนรู้ศูนย์
การศึกษากองทัพภาค
ที ่2 ค่ายสรุนารี  
จ.นครราชสีมา 

1.0000 1.1739 1.0000 1.1250 มีศักยภาพเพิ่มข้ึน
เล็กน้อย 

 

คะแนนเฉลี่ยรวม 1.8349 2.2000 2.2691 2.1672 มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น  
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แผนภูมิที ่65 ระดับคะแนนประเมินศักยภาพในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 

1.1250 
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อุทยานการเรียนรู้ศูนย์การศึกษากองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี  
พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว  จังหวัดภูเก็ต  

อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) 

ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลนครพิษณุโลก  
อุทยานการเรียนรู้เชียงราย 

อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ. พะเยา 

ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) 

อุทยานการเรียนรู้ระยอง (RK park) 

อุทยานการเรียนรู้นครสงขลา ณ โรงสีแดง  
อุทยานการเรียนรู้ตราด  

อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน  
อุทยานการเรียนรู้นครล าปาง (LK Park)  

อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ 
อุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่  

พิพิธภัณฑ์ปัญญานันทภิขุ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี 
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก  

อุทยานการเรียนรู้ (CU Phuket Knowledge Park) 

อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา 

อุทยานการเรียนรู้ยะลา  
พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณซับจ าปา จังหวัดลพบุรี  

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง  
อุทยานการเรียนรู้ TK park เทศบาลเมืองสตูล  

พิพิธภัณฑ์แมลงสยาม  จังหวัดเชียงใหม่ 

ศูนย์การเรียนรู้ปัทมะเสวี จังหวัดล าปาง   
 อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด  

อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี 

ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 

ระดับคะแนน 
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หากพิจาณาเครือข่ายตามระดับศักยภาพ สามารถแบ่งออกเป็น    
3 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับที่ 1 เครือข่ายมีศักยภาพเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญเม่ือเทียบกับ
ก่อนได้รับการพัฒนา พบว่า มีเครือข่าย 11 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 41 

ระดับที่ 2 เครือข่ายมีศักยภาพเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับก่อนได้รับ     
การพัฒนา พบว่า มีเครือข่าย 12 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 44 

ระดับที่ 3 เครือข่ายมีศักยภาพเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเม่ือเทียบกับก่อน
ได้รับการพัฒนา พบว่า มีเครือข่าย 4 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 15          

 

                                                                               แผนภูมิที ่66 จัดกลุ่มเครือข่ายตามระดับศักยภาพ 

 

หากพิจารณาศักยภาพของเครือข่ายใน 3 มิติ ได้แก่  
1. การเช่ือมโยงของเครือข่าย (Network Connectivity) พบว่า มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.8349 

หรือโดยภาพรวมเครือข่ายส่วนใหญ่มีศักยภาพในมิติการเชื่อมโยงของเครือข่ายเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับก่อน
ได้รับการพัฒนา โดยอุทยานการเรียนรู้ฉะเชิงเทรามีระดับคะแนนสูงสุดที่ 2.7500 รองมาคือ อุทยานการ
เรียนรู้ปัตตานี ศูนย์การเรียนรู้ปัทมะเสวี ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง และอุทยานการเรียนรู้
ยะลา มีระดับคะแนนเท่ากันเท่ากับ 2.5000  

2. ความเข้มแข็งของเครือข่าย (Network Health) พบว่า มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.2000 หรือ      
โดยภาพรวมเครือข่ายส่วนใหญ่มีศักยภาพในมิตคิวามเข้มแข็งของเครือข่ายเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับก่อนได้รับ 
การพัฒนา โดยอุทยานการเรียนรู้ปัตตานี มีระดับคะแนนสูงสุดที่ 2.7826 รองมาคือ อุทยานการเรียนรู้
ฉะเชิงเทรา มีระดับคะแนนเท่ากับ 2.6957 และอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ดและอุทยานการเรียนรู้ TK park 

เทศบาลเมืองสตูล มีระดับคะแนนเท่ากันเท่ากับ 2.6522 

3. ผลส าเร็จของเครือข่าย (Network Results) พบว่า มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.2691 หรือ           
โดยภาพรวมเครือข่ายส่วนใหญ่มีศักยภาพในมิติผลส าเร็จของเครือข่ายเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับก่อนได้รับ       
การพัฒนา โดยอุทยานการเรียนรู้ฉะเชิงเทรา อุทยานการเรียนรู้ TK park เทศบาลเมืองสตูล ห้องสมุด
ประชาชนเทศบาลนครระยอง อุทยานการเรียนรู้ตราด มีระดับคะแนนสูงสุดเท่ากันที่ 3.0000  
 

โดยมีรายละเอียดคะแนนประเมินศักยภาพของแต่ละเครือข่ายในแต่ละมิติ แสดงได้ดังนี ้
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แผนภูมิที่ 67 ระดับคะแนนประเมินศักยภาพในมิติการเชื่อมโยงของเครือข่าย 
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อุทยานการเรียนรู้ศูนย์การศึกษากองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี  
อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) 

อุทยานการเรียนรู้เชียงราย 

อุทยานการเรียนรู้นครสงขลา ณ โรงสีแดง  
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก  

อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน  
พิพิธภัณฑ์ปัญญานันทภิขุ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี 

อุทยานการเรียนรู้ระยอง (RK park) 

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว  จังหวัดภูเก็ต  
อุทยานการเรียนรู้ (CU Phuket Knowledge Park) 

พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณซับจ าปา จังหวัดลพบุรี  
อุทยานการเรียนรู้ตราด  

ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) 

อุทยานการเรียนรู้นครล าปาง (LK Park)  

อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา 

อุทยานการเรียนรู้ TK park เทศบาลเมืองสตูล  
อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ. พะเยา 

อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ 
พิพิธภัณฑ์แมลงสยาม  จังหวัดเชียงใหม่  

ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลนครพิษณุโลก  
อุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่  

 อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด  
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง  

อุทยานการเรียนรู้ยะลา  
ศูนย์การเรียนรู้ปัทมะเสวี จังหวัดล าปาง   

อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี 

ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 

ระดับคะแนน 
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แผนภูมิที่ 68 ระดับคะแนนประเมินศักยภาพในมิติความเข้มแข็งของเครือข่าย  
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อุทยานการเรียนรู้ศูนย์การศึกษากองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี  

ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลนครพิษณุโลก  

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว  จังหวัดภูเก็ต  

อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) 

อุทยานการเรียนรู้ตราด  

ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) 

อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ. พะเยา 

อุทยานการเรียนรู้เชียงราย 

อุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่  

อุทยานการเรียนรู้นครล าปาง (LK Park)  

อุทยานการเรียนรู้นครสงขลา ณ โรงสีแดง  

อุทยานการเรียนรู้ระยอง (RK park) 

พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก  

อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน  

พิพิธภัณฑ์ปัญญานันทภิขุ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี 

อุทยานการเรียนรู้ (CU Phuket Knowledge Park) 

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง  

อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ 

พิพิธภัณฑ์แมลงสยาม  จังหวัดเชียงใหม ่ 

อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา 

อุทยานการเรียนรู้ยะลา  

ศูนย์การเรียนรู้ปัทมะเสวี จังหวัดล าปาง   

พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณซับจ าปา จังหวัดลพบุรี  

อุทยานการเรียนรู้ TK park เทศบาลเมืองสตูล  

 อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด  

ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 

อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี 

ระดับคะแนน 
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แผนภูมิที่ 69 ระดับคะแนนประเมินศักยภาพในมิตผิลส าเร็จของเครือข่าย 
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อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ 
อุทยานการเรียนรู้ศูนย์การศึกษากองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุร… 

ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลนครพิษณุโลก  
พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว  จังหวัดภูเก็ต  

อุทยานการเรียนรู้เชียงราย 

อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ. พะเยา 

อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) 

ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) 

อุทยานการเรียนรู้ระยอง (RK park) 

อุทยานการเรียนรู้นครสงขลา ณ โรงสีแดง  
อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา 

พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณซับจ าปา จังหวัดลพบุรี  
พิพิธภัณฑ์ปัญญานันทภิขุ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัด… 

อุทยานการเรียนรู้ยะลา  
อุทยานการเรียนรู้ (CU Phuket Knowledge Park) 

พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก  
ศูนย์การเรียนรู้ปัทมะเสวี จังหวัดล าปาง   

อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน  
พิพิธภัณฑ์แมลงสยาม  จังหวัดเชียงใหม่  

อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี 

 อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด  
อุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่  

อุทยานการเรียนรู้นครล าปาง (LK Park)  

ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 

อุทยานการเรียนรู้ TK park เทศบาลเมืองสตูล  
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง  

อุทยานการเรียนรู้ตราด  

ระดับคะแนน 
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3) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข  
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเครือข่าย 

 ปัญหา อุปสรรคของเครือข่าย 

บุคลากร 
- บุคลากรมีหน้าที่งานประจ า มีภาระงานมาก  
- บุคลากรไม่เพียงพอ บุคลากรที่มีอยู่ใกล้เกษียณอายุ 
- บุคลากรขาดความรู้และประสบการณ์ ขาดความรู้ด้าน IT ขาดความเช่ียวชาญในการจัดกิจกรรม  
- บุคลากรจบการศึกษาไม่สอดคล้องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

ระบบสารสนเทศ 

- ขาดระบบสารสนเทศหรือ IT ห้องสมุด 
- ระบบห้องสมุด ไม่ค่อยทันสมัย  
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีไม่พร้อมใช้งาน 

ประชาสัมพันธ์ 
- ขาดการประชาสัมพันธ์สถานที่ให้คนรู้จัก 
- การประชาสัมพันธ์ โฆษณา และสื่อแนะน าสถานที่มีจ านวนน้อย  
- ข้อมูลที่ใช้ประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่ไม่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

พ้ืนที ่
- พ้ืนที่จ ากัดในการรองรับกลุ่มคณะจ านวนมาก หรือให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการที่เพ่ิมมากข้ึน 
- สถานทีเ่ปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ท าให้กลุ่มเปูาหมายจ ากัดเฉพาะเด็กนักเรียน 
- การกระจายตัวของแหล่งเรียนรู้ยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร ท าให้การสร้างนิสัยรักการอ่านลงไปไมถ่ึงกลุ่มเปูาหมาย 
- มีสถานทีต่ั้งอยู่ภายในโรงเรียน ท าให้มีนักเรียนเป็นกลุ่มเปูาหมายหลักเพียงกลุ่มเดียว การจัดกิจกรรมจึงมีด้านเดียว 
องค์ความรู้ ส่ือต่างๆ 

- องค์ความรู้ที่จะใช้ในการเป็นแหล่งเรียนรู้มีไม่มากนัก 
- สือในห้องสมุด ไม่ค่อยทันสมัย  
การจัดกิจกรรม 

- ขาดไอเดียในการคิดกิจกรรมรูปแบบใหม่ๆ ทันสมัยสนองต่อการกระตุ้นการอ่านตลอดเวลา 
- ขาดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
- การจัดกิจรรมโครงการหนังสือหมุนเวียนไม่สามารถส่งต่อชุมชนได้ ทั้งท่ีเป็นหนังสือที่อยากให้ชุมชนได้อ่าน 
- การจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นอยู่กับความสนใจและนโยบายของหน่วยงาน 

งบประมาณ 

- การบริหารจัดการงบประมาณมีขีดจ ากัด ท าให้การจัดกิจกรรมหรือการท าสื่อต่างๆ ที่ทันสมัยยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันเวลา  

- ขาดงบประมาณในการสนับสนุน ในด้านต่างๆ เช่น การจัดท านิทรรศการ การจัดการองค์ความรู้ การพัฒนาพ้ืนที ่
- เงินทุนสนับสนุนไม่เพียงพอในการจัดซ้ือทรัพยากรหนังสือใหม่ และการจัดกิจกรรมต่างๆ และหวังว่าทาง TK 

PARK  จะให้การสนับสนุนในอนาคต 
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กฎ ระเบียบ 

- ระเบียบข้อกฎหมายและอ านาจหน้าที่ของ อปท. ยังไม่ชัดเจน ท าให้ไม่เอ้ือให้จัดกิจกรรมอย่างอิสระเสรี 
เนื่องจากขัดกับอ านาจหน้าที่ 

คนในพ้ืนที่ 
- ประชาชนในพ้ืนท่ีให้ความสนใจในการอ่านน้อยมาก 
- โรงเรียนเน้นการเรียนในห้องเรียนก่อน 
การด าเนินงานด้านเครือข่ายของ สพร./ สอร. 
- การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ และการสื่อสารกับกลุ่มเปูาหมายของ สพร./ สอร. ยังไม่เข้มแข็ง 
- กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น มีการแจ้งให้เครือข่ายค่อนข้างกระช้ันชิด ท าให้บางคร้ังเครือข่ายไม่สะดวกในการเข้า

ร่วมกิจกรรม 

 ข้อเสนอแนะของเครือข่าย 

บุคลากร 
- ควรให้มีการจัดอบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนางานด้านการบริการแก่ผู้ใช้บริการมากขึ้น เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ใหม่

ที่ยังไม่เคยได้รับการอบรมการท างานและการใช้ระบบ 
- ควรอบรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ ที่ทันสมัย น่าสนใจ และอบรมการเป็นวิทยากร

มืออาชีพให้แก่เจ้าหน้าที่ 
- ควรมีการจัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับเทคนิคการพูด การบรรยายบ่อยๆ 
ระบบสารสนเทศ 

- ควรส่งบุคลากรเข้ามาติดตามหรือสอบถามในสิ่งที่ต้องการเพ่ิมเติมด้านเทคโนโลยี 
- ควรปรับปรุงในเร่ืองของระบบสารสนเทศ IT ที่ใช้อยู่ เนื่องจากพบปัญหาบ่อยคร้ังในการลงรายการหนังสือ 

ลงรายการวารสารใหม่ อีกท้ังควรปรับปรุงให้ระบบท างานเร็วขึ้น 

การจัดกิจกรรม 

- ควรมีการจัดกิจกรรมสัญจร ออกไปยังเครือข่ายทั้งเก่าและใหม่ เพ่ือให้เกิดสีสัน ความทันสมัยการ
เปลี่ยนแปลงที่ทันกระแสสังคม ในชุมชนเกิดการตื่นตัว ตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในพ้ืนที่ เป็นต้น 

- ควรสนับสนุนวิทยากรที่ช่วยจัดกิจกรรม มหกรรมรักการอ่านที่เป็นนักเขียน/นักคิด ที่สามารถใช้ภาษาที่อยู่
ในความสนใจของเด็กและเยาวชน เช่น นิ้วกลม idol ของคนยุคเด็กๆ 

- ควรจัดกิจกรรมจากส่วนกลางมาหมุนเวียนในพ้ืนที่ โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรม TK Park สัญจรมาจัด
ให้ท้องถิ่น 

- ควรจัดกิจกรรมเป็นตัวอย่างให้เครือข่ายสามารถท าเองได้ 
- การจัดโครงการท ากิจกรรมต่างๆ ควรศึกษาถึงพฤติกรรมผู้ใช้บริการในแต่ละพ้ืนที่ให้ละเอียดมากข้ึน 
การด าเนินงานด้านเครือข่ายของ สพร./ สอร. 
- ควรมีการส่งเสริมหรือพัฒนากิจกรรมไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ิอท าให้เครือข่ายมีหลักในการเคลื่อนไหว

กิจกรรมร่วมกัน 
- ควรสร้างความสัมพันธ์อันดีของทุกเครือข่าย ควรรู้จักกันทุกคน เพ่ือการร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาและก้าวไป

ในทิศทางเดียวกัน 
- ควรมีการติดตามประเมินผลภายหลังเข้าร่วมเป็นเครือข่ายว่าเครือข่ายมีปัญหาอะไรบ้าง 
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- ผู้บริหารของ TK park ควรช่วยผลักดันให้ผู้บริหารของเครือข่ายและเทศบาลเห็นความส าคัญของการ
ด าเนินงานอุทยานการเรียนรู้ 

- ควรมีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรม (รายปี)  ร่วมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ใหม่ๆ 

- ภายหลังการท า MOU และการเปิดให้บริการแหล่งเรียนรู้แล้ว ระหว่างหน่วยงานควรมีการได้หารือเพ่ือ
ทบทวนการให้บริการ กิจกรรม แผนการด าเนินงาน เป็นรายแหล่งเรียนรู้โดยการเข้าหารือ ณ สถานที่จริง
ของแต่ละแห่ง 

- สพร. และ สอร. ควรลงพ้ืนที่ สัมผัสบรรยากาศ พ้ืนที่ เพ่ือน าไปประยุกต์  และสนับสนุนให้เกิดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างแท้จริง 

 

4) ข้อเสนอแนะของท่ีปรึกษาเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานเครือข่าย 
 

1. ควรจัดท าแผนแม่บท หรือแผนงานระยะยาวในการพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย ก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จพร้อมทั้งเปูาหมายผลส าร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงผลลัพธ์และผลกระทบ    
ที่เกิดจาการพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย โดยการจัดท าแผนแม่บท ควรมีการรับฟังความคิดเห็น 
ความต้องการ ประเด็นปัญหา อุปสรรคต่างๆ ของเครือข่ายมาประกอบ 

2. ภายหลังจากที่ TK Park /NDMI ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนไปแล้วในปีแรก ต่อจากนั้นในปีถัดๆ ไป 
ก็ควรมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการสร้างให้
เครือข่ายมีศักยภาพที่ดีนั้นไม่สามารถสร้างได้ภายในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนเพียงคร้ังเดียว      
TK Park /NDMI ควรมีการตรวจเยี่ยมเครือข่าย เพ่ือสอบถามถึงสถานะการด าเนินงาน หรือปัญหา
ของเครือข่าย และได้รับทราบสภาพปัญหาการด าเนินงานของเครือข่ายที่แท้จริง เพ่ือที่ TK Park 

/NDMI จะสามารถให้ค าแนะน า ปรึกษากับเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่อง หรือจัดหาผู้เชี่ยวชาญหรือ         
ที่ปรึกษาในการเข้าไปช่วยเหลือเป็นการเฉพาะ ซ่ึงจะท าให้เครือข่ายได้รับความช่วยเหลือ เพ่ือสร้างให้
เครือข่ายมีศักยภาพท่ีดีอย่างยั่งยืน  

3. TK Park /NDMI ควรมีการแบ่งกลุ่มของเครือข่ายที่มีความพร้อมในระดับที่แตกต่างกันตามศักยภาพ 
เช่น เครือข่ายที่มีความพร้อมมาก เครือข่ายที่มีความพร้อมปานกลาง เครือข่ายที่มีความพร้อมน้อย 
เครือข่ายที่ยังไม่มีความพร้อมหรืออยู่ในระยะเร่ิมจัดตั้ง เพ่ือจัดสรรแผนการพัฒนาเครือข่ายให้
สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มตามศักยภาพของเครือข่ายที่มีอยู่ และพยายามให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนเพ่ือยกระดับศักยภาพของเครือข่ายให้พัฒนาขึ้นเป็นล าดับ  

4. การจัดกิจกรรม Reunion ประจ าปี ของ TK Park มีระยะเวลาอบรมในการจัดกิจกรรม Reunion 

ประจ าปีค่อนข้างสั้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ของเครือข่ายยังมีหลากหลายช่วงวัย ท าให้เจ้าหน้าที่ของ
เครือข่ายอาจพัฒนาการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ไม่ทันภายในระยะเวลาอันสั้น โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะ
ในการใช้งานเคร่ืองมือสารสนเทศสมัยใหม่  

5. ควรมีการทบทวนโครงสร้างหรือรูปแบบท างาน/การเป็นเครือข่ายระหว่าง TK Park/NDMI กับลูกข่าย
ระหว่างกัน โดยมีการก าหนดผลส าเร็จและเปูาหมายร่วมกัน เม่ือจะท าบันทึกข้อตกลงหรือ MOU 
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ร่วมกันในปีต่อๆ ไป ควรมีการทบทวนความส าเร็จและเปูาหมายตามที่ตกลงกันไว้ เพ่ือให้การพัฒนา
ศักยภาพของเครือข่ายมีความเช่ือมโยงกับเปูาหมายของ TK Park/NDMI และมุ่งม่ันในการด าเนินงาน
สู่เปูาหมายเดียวกัน 

6. TK Park /NDMI ควรจัดให้มีกิจกรรมและช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และแบ่งปันความรู้ 
ประสบการณ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายทั้งรุ่นเดิมและรุ่นใหม่ๆ และสนับสนุนให้สมาชิกเครือข่ายรุ่น
เดิมเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับสมาชิกเครือข่ายรุ่นใหม่ๆ ที่ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในรุ่นหลัง เพ่ือให้เกิดการ
ถ่ายทอดความรู้ ทักษะระหว่างสมาชิกเครือข่ายกันเอง ซ่ึงจะเป็นการสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง
ต่อไปในอนาคต 

7. ควรมีการจัดกิจกรรมหมุนเวียนไปยังเครือข่าย โดยเป็นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
และความสนใจของกลุ่มเปูาหมายของคนในพ้ืนที่นั้นๆ  เพ่ือเป็นการดึงดูดกลุ่มเปูาหมายให้เข้าร่วม
กิจกรรมกับเครือข่ายและ TK Park/NDMI 
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ส่วนที่ 3 การประเมินมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม 
 
สรุปผลการประเมินมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และสังคม 
 

การประเมินมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมจากการด าเนินงานของ สบร. แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก ่

 ด้านส่งเสริมการอ่าน 
 ด้านพิพิธภัณฑ์ 
 ด้านการส่งเสริมองค์ความรู้เพ่ือประกอบอาชีพ 
 ด้านการขยายโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ 
โดยมีรายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้ 

 
1)  มูลค่าทางเศรษฐกิจ  
 

ด้านส่งเสริมการอ่าน 
  

 ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการห้องสมุดที่สามารถประหยัดได้จากการไม่ต้องซ้ือหนังสืออ่านเอง 
  

 ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการห้องสมุดที่สามารถประหยัดได้จากการไม่ต้องซ้ือหนังสืออ่านเอง  มีสูตร 

การค านวณดังนี ้
 

ผู้ใช้บริการ 3 ประเภท (จ านวนผู้ใช้บริการ * (มูลค่าของหนังสือท่ีอ่านหรือใช้ประโยชน์ต่อคน – ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อคน)) 
  
 โดยผู้ใช้บริการแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
 

1) ผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกห้องสมุด TK Park ช้ัน 8 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 74 ผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกห้องสมุด TK Park ชั้น 8 
ประเด็น วิธีการค านวณ / ผล 

1. จ านวนผู้ใช้บริการปีงบประมาณ 
2561 

- จ านวนผู้ใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 เมษายน 2561 = 23,437 คน 
โดยเป็นผู้สมัครสมาชิกใหม่ = 6,274 คน (ข้อมูลจาก สอร.) 
- จ านวนผู้สมัครสมาชิกใหม่ต่อเดือน = 6,274 คน/7 เดือน = 897 คน 
- ดังน้ัน ผู้ใช้บริการปีงบประมาณ 2561 ทั้งหมด = (897 คน * 5 เดือน) + 23,437 คน 
= 27,922 คน 

2. ราคาหนังสือเฉล่ียต่อเล่ม 280.37 บาท (ข้อมูลจาก สอร.) 
3. จ านวนหนังสือที่ผู้ใช้บริการหน่ึง
คนยืมได้ต่อปี 

144 เล่มต่อปี (ข้อมูลจาก สอร.) 

4. ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อคน 2,675.44 บาทต่อปี (จากการเก็บแบบสอบถาม) 
5. มูลค่าของหนังสือที่อ่านหรือใช้
ประโยชน์ต่อคน 

ราคาหนังสือเฉลี่ยต่อเล่ม * จ านวนหนังสือผู้ใช้บริการหน่ึงคนสามารถยืมได้  
= 280.37 บาท * 144 เล่มต่อปี = 40,373.28 บาทต่อปี 

6. ค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้บริการประหยัดได้ จ านวนผู้ใช้บริการ * (มูลค่าของหนังสือที่อ่านหรือใช้ประโยชน์ต่อคน – ค่าใช้จ่าย
ในการใช้บริการต่อคน) = 27,922 คน * (40,373.28 บาทต่อปี – 2,675.44 บาท
ต่อป)ี = 1,052,599,088.48 บาท 
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2) ผู้ใช้บริการห้องสมุด TK Park แบบ One Day Pass มีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี 75 ผู้ใช้บริการห้องสมุด TK Park แบบ One Day Pass 

ประเด็น วิธีการค านวณ / ผล 
1. จ านวนผู้ใช้บริการปีงบประมาณ 
2561 

- จ านวนผู้ใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 เมษายน 2561 = 33,831 คน 
(ข้อมูลจาก สอร.)  
- ผู้ใช้บริการเฉลี่ยแต่ละเดือน = 33,831 คน/7 เดือน = 4,833 คน 
- ดังน้ัน ผู้ใช้บริการปีงบประมาณ 2561 ทั้งหมด = 4,833 คน * 12 เดือน = 57,966 
คน (สมมติว่า 1 คนใช้บริการ 1 ครั้งต่อปี) 

2. ราคาหนังสือเฉล่ียต่อเล่ม 280.37 บาท (ข้อมูลจาก สอร.) 
3. จ านวนหนังสือที่ผู้ใช้บริการหน่ึง
คนเลือกอ่าน 

1 เล่ม (สมมติว่า 1 คน อ่านหนังสือ 1 เล่ม ต่อการเข้าใช้บริการ 1 ครั้ง) 

4. ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อคน 112.28 บาทต่อครั้ง (จากการเก็บแบบสอบถาม) 
5. มูลค่าของหนังสือที่อ่านหรือใช้
ประโยชน์ต่อคน 

ราคาหนังสือเฉลี่ยต่อเล่ม * จ านวนหนังสือที่ผู้ใช้บริการหน่ึงคนเลือกอ่าน = 280.37 
บาท * 1 เล่ม = 280.37 บาทต่อครั้ง  

6. ค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้บริการประหยัดได้ จ านวนผู้ใช้บริการ * (มูลค่าของหนังสือที่อ่านหรือใช้ประโยชน์ต่อคน – ค่าใช้จ่าย
ในการใช้บริการต่อคน) = 57,966 คน * (280.37 บาทต่อคร้ัง – 112.28 บาทต่อ
คร้ัง) = 9,748,547.64 บาท 

 

3) ผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิก TK Public Online Library มีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี 76 ผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิก TK Public Online Library 

ประเด็น วิธีการค านวณ / ผล 
1. จ านวนผู้ใช้บริการปีงบประมาณ 
2561 

- จ านวนผู้ใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 เมษายน 2561 = 32,178 คน 
โดยเป็นผู้สมัครสมาชิกใหม่ = 7,088 คน (ข้อมูลจาก สอร.) 
- จ านวนผู้สมัครสมาชิกใหม่ต่อเดือน = 7,088 คน/7 เดือน = 1,013 คน 
- ดังน้ัน ผู้ใช้บริการปีงบประมาณ 2561 ทั้งหมด = (1,013 คน * 5 เดือน) + 32,178
คน = 37,243 คน 

2. ราคาหนังสือเฉล่ียต่อเล่ม 460.97 บาท (ข้อมูลจาก สอร.) 
3. จ านวนหนังสือที่ผู้ใช้บริการหน่ึง
คนยืมได้ต่อปี 

52 เล่มต่อปี (สมมติว่า 1 คน ยืมหนังสือ 1 เล่ม ต่อ 1 สัปดาห์) 

4. มูลค่าของหนังสือที่อ่านหรือใช้
ประโยชน์ต่อคน 

ราคาหนังสือเฉลี่ยต่อเล่ม * จ านวนหนังสือผู้ใช้บริการหน่ึงคนสามารถยืมได้  
= 460.97 บาท * 52 เล่มต่อปี = 23,970.44 บาทต่อปี 

5. ค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้บริการประหยัดได้ จ านวนผู้ใช้บริการ * มูลค่าของหนังสือที่อ่านหรือใช้ประโยชน์ต่อคน  
= 37,243 คน * 23,970.44 บาทต่อป ี= 892,731,096.92 บาท 

 

ดังนั้น ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการที่ประหยัดได้จากการไม่ต้องซ้ือหนังสืออ่านเองของผู้ใช้บริการทั้ง 3 ประเภท 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 = 1,052,599,088.48 บาท + 9,748,547.64 บาท + 892,731,096.92 บาท 
=  1,955,078,733.04 บาท 

 

ความคุ้มค่าของการให้บริการห้องสมุด 

ความคุ้มค่าของการให้บริการห้องสมุด มีสูตรการค านวณดังนี้ 
ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการห้องสมดุที่สามารถประหยัดได้จากการไม่ตอ้งซื้อหนังสืออ่านเอง/ 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือท่ีมี ณ ปัจจุบัน 
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 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 77 ความคุ้มค่าของการให้บริการห้องสมุด 
ประเด็น วิธีการค านวณ / ผล 

1. ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการห้องสมุด
ที่สามารถประหยัดได้จากการไม่
ต้องซื้อหนังสืออ่านเอง 

1,955,078,733.04 บาท 

2. ค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือท่ีมี ณ 
ปัจจุบัน (ค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือ
ส าหรับห้องสมุด TK Park ช้ัน 8 
และค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือ
ส าหรับ TK Public Online Library)  

(ราคาหนังสือเฉลี่ยต่อเล่ม * จ านวนหนังสือในห้องสมุด TK Park ช้ัน 8 ปัจจุบัน) +  
(ราคาหนังสือเฉลี่ยต่อเล่ม * จ านวนหนังสือใน TK Public Online Library ปัจจุบัน) 
= (280.37 บาท * 89,961 เล่ม) + (460.97 บาท * 21,281 เล่ม) 
= 25,222,365.57 บาท +  9,809,902.57 บาท =  35,032,268.14 บาท  

 

ดังนั้น ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการห้องสมุดที่สามารถประหยัดได้จากการไม่ต้องซ้ือหนังสืออ่านเอง/
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือหนังสือที่มี ณ ปัจจุบัน = 1,955,078,733.04 บาท/35,032,268.14 บาท = 55.81 
แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการให้บริการห้องสมุดของ สอร . เนื่องจากได้รับผลประโยชน์มากกว่า
จ านวนเงินที่ลงทุนไปถึง 55.81 เท่า 
 

ด้านพิพิธภัณฑ์ 
 

รายได้การท่องเที่ยวที่เพ่ิมข้ึนจากการจัดกิจกรรมของ Museum Siam 
  

 รายได้การท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นจากการจัดกิจกรรมของ Museum Siam มีสูตรการค านวณดังนี้ 
 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือนิทรรศการของ Museum Siam ในปีงบประมาณ 2561 *  
รายได้ที่ไดร้ับจากนักท่องเที่ยวเฉลีย่ต่อคน (หรือรายจ่ายของนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อคน) 

 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี 78 รายได้การท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นจากการจัดกิจกรรมของ Museum Siam 

ประเด็น วิธีการค านวณ / ผล 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือ
นิทรรศการของ Museum Siam 
ในปีงบประมาณ 2561 

- จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือนิทรรศการของ Museum Siam (ทั้งผู้เข้าร่วม
นิทรรศการหลัก นิทรรศการหมุนเวียน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่มิวเซียมสยาม และผู้ใช้
บัตร Muse Pass 63 แห่ง รวมมิวเซียมสยาม) ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 
เมษายน 2561 = 102,631 คน (ข้อมูลจาก สพร.) 
- จ านวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อเดือน = 102,631 คน/7 เดือน = 14,662 คน 
- ดังน้ัน จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือนิทรรศการของ Museum Siam ใน
ปีงบประมาณ 2561 = 14,662 คน * 12 เดือน = 175,944 คน (เมือ่เปรียบเทียบกับ
จ านวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดในปี 2559 จ านวน 265,387,106 คน คิดเป็นร้อยละ 0.07)  

2. รายได้ที่ได้รับจากนักท่องเที่ยว
เฉลี่ ยต่อคน  (หรื อรายจ่ ายของ
นักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อคน) 

8,120.93 บาท (ข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยว, 2559) ซึ่งประกอบไปด้วยค่าที่พัก 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าซื้อสินค้าและของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง 
ค่าบริการท่องเที่ยว ค่าพาหนะในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ดังนั้น รายได้การท่องเที่ยวที่เพ่ิมข้ึนจากการจัดกิจกรรมของ Museum Siam ประจ าปี
งบประมาณ 2561 = 175,944 คน * 8,120.93 บาท = 1,428,828,908 บาท 
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ด้านการส่งเสริมองค์ความรู้เพ่ือประกอบอาชีพ 
 

ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการที่ประหยัดได้จากการที่ไม่ต้องเสียค่าอบรมวิชาชีพเอง 
 

 ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการที่ประหยัดได้จากการที่ไม่ต้องเสียค่าอบรมวิชาชีพเอง มีสูตรการค านวณดังนี้ 
 

จ านวนผู้ใช้บริการศูนย์ความรู้กินได้ในปีงบประมาณ 2561 * ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเองเฉลี่ยต่อคน 
 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 79 ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการที่ประหยัดได้จากการที่ไม่ต้องเสียค่าอบรมวิชาชีพเอง 
 

ประเด็น วิธีการค านวณ / ผล 
1. จ านวนผู้ใช้บริการศูนย์ความรู้กิน
ได้ในปีงบประมาณ 2561 

- จ านวนผู้ใช้บริการศูนย์ความรู้กินได้ของเครือข่ายศูนย์ความรู้กินได้ทั้ง 12 แห่ง ตั้งแต่
วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 เมษายน 2561 มีจ านวน 35,187 คน (ข้อมูลจาก สบร.) 
- จ านวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อเดือน = 35,187 คน/7 เดือน = 5,027 คน 
- ดังน้ัน จ านวนผู้ใช้บริการศูนย์ความรู้กินได้ของเครือข่ายศูนย์ความรู้กินได้ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 = 5,027 คน * 12 เดือน = 60,324 คน 

2. ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเอง
เฉลี่ยต่อคน 

1,500 บาท (ข้อมูลจาก TRIS Academy of Management: TAM) 

 

ดังนั้น ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการที่ประหยัดได้จากการที่ไม่ต้องเสียค่าอบรมวิชาชีพเองประจ าปี
งบประมาณ 2561 = 60,324 คน * 1,500 บาท = 90,486,000 บาท 

ตารางท่ี 80 สรุปมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากการด าเนินงานของ สบร. 
ด้านที่ประเมิน ประเด็นที่ประเมิน มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

ด้านส่งเสริมการอ่าน 
ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการห้องสมดุที่สามารถประหยัดได้
จากการไม่ต้องซื้อหนังสืออ่านเอง 1,955,078,733.04 บาท 

ความคุ้มค่าของการให้บริการห้องสมุด คุ้มค่า 

ด้านพิพิธภัณฑ ์
รายได้การท่องเที่ยวท่ีเพิ่มข้ึนจากการจัดกิจกรรมของ 
Museum Siam 

1,428,828,908 บาท 

ด้านการส่งเสริม 

องค์ความรู้เพื่อประกอบ
อาชีพ 

ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการที่ประหยดัได้จากการที่ไม่ต้อง
เสียค่าอบรมวิชาชีพเอง 90,486,000 บาท 

รวม มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้ง 3 ด้าน 3,474,393,641.04 บาท 

 
2)  มูลค่าทางสังคม  
 
ด้านส่งเสริมการอ่าน 

 ห้องสมุดของ สอร. เปิดให้บริการด้วยแนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต” ซ่ึงประกอบไปด้วยสื่อการเรียนรู้
หลากหลายรูปแบบ ทั้งหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเรียนรู้ผ่านการท ากิจกรรมรูปแบบต่างๆ ท าให้
ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับตนเอง เช่น ผู้ใหญ่อาจเลือก
อ่านหนังสือเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติม ในขณะที่เด็กและเยาวชนอาจเลือกเล่นเกมสร้างสรรค์ที่ให้ทั้งความรู้และ
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ความบันเทิง เป็นต้น ซ่ึงสื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบย่อมท าให้ผู้ใช้บริการสามารถพัฒนาทักษะและความรู้ ท าให้
สามารถค้นพบความเป็นตัวตนของตนเองได ้

ทั้งนี้ จากการที่ห้องสมุดของ สอร. มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนแสวงหาความรู้ผ่านการสร้างสรรค์
นวัตกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบที่หลากหลายนั้น จะช่วยดึงดูดให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจใช้บริการสื่อ  

การเรียนรู้ต่าง ๆ มากขึ้น เป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน ท าให้เด็กและ
เยาวชน มีนิสัยใฝุรู้ ก่อให้เกิดการใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ ซ่ึงอาจท าให้ลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้ในทางอ้อม  
 

ด้านพิพิธภัณฑ์ 
 “มิวเซียมสยาม” ถือเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แนวใหม่ที่ไม่ได้เป็นแหล่งเรียนรู้เพียงอย่างเดียว แต่ยัง

สามารถสร้างความร่ืนรมย์ให้แก่ผู้ที่เข้าชมด้วย โดยท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้สาขาต่าง ๆ ผ่านนิทรรศการ  
ซ่ึงสร้างสรรค์โดยใช้นวัตกรรมในการเล่าเร่ืองราวประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และเศรษฐกิจไทย 

ในรูปแบบมีชีวิต สามารถจุดประกายความอยากรู้ การตั้งค าถาม และปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการกับผู้ชม 
เพ่ือเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้ชมเกิดการพัฒนาความคิด เพ่ิมความรู้ และสร้างสรรค์ภูมิปัญญา 
โดยเฉพาะกลุ่มเปูาหมายทีเ่ป็นนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนทั่วไป 
 จากแนวคิดการให้บริการดังกล่าว ท าให้ผู้ชมสามารถซึมซับความรู้ที่ได้จากการเข้าชมนิทรรศการได้
เป็นอย่างดี เนื่องจากการน าเสนอด้วยรูปแบบที่สร้างสรรค์และสนุกสนาน ควบคู่กับการใช้กิจกรรมต่าง ๆ เป็น
ตัวขับเคลื่อน โดยข้าวของเคร่ืองใช้ที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์นั้น ผู้ชมสามารถเข้าถึงและจับต้องได้ ท าให้เกิด 

การเรียนรู้อย่างชัดเจน สามารถน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในชีวิตประจ าวัน รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถท า
ให้ผู้ชมตระหนักถึงความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี ซ่ึงเป็นสิ่งกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ 

 ทั้งนี้  พิพิธภัณฑ์ของมิวเซียมสยามยังเปิดโอกาสให้เยาวชนและครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน 

ในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิด  

การสร้างสังคมที่ดีและเป็นการลดปัญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้นในทางอ้อม นอกจากนี้ กิจกรรมของมิวเซียม
สยามยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ซ่ึงท าให้ผู้เข้าร่วมมีเวทีในการแสดงความสามารถ  
โดยปราศจากการกีดกันทางสังคม เพศ และอายุ  

 

ด้านการส่งเสริมองค์ความรู้เพ่ือประกอบอาชีพ 

สบร. ได้ให้บริการศูนย์ความรู้กินได้ ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือการท ามาหากิน ท าหน้าที่ให้บริการ 

องค์ความรู้ที่เอ้ือต่อการสร้างอาชีพ สามารถยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการในท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
ด้วยการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ง่ายต่อการเข้าใจ เข้าถึง และเหมาะสมกับบริบทของ
ท้องถิ่น ประกอบกับการต่อยอดด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่  

ทั้งนี้ สบร. ได้จัดท า “องค์ความรู้” ซ่ึงประกอบด้วยเนื้อหาส าหรับการประกอบอาชีพแบบเบ็ดเสร็จที่
เข้าใจง่ายและเนื้อหาครบถ้วนและทันสมัยในรูปแบบ “ชั้นหนังสือท ามาหากิน” และ “กล่องความรู้กินได้” 
และมีการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบนิทรรศการหมุนเวียน ซ่ึงมีการท า Workshop เพ่ือการสร้าง
อาชีพ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย ท าให้
ผู้ใช้บริการเกิดการพัฒนาทักษะความรู้ สามารถน าไปต่อยอดในชีวิตประจ าวันเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้ ง
ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการที่ไม่ต้องไปศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการรับบริการจากภาครัฐแทน 
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ด้านการขยายโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ 

สบร. มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสแสวงหาพัฒนาความรู้ความสามารถ     
เพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพความคิดของประชาชนและเยาวชนของประเทศ โดยท าหน้าที่เป็นองค์กร    
ในการผลักดันสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอผลงาน          
ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือยกระดับให้เป็นประเทศชั้นน าทั้งในภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสังคม  
 จากการส ารวจข้อมูลจากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ สบร. (www.okmd.or.th) ทั้งหมด 107 ราย พบว่า 
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ 62 คน (ร้อยละ 57.94) ได้รับประโยชน์จากจากองค์ความรู้ภายในเว็บไซต์ OKMD          
ในระดับ “มาก” ล าดับถัดมา ผู้ใช้บริการ 25 คน (ร้อยละ 23.36) ได้รับประโยชน์จากจากองค์ความรู้ภายใน
เว็บไซต์ OKMD ในระดับ “ปานกลาง” และผู้ใช้บริการ 18 ราย (ร้อยละ 16.82) ได้รับประโยชน์จาก 

องค์ความรู้ภายในเว็บไซต์ OKMD ในระดับ “มากที่สุด” โดยไม่มีผู้ใช้บริการรายไหนได้รับประโยชน์จาก 

องค์ความรู้ภายในเว็บไซต์ OKMD ในระดับ “น้อยที่สุด” รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 70 

 
แผนภูมิที ่70  ความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากองค์ความรู้ในเว็บไซต์ OKMD 

 

โดยเม่ือพิจารณาประโยชน์ที่ได้รับจากองค์ความรู้ภายในเว็บไซต์ สบร. รายประเด็น แสดงรายละเอียด
ได้ดังนี ้
ตารางท่ี 81 ความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากองค์ความรู้ภายในเว็บไซต์ สบร. 

หน่วย : ราย 

ประเด็นประโยชน์ที่ได้รับ 
ความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
เกิดแรงบันดาลใจจากเรื่องราว
ที่น าเสนอ/บุคคลต้นแบบ 

30 
(ร้อยละ 28.04) 

52 
(ร้อยละ 48.60) 

23 
(ร้อยละ 21.50) 

2 
(ร้อยละ 1.87) 

0 
(ร้อยละ 0.00) 

เกิดความคิดสร้างสรรค์และ
ไอเดียใหม่ ๆ 

40 
(ร้อยละ 37.38) 

48 
(ร้อยละ 44.86) 

18 
(ร้อยละ 16.82) 

1 
(ร้อยละ 0.93) 

0 
(ร้อยละ 0.00) 

ได้รับสาระความรู้พร้อมด้วย 
ความเพลดิเพลิน 

37 
(ร้อยละ 34.58) 

55 
(ร้อยละ 51.40) 

14 
(ร้อยละ 13.08) 

1 
(ร้อยละ 0.93) 

0 
(ร้อยละ 0.00) 

ได้รับโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารในการเข้าร่วมกิจกรรม 

34 
(ร้อยละ 31.78) 

49 
(ร้อยละ 45.79) 

23 
(ร้อยละ 21.50) 

0 
(ร้อยละ 0.00) 

1 
(ร้อยละ 0.93) 

ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 39 
(ร้อยละ 36.45) 

47 
(ร้อยละ 43.93) 

20 
(ร้อยละ 18.69) 

1 
(ร้อยละ 0.93) 

0 
(ร้อยละ 0.00) 

      

0.00% 1.87% 

23.36% 

57.94% 

16.82% 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
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ประเด็นประโยชน์ที่ได้รับ 
ความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
สามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปต่อ
ยอดอาชีพและพัฒนางาน 

27 
(ร้อยละ 25.23) 

54 
(ร้อยละ 50.47) 

22 
(ร้อยละ 20.56) 

4 
(ร้อยละ 3.74) 

0 
(ร้อยละ 0.00) 

สามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปใช้
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต 

24 
(ร้อยละ 22.43) 

53 
(ร้อยละ 49.53) 

29 
(ร้อยละ 27.10) 

1 
(ร้อยละ 0.93) 

0 
(ร้อยละ 0.00) 

หมายเหตุ: ประมวลผลจากกลุ่มตัวอย่าง 107 ราย 
 

องค์ความรู้ภายในเว็บไซต์ สบร. ท าให้ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เกิดแรงบันดาลใจจากเร่ืองราวที่น าเสนอ/
บุคคลต้นแบบ เกิดความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ ๆ ได้รับสาระความรู้พร้อมด้วยความเพลิดเพลิน ได้รับ
โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดอาชีพและพัฒนางาน และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตได้ ซ่ึง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง สบร. นอกจากนี้ องค์ความรู้ของ สบร. ยังช่วยลดปัญหาความเหลื่อม
ล้ าของประชาชนในการเข้าถึงบริการภาครัฐ เนื่องจากเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ ซ่ึงทั้งหมด
ล้วนเป็นปัจจัยหนึ่งในการยกระดับประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสังคม 
  
3) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
  

ปัญหา อุปสรรค ส าหรับการประเมินมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม และแนวทางการแก้ไข  
มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

ตารางท่ี 82 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข  
ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

1. ข้อมูลเพ่ือใช้ประเมินมูลค่าเศรษฐกิจและสังคมบาง
ประเด็น สบร. สอร. และ สพร. ไม่ได้เก็บรวบรวมไว้ 

พิจารณาใช้ข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่
หน่วยงานภายนอกเป็นผู้รวบรวม 

2. ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ใช้ส าหรับประเมินมูลค่าเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นข้อมูลของปีงบประมาณ 2561  
ซ่ึงยังไม่จบปีงบประมาณ 

ใช้วิธีการทางสถิติในการคาดการณ์/พยากรณ์ข้อมูล
จนจบปีงบประมาณ เช่น ใช้ค่าเฉลี่ยแต่ละเดือน 

ในการคาดการณ์/พยากรณ์ 
 
 

4) ข้อเสนอแนะของท่ีปรึกษา 
 
 เพ่ือให้การประเมินมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมจากการด าเนินงานของ สบร. เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทริสมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ในอนาตต สบร. ควรก าหนดประเด็นในการประเมินมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจเพ่ิมเติม โดยประเด็น
ดังกล่าวต้องมีความสอดคล้องกับภารกิจหลักของ สบร . รวมถึงภารกิจของหน่วยงานภายในต่าง ๆ อย่าง
ครอบคลุม รวมทั้งก าหนดวิธีการ/แนวทางในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาประเมินผลให้ชัดเจน อาทิ  
 - มูลค่าทางเศรษฐกิจในด้านส่งเสริมการอ่าน 

1) สอร. ควรมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือน ามาประเมินผลค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดสามารถประหยัดได้จากการที่ไม่ต้องซ้ืออ่านเอง โดยปัจจุบันแม้ สอร . จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้
บางส่วน แต่ควรมีการจัดเก็บข้อมูลบางประเด็นเพ่ิมเติม เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการห้องสมุดของผู้ใช้บริการ 



รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) งานประเมินผลการด าเนินงาน 

ของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 188 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 2) นอกเหนือจากการประเมินค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้บริการห้องสมุดสามารถประหยัดได้จากการที่ 
ไม่ต้องซ้ือหนังสือเองแล้ว ควรมีการประเมินผลเพ่ิมเติมว่าผู้ใช้บริการห้องสมุดสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป  

ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร เช่น สอบถามรายได้ที่เพ่ิมขึ้นต่อเดือนหรือต่อปีของผู้ใช้บริการกลุ่มดังกล่าว 
เป็นต้น  
 - มูลค่าทางเศรษฐกิจในด้านพิพิธภัณฑ์ 
 1) สพร. ควรมีการจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวของผู้ใช้บริการมิวเซียมสยาม เพ่ือให้
สะท้อนประเด็นรายได้ด้านการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นจากการด าเนินงานของ สพร . ได้อย่างชัดเจน โดยก าหนด
หมวดหมู่ของค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวที่จะรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าอาหารและ
เคร่ืองดื่ม ค่าซ้ือสินค้าและของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายเพ่ือความบันเทิง ค่าบริการท่องเที่ยว ค่าพาหนะการเดินทาง 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

 2) สพร. อาจพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัด เพ่ือสะท้อนมูลค่าทางเศรษฐกิจในด้านพิพิธภัณฑ์ได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น เช่น  

 รายได้ของธุรกิจ/ร้านค้าที่ตั้งอยู่บริเวณพิพิธภัณฑ์ของแต่ละชุมชนที่เพ่ิมขึ้น และจ านวนลูกค้าของ
ธุรกิจ/ร้านค้าที่ตั้งอยู่บริเวณพิพิธภัณฑ์ของแต่ละชุมชนที่เพ่ิมขึ้น โดยอาจพิจารณาเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นรายไตรมาส/รายปี ตามความเหมาะสม เพ่ือให้เห็นถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้น 

 การให้บริการพิพิธภัณฑ์ของมิวเซียมสยาม เป็นการกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานแก่คนในชุมชนที่
พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ ดังนั้น สพร. อาจท ารวบรวมข้อมูลว่าบุคลากรของแต่ละพิพิธภัณฑ์ว่าเป็นคนใน
พ้ืนที่จ านวนกี่คน และแต่ละคนมีรายได้เท่าไร เพ่ือสะท้อนมูลค่าเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตามประเด็น
ดังกล่าว 

 - มูลค่าทางเศรษฐกิจในด้านการส่งเสริมองค์ความรู้เพ่ือประกอบอาชีพ 

 นอกเหนือจากการประเมินค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้บริการศูนย์ความรู้กินได้สามารถประหยัดได้จากการที่  
ไม่ต้องเสียค่าอบรมอาชีพเองแล้ว ควรมีการประเมินผลเพ่ิมเติมว่าผู้ใช้บริการศูนย์ความรู้กินได้สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร โดยการสอบถามรายได้ที่เพ่ิมขึ้นต่อเดือนหรือต่อปีของ
ผู้ใช้บริการกลุ่มดังกล่าว เป็นต้น 

 2. ส าหรับมูลค่าทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน อาจวัดผลเป็นตัวเงินได้ยาก ดังนั้น สบร . อาจ
พิจารณาเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามถึงข้อคิดเห็นของผู้ใช้บริการว่าการด าเนินงานของ สบร. ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในแต่ละประเด็นในระดับใด (น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด) รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม โดยต้องครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 

- การพัฒนาความรู้และทักษะของประชาชน 
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมที่ดี 
- การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีนิสัยใฝุรู้ และลดปัญหาสังคม 
- การช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ าของประชาชนในการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

 โดยควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง 
พัฒนาการด าเนินงานของ สบร. และหน่วยงานภายในต่อไป 


