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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

 ผลการประเมินผลความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของ สบร. ปี 2562 

ส่วนที่ 1 การประเมินผลความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของ สบร. 

1) ภาพรวมผลการส ารวจความพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้ของ สบร. 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้ของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) 
พิจารณาจากข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ อุทยานการเรียนรู้ (TK park) 
และมิวเซียมสยาม พบว่า ในภาพรวมผู้ใช้บริการมีระดับ “ความพึงพอใจมากที่สุด” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.42 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 88.42 (Top-2-Boxes ร้อยละ 98.66) หากพิจารณาแต่ละแหล่งเรียนรู้ 
พบว่า ผู้ใช้บริการแต่ละแห่งมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยที่มิวเซียมสยามมีระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสูงสุด อยู่ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.53 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 90.58 (Top-2-Boxes ร้อยละ 
99.50) รองลงมาคือ อุทยานการเรียนรู้ (TK park) อยู่ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.31 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 
86.27 (Top-2-Boxes ร้อยละ 97.75) รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 1 

 

แผนภูมิที่ 1 ผลการส ารวจความพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้ของ สบร. 
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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

 หากพิจารณาผลการส ารวจความพึงพอใจในบริการเปรียบเทียบ 2 ปี (ปี 2561 -2562) พบว่า 
ภาพรวมความพึงพอใจในบริการปี 2562 มีคะแนนลดลงจากปี 2561 (-1.18 เปอร์เซ็นต์) โดยอุทยานการ
เรียนรู้ (TK park) มีคะแนนความพึงพอใจในบริการลดลงจากปี 2561 (-2.13 เปอร์เซ็นต์) และมิวเซียมสยาม 
มีคะแนนความพึงพอใจ ลดลงจากปี 2561 เพียงเล็กน้อย (-0.22 เปอร์เซ็นต์) เช่นเดียวกัน ในขณะที่ ภาพรวม
ความพึงพอใจ (TOP-2-Boxes) ของปี 2562 มีคะแนนเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 (+5.36 เปอร์เซ็นต์) โดยอุทยาน
การเรียนรู้ (TK park) มีคะแนนความพึงพอใจ (TOP-2-Boxes) เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 (+3.84 เปอร์เซ็นต์) และ
มิวเซียมสยาม มีคะแนนความพึงพอใจ (TOP-2-Boxes) เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 (+6.82 เปอร์เซ็นต์) รายละเอียด
ดังแผนภูมทิี่ 2 

 

แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ปี 2561-2562 

 เมื่อพิจารณาตามประเด็นการส ารวจ พบว่า ทั้งอุทยานการเรียนรู้ (TK park) และมิวเซียมสยาม มี
ระดับความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดทุกประเด็น โดยหากพิจารณาตามแต่
ละแหล่งเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมจากการให้บริการของอุทยานการเรียนรู้ (TK park) มีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 
4.31 คะแนน โดยด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดที่ระดับ 4.44 
คะแนน รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ (4.37 คะแนน) สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
(4.36 คะแนน) และเนื้อหา สื่อการเรียนรู้  (4.32 คะแนน) ในขณะที่  ขั้นตอนการให้บริการ ณ จุด
ประชาสัมพันธ์ มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 4.31 คะแนน 

 ภาพรวมจากการให้บริการของมิวเซียมสยามมีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.53 คะแนน โดยด้านข้อมูล
และวิธีการน าเสนอ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดที่ระดับ 4.53 คะแนน รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากร
ที่ให้บริการที่ระดับ 4.52 คะแนน และขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์ (4.49 คะแนน) ในขณะที่
ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ที่ระดับ 4.45 คะแนน เนื่องด้วยไม่มี
การส ารวจความพึงพอใจด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ของมิวเซียมสยาม เนื่องจากพ้ืนที่ในการ
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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

จัดนิทรรศการหลัก ไม่มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว้ส าหรับให้บริการ ท าให้คะแนนในด้านนี้ไม่ปรากฏ รายละเอียด
ดังแผนภูมทิี่ 3 

 

แผนภูมิที่ 3 ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้ของ สบร. แต่ละประเด็น 

2) ภาพรวมผลการส ารวจการได้รับประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของ สบร. 
 ผลการส ารวจการได้รับประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) 
พิจารณาจากขอ้มูลระดับประโยชน์ที่ได้รับของผู้ใช้บริการของแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ อุทยานการเรียนรู้ (TK park) 
และมิวเซียมสยาม พบว่า ในภาพรวมผู้ใช้บริการมีระดับ “การได้รับประโยชน์มากที่สุด” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.43 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 88.56 (Top-2-Boxes ร้อยละ 99.13) หากพิจารณาแต่ละแหล่งเรียนรู้ 
พบว่า ผู้ใช้บริการแต่ละแห่งมีระดับการได้รับประโยชน์มากที่สุด โดยที่มิวเซียมสยามมีระดับการได้รับ
ประโยชน์ของผู้ใช้บริการสูงสุด อยู่ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.48 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 89.69 (Top-2-Boxes 
ร้อยละ 99.50) รองลงมาคือ อุทยานการเรียนรู้ (TK park) อยู่ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.37 คะแนน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 87.42 (Top-2-Boxes ร้อยละ 98.75) รายละเอียดดังแผนภูมทิี่ 4 
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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

 

แผนภูมิที่ 4 ผลการส ารวจการได้รับประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้ของ สบร. 

 หากพิจารณาผลการส ารวจการได้รับประโยชน์ในบริการเปรียบเทียบ 2 ปี (ปี 2561 -2562) พบว่า 
ภาพรวมประโยชน์ที่ได้รับของปี 2562 มีคะแนนเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 (+3.46 เปอร์เซ็นต์) โดยอุทยาน  
การเรียนรู้ (TK park) มีคะแนนประโยชน์ที่ได้รับเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 (+2.92 เปอร์เซ็นต์) และมิวเซียมสยาม  
มีคะแนนประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากปี 2561 (+3.99 เปอร์เซ็นต์) รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 5 

 

แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประโยชน์ที่ได้รับ ปี 2561-2562 
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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

3) ผลการประเมินผลความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของ สบร. 
 ผลการส ารวจข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ (TK park) 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ  

 จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง ผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ (TK park) จ านวน 400 ตัวอย่าง  
โดยมีสัดส่วนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ประกอบด้วย เพศหญิง 220 คน (ร้อยละ 55.00) และเพศชาย  
180 คน (ร้อยละ 45.00) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 13-15 ปี (ร้อยละ 17.75) รองลงมาคือ ช่วงอายุ 
16-18 ปี และ 30-39 ปี (เท่ากันที่ร้อยละ 14.50) โดยกลุ่มที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มอายุที่มีสัดส่วน 
น้อยที่สุด (ร้อยละ 1.30) ผู้เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 32.00) 
รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 22.50) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (ร้อยละ 21.25)  
จากการส ารวจ พบว่า มากกว่าร้อยละ 50 ของผู้มาใช้บริการเป็นนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 58.50)   

                                          

 

 

แผนภูมิที่ 6 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ แผนภูมิท่ี 6 

11.25% 

17.75% 
14.50% 13.00% 11.75% 

14.50% 
11.75% 

4.25% 
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ต่ ากว่า 13 ปี 13 - 15 ปี 16 - 18 ปี 19 - 22 ปี 23 - 29 ปี 30 - 39 ปี 40 - 49 ปี 50 - 59 ปี 60 ปีขึ้นไป 
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15.50% 

21.25% 
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6.50% 

ระดับการศึกษา 
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1.2 พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ  

 จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง ผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ส่วนใหญ่มาใช้บริการ 1-3 ปี  
(ร้อยละ 35.75) รองลงมาคือ ใช้บริการมาแล้วมากกว่า 5 ปี (ร้อยละ 25.25) และเพ่ิงใช้บริการเป็นครั้งแรก  
(ร้อยละ 12.75) โดยผู้ใช้บริการน้อยกว่า 6 เดือน เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนน้อยที่สุด (ร้อยละ 6.25) เมื่อกล่าวถึง
ความถี่ในการเข้าใช้บริการ ส่วนใหญ่มาใช้บริการ 2-3 เดือนครั้ง (ร้อยละ 25.50) รองลงมาคือ เดือนละ 1 ครั้ง  
(ร้อยละ 20.34) และ 4-6 เดือนครั้ง (ร้อยละ 15.47) 

 ซึ่งจะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่เข้ามาใช้บริการคนเดียว (ร้อยละ 40.50) รองลงมาคือ มากับครอบครัว  
(ร้อยละ 38.50) และ มากับเพ่ือน (ร้อยละ 20.25) และเมื่อส ารวจระยะเวลาในการเข้าใช้บริการ พบว่า 
มากกว่าร้อยละ 50 ใช้บริการประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อวัน (ร้อยละ 50.25)  รองลงมาคือ 1-2 ชั่วโมงต่อวัน  
(ร้อยละ 26.00) และ 5-6 ชั่วโมงต่อวัน (ร้อยละ 13.75) ในขณะที่การเข้าใช้บริการ น้อยว่า 1 ชั่วโมงต่อวันเป็น
สัดส่วนที่น้อยท่ีสุด (ร้อยละ1.25)  

    

s 

แผนภูมิที่ 7 พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ แผนภูมิ ท่ี 7 
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1.3 ช่องทางประชาสัมพันธ์ 

 เมื่อส ารวจช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ท าให้ผู้ใช้บริการรู้จักอุทยานการเรียนรู้ (TK park) พบว่า  
เพ่ือน/ญาติ/คนรู้จักแนะน า เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ท าให้ผู้ใช้บริการรู้จักอุทยานการเรียนรู้ (TK park) 
มากที่สุด (ร้อยละ 77.00) ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความโดดเด่นกว่าช่องทางการประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ รองลงมาคือ  
สื่อสั งคมออนไลน์  (ร้อยละ 16.75 ) และเดินมาเจอโดยบัง เ อิญ (ร้อยละ 12.00 ) ในทางกลับกัน  
ช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ท าให้คนรู้จักน้อยที่สุดคือ จากเอกสาร/แผ่นพับ (ร้อยละ 1.25) 

 

แผนภูมิที่ 8 ช่องทางผู้ใช้บริการรู้จักอุทยานการเรียนรู้ (TK park) แผนภูมิ ท่ี 8 

1.4 การมาใช้บริการ  

 เมื่อส ารวจเหตุผลส าคัญที่ท าให้เข้ามาใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ (TK park) พบว่า เหตุผล  
3 อันดับแรก ได้แก่ มีหนังสือ/นิตยสาร/สิ่งพิมพ์/สื่อมัลติมีเดีย/ฐานข้อมูล/สารสนเทศอ่ืนๆ ที่ทันสมัย  
(ร้อยละ 96.00 ) รองลงมาคือ มีบรรยากาศที่กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ  
(ร้อยละ 79.50) และเดินทางมาใช้บริการสะดวก (ร้อยละ 42.50)  

 ซึ่งเมื่อถามถึงเหตุผลที่ส าคัญที่สุดที่ท าให้เข้ามาใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ (TK park) พบว่า ผลที่ได้
สอดคล้องกับการส ารวจข้างต้น คือ เหตุผลที่ส าคัญที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ มีหนังสือ/นิตยสาร/สิ่งพิมพ์/ 
สื่อมัลติมีเดีย/ฐานข้อมูล/สารสนเทศอ่ืนๆ ที่ทันสมัย (ร้อยละ 73.25) รองลงมาคือ มีบรรยากาศที่กระตุ้นให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ (ร้อยละ 13.25) และเดินทางมาใช้บริการสะดวก (ร้อยละ 4.75)  
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แผนภูมิที่ 9 เหตุผลที่ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ (TK park) แผนภูมิท่ี 9 

 พ้ืนที่ในอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ที่ผู้ใช้บริการเคยใช้บริการมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  
ห้องสมุดมีชีวิต (ร้อยละ 87.00) รองลงมาคือ ห้องเด็ก (ร้อยละ 33.00) และห้องเงียบ (ร้อยละ 26.75) ซึ่งพ้ืนที่
ที่ผู้ใช้บริการชอบใช้บริการมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ห้องสมุดมีชีวิต (ร้อยละ 60.75) รองลงมาคือ ห้องเด็ก 
(ร้อยละ 18.00) และห้องสมุดไอที (ร้อยละ 6.25) 

 

แผนภูมิที่ 10 พ้ืนที่ในอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ที่เคยไปใช้บริการและไปใช้บริการบ่อยที่สุด แผนภูมิ ท่ี 10 
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1.5 การเป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก  

   

แผนภูมิที่ 11 การเป็นสมาชิกของ TK park และเหตุผลที่ไมเ่ป็นสมาชิกกับ TK park แผนภูมิท่ี 11 

 สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างสถานภาพการเป็นสมาชิกมีมากกว่าไม่เป็นสมาชิก โดยเป็นสมาชิก 260 คน  
(ร้อยละ 65.00) และไม่เป็นสมาชิก 140 คน (ร้อยละ 35.00)  

 เมื่อสอบถามผู้ใช้บริการที่ไม่ได้เป็นสมาชิก พบว่า มากกว่าร้อยละ 80 ให้เหตุผลว่าไม่ค่อยมาใช้บริการ 
(ร้อยละ 87.86) รองลงมาคือ ไม่ทราบว่ามีระบบสมาชิก (ร้อยละ 8.57) และ ไม่ทราบว่าได้รับสิทธิประโยชน์
อะไรบ้าง (ร้อยละ 7.14) โดยร้อยละ 2.14 ให้ความเห็นว่าขั้นตอนการสมัครสมาชิกยุ่งยาก 

 มากไปกว่านั้นมีการสอบถามความคิดเห็นจากเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิก ถึงขั้นตอน 
การสมัครสมาชิก โดยให้กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนความคิดเห็น ซึ่งคะแนนเต็ม 5 คือเห็นด้วยอย่างยิ่ง และ  
1 คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จากการส ารวจพบว่า ความเห็นโดยรวมของขั้นตอนการสมัครสมาชิกของ TK park  
มีคะแนน 4.52 คะแนนซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยความรวดเร็วในการท าบัตรสมาชิก มีคะแนนมากที่สุดอยู่ที่  
4.52 คะแนน ส่วนความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์รายละเอียดและความสะดวกในการลงทะเบียน  
เป็นสมาชิก มีคะแนน 4.45 และ 4.42 คะแนน ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าผลส ารวจมีคะแนนค่อนข้างสูง ดังนั้น
หากมีการเน้นย้ า ประชาสัมพันธ์ และพัฒนาเพิ่มเติม อาจจะท าให้ได้รับคะแนนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากในอนาคต   

 

  

ซึ่งหากถามถึงเรื่องความสนใจที่จะต่ออายุสมาชิกในอนาคต 
พบว่า สัดส่วนการต่ออายุการเป็นสมาชิก (ร้อยละ 97.69)  
มีมากกว่า ความไม่แน่ใจ (ร้อยละ 2.31)  

 

แผนภูมิที่ 12 ความคิดเห็นด้านขั้นตอนการสมัครสมาชิกของ TK park และความตั้งใจต่ออายุสมาชิก แผ นภูมิท่ี 12 
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 เมื่อสอบถามถึงความสนใจในสิทธิประโยชน์ต่างๆ และความคุ้มค่าพบว่า ผู้ใช้บริการให้ความคิดเห็น
ด้านความคุ้มค่าจากสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก TK park อยู่ในเกณฑ์ดี (4.10 คะแนน)  
โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุด ได้แก่ สิทธิเข้าชมนิทรรศการของอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ฟรี 2 ท่านต่อ 1 บัตรสมาชิก พร้อมส่วนลด 10% ในการซื้อสินค้าที่ระลึกที่ร้าน R-Shop (4.08 คะแนน) 
รองลงมาคือ ส่วนลด 10% ในการซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่ร้านแมคโดนัลด์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 6  
(4.07 คะแนน) และ ส่วนลด 10% ในการซื้อหนังสือที่ศูนย์หนังสือ ได้แก่ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.05 
คะแนน) ถัดมาคือ ส่วนลดพิเศษในกิจกรรมและหลักสูตรสถาบันการศึกษา เช่น สถาบัน New Cambridge 
ส ถ า บั น  
Gent Edutainment สถาบัน Wisdom House Education & Travel เป็นต้น (3.92 คะแนน)  ในขณะที่ 
การรับสิทธิเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของ TK park พิเศษส าหรับสมาชิกโดยเฉพาะ เช่น กิจกรรม 
อบรมไอที กิจกรรม Music for Dummies ได้รับความสนใจน้อยที่สุด (3.87 คะแนน) 

ตารางท่ี 1 สิทธิประโยชน์และความคิดเห็นในการเข้าเป็นสมาชิกอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ตารางท่ี 1 

ประเด็นความคิดเห็น Mean S.D. 
1) รับสิทธิเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของ TK park พิเศษส าหรับสมาชิกโดยเฉพาะ เช่น 

กิจกรรมอบรมไอที กิจกรรม Music for Dummies เป็นต้น 
3.87 0.79 

2) ส่วนลด 10% ในการซื้อหนังสือท่ีศูนย์หนังสือ ได้แก่ ศูนย์หนังสอืจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ศูนย์หนงัสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์หนังสอื
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

4.05 0.69 

3) ส่วนลด 10% ในการซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่ร้านแมคโดนัลด์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ช้ัน 6 4.07 0.70 
4) ส่วนลดพิเศษในกิจกรรมและหลักสูตรสถาบันการศึกษา เช่น สถาบัน New Cambridge 

สถาบัน Gent Edutainment  สถาบัน Wisdom House Education & Travel เป็นต้น 
3.92 0.75 

5) สิทธิเข้าชมนิทรรศการของอาคารนิทรรศนร์ัตนโกสินทร์ฟรี 2 ท่านต่อ 1 บัตรสมาชิก 
พร้อมส่วนลด 10% ในการซื้อสินค้าที่ระลึกท่ีร้าน R-Shop 

4.08 0.68 

 

จากการสอบถามและแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์จากผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก พบว่า มากกว่า 
ร้อยละ 50 ไม่มีความสนใจที่จะสมัครเป็น
สมาชิก 

 

แผนภูมิที่ 13 ความสนใจสมัครสมาชิกและไม่สมัครสมาชิกจากสิทธิประโยชน์ แผนภูมิ ท่ี 13 
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1.6 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของอุทยานการเรียนรู้ (TK park) พบว่า ในภาพรวมของอุทยาน
การเรียนรู้ (TK park) มีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.31 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 86.27 เมื่อพิจารณาในแต่
ละด้านความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจต่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์มีคะแนนค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดอยู่ท่ี 4.44 คะแนน (ร้อยละ 88.76) รองลงมาคือ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการอยู่ที่ 
4.37 คะแนน (ร้อยละ 87.49) และความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ที่ 4.36 คะแนน 
(ร้อยละ 87.18) ถัดมาคือ ความพึงพอใจต่อเนื้อหา สื่อการเรียนรู้ ที่มีในห้องสมุดอยู่ที่ 4.32 คะแนน (ร้อยละ 
86.36) ในขณะทีค่วามพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์ มีคะแนนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ที่ 
4.31 คะแนน (ร้อยละ 86.13) 

ตารางท่ี 2 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ตารางท่ี 2 

ความพึงพอใจ คะแนนค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ความพึงพอใจต่อเนื้อหา สื่อการเรยีนรู้ ที่มีในห้องสมุด 4.32 86.36 
ความพึงพอใจต่อสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก 4.36 87.18 
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบคุลากรที่ให้บริการ 4.37 87.49 
ความพึงพอใจต่อข้ันตอนการให้บริการ ณ จดุประชาสัมพันธ ์ 4.31 86.13 
ความพึงพอใจต่อวัสดุ อุปกรณ์ ครภุัณฑ์และคอมพิวเตอร ์ 4.44 88.76 
ความพึงพอใจต่อภาพรวมการใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ (TK park) 4.31 86.27 
หมายเหตุ การคิดค านวณค่าร้อยละ มาจากการน าค่าเฉลี่ยจริงที่ไม่มีการปัดเศษทศนิยมมาคิดค านวณ จึงท าให้ค่าร้อยละที่ปรากฏมีความแตกต่างกัน 

 ผลการส ารวจเรื่องความพึงพอใจต่อเนื้อหา สื่อการเรียนรู้ ที่มีในห้องสมุด ของอุทยานการเรียนรู้ 
(TK park) พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมต่อเนื้อหา สื่อการเรียนรู้ ในพ้ืนที่ต่างๆ มีคะแนน 4.32 คะแนน โดย
การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดและระบบในการสืบค้นหนังสือได้รับคะแนนมากที่สุดอยู่ที่ 4.32 
คะแนน รองลงมาคือ ความหลากหลายของประเภทหนังสือ (4.29 คะแนน) ถัดมาคือ ความทันสมัยของ
หนังสือ และหนังสืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (คะแนนเท่ากันอยู่ที่ 4.26 คะแนน) หนังสือมีความเพียงพอต่อ
การใช้บริการ (4.25 คะแนน) การจัดวางหนังสือและสื่ออ่ืนๆ พร้อมป้ายหมวดหมู่ที่เป็นระเบียบ (4.24 
คะแนน) ความหลากหลายของสื่อมัลติมิเดีย สื่อมัลติมิเดียมีความเพียงพอต่อการใช้บริการ และสื่อมัลติมิเดีย
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (คะแนนเท่ากันอยู่ที่ 4.23 คะแนน) ในขณะที่ความทันสมัยของสื่อมัลติมิเดีย และ
กิจกรรมและนิทรรศการที่จัดขึ้นได้รับคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด คะแนนเท่ากันอยู่ที่ 4.21 คะแนน 
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แผนภูมิที่ 14 ความพึงพอใจต่อเนื้อหา สื่อการเรียนรู้ ที่มีในห้องสมุด แผ นภูมิท่ี 14 

 ความพึงพอใจต่อพื้นที่ที่ให้บริการแต่ละห้อง พบว่า คะแนนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของทุกห้องที่
ให้บริการอยู่ที่ 4.38 คะแนน โดยที่ห้องเด็กเป็นห้องที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด 4.43 คะแนน 
รองลงมาคือ ห้องสมุดมีชีวิตและห้องสมุดไอที (คะแนนเท่ากันอยู่ที่ 4.38 คะแนน) ในขณะที่ห้องสมุดดนตรี 
และห้องฉายภาพยนตร์ ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด คะแนนเท่ากันอยู่ที่ 4.35 คะแนน 

 

แผนภูมิที่ 15 ความพึงพอใจต่อพ้ืนที่ที่ให้บริการแต่ละห้อง แผนภูมิ ท่ี 15 
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 ผลการส ารวจเรื่องความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของอุทยานการเรียนรู้  
(TK park) พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกมีคะแนน 4.36 คะแนน โดยการ
ออกแบบตกแต่งสถานที่มีความสวยงาม บรรยากาศได้รับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ที่ 4.36 คะแนน 
รองลงมาคือ ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ บอกจุดบริการต่างๆ ชัดเจนสังเกตง่าย  (4.34 คะแนน) และ  
ความสะอาดของสถานที่ (4.32 คะแนน) ถัดมาคือ แสงสว่างมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน (4.30 คะแนน) 
จัดแบ่งพ้ืนที่แสงสว่างมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน (4.29 คะแนน) และโต๊ะและที่นั่งมีความสะดวกสบาย 
(4.19 คะแนน) ในขณะที่โต๊ะและที่นั่งเพียงพอต่อการใช้บริการได้รับคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ที่  
4.13 คะแนน  

แผนภูมิที่ 16 ความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก แผนภูมิท่ี 16 

 ผลการส ารวจเรื่องความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการของอุทยานการเรียนรู้  
(TK park) พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการมีคะแนน 4.37 คะแนน  
โดยความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการตอบข้อซักถาม/แก้ปัญหา/ให้ค าแนะน า ได้รับคะแนน 
ความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ที่ 4.42 คะแนน รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และ 
เจ้าหน้าที่มีเพียงพอส าหรับสอบถามหรือให้ค าแนะน าบริการ  (คะแนนเท่ากันอยู่ที่ 4.36 คะแนน ) และ  
ความเหมาะสมในการแต่งกายเรียบร้อย (4.33 คะแนน) ในขณะที่เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ  
ได้รับคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ท่ี 4.27 คะแนน 

 

แผนภูมิที่ 17 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ แผนภูมิท่ี 17 
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 ผลการส ารวจเรื่องความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์ของอุทยาน 
การเรียนรู้ (TK park) พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมต่อขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์มีคะแนน 
4.31 คะแนน โดยความสะดวก ง่ายในการติดต่อเข้ารับบริการ ได้รับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ที่  
4.33 คะแนน รองลงมาคือ ความสะดวกของการสอบถามข้อมูล/ร้องเรียน/แนะน าบริการ (4.30 คะแนน) และ
การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ/กิจกรรม (4.24 คะแนน) ในขณะที่การให้บริการตามล าดับก่อน-หลังได้รับ
คะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ที่ 4.19 คะแนน 

 

แผนภูมิที่ 18 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์ แผนภูมิท่ี 18 

 ผลการส ารวจเรื่องความพึงพอใจต่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ของอุทยานการเรียนรู้ 
(TK park) พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมต่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์มีคะแนน 4.44 คะแนน 
โดยความพร้อมใช้งานของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ได้รับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ที่ 
4.49 คะแนน ซึ่งมีคะแนนมากกว่าความพึงพอใจโดยรวม และมีความโดดเด่นเมื่อเทียบกับคะแนน  
ความพึงพอใจในประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์มีความทันสมัย  
(4.39 คะแนน) ในขณะทีค่วามเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ได้รับคะแนนความพึงพอใจ
น้อยทีสุ่ดอยู่ที่ 4.35 คะแนน 

 

แผนภูมิที่ 19 ความพึงพอใจต่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ แผนภูมิท่ี 19 
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 ผลการส ารวจเรื่องความพึงพอใจต่อภาพรวมการใช้บริการของอุทยานการเรียนรู้ (TK park) พบว่า 
ความพึงพอใจโดยรวมต่อภาพรวมการใช้บริการมีคะแนน 4.31 คะแนน โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีหนังสือและ 
สื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่น่าติดตามและจัดหาหนังสือและสื่อตามกระแสนิยมของผู้ใช้บริการ และเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ ได้รับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากันอยู่ที่ 4.32 คะแนน 
รองลงมาคือ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ (4.24 คะแนน) ในขณะที่การเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่สามารถแสดงความสามารถ ผลงาน และความคิดสร้างสรรค์ได้  ได้รับคะแนนความพึงพอใจ 
น้อยทีสุ่ดอยู่ที่ 4.16 คะแนน 

 

แผนภูมิที่ 20 ความพึงพอใจต่อภาพรวมจากการใช้บริการ แผนภูมิท่ี 20 

1.7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ (TK park)  

 ผลการส ารวจเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าใช้บริการของอุทยานการเรียนรู้ (TK park) พบว่า 
ประโยชน์ที่ได้รับโดยรวมจากองค์ความรู้ในการเข้าใช้บริการ มีคะแนน 4.37 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 
87.42 โดยผู้ใช้บริการให้ความเห็นว่าได้รับประโยชน์มากที่สุด คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ท าให้ได้รับความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ และมีคุณภาพมีคะแนนอยู่ที่ 4.41 ซึ่งมีคะแนนมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับโดยรวม และมีความ 
โดดเด่นเมื่อเทียบกับคะแนนประโยชน์ที่ได้รับในประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือ มีความคุ้มค่าของการใช้บริการ 
เมื่อเทียบกับค่าบริการ/เวลา/การเดินทาง (4.36 คะแนน) และสามารถส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่าน 
การเรียนรู้ (4.33 คะแนน) ถัดมาคือ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จินตนาการและ 
แรงบันดาลใจ (4.32 คะแนน) และมีความแตกต่างที่น่าสนใจจากแหล่งเรียนรู้ประเภทเดียวกัน (4.29 คะแนน) 
ในขณะที่กิจกรรมการเรียนรู้ที่เข้าร่วมสามารถน าไปใช้เพ่ิมทักษะความรู้ในการเรียน การท างานและ
ชีวิตประจ าวันได้รับคะแนนประโยชน์ที่ได้รับน้อยทีสุ่ดอยู่ที่ 4.24 คะแนน 
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แผนภูมิที่ 21 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าใช้บริการ TK park แผนภูมิท่ี 21 

ตารางท่ี 3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าใช้บริการ TK park ตารางท่ี 3 

การได้รับประโยชน์ คะแนนค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ท าใหไ้ด้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ และมีคณุภาพ 4.41 88.24 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เข้าร่วมสามารถน าไปใช้เพิ่มทักษะความรู้ในการเรียน การท างานและ
ชีวิตประจ าวัน 

4.24 84.81 

สามารถส่งเสริมและสร้างนสิัยรักการอ่านการเรียนรู้ 4.33 86.64 
เป็นแหล่งเรียนรู้ทีส่ามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จินตนาการและแรงบันดาลใจ 4.32 86.40 
มีความแตกต่างท่ีน่าสนใจจากแหล่งเรียนรู้ประเภทเดียวกัน 4.29 85.89 
มีความคุ้มคา่ของการใช้บริการเมือ่เทียบกับค่าบริการ/เวลา/การเดนิทาง 4.36 87.24 
ประโยชน์ที่ได้รับโดยรวมจากองค์ความรู้ในการเข้าใช้บริการ TK park 4.37 87.42 

หมายเหตุ การคิดค านวณค่าร้อยละ มาจากการน าค่าเฉลี่ยจริงที่ไม่มีการปัดเศษทศนิยมมาคิดค านวณ จึงท าให้ค่าร้อยละที่ปรากฏมีความแตกต่างกัน 

1.8 ความคิดเห็นต่อการใช้บริการส่วนอ่ืนๆ  

 ผลการส ารวจความคิดเห็นต่อการใช้บริการของอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ในส่วนอ่ืนๆ พบว่า 
ผู้ใช้บริการรู้สึกเห็นด้วยกับการให้บริการ TK Public Online Library – ห้องสมุดออนไลน์มากที่สุด (4.53 
คะแนน) รองลงมาคือ TK Application (4.38 คะแนน) และ กิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ (4.33 คะแนน) 
ถัดมาคือ การจัดอบรม สัมมนา เวิร์กชอป (4.32 คะแนน) ในส่วนของภาพยนตร์และดนตรี มีคะแนนน้อยที่สุด 
(4.29 คะแนน) เมื่อเทียบกับประเด็นอื่นที่กล่าวมา  

 

แผนภูมิที่ 22 ความคิดเห็นต่อการใช้บริการในส่วนอื่นๆ ของ TK park แผนภูมิท่ี 22 
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 ในเรื่องประเด็นการปรับปรุงบริการของอุทยานการเรียนรู้ (TK park) พบว่า การเพ่ิมจ านวน 
ของหนังสือ และสื่ออ่ืนๆ (4.53 คะแนน) เป็นประเด็นที่ทาง TK park ควรให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกหากมี
แผนที่จะพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ รองลงมาคือ การปรับปรุงขยายและเพ่ิมพ้ืนที่ส าหรับการอ่าน  
(4.50 คะแนน) ล าดับถัดมาคือ การจัดวางหนังสือและสื่ออ่ืนๆ ให้สะดวกในการค้นหา (4.46 คะแนน) อันดับ 4 
คือ การเพ่ิมความหลากหลายของประเภทหนังสือและสื่ออ่ืนๆ (4.45 คะแนน) อันดับ 5 คือ ช่องทาง 
การประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) (4.40 คะแนน) อันดับ 6 คือ การใช้ QR code  
เพ่ือช าระค่าบริการ (4.39 คะแนน) อันดับ 7 คือ พัฒนาบริการสมาชิกผ่าน application (4.38 คะแนน) และ 
บริการจัดส่งหนังสือและสื่อถึงที่พักสมาชิก (4.37 คะแนน) ในขณะที่กิจกรรมพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21  
(4.35 คะแนน) เป็นเรื่องล าดับท้ายๆ ที่จะพัฒนา เมื่อเทียบกับประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น 

แผนภูมิที่ 23 ความส าคัญต่อประเด็นในการปรับปรุงบริการ แผนภูมิท่ี 23 

1.9 การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า  

 ในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งที่จะช่วยท าให้ทราบว่าปัจจัยใดที่ท าให้ผู้ใช้ บริการเกิด
ความพึงพอใจ ซึ่งจะอนุมานได้ว่าปัจจัยนั้นเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บริการ โดยแบ่งประเภทสิ่งที่ส่งผลต่อ  
ความพึงพอใจออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

 Must be (สิ่งที่จ าเป็นต้องมี) หมายความว่า ปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือให้ผู้ใช้บริการยังคงเลือกใช้
บริการกับองค์กร 

 Performance (สิ่งที่ยิ่งมี ยิ่งดี) หมายความว่า เมื่อปัจจัยนี้เพ่ิม ความพึงพอใจโดยรวมจะเพ่ิม
เช่นกัน 

 Delighter (สิ่งที่ยิ่ งมี ยิ่ งประทับใจ ) หมายความว่า  ปัจจัยที่มีแล้วท าให้ผู้ ใช้บริการเกิด 
ความพึงพอใจมากขึ้นเป็นพิเศษ (ปลื้มปิติ) 

 Indifferent (สิ่งที่มีก็ได้หรือไม่มีก็ได้) หมายความว่า ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวม  
มีหรือไม่มีก็ได้ 
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 ในการวิเคราะห์สิ่งที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของอุทยานการเรียนรู้ (TK park) เพ่ือต้องการที่จะ
ยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สามารถแบ่งประเภทผลกระทบความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านของ Must be เป็นปัจจัยที่ผู้ใช้บริการคาดหวังว่าจะมี โดยผู้ใช้บริการจะบอกหรือไม่บอก 
ก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าปัจจัยดังกล่าวขาดหายไปผู้ใช้บริการจะเกิดความไม่พึงพอใจขึ้นมาในทันที 2) ปัจจัย
ด้านของ Performance ซึ่งหากปัจจัยนี้เพ่ิมขึ้น ความพึงพอใจโดยรวมจะเพ่ิมเช่นกัน 3) ปัจจัยด้านของ 
Delighter เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ ถ้ามีปัจจัยดังกล่าวจะท าให้ผู้ใช้บริการ
เกิดความพึงพอใจมากขึ้นเป็นพิเศษ (ปลื้มปิติ) รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ (TK park)  
แบ่งตามประเภทผลกระทบความพึงพอใจ 

ประเภท ปัจจัย 
Must be  
(สิ่งท่ีจ าเป็น 
ต้องมี) 

พ้ืนที่ที่ให้บริการ 
1. ห้องสมุดดนตร ี
เนื้อหา สื่อการเรียนรู้ ที่มีในห้องสมุด 
2. การจัดวางหนังสือและสื่ออ่ืนๆ พรอ้มป้ายหมวดหมู่ที่เป็นระเบยีบ 
3. ความหลากหลายของประเภทหนงัสือ 
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
4. โต๊ะ และที่น่ังมีความสะดวกสบาย 
5. โต๊ะ และที่น่ังเพียงพอต่อการใช้บริการ 
6. จัดแบ่งพ้ืนท่ีในการใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างเหมาะสม 
7. ความสะอาดของสถานท่ี 
8. การออกแบบตกแต่งสถานท่ีมีความสวยงาม บรรยากาศด ี
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
9. ยิ้มแย้มแจม่ใส พูดจาสุภาพ 
10. ความเหมาะสมในการแต่งกายเรียบร้อย 
ขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์ 
11. ความสะดวก ง่ายในการตดิต่อเข้ารับบริการ 
12. การให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 
13. การแจ้งข้อมูลเกีย่วกับการใช้บริการ/กิจกรรม 
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
14. ความเพียงพอของวัสด ุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร ์
ภาพรวมจากการใช้บริการ 
15. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มหีนังสือและสือ่การเรียนรู้ใหม่ๆ  ที่น่าติดตาม และจัดหาหนังสือและสื่อตามกระแส

นิยมของผู้ใช้บริการ 
Performance 
(สิ่งที่ยิ่งมี ยิ่งดี) 

เนื้อหา สื่อการเรียนรู้ ที่มีในห้องสมุด 
1. ความทันสมัยของหนังสือ 
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ประเภท ปัจจัย 
Delighter 
(สิ่งที่ยิ่งมี  
ยิ่งประทับใจ) 

พ้ืนที่ที่ให้บริการ 
1. ห้องสมุดมีชีวิต 
2. ห้องเด็ก 
3. ห้องสมุดไอที 
4. ห้องฉายภาพยนตร ์
เนื้อหา สื่อการเรียนรู้ ที่มีในห้องสมุด 
5. การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้หอ้งสมุดและระบบในการสบืค้นหนงัสือ 
6. หนังสือมีความเพยีงพอต่อการใช้บริการ 
7. หนังสืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
8. ความหลากหลายของสื่อมัลติมีเดยี 
9. สื่อมัลติมีเดียมีความเพียงพอต่อการใช้บริการ 
10. ความทันสมัยของสื่อมัลติมีเดีย 
11. สื่อมัลติมีเดียอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
12. กิจกรรมและนิทรรศการที่จัดขึ้น 
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
13. ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ บอกจุดบริการต่าง ๆ ชัดเจนสังเกตง่าย 
14. แสงสว่างมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
15. ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการตอบข้อซักถาม/แก้ปญัหา/ให้ค าแนะน า 
16. มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
17. เจ้าหน้าท่ีมีเพยีงพอส าหรับสอบถามหรือให้ค าแนะน าบริการ 
ขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์ 
18. ความสะดวกของการสอบถามข้อมูล/ร้องเรียน/แนะน าบริการ 
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
19. ความพร้อมใช้งานของวัสด ุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และคอมพิวเตอร ์
20. วัสดุ อุปกรณ ์ครุภณัฑ์และคอมพวิเตอร์มีความทันสมยั 
ภาพรวมจากการใช้บริการ 
21. เป็นแหล่งเรียนรู้ทีส่ามารถแสดงความสามารถ ผลงาน และความคิดสร้างสรรคไ์ด ้
22. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกจิกรรม นิทรรศการหลากหลายที่เป็นประโยชน์ 
23. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มคีวามสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ 
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1.10 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาประเด็นส าคัญ (Performance Important Analysis)  

 ในการวิเคราะห์ Performance Important Analysis จะค านวณหาค่า Relative Important  
เพ่ือหาค่าความส าคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจ และระดับคะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็น มาท าการ 
พล็อทลงในกราฟ โดยก าหนดให้ค่าความส าคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจเป็นแกนแนวตั้ง (แกน Y) และก าหนด
ระดับคะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นเป็นแกนแนวนอน (แกน X) มีความส าคัญที่มีต่อความพึงพอใจ
โดยรวม และความพึงพอใจโดยรวมต่อจุดสัมผัสบริการเป็นจุดตัด ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 Quadrant ซึ่งแต่ละ 
Quadrant สามารถอธิบายผลและความหมายได้ ดังนี้ 

 สิ่งที่ต้องรักษาและประชาสัมพันธ์ คือ เป็นเรื่องที่ผู้ ใช้บริการให้ความส าคัญมาก และได้รับ  
ความพึงพอใจมากเช่นกัน ซึ่ งเป็นเรื่องที่สร้างมูลค่าให้แก่องค์กรจึงควรรักษาไว้และมีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  

 สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน คือ เป็นเรื่องที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องด้วยผู้ใช้บริการให้
ความส าคัญกับเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างมาก แต่ยังมีความเห็นว่าไม่ได้รับการตอบสนองที่ดี หรือยังไม่ได้รับ
ความพึงพอใจเท่าท่ีควร ดังนั้นองค์กรควรที่จะพัฒนาแก้ไขปรับปรุงเป็นล าดับต้นๆ  

 สิ่งที่ต้องปรับปรุงแต่ไม่เร่งด่วน คือ เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความส าคัญแก่เรื่องนั้นๆ เป็นล าดับ
ต้นๆ แต่ยังได้รับความพึงพอใจน้อย อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวอาจจะมีโอกาสพัฒนาเป็นเรื่องที่  
สร้างมูลค่าเพ่ิมได้ในอนาคต ดังนั้นองค์กรควรพิจารณาปรับปรุงแต่ไม่เร่งด่วน  

 สิ่งที่ควรรักษาไว้ คือ เป็นเรื่องที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร เนื่องจากผู้รับบริการอาจไม่ได้ให้
ความส าคัญแก่เรื่องนั้นๆ เป็นล าดับต้นๆ แต่ได้รับความพึงพอใจที่มาก จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ควรรักษา
ระดบัการบริการดังกล่าวไว้  
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ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อเนื้อหา สื่อการเรียนรู้ ที่มีในห้องสมุด 

 แผนภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์ Performance Important Analysis เนื้อหา สื่อการเรียนรู้ ที่มีในห้องสมุดนภาพท่ี 1 

 ในด้านเนื้อหา สื่อการเรียนรู้ ที่มีในห้องสมุด พบว่า (5) ความทันสมัยของหนังสือ (6) หนังสืออยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน (10) สื่อมัลติมีเดียอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และ (11) กิจกรรมและนิทรรศการที่จัดขึ้น  
เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมากแต่ยังไม่ได้รับความพึงพอใจเท่าที่ควร ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาแก้ไข
ปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ในขณะที่ (1) การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดและระบบในการสืบค้นหนังสือ 
(2) การจัดวางหนังสือและสื่ออ่ืนๆ พร้อมป้ายหมวดหมู่ที่เป็นระเบียบ (3) ความหลากหลายของประเภท
หนังสือ (4) หนังสือมีความเพียงพอต่อการใช้บริการ (7) ความหลากหลายของสื่อมัลติมีเดีย (8) สื่อมัลติมีเดียมี
ความเพียงพอต่อการใช้บริการ และ (9) ความทันสมัยของสื่อมัลติมีเดียเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุง 
แต่ไม่เร่งด่วน เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความส าคัญในล าดับต้นๆ 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  

ควรปรบัปรงุอย่างเรง่ดว่น  
 

5.  ความทันสมัยของหนังสือ  
6.  หนังสืออยู่ในสภาพพรอ้มใช้งาน 
10. สื่อมัลติมีเดียอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
11. กิจกรรมและนิทรรศการที่จัดขึ้น 
 

สิ่งที่ต้องปรบัปรุงแต่ไม่เร่งด่วน  
 

1. การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดและระบบใน
การสืบค้นหนังสือ  

2. การจัดวางหนังสือและสื่ออื่นๆ พร้อมป้ายหมวดหมู่ที่
เป็นระเบียบ 

3. ความหลากหลายของประเภทหนังสือ  
4. หนังสือมีความเพียงพอตอ่การใช้บริการ  
7. ความหลากหลายของสื่อมัลติมีเดีย 
8. สื่อมัลติมีเดียมีความเพียงพอตอ่การใช้บริการ 
9. ความทันสมัยของสื่อมัลติมีเดีย 
 

สิ่งที่ต้องรักษา และประชาสมัพันธ ์  
 

7. การออกแบบตกแต่งสถานที่มีความสวยงาม 
บรรยากาศด ี

 

ควรปรบัปรงุอย่างเรง่ดว่น  
 

5. จัดแบ่งพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ได้อยา่งเหมาะสม 
6. ความสะอาดของสถานที ่
 

สิ่งที่ต้องปรบัปรุงแต่ไม่เร่งด่วน  
 

1. ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ บอกจุดบริการต่างๆ 
ชัดเจนสังเกตง่าย 

2. โต๊ะ และที่นั่งมีความสะดวกสบาย  
3. โต๊ะ และที่นั่งเพียงพอต่อการใช้บริการ 
4. แสงสว่างมีความเหมาะสมตอ่การใช้งาน 
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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

 แผนภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์ Performance Important Analysis สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกแผนภาพท่ี 2 

 ในด้านความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า (7) การออกแบบตกแต่งสถานที่มี
ความสวยงาม บรรยากาศดี เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมากและได้รับความพึงพอใจมากเช่นกัน 
ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรรักษาไว้และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกัน (5) จัดแบ่งพ้ืนที่ในการใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และ (6) ความสะอาดของสถานที่ เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมากแต่ยัง
ไม่ได้รับความพึงพอใจเท่าที่ควร ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาแก้ไขและควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ในขณะที่  
(1) ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ บอกจุดบริการต่างๆ ชัดเจนสังเกตง่าย (2) โต๊ะ และที่นั่งมีความ
สะดวกสบาย (3) โต๊ะ และที่นั่งเพียงพอต่อการใช้บริการและ (4) แสงสว่างมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน  
เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุงแต่ไม่เร่งด่วน เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความส าคัญในล าดับต้นๆ 

 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 

  

 

 

 

แผนภาพที่ 3 ผลการวิเคราะห์ Performance Important Analysis เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการแผนภาพท่ี 3 

 ในด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ พบว่า (4) เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
และ (5) เจ้าหน้าที่มีเพียงพอส าหรับสอบถามหรือให้ค าแนะน าบริการ เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมาก 
แต่ยังไม่ได้รับความพึงพอใจเท่าที่ควร ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาแก้ไขและควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ในขณะที่ 
(2) ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ และ (3) ความเหมาะสมในการแต่งกายเรียบร้อย เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไข
ปรับปรุงแต่ไม่เร่งด่วน  เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความส าคัญในล าดับต้นๆ อย่างไรก็ตามใน  (1) 
ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการตอบข้อซักถาม/แก้ปัญหา/ให้ค าแนะน า  เป็นสิ่งที่ท าได้ดีและควร
รักษาไว้  

ควรปรบัปรงุอย่างเรง่ดว่น  
 

4. มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
5. เจ้าหน้าที่มีเพยีงพอส าหรับสอบถามหรือให้ค าแนะน า

บริการ 
 

สิ่งที่ต้องปรบัปรุงแต่ไม่เร่งด่วน  
 

2. ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ 
3. ความเหมาะสมในการแต่งกายเรียบรอ้ย 
 

สิ่งที่ควรรกัษาไว้  
 

1. ความรู้ความสามารถของเจ้าหนา้ที่ในการตอบข้อ
ซักถาม/แก้ปญัหา/ให้ค าแนะน า 
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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 4 ผลการวิเคราะห์ Performance Important Analysis ขัน้ตอนการให้บริการ  
ณ จุดประชาสัมพันธ์ แผนภาพท่ี 4 

 ในด้านขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์ พบว่า (1) ความสะดวก ง่ายในการติดต่อเข้ารับ
บริการเป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมากและได้รับความพึงพอใจมากเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรรักษา
ไว้และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกัน (3) การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ/กิจกรรม และ  
(4) ความสะดวกของการสอบถามข้อมูล/ร้องเรียน/แนะน าบริการ เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมาก  
แต่ยังไม่ได้รับความพึงพอใจเท่าที่ควร ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาแก้ไขและควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน  ในขณะที่ 
(2) การให้บริการตามล าดับก่อน-หลังเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุงแต่ไม่เร่งด่วน เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการ
ไม่ได้ให้ความส าคัญในล าดับต้นๆ 

  

สิ่งที่ต้องรักษา และประชาสมัพันธ ์  
 

1. ความสะดวก ง่ายในการติดต่อเข้ารับบริการ 
 

ควรปรบัปรงุอย่างเรง่ดว่น  
 

3. การแจ้งข้อมูลเกีย่วกับการใช้บริการ/กิจกรรม 
4. ความสะดวกของการสอบถามขอ้มูล/ร้องเรียน/แนะน า

บริการ 
 

สิ่งที่ต้องปรบัปรุงแต่ไม่เร่งด่วน  
 

2. การให้บริการตามล าดับกอ่น-หลัง 



 

 

24 
 

งานประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 | Final Report 

 

บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 

 

 

แผนภาพที่ 5 ผลการวิเคราะห์ Performance Important Analysis วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์แผนภาพท่ี 5 

 ในด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ พบว่า (1) ความพร้อมใช้งานของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
และคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องที่ผู้ ใช้บริการให้ความส าคัญมากและได้รับความพึงพอใจมากเช่นกัน ดังนั้น 
จึงเป็นสิ่งที่ควรรักษาไว้และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกัน (3) วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์มีความทันสมัย เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมากแต่ยังไม่ได้รับความพึงพอใจเท่าที่ควร  
ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาแก้ไขและควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ในขณะที่ (2) ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุงแต่ไม่เร่งด่วน เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้
ความส าคัญในล าดับต้นๆ 

  

สิ่งที่ต้องรักษา และประชาสมัพันธ ์  
 

1. ความพร้อมใช้งานของวัสด ุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ  
    คอมพิวเตอร ์
 

ควรปรบัปรงุอย่างเรง่ดว่น  
 

3. วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์มีความทันสมัย 
 

สิ่งที่ต้องปรบัปรุงแต่ไม่เร่งด่วน  
 

2. ความเพียงพอของวัสดุ อปุกรณ์ ครุภณัฑ์และ   
    คอมพิวเตอร ์
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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ (TK park)   

 

 

แผนภาพที่ 6 ผลการวิเคราะห์ Performance Important Analysis การใช้บริการ 

อุทยานการเรียนรู้ (TK park)แผนภาพท่ี 6 

 ในด้านความพึงพอใจโดยรวมของอุทยานการเรียนรู้ (TK park) พบว่า (1) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีหนังสือ
และสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่น่าติดตาม และจัดหาหนังสือและสื่อตามกระแสนิยมของผู้ใช้บริการ และ  
(4) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมากและ
ได้รับความพึงพอใจมากเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรรักษาไว้และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  ในขณะที่  
(2) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถแสดงความสามารถ ผลงาน และความคิดสร้างสรรค์ได้  และ (3) เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีกิจกรรม นิทรรศการหลากหลายที่เป็นประโยชน์ เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุงแต่ไม่เร่งด่วน เพราะ
เป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความส าคัญในล าดับต้นๆ 

  

สิ่งที่ต้องรักษา และประชาสมัพันธ ์  
 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่น่า    
 ติดตาม และจัดหาหนังสือและสื่อตามกระแสนิยมของ   
 ผู้ใช้บริการ 
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้   
   บรกิาร 
 

สิ่งที่ต้องปรบัปรุงแต่ไม่เร่งด่วน  
 

2. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถแสดงความสามารถ ผลงาน    
    และความคิดสร้างสรรค์ได้ 
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรม นิทรรศการหลากหลายที่  
    เป็นประโยชน ์
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ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ (TK park)   

 

 

แผนภาพที่ 7 ผลการวิเคราะห์ Performance Important Analysis โดยรวมต่อการใช้บริการ 
อุทยานการเรียนรู้ (TK park)แผนภาพท่ี 7 

 ในด้านความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการของอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ในหัวข้อต่างๆ พบว่า  
(5) วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมากและได้รับความพึงพอใจ
มากเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรรักษาไว้และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  ในทางกลับกัน (4) ขั้นตอน 
การให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมาก แต่ยังไม่ได้รับความพึงพอใจ
เท่าที่ควร ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาแก้ไขและควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ส่วนเรื่อง (1) เนื้อหา สื่อการเรียนรู้  
ที่มีในห้องสมุด (2) สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก และ (3) เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ เป็นสิ่งที่ท า
ได้ดีและควรรักษาไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ต้องรักษา และประชาสมัพันธ ์  
 

5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์และ  
    คอมพิวเตอร ์
 

ควรปรบัปรงุอย่างเรง่ดว่น  
 

4. ความพึงพอใจโดยรวมต่อขั้นตอนการให้บริการ ณ จุด 
    ประชาสัมพันธ ์
สิ่งที่ควรรกัษาไว้  
 

1. ความพึงพอใจโดยรวมเนื้อหา สื่อการเรียนรู้ ที่มีใน
ห้องสมุด 

2. ความพึงพอใจโดยรวมต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความ 
    สะดวก 
3. ความพึงพอใจโดยรวมต่อเจา้หน้าทีห่รือบุคลากรที่  
    ให้บริการ 
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 ผลการส ารวจข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามผู้ใช้บริการของมิวเซียมสยาม 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ  

 จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง ผู้ใช้บริการของมิวเซียมสยาม  จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยมีสัดส่วน 
เพศชายมากกว่าเพศหญิง ประกอบด้วย เพศชาย 208 คน (ร้อยละ 52) และเพศหญิง 192 คน (ร้อยละ 48)  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 19-22 ปี (ร้อยละ 28.50) รองลงมาคือ ช่วงอายุ 30-39 ปี (ร้อยละ 
13.75) และ ต่ ากว่า 13 ปี (ร้อยละ 13.25) โดยกลุ่มที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มอายุที่มีสัดส่วนน้อยที่สุด 
(ร้อยละ 0.50) ผู้เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (ร้อยละ 
35.50) รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 28.50) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากการส ารวจ พบว่า 
เกือบร้อยละ 70 ของผู้มาใช้บริการเป็นนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 68.50)   

                                          

 

 

แผนภูมิที่ 24 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ แผนภูมิท่ี 24 
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1.2 พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ  

 จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง ผู้ใช้บริการของมิวเซียมสยาม เกือบร้อยละ 80 มาใช้บริการเป็นครั้ งแรก 
(ร้อยละ 77.50) รองลงมาคือ 1-2 ครั้งต่อปี (ร้อยละ 17.75) และ 3-4 ครั้งต่อปี ในทางกลับกัน แทบจะไม่มี
ผู้ใช้บริการมากกว่า 4 ครั้งต่อปี (ร้อยละ 0.75) และส่วนใหญ่เข้ามาใช้บริการกับเพ่ือน (ร้อยละ 46.00) 
รองลงมาคือ มากับสถานศึกษา (ร้อยละ 24.75) และ มากับครอบครัว (ร้อยละ 21.50) มากไปกว่านั้น 
เมื่อส ารวจระยะเวลาในการเข้าใช้บริการ พบว่า มากกว่าร้อยละ 50 ใช้บริการ 1 ชั่วโมงขึ้นไป – 2 ชั่วโมง 
ต่อวัน (ร้อยละ 61.50) รองลงมาคือ ใช้บริการ 30 นาที - 1 ชั่วโมงต่อวัน (ร้อยละ 29.75) และมากกว่า  
2 ชั่วโมงต่อวัน (ร้อยละ 8.50) ในขณะที่การเข้าใช้บริการ น้อยกว่า 30 นาทีมีสัดส่วนน้อยที่สุด (ร้อยละ 0.25)   

        

 

แผนภูมิที่ 25 พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ แผนภูมิท่ี 25 

1.3 ช่องทางประชาสัมพันธ์ 

 เมื่อส ารวจช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ท าให้ผู้ใช้บริการมิวเซียมสยาม พบว่า เพ่ือน/ญาติ/คนรู้จักแนะน า  
เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ท าให้ผู้ใช้บริการรู้จักมิวเซียมสยามมากที่สุด (ร้อยละ 73.75) ซึ่งจะเห็นได้ว่า  
มีความโดดเด่นกว่าช่องทางการประชาสัมพันธ์ อ่ืนๆ รองลงมาคือ สื่อสังคมออนไลน์ และ เว็บไซต์  
(เท่ากันที่ร้อยละ 14.25) และบังเอิญผ่านมา (ร้อยละ 4.75) ในทางกลับกัน ช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ท าให้ 
คนรู้จักน้อยที่สุดคือ จากเอกสาร/แผ่นพับ (มีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น)  
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แผนภูมิที่ 26 ช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ท าให้รู้จักมิวเซียมสยาม แผนภูมิท่ี 26 

1.4 การมาใช้บริการ  

 เมื่อส ารวจเหตุผลส าคัญที่ท าให้เข้ามาใช้บริการมิวเซียมสยาม พบว่า เหตุผล 3 อันดับแรก ได้แก่ 
ต้องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สังคม (ร้อยละ 84.50) รองลงมาคือ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจวันหยุด (ร้อยละ 63.50) 
และเพ่ือชมนิทรรศการหมุนเวียน/เข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 31.00)  

 ซึ่งเมื่อสอบถามถึงเหตุผลที่ส าคัญที่สุดที่ท าให้เข้ามาใช้บริการมิวเซียมสยาม  พบว่า ผลที่ได้สอดคล้อง
กับการส ารวจข้างต้น คือ เหตุผลที่ส าคัญที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ต้องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สังคม  
(ร้อยละ 39.00) รองลงมาคือ เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจวันหยุด (ร้อยละ 20.50) และเป็นกิจกรรมประกอบ 
การเรียนการสอนที่สถานศึกษาจัดขึ้น (ร้อยละ 11.50)  

 

แผนภูมิที่ 27 เหตุผลที่ใช้บริการมิวเซียมสยาม แผนภูมิท่ี 27 
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 พ้ืนที่ในมิวเซียมสยามที่ผู้ใช้บริการเคยใช้บริการมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นิทรรศการหลัก  
อาคารมิวเซียมสยาม (ร้อยละ 99.50) รองลงมาคือ นิทรรศการหมุนเวียน อาคารเอนกประสงค์ (ร้อยละ 
37.25) และ Muse Café by D’ORO (ร้อยละ 12.00) และพ้ืนที่ที่ผู้ใช้บริการชอบใช้บริการบ่อยที่สุดได้แก่ 
นิทรรศการหลัก อาคารมิวเซียมสยาม (ร้อยละ 96.50) รองลงมาคือ ห้องคลังความรู้ (ห้องสมุดเฉพาะทาง
ประวัติศาสตร์และสังคม) (ร้อยละ 2.50) และร้านจ าหน่ายของที่ระลึก (Muse Shop) (ร้อยละ 0.50) ซึ่งพ้ืนที่
ส่วนอื่นๆ แทบจะไม่ใช้บริการเลย 

 

แผนภูมิที่ 28 พ้ืนที่ในมิวเซียมสยามที่เคยไปใช้บริการและไปใช้บริการบ่อยที่สุด แผนภูมิท่ี 28 

1.5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมิวเซียมสยาม พบว่า ในภาพรวมของมิวเซียมสยาม มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ที่ 4.53 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 90.58 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านความพึงพอใจ พบว่า  
ความพึงพอใจต่อข้อมูลและวิธีการน าเสนอมีคะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ที่ 4.53 คะแนน (ร้อยละ 90.60) 
รองลงมาคือ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรอยู่ที่ 4.52 คะแนน (ร้อยละ 90.47) และความพึงพอใจ
ต่อขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์อยู่ที่ 4.49 คะแนน (ร้อยละ 89.78) ในขณะที่ความพึงพอใจต่อ
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกมีคะแนนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ที่ 4.45 คะแนน (ร้อยละ 88.91) 

ตารางท่ี 5 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมิวเซียมสยาม ตารางท่ี 5 

ความพึงพอใจ คะแนนค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ความพึงพอใจต่อข้อมูลและวิธีการน าเสนอ 4.53 90.60 
ความพึงพอใจต่อสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก 4.45 88.91 
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบคุลากร 4.52 90.47 
ความพึงพอใจต่อข้ันตอนการให้บริการ ณ จดุประชาสัมพันธ ์ 4.49 89.78 
ความพึงพอใจต่อภาพรวมการใช้บริการมิวเซียมสยาม 4.53 90.58 
หมายเหตุ  เนื่องจากข้อจ ากัดด้านสถานที่ของมิวเซียมสยาม ท าให้ในแบบส ารวจไม่มีการถามความพึงพอใจต่อเนื้อหาการจัดแสดง 
 การคิดค านวณค่าร้อยละ มาจากการน าค่าเฉลี่ยจริงที่ไม่มีการปัดเศษทศนิยมมาคิดค านวณ จึงท าให้ค่าร้อยละที่ปรากฏมีความแตกต่างกัน 
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 ผลการส ารวจเรื่องความพึงพอใจต่อเนื้อหาและการจัดแสดงนิทรรศการในแต่ละห้องของมิวเซียม
สยาม พบว่า คะแนนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของทุกห้องท่ีให้บริการอยู่ที่ 4.45 คะแนน โดยที่ห้องไทยตั้งแต่เกิด
ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด คะแนนอยู่ที่ 4.66 คะแนน รองลงมาคือ ห้องไทยแชะ (4.58 คะแนน) ถัดมาคือ 
ห้องไทย ONLY (4.57 คะแนน) ห้องไทยประเพณี (4.53 คะแนน) ห้องไทยชิม (4.51 คะแนน) ห้องไทยเชื่อ 
(4.50 คะแนน) ห้องไทยแปลไทย (4.49 คะแนน) ห้องไทยสถาบัน (4.47 คะแนน) ห้องไทยอลังการ  
(4.39 คะแนน) ห้องไทยแค่ไหน (4.35 คะแนน) ห้องไทยวิทยา และห้องไทยดีโคตร (คะแนนเท่ากันอยู่ที่  
4.34 คะแนน) และ ห้องไทย INTER (4.33 คะแนน) ในขณะที่ห้องไทยรึเปล่า? ได้รับคะแนนความพึงพอใจ
น้อยที่สุดอยู่ที่ 4.23 คะแนน 

 

แผนภูมิที่ 29 ความพึงพอใจต่อพ้ืนที่ที่ให้บริการแต่ละห้อง แผนภูมิท่ี 29 

 ในการเข้าชมห้องนิทรรศการหลักที่ได้รับความชื่นชอบจากผู้เข้าชมมากที่สุดตามล าดับ รายละเอียด 
ดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 ห้องนิทรรศการหลักที่คนชื่นชอบมากท่ีสุด   

ล าดับ  ห้องที่ชื่นชอบมากที่สุด N % 

1 ห้องไทยตั้งแต่เกิด  151 37.75 
2 ห้องไทยประเพณ ี 62 15.50 
3 ห้องไทยชิม 60 15.00 
4 ห้องไทยเช่ือ 27 6.75 
5 ห้องไทยแชะ 24 6.00 
6 ห้องไทย only 19 4.75 
7 ห้องไทยแปลไทย 16 4.00 
8 ห้องไทยวิทยา 14 3.50 
9 ห้องไทยอลังการ 9 2.25 
10 ห้องไทยสถาบัน 7 1.75 
11 ห้องไทย Inter 4 1.00 
12 ห้องไทยแค่ไหน 3 0.75 
13 ห้องไทยรึเปล่า? 2 0.50 
13 ห้องไทยดีโคตร 2 0.50 
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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

 อย่างไรก็ตามสามารถแบ่งแยกเหตุผลตามความชื่นชอบในแต่ละห้องนิทรรศการหลัก พร้อมทั้ง 
ตัวอย่างความคิดเห็นจากผู้เข้าชม รายละเอียดดังตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7 เหตุผลตามความชื่นชอบในแต่ละห้องนิทรรศการหลัก 

เหตุผลที่ชื่นชอบห้องนิทรรศการหลัก  
จ านวนผู้ให้
ความเห็น 

ร้อยละ 

ห้องไทยตั้งแต่เกิด 179 100.00 

 การน าเสนอ - มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือในการน าเสนอ ท าให้สามารถเข้าถึง 
ประวัติศาสตร์ได้ง่ายยิ่งขึ้น และสามารถรวมเรื่องราวความเป็นไทยท่ีน่าสนใจ  
- “การจัดแสดงมีความโดดเด่นน่าสนใจ”  
- “การน าเสนอมีรูปแบบท่ีชัดเจน”  
- “การสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยท าให้สามารถเข้าใจง่าย”  
- “เล่าประวัติความเป็นไทยได้ดีและใช้แสงสีเสียงที่น่าสนใจ”  
- “การน าเสนอมีความทันสมัย”  
- “ชอบเทคนิคการเล่าเรื่อง”  
- “มีการจัดการ เรียบเรียงเรื่องราวได้ดี และใช้แสงสีเสียงได้น่าสนใจ”  
- “การน าเสนอไม่น่าเบื่อ แสงสีดูอลังการ เรียบเรียงเรื่องราวได้ดี”  
- “ทันสมัย ด้วยการมี 2 ภาษา”  
- “ท าสื่อน่าสนใจ มีลูกเล่น”  
- “การเล่าเรื่องท าให้น่าติดตาม”  
- “การเล่าเรื่องภาพประกอบท าให้เข้าใจง่าย”  
- “มีความอลังการ”  
- “มีความเข้าใจในสิ่งท่ีต้องการน าเสนอ”  

92 51.40 

 ได้รับความรู้ – ได้รับความรู้ด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยท่ีละเอียดลึกซึ้ง ถือว่าเป็น
การเปิดมุมมองความรู้ใหม่ๆ ท่ีคนส่วนใหญ่อาจไม่ทราบมาก่อน  
- “มีความรู้สอดแทรกตลอดเวลาท่ีรับชม”  
- “เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคนไทย”  
- “ได้เรียนรู้ความเป็นไทย”  
- “มีข้อมูลและรายละเอียดเยอะ”  
- “ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นจากการจัดแสดงสั้นๆ แต่เข้าใจง่าย”  
- “ได้เกร็ดความรู้ใหม่ๆ”    

50 27.93 

 บรรยากาศและองค์ประกอบ – สถานท่ีมีการจัดแสดงที่สวยงามและมีความเป็นไทย  
- “ห้องจัดแสดงดูมีมิติ รู้สึกตื่นเต้นเวลาเข้าไป”   
- “บรรยากาศด”ี 
- “ชอบองค์ประกอบโดยรวมท้ังหมด” 

15 8.38 

 เทคโนโลยี – เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้มีความสวยงามและแปลกใหม่ ดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้เป็น 
อย่างดี  
- “ชอบท่ีมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดแสดง’ 
- “เทคโนโลยีดูทันสมัย ดูแล้วน่าสนใจ ท าให้อยากติดตามจนจบการแสดง”  
- “สื่อเทคโนโลยีมีความน่าสนใจที่จะเข้าชม” 
- “ชอบในการใช้เทคโนโลยีระบบแสงสีเสียงที่สมบูรณ์” 

15 8.38 
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เหตุผลที่ชื่นชอบห้องนิทรรศการหลัก  
จ านวนผู้ให้
ความเห็น 

ร้อยละ 

 วิวัฒนาการ – วิวัฒนาการความเป็นไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
- “ได้เห็นวิวัฒนาการชองประเทศไทย ดูแล้วซาบซ้ึงในบุญคุณกษัตริย์ไทย” 
- “แสดงเรื่องราวความเป็นไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ชัดเจน เข้าใจง่าย” 
- “บ่งบอกถึงวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน” 

7 3.91 

ห้องไทยประเพณี 77 100.00 

 กิจกรรม – มีการเล่นเกมกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีไทย และเป็นกิจกรรมท่ีสามารถท าร่วมกับผู้อื่นได้ 
เกิดความสนุกสนานไปด้วยกัน 
- “มีเกมให้เล่นหลากหลาย”  
- “ได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน” 
- “เกมท่ีเล่นมีประเพณีที่หลากหลาย ท าให้เข้าใจง่าย”  
- “กิจกรรมท าให้มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน” 
- “เป็นการผ่อนคลายพร้อมกับการได้รับรู้ประเพณีไทยไปพร้อมๆ กัน”  

49 63.64 

 ได้รับความรู้ – ได้รับความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยท่ีปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมี
ความคิดสร้างสรรค์  
- “ได้รับรู้เกี่ยวกับประเพณีที่ไม่ทราบมาก่อน” 
- “บ่งบอกถึงวัฒนธรรมไทย ได้รับรู้ถึงประเพณีต่างๆ ของคนไทย” 
- “เพิ่มทักษะความรู้” 
- “ ได้รับรู้ถึงความหลากหลายของประเพณีไทย” 
- “ช่วยให้ได้รับความรู้และท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น”  

19 24.68 

 บรรยากาศและองค์ประกอบ – มีกล่องของเล่นและเกมท่ีหลากหลาย  
- “การตกแต่งสวยมีของเล่นให้เล่นหลากหลาย” 
- “มีอุปกรณ์ให้เล่นเกม”  

7 9.09 

 การน าเสนอ – การน าเสนอประเพณีผ่านการเล่นเกมถือเป็นการน าเสนอท่ีดี   2 2.60 
ห้องไทยชิม 70 100.00 

 ได้รับความรู้ – ความรู้ด้านอาหารไทย และวัตถุดิบการท าอาหาร 
- “ได้รับรู้ท่ีมาของชื่ออาหารไทย” 
- “ได้รับรู้ความหมายท่ีมาของชื่ออาหารต่างๆ” 
- “รับรู้ถึงวัตถุดิบและส่วนผสมของอาหาร” 
- “ได้ไขข้อสงสัยท่ีเป็นค าถามท่ีคนอยากรู้ เช่น ชื่ออาหารอินเตอร์แต่เป็นอาหารไทย” 
- “รับรู้ถึงอาหารที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน”  
- “ได้เกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ ท่ีน่าสนใจ” 
-  “ได้รับรู้วิถีท่ีมาและวิธีการท าอาหาร” 
-  “ได้รับรู้อาหารไทยในอดีตและปัจจุบัน” 
-  “วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารได้ดี” 

28 40.00 

 การน าเสนอ – มีลูกเล่นท่ีแปลกใหม่ ดึงดูด และมีความน่าสนใจ  
- “มีการน าเสนอที่ดี” 
- “มีการแนะน าอาหารและลูกเล่นในการน าเสนอ” 
- “มีภาพสื่อสารเข้าใจง่าย มีตัวหนังสือชัดเจน” 
- “การน าเสนอแปลกใหม่ แปลกตา” 

17 24.29 
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เหตุผลที่ชื่นชอบห้องนิทรรศการหลัก  
จ านวนผู้ให้
ความเห็น 

ร้อยละ 

- “มีการเล่นแสงสีเพื่อดึงดูดความสนใจในการน าเสนอ” 
- “ภาพน่าสนใจทั้งการบรรยายไทยและอังกฤษ” 
- “มีความทันสมัยในการน าเสนอ”   

 เทคโนโลยี – เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและสามารถแสดงถึงความเป็นไทย  
- “การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการน าเสนอการปรุงอาหาร ท าให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น”  
-  “การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารท าให้เข้าใจได้ง่าย” 

12 17.14 

 กิจกรรม – กิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม และสามารถเข้าถึงผู้ชมได้ง่าย 
- “มีกิจกรรมให้เล่น ดูน่าสนใจ มีแสงสี เข้าใจง่าย” 
- “ชอบกิจกรรมท่ีเอาจานไปวาง เสียงประกอบให้ความรู้สุกเหมือนได้อยู่ในครัว” 
- “มีอุปกรณ์ให้เล่น ได้เห็นอาหารแต่ละประเภท” 

7 10.00 

 ประเภทอาหาร – มีความหลากหลายถูกใจผู้เข้าชม  
- “มีอาหารหลากหลายให้เลือกดู” 
- “ท าให้มีเมนูอาหารเพิ่มขึ้น”  
- “มีอาหารที่ตนเองชอบ” 

4 5.71 

 บรรยากาศและองค์ประกอบ – สถานท่ีน่ารัก ออกแบบสวยงาม  2 2.86 
ห้องไทยเชื่อ 27 100.00 

 ได้รับความรู้ – ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์  
- “หากพูดถึงเรื่องศาสนาห้องนี้เป็นห้องท่ีตอบโจทย์มากท่ีสุด”  
- “ได้รับรู้ถึงความเชื่อของคนไทยท่ีมีความเชื่อและนับถือสิ่งต่างๆ เช่น ศาลตายาย ศาลพระภูมิ 
- “มีรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ท่ีชัดเจน” 
- “มีความหลากหลายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
- “มองแล้วรู้ว่าน่ีคือห้องคนไทยท่ีแท้จริง มีความเชื่อในเรื่องต่างๆ และบ่งบอกถึงความเป็นไทยมาก

ท่ีสุด”  

10 37.04 

 สะท้อนมุมมอง – สะท้อนมุมมองทั้งในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเรื่องที่ใกล้ตัว 
- “เป็นเรื่องใกล้ตัวเราในเรื่องความเชื่อ” 
- “สามารถแสดงความเชื่อต่างๆ ท่ีหลากหลายของคนไทย และตอบโจทย์ได้ว่าความคิดของแต่ละคน

เป็นแบบไหน” 
- “เห็นถึงการแสดงความเคารพและนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนไทย” 
- “เรื่องราวความเชื่อของคนไทยท่ีดูเข้าถึงและตอบโจทย์ความเป็นไทย”  
- “มีความสนใจเรื่องความเชื่อและวัฒนธรรมของคนไทย”  

10 37.04 

 การน าเสนอ – การน าเสนอมีความแปลกใหม่ มีภาพสีประกอบการจัดแสดง ดูแล้วสนุกสนาน 
ตื่นตาตื่นใจ 

4 14.81 

 บรรยากาศและองค์ประกอบ – มีของให้ดูซ่ึงมีความหลากหลายน่าสนใจ มีความขลัง และมีอะไรน่า
ค้นหา รวมถึงมีของดีแปลกๆท่ีไม่เคยเห็นมาก่อน เช่น ลูกเทพ  

3 11.11 

ห้องไทยแชะ  24 100.00 

 กิจกรรม – มีกิจกรรมหลากหลาย 
- “ได้ลองแต่งตัวชุดไทยในสมัยต่างๆ รวมถึงสามารถเปลี่ยนชุดถ่ายรูป” 
- “ได้แต่งตัวย้อนยุคและรับรู้ถึงความเป็นไทย” 
- “มีการน าชุดไทยลการจ าลองชุดท่ีท าให้รู้ว่าประเพณีไทยเป็นอย่างไร” 

20 83.33 
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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

เหตุผลที่ชื่นชอบห้องนิทรรศการหลัก  
จ านวนผู้ให้
ความเห็น 

ร้อยละ 

- “ได้ใส่ชุดถ่ายรูปเหมือนได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย”  

 บรรยากาศและองค์ประกอบ – สถานท่ีมีความสร้างสรรค์และสื่อถึงความเป็นไทย รวมถึง
องค์ประกอบเด่นท่ีสามารถถ่ายรูปย้อนยุค  
- “มีความสร้างสรรค์ ให้บรรยากาศย้อนยุคและมีเอกลักษณ์” 

4 16.67 

ห้องไทย only  20 100.00 

 การน าเสนอ – มีการน าเสนอที่โดดเด่น แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นไทยผ่านสิ่งของ  
- “สามารถหาสิ่งของมาจัดแสดง เช่น ถุงสีรุ้ง ถุงกระดาษ” 
- “สามารถตีโจทย์แตกว่าเป็นไทย only เหมือนชื่อห้อง”  
- “สิ่งของบางชิ้นเห็นตั้งแต่สมัยเด็ก ท าไห้คิดถึงวันวาน”  
- “ประทับใจในการเอาสิ่งของความเป็นไทยมาแสดง”  

14 70.00 

 ได้รับความรู้ – ได้รับความรู้เกี่ยวกับสิ่งของในการด ารงชีวิต 
- ‘มีการน าเสนอสิ่งของในสมัยก่อน” 

4 20.00 

 สะท้อนมุมมอง – อาจแปลความหมายได้ว่าเป็นการเสียดสีสังคม  
- “เนื้อหาค่อนข้างโดนใจกับยุคสมัย” 
- “สามารถสะท้อนได้จริงว่าเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงในสังคมไทย”  

2 10.00 

ห้องไทยแปลไทย  19 100.00 

 การน าเสนอ – สื่อถึงความเป็นไทยท่ีแปลกใหม่จาดท่ัวๆไป  
- “มีการอธิบายความเป็นไทยท่ีแปลกใหม”่ 
- “มีลูกเล่นเยอะ และเนื้อหาดึงดูด มีความน่าสนใจ” 
- “มีการน าเสนอท่ีสามารถเรียนรู้ได้หลายรูปแบบ” 
- “เรื่องราวต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันมีรายละเอียดและมีความต่อเนื่อง” 
- “การเสนอค าถามแบบแปลกใหม่ท าให้สามารถจดจ าได้” 
- “มีความแปลกและอลังการ มีตัวโมเดลท าให้นึกภาพออกในทันที” 
- “เปิดกล่องมาจะเห็นว่ามีการเล่าเรื่องในลูกเล่นท่ีแตกต่างกัน” 

11 61.11 

 ได้รับความรู้ – ได้รับความรู้ทางประวัติสาสตร์หลายสมัย 
- “ได้รับรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นไทย” 
- “ได้รับความรู้เพิ่มเติม” 
- “ได้เปิดดูข้อมูลมากยิ่งขึ้น เพิ่มทักษะความรู้” 

7 38.89 

ห้องไทยวิทยา  16 100.00 

 บรรยากาศและองค์ประกอบ – ห้องจ าลองบรรยากาศเก่าๆ และอาจเป็นความทรงจ าสมัยเรียน 
รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ  
- “ท าให้ได้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆ ตอนเรียนหนังสือสมัยก่อน ซ่ึงเป็นความทรงจ าท่ีดี น่าประทับใจ” 
- “เหมือนห้องเรียนเป็นเรื่องใกล้ตัว” 
- “ชอบบรรยากาศห้องเรียนสมัยก่อน” 
- “ท าให้นึกถึงเรื่องราวเก่าๆตอนสมัยเรียนหนังสือ” 
- “ได้เห็นภาพสิ่งของเก่าๆ ท่ีใช้ในการเรียนในอดีต ดูมีเรื่องราวดูแล้วมีความสุข”   

10 62.50 

 การน าเสนอ – เสมือนย้อนเวลาไปสมัยยุคสมัยก่อนของการเป็นนักเรียน 
- “เหมือนได้ย้อนวัย มีชุดนักเรียนให้เปลี่ยน” 
- “เป็นการนเสนอให้คิดถึงความหลังท่ีผ่านมา” 

3 18.75 
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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

เหตุผลที่ชื่นชอบห้องนิทรรศการหลัก  
จ านวนผู้ให้
ความเห็น 

ร้อยละ 

 กิจกรรม – กิจกรรมเชื่อมโยงไปยุคสมัยก่อน 
- “ชอบ “ตัวปั๊ม” (ตรายาง) มีให้ทดลองเล่น ให้ความรู้สึกได้เข้าไปอยู่ในยุคของเด็ก / ได้ถ่ายรูปย้อน

สมัย”  
3 18.75 

ห้องไทยอลังการ 9 100.00 

 บรรยากาศและองค์ประกอบ – แสดงถึงความเป็นไทยท่ีสง่างาม และสื่อออกมาได้อย่างชัดเจน 
- “ห้องสวยเกินคาด เข้าไปแล้วรู้สึกว้าว เห็นความเป็นไทย” 
- “เหมือนได้ย้อนไปยุคสมัยก่อน” 
- “มีความเป็นไทยและอลังการ ท าให้ดูน่าต่ืนเต้น” 
- “แสดงออกถึงความเป็นไทยได้ชัดเจน” 

5 55.56 

 ได้รับความรู้ – ได้รับรู้ประวัติความเชื่อของ สวรรค์และนรก รวมถึงศาสนา 
- “มีการเล่าเรื่องประวัติเกี่ยวกับนรก สวรรค์ และมีค าอธิบายท่ีเข้าใจง่าย” 
- “มีเรื่องเล่าท่ีไม่เคยได้ยินมาก่อน เช่น ท่ีประทับของพระอินทร์” 
- “บอกหลักความเชื่อ 2 ศาสนา เช่น พราหมณ์และพุทธท่ีมีความเชื่อที่ตรงกัน” 

3 33.33 

 การน าเสนอ – น าเสนอเรื่องนรก สวรรค์ได้อย่างเป็นไทยและเป็นเอกลักษณ์ 1 11.11 
ห้องไทยสถาบัน 10 100.00 

 กิจกรรม – กิจกรรมประกอบไปด้วยเกม สนุกและได้ความรู้  
- “มีเกมให้เล่นท าให้สนุกสนาน เพลิดเพลิน” 

5 50.00 

 ได้รับความรู้ – รับรู้เรื่องประวัติศาสตร์และความเป็นไทย  
- “เป็นการน าเสนอประวัติศาสตร์ที่เข้าใจง่ายท่ีสุด” 
- “รู้เรื่องประวัติศาสตร์เพิ่มมากขึ้น” 

3 30.00 

 เทคโนโลยี – มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย แสงสีเสียงตระการตา  2 20.00 
ห้องไทยอินเตอร์  5 100.00 

 การน าเสนอ – มีความแตกต่างในมุมมอง น าเสนอมีค าว่าไทยก็มีเสน่ห์ 3 60.00 

 ได้รับความรู้ –  ศิลปะความเป็นไทย  
- “ได้รับรู้ว่าแต่เดิมเป็นอย่างไรและเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากขนาดไหน” 

2 40.00 

ห้องไทยแค่ไหน  3 100.00 

 ได้รับความรู้ – ได้รับรู้ถึงวิวัฒนาการความเป็นไทยว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหน สามารถเห็น
ความแตกต่าง  

3 100.00 

ห้องไทยรึเปล่า? 2 100.00 

 การน าเสนอ –  ชอบการท าชุดตกแต่ง และได้ข้อมูลต่างๆ  2 100.00 
ห้องไทยดีโคตร 2 100.00 

 ได้รับความรู้ – ได้รับรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทยและน าเสนอได้อย่างละเอียด  
- “มีเน้ือหาเยอะ เป็นท่ีน่าสนใจ” 
- “ท าให้ได้รู้ว่าสมัยดั้งเดิมเป็นอย่างไร”  

2 100.00 
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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

 ผลการส ารวจเรื่องความพึงพอใจต่อข้อมูลและวิธีการน าเสนอของมิวเซียมสยาม พบว่า  
ความพึงพอใจโดยรวมต่อข้อมูลและวิธีการน าเสนอของมิวเซียมสยามมีคะแนน 4.53 คะแนน โดยเนื้อหา  
มีความน่าสนใจ มีความแปลกใหม่ของข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ได้รับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ที่  
4.52 คะแนน รองลงมาคือ ข้อมูลที่น าเสนอในห้องนิทรรศการง่ายต่อความเข้าใจ (4.48 คะแนน) และ
เทคโนโลยีและวิธีการเรียนรู้ ที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ท าให้นิทรรศการมีความน่าสนใจ
ได้รับคะแนนความพึงพอใจน้อยทีสุ่ดอยู่ที่ (4.43 คะแนน) 

 

แผนภูมิที่ 30 ความพึงพอใจต่อข้อมูลและวิธีการน าเสนอ แผนภูมิท่ี 30 

 ผลการส ารวจเรื่องความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของมิวเซียมสยาม พบว่า  
ความพึงพอใจโดยรวมต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของมิวเซียมสยามมีคะแนน 4.45 คะแนน โดยการ
ตกแต่งและบรรยากาศภายในชุดนิทรรศการได้รับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ที่ 4.43 คะแนน รองลงมา
คือ ความเหมาะสมของเอกสารที่ให้บริการ (4.40 คะแนน) และ ป้าย สัญลักษณ์ บอกจุดจัดแสดงนิทรรศการ 
มีความชัดเจน สังเกตง่าย (4.36 คะแนน) ในขณะที่ความเหมาะสมของสื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
ประกอบนิทรรศการ ได้รับคะแนนความพึงพอใจน้อยทีสุ่ดอยู่ที่ 4.35 คะแนน 

 

แผนภูมิที่ 31 ความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก แผนภูมิท่ี 31 
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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

 ผลการส ารวจเรื่องความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการของมิวเซียมสยาม พบว่า  
ความพึงพอใจโดยรวมต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการของมิวเซียมสยามมีคะแนน 4.52 คะแนน  
โดยความเหมาะสมในการแต่งกายเรียบร้อย ได้รับคะแนนความพึงพอใจมากทีสุ่ดอยู่ที่ 4.52 คะแนน ซึ่งเท่ากับ
คะแนนความพึงพอใจโดยรวม รองลงมาคือ ความกระตือรือร้นในการให้บริการ และเจ้าหน้าที่มีเพียงพอ
ส าหรับสอบถามหรือให้ค าแนะน าบริการ (คะแนนเท่ากันอยู่ที่ 4.49 คะแนน) ถัดมาคือ ความรู้ความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่ในการตอบข้อซักถาม/แก้ปัญหา/ให้ค าแนะน า (คะแนน 4.48 คะแนน) ขณะที่เรื่องเจ้าหน้าที่ 
ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพได้รับคะแนนความพึงพอใจน้อยทีสุ่ดอยู่ที่ 4.47 คะแนน 

 

แผนภูมิที่ 32 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ แผนภูมิท่ี 32 

 ผลการส ารวจเรื่องความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยาม 
พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมต่อขั้นตอนการให้บริการมิวเซียมสยามมีคะแนน 4.49 คะแนน โดยเรื่องที่ 
จัดแสดงนิทรรศการมีความน่าสนใจได้รับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ที่ 4.48 คะแนน รองลงมาคือ 
ความเหมาะสมของประเด็นที่น าเสนอในนิทรรศการ (4.46 คะแนน) และ การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเช้าชม
นิทรรศการ (4.42 คะแนน) ในขณะที่เรื่องที่จัดแสดงนิทรรศการสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย ได้รับคะแนน
ความพึงพอใจน้อยทีสุ่ดอยู่ที่ 4.39 คะแนน 

 

แผนภูมิที่ 33 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์ แผนภูมิท่ี 33 
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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

 ผลการส ารวจเรื่องความพึงพอใจต่อภาพรวมการใช้บริการของมิวเซียมสยาม พบว่า ความพึงพอใจ
โดยรวมต่อภาพรวมการใช้บริการมีคะแนน 4.53 คะแนน โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรม นิทรรศการ
หลากหลาย ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชม และ เทคโนโลยีและวิธีการเรียนรู้  ที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูล 
ด้านประวัติศาสตร์ ท าให้นิทรรศการมีความน่าสนใจ ได้รับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากันอยู่ที่  
4.51 คะแนน รองลงมาคือ เนื้อหามีความน่าสนใจ มีความแปลกใหม่ของข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ และข้อมูลที่
น าเสนอในห้องนิทรรศการง่ายต่อความเข้าใจ (คะแนนเท่ากันอยู่ที่ 4.50 คะแนน) ในขณะที่การเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีหนังสือ รวมถึงสื่อต่างๆ ที่สามารถต่อยอดความรู้ที่ได้จากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ คะแนนเท่ากันที่ 4.43 คะแนน  

 

แผนภูมิที่ 34 ความพึงพอใจต่อภาพรวมจากการใช้บริการ แผนภูมิท่ี 34 
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1.6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าใช้บริการมิวเซียมสยาม 

 ผลการส ารวจเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าใช้บริการของมิวเซียมสยาม พบว่า ประโยชน์ที่ได้รับ
โดยรวมจากองค์ความรู้ในการเข้าใช้บริการ มีคะแนน 4.48 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 89.69 โดยผู้ใช้บริการ
ได้รับประโยชน์มากที่สุด คือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงความเป็นไทย 
จากการเข้าชมนิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรม 4.51 คะแนน ซึ่งมีคะแนนมากกว่าประโยชน์โดยรวม  
และมีความโดดเด่นเมื่อเทียบกับคะแนนประโยชน์ที่ได้รับในประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือ ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น 
จากการเข้าชมนิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรม และ มีความคุ้มค่าของการเข้าชมนิทรรศการ และเข้าร่วม
กิจกรรม เมื่อเทียบกับค่าบริการ/เวลา/การเดินทาง  (คะแนนเท่ากันอยู่ที่ 4.47 คะแนน ) ถัดมาคือ  
ความรู้ที่ ได้รับจากการเข้าชมนิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรม สามารถน าไปถ่ายทอดให้ผู้ อ่ืนได้   
(4.43 คะแนน) และ ได้รับประโยชน์จากการเข้าชมนิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรม  (4.40 คะแนน)  
ส่วนความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ จากการเข้าชมนิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรม สามารถน าไปต่อยอดองค์
ความรู้ในด้านการเรียนหรือการท างานของตนเองได้ ยังเป็นประเด็นที่ผู้ใช้บริการให้ความเห็นว่าได้รับประโยชน์
น้อยทีสุ่ดอยู่ที่ 4.34 คะแนน 

 

แผนภูมิที่ 35 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าใช้บริการมิวเซียมสยาม แผนภูมิท่ี 35 

ตารางท่ี 8  ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าใช้บริการมิวเซียมสยาม ตารางท่ี 8 
การได้รับประโยชน์ คะแนนค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

ได้รับความรูเ้พิ่มขึ้นจากการเข้าชมนิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรม 4.47 89.38 
ได้รับประโยชน์จากการเข้าชมนิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรม 4.40 87.93 
เป็นแหล่งเรียนรู้ทีส่ามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงความเป็นไทย จากการเข้าชม
นิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรม 

4.51 90.24 

ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าชมนิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรม สามารถน าไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได ้ 4.43 88.60 
ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ จากการเข้าชมนิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรม สามารถน าไปต่อ
ยอดองค์ความรู้ในด้านการเรียนหรือการท างานของตนเองได ้

4.34 86.71 

มีความคุ้มคา่ของการเข้าชมนิทรรศการ และเข้าร่วมกจิกรรม เมื่อเทยีบกับค่าบริการ/เวลา/การ
เดินทาง 

4.47 89.42 

ประโยชน์ที่ได้รับโดยรวมจากองค์ความรู้ในการเข้าใช้บริการมิวเซียมสยาม 4.48 89.69 
หมายเหตุ การคิดค านวณค่าร้อยละ มาจากการน าค่าเฉลี่ยจริงที่ไม่มีการปัดเศษทศนิยมมาคิดค านวณ จึงท าให้ค่าร้อยละที่ปรากฏมีความแตกต่างกัน 
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1.7 การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า  

 ในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งที่จะช่วยท าให้ทราบว่าปัจจัยใดที่ท าให้ผู้ใช้บริการเกิด
ความพึงพอใจ ซึ่งจะอนุมานได้ว่าปัจจัยนั้นเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บริการ โดยแบ่งประเภทสิ่งที่ส่งผลต่อ  
ความพึงพอใจออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

 Must be (สิ่งที่จ าเป็นต้องมี) หมายความว่า ปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือให้ผู้ใช้บริการยังคงเลือกใช้
บริการกับองค์กร 

 Performance (สิ่งที่ยิ่งมี ยิ่งดี) หมายความว่า เมื่อปัจจัยนี้เพ่ิม ความพึงพอใจโดยรวมจะเพ่ิม
เช่นกัน 

 Delighter (สิ่งที่ยิ่ งมี ยิ่ งประทับใจ ) หมายความว่า  ปัจจัยที่มีแล้วท าให้ผู้ ใช้บริการเกิด 
ความพึงพอใจมากขึ้นเป็นพิเศษ (ปลื้มปิติ) 

 Indifferent (สิ่งที่มีก็ได้หรือไม่มีก็ได้) หมายความว่า ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวม  
มีหรือไม่มีก็ได้ 

 ในการวิเคราะห์สิ่งที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียมสยาม เพ่ือต้องการที่จะ
ยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สามารถแบ่งประเภทผลกระทบความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านของ Must be เป็นปัจจัยที่ผู้ใช้บริการคาดหวังว่าจะมี โดยผู้ใช้บริการจะบอกหรือไม่บอก 
ก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าปัจจัยดังกล่าวขาดหายไปผู้ใช้บริการจะเกิดความไม่พึงพอใจขึ้นมาในทันที 2) ปัจจัย
ด้านของ Delighter เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ ถ้ามีปัจจัยดังกล่าวจะท าให้
ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจมากขึ้นเป็นพิเศษ (ปลื้มปิติ) 3) ปัจจัยด้านของ Indifferent เป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจโดยรวม อาจกล่าวได้ว่ามีหรือไม่มีก็ได้ รายละเอียดดังตารางที่ 9 
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ตารางท่ี 9 สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมิวเซียมสยาม 
แบ่งตามประเภทผลกระทบความพึงพอใจ 

ประเภท ปัจจัย 
Must be 
(สิ่งที่จ าเป็น 
ต้องมี) 

นิทรรศการหลัก    
1. ห้องไทยแค่ไหน  
2. ห้องไทยเช่ือ  
ข้อมูลและวิธีการน าเสนอ  
3. เนื้อหามีความน่าสนใจ มีความแปลกใหม่ของข้อมูลด้านประวัตศิาสตร ์  
4. เทคโนโลยีและวิธีการเรียนรู้ ท่ีใช้ในการน าเสนอข้อมูลด้านประวตัิศาสตร์ ท าให้นิทรรศการ 

มีความน่าสนใจ 
5. ข้อมูลที่น าเสนอในห้องนิทรรศการง่ายต่อความเข้าใจ  
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ  
6. ความเหมาะสมในการแต่งกายเรียบร้อย  

Delighter 
(สิ่งที่ยิ่งมี  
ยิ่งประทับใจ) 

นิทรรศการหลัก    
1. ห้องไทยตั้งแต่เกิด   
สถานทีแ่ละสิ่งอ านวยความสะดวก  
2. ป้าย สัญลักษณ์ บอกจดุจัดแสดงนิทรรศการมีความชัดเจน สังเกตได้ง่าย  
3. ความเหมาะสมของสื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมประกอบนิทรรศการ  
4. ความเหมาะสมของเอกสารที่ให้บริการ  
5. การตกแต่งและบรรยากาศภายในชุดนิทรรศการ  
เจ้าหน้าทีห่รือบุคลากรที่ให้บริการ  
6. ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการตอบข้อซักถาม/แก้ปญัหา/ให้ค าแนะน า  
7. ยิ้มแย้มแจม่ใส พูดจาสุภาพ  
8. มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ  
9. เจ้าหน้าท่ีมีเพยีงพอส าหรับสอบถามหรือให้ค าแนะน าบริการ  
ขั้นตอนการให้บริการ  
10. เรื่องที่จัดแสดงนิทรรศการมีความน่าสนใจ  
11. เรื่องที่จัดแสดงนิทรรศการสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย  
12. การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเข้าชมนิทรรศการ  
13. ความเหมาะสมของประเด็นที่น าเสนอในนิทรรศการ  
ภาพรวมจากการใช้บริการ  
14. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกจิกรรม นิทรรศการหลากหลาย ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชม  
15. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มหีนังสือ รวมถงึสื่อต่างๆ ที่สามารถต่อยอดความรู้ที่ได้จากการเข้าชมพิพิธภณัฑ ์
16. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มคีวามสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ  
17. เนื้อหามีความน่าสนใจ มีความแปลกใหม่ของข้อมูลด้านประวัตศิาสตร ์  
18. เทคโนโลยีและวิธีการเรียนรู้ ท่ีใช้ในการน าเสนอข้อมูลด้านประวตัิศาสตร์ ท าให้นิทรรศการ 

มีความน่าสนใจ  
19. ข้อมูลที่น าเสนอในห้องนิทรรศการง่ายต่อความเข้าใจ  

Indifferent 
(สิ่งที่มีก็ได ้
หรือไมม่ีก็ได้) 

นิทรรศการหลัก    
1. ห้องไทยรึเปล่า?  
2. ห้องไทยแปลไทย  
3. ห้องไทยสถาบัน  
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ประเภท ปัจจัย 
4. ห้องไทยอลังการ  
5. ห้องไทย ONLY  
6. ห้องไทย INTER  
7. ห้องไทยวิทยา  
8. ห้องไทยชิม  
9. ห้องไทยดีโคตร  
10. ห้องไทยประเพณ ี  
11. ห้องไทยแชะ  

 

1.8 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาประเด็นส าคัญ (Performance Important Analysis)  

 ในการวิเคราะห์ Performance Important Analysis จะค านวณหาค่า Relative Important  
เพ่ือหาค่าความส าคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจ และระดับคะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็น มาท าการ 
พล็อทลงในกราฟ โดยก าหนดให้ค่าความส าคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจเป็นแกนแนวตั้ง (แกน Y) และก าหนด
ระดับคะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นเป็นแกนแนวนอน (แกน X) มีความส าคัญที่มีต่อความพึงพอใจ
โดยรวม และความพึงพอใจโดยรวมต่อจุดสัมผัสบริการเป็นจุดตัด ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 Quadrant ซึ่งแต่ละ 
Quadrant สามารถอธิบายผลและความหมายได้ ดังนี้ 

 สิ่งที่ต้องรักษาและประชาสัมพันธ์ คือ เป็นเรื่องที่ผู้ ใช้บริการให้ความส าคัญมาก และได้รับ  
ความพึงพอใจมากเช่นกัน ซึ่ งเป็นเรื่องที่สร้างมูลค่าให้แก่องค์กรจึงควรรักษาไว้และมีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  

 สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน คือ เป็นเรื่องที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องด้วยผู้ใช้บริการให้
ความส าคัญกับเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างมาก แต่ยังมีความเห็นว่าไม่ได้รับการตอบสนองที่ดี หรือยังไม่ได้รับ
ความพึงพอใจเท่าท่ีควร ดังนั้นองค์กรควรที่จะพัฒนาแก้ไขปรับปรุงเป็นล าดับต้นๆ  

 สิ่งที่ต้องปรับปรุงแต่ไม่เร่งด่วน คือ เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความส าคัญแก่เรื่องนั้นๆ เป็นล าดับ
ต้นๆ แต่ยังได้รับความพึงพอใจน้อย อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวอาจจะมีโอกาสพัฒนาเป็นเรื่องที่  
สร้างมูลค่าเพ่ิมได้ในอนาคต ดังนั้นองค์กรควรพิจารณาปรับปรุงแต่ไม่เร่งด่วน  

 สิ่งที่ควรรักษาไว้ คือ เป็นเรื่องที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร เนื่องจากผู้รับบริการอาจไม่ได้ให้
ความส าคัญแก่เรื่องนั้นๆ เป็นล าดับต้นๆ แต่ได้รับความพึงพอใจที่มาก จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ควรรักษา
ระดับการบริการดังกล่าวไว้  
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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อข้อมูลและวิธีการน าเสนอ  

 

 

 

 

 

 
แผนภาพที่ 8 ผลการวิเคราะห์ Performance Important Analysis ข้อมูลและวิธีการน าเสนอแผนภาพที่ 8 

 ในด้านข้อมูลและวิธีการน าเสนอ พบว่า (1) เนื้อหามีความน่าสนใจ มีความแปลกใหม่ของข้อมูล 
ด้านประวัติศาสตร์ และ (3) ข้อมูลที่น าเสนอในห้องนิทรรศการง่ายต่อความเข้าใจ เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการ 
ให้ความส าคัญมาก แต่ยังไม่ได้รับความพึงพอใจเท่าที่ควร ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาแก้ไขและควรปรับปรุง 
อย่างเร่งด่วน ในขณะที่ (2) เทคโนโลยีและวิธีการเรียนรู้ ที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ท าให้
นิทรรศการมีความน่าสนใจ เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุงแต่ไม่เร่งด่วน เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้
ความส าคัญในล าดับต้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ควรปรบัปรงุอย่างเรง่ดว่น  
 

1. เนื้อหามีความนา่สนใจ มีความแปลกใหม่ของข้อมูล  
ด้านประวัติศาสตร์ 

3. ข้อมูลที่น าเสนอในห้องนิทรรศการง่ายต่อความเขา้ใจ 
 

สิ่งที่ต้องปรบัปรุงแต่ไม่เร่งด่วน  
 

2. เทคโนโลยีและวธิีการเรียนรู้ ที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูล
ด้านประวัติศาสตร์ ท าให้นิทรรศการมีความน่าสนใจ 
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ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  

 

 

แผนภาพที่ 9 ผลการวิเคราะห์ Performance Important Analysis  
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกแผนภาพท่ี 9 

 ในด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า (4) การตกแต่งและบรรยากาศภายในชุดนิทรรศการ  
เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมาก แต่ยังไม่ได้รับความพึงพอใจเท่าที่ควร ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาแก้ไข
และควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ในขณะที่ (1) ป้าย สัญลักษณ์ บอกจุดจัดแสดงนิทรรศการมีความชัดเจน  
สังเกตได้ง่าย (2) ความเหมาะสมของสื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมประกอบนิทรรศการ  และ  
(3) ความเหมาะสมของเอกสารที่ให้บริการ เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุงแต่ไม่เร่งด่วน เพราะเป็นสิ่งที่
ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความส าคัญในล าดับต้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ควรปรบัปรงุอย่างเรง่ดว่น  
 

4. การตกแต่งและบรรยากาศภายในชดุนิทรรศการ 
 

สิ่งที่ต้องปรบัปรุงแต่ไม่เร่งด่วน  
 

1. ป้าย สัญลกัษณ์ บอกจุดจัดแสดงนิทรรศการมีความ
ชัดเจนสังเกตได้ง่าย 

2. ความเหมาะสมของสื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
ประกอบนิทรรศการ 

3. ความเหมาะสมของเอกสารที่ให้บริการ 



 

 

46 
 

งานประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 | Final Report 

 

บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ  

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 10 ผลการวิเคราะห์ Performance Important Analysis เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการแผนภาพท่ี 10 

 ในด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ พบว่า (4) มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และ  
(5) เจ้าหน้าที่มีเพียงพอส าหรับสอบถามหรือให้ค าแนะน าบริการ เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมาก  
แต่ยังไม่ได้รับความพึงพอใจเท่าที่ควร ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาแก้ไขและควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ในขณะที่  
(1) ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการตอบข้อซักถาม/แก้ปัญหา/ให้ค าแนะน า  (2) ยิ้มแย้มแจ่มใส  
พูดจาสุภาพ และ (3) ความเหมาะสมในการแต่งกายเรียบร้อย เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุงแต่ไม่เร่งด่วน 
เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความส าคัญในล าดับต้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ควรปรบัปรงุอย่างเรง่ดว่น  
 

4. มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
5. เจ้าหน้าที่มีเพยีงพอส าหรับสอบถามหรือให้ค าแนะน า    
    บริการ 
 

สิ่งที่ต้องปรบัปรุงแต่ไม่เร่งด่วน  
 

1. ความรู้ความสามารถของเจ้าหนา้ที่ในการตอบข้อ
ซักถาม/แก้ปญัหา/ให้ค าแนะน า 

2. ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ 
3. ความเหมาะสมในการแต่งกายเรียบรอ้ย 
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ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 

 

 

แผนภาพที่ 11 ผลการวิเคราะห์ Performance Important Analysis ขั้นตอนการให้บริการ แผนภาพท่ี 11 

 ในขั้นตอนการให้บริการ พบว่า (2) เรื่องที่จัดแสดงนิทรรศการสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย และ  
(4) ความเหมาะสมของประเด็นที่น าเสนอในนิทรรศการ เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมาก แต่ยังไม่ได้
รับความพึงพอใจเท่าที่ควร ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาแก้ไขและควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ในขณะที่  
(1) เรื่องที่จัดแสดงนิทรรศการมีความน่าสนใจ และ (3) การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเข้าชมนิทรรศการ  
เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุงแต่ไม่เร่งด่วน เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความส าคัญในล าดับต้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควรปรบัปรงุอย่างเรง่ดว่น  
 

2. เร่ืองที่จัดแสดงนิทรรศการสามารถเรียนรู้และเข้าใจ 
ได้ ง่าย 

4. ความเหมาะสมของประเด็นที่น าเสนอในนิทรรศการ 
 

สิ่งที่ต้องปรบัปรุงแต่ไม่เร่งด่วน  
 

1. เร่ืองที่จัดแสดงนิทรรศการมีความน่าสนใจ 
3. การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเข้าชมนิทรรศการ 
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ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการใช้บริการมิวเซียมสยาม 

 

 

 

แผนภาพที่ 12 ผลการวิเคราะห์ Performance Important Analysis การใช้บริการมิวเซียมสยาม แผนภาพท่ี 12 

 ในด้านความพึงพอใจโดยรวมของมิวเซียมสยาม พบว่า (1) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรม นิทรรศการ
หลากหลาย ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ เข้าชม (4) เนื้อหามีความน่าสนใจ มีความแปลกใหม่ของข้อมูล 
ด้านประวัติศาสตร์ (5) เทคโนโลยีและวิธีการเรียนรู้ ที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูลด้านประวัติศาสตร์  
ท าให้นิทรรศการมีความน่าสนใจ และ (6) ข้อมูลที่น าเสนอในห้องนิทรรศการง่ายต่อความเข้าใจ เป็นเรื่องที่
ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมาก แต่ยังไม่ได้รับความพึงพอใจเท่าที่ควร ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาแก้ไขและ  
ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ในขณะที่ (2) การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีหนังสือ รวมถึงสื่อต่างๆ ที่สามารถต่อยอด
ความรู้ที่ได้จากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และ (3) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ  
เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุงแต่ไม่เร่งด่วน เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความส าคัญในล าดับต้นๆ 

 

 

 

 

 

 

  

ควรปรบัปรงุอย่างเรง่ดว่น  
 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรม นิทรรศการหลากหลาย  
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชม 

4. เนื้อหามีความนา่สนใจ มีความแปลกใหม่ของข้อมูลด้าน  
ประวัติศาสตร์ 

5. เทคโนโลยีและวธิีการเรียนรู้ ที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูล 
ด้านประวัติศาสตร์ ท าให้นิทรรศการมีความน่าสนใจ 

6. ข้อมูลที่น าเสนอในห้องนิทรรศการง่ายต่อความเขา้ใจ 
 

สิ่งที่ต้องปรบัปรุงแต่ไม่เร่งด่วน  
 

2. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีหนังสือ รวมถึงสื่อต่างๆ ที่สามารถ
ต่อยอดความรู้ที่ได้จากการเข้าชมพิพธิภัณฑ์  

3. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้   
    บริการ 
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ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการมิวเซียมสยาม   

 

   

 

แผนภาพที่ 13 ผลการวิเคราะห์ Performance Important Analysis โดยรวมต่อการใช้บริการมิวเซียมสยาม
แผนภาพท่ี 13 

 ในด้านความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการของมิวเซียมสยาม ในหัวข้อต่างๆ พบว่า (1) ข้อมูลและ
วิธีการน าเสนอเป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมากและได้รับความพึงพอใจมากเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่
ควรรักษาไว้และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกัน (2) สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก และ  
(4) ขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์ เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมาก แต่ยังไม่ได้รับความ
พึงพอใจเท่าที่ควร ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาแก้ไขและควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน  ขณะที่ (3) เจ้าหน้าที่หรือ
บุคลากรที่ให้บริการ เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุงแต่ไม่เร่งด่วน เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความส าคัญ
ในล าดับต้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

  

สิ่งที่ต้องรักษา และประชาสมัพันธ ์  
 

1. ความพึงพอใจโดยรวมต่อข้อมูลและวธิีการน าเสนอ 
 

ควรปรบัปรงุอย่างเรง่ดว่น  
 

2. ความพึงพอใจโดยรวมต่อสถานที่และสิ่งอ านวย 
ความสะดวก 

4. ความพึงพอใจโดยรวมต่อขั้นตอนการให้บริการ ณ จุด         
ประชาสัมพันธ ์

 

สิ่งที่ต้องปรบัปรุงแต่ไม่เร่งด่วน  
 

3. ความพึงพอใจโดยรวมต่อเจา้หน้าทีห่รือบุคลากรที่  
    ให้บริการ 
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4) ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการ 

อุทยานการเรียนรู้ (TK park) ตารางที่ 10 

ตารางท่ี 10 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการของอุทยานการเรียนรู้ (TK park) 

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการของอุทยานการเรียนรู้ (TK park) 
จ านวนผู้ให้
ความเห็น 

ร้อยละ 

สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  129 53.53 
 เพิ่ม/จัดสรรท่ีน่ังให้สามารถรองรับคนจ านวนมากได้เพียงพอ 70 29.05 
 เพิ่มแสงสว่างตรงท่ีอ่านหนังสือ เนื่องจากแสงตกกระทบท าให้อ่านหนังสือยาก 16 6.64 
 ปรับปรุงโต๊ะท่ีน่ังท่ีช ารุด และเพิ่มความสะดวกสบายของเก้าอี้  เช่น ท่ีน่ังควรแยกเฉพาะคน  

ไม่ควรจัดให้มีการนั่งรวม 
15 6.22 

 เพิ่มจุดปลั๊กไฟ 8 3.32 
 แยกโซนห้องเด็กโดยเฉพาะ เนื่องจากเด็กวิ่งเล่นกัน ท าให้เกิดเสียงดังเกินไป 5 2.07 
 ลดอุณหภูมิแอร์ ให้เป็น 25 องศา 3 1.24 
 อยากให้มีคาเฟ่ ร้านขนมเล็กๆ ใน TK park   3 1.24 
 ห้องน้ าอยู่ไกล ไม่ปลอดภัยส าหรับเด็ก 2 0.83 
 เรื่องท่ีจอดรถ อยากให้ทาง TK park  มีการร่วมมือกับทางเซ็นทรัล หากเป็นสมาชิก TK park  

สามารถจอดรถฟรีจาก 2 ชั่วโมงเป็น 4 ชั่วโมง 
1 0.41 

 ป้ายสัญลักษณ์บอกโซนมีขนาดเล็กเกินไป ท าให้มองไม่เห็น 1 0.41 
 พื้นท่ีว่างระหว่างชั้นหนังสือแคบเกินไป 1 0.41 
 ปรับปรุงส่วนท่ีเป็นก าแพงให้เป็นกระจก 1 0.41 
 ประตูทางเข้ามีปัญหาสแกนเข้าไม่ได้บ่อย ท าให้เกิดเสียงดังรบกวน 1 0.41 
 โซนอ่านหนังสือมีน้อยเกินไป 1 0.41 
 ห้องดนตรีควรเป็นห้องท่ีเก็บเสียง ผู้ใช้บริการจะได้กล้าเข้าใช้ และเครื่องดนตรีควรมีความ

หลากหลาย  
1 0.41 

ความหลากหลายของหนังสือ 83 34.44 
 อยากให้เพิ่มหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ประวัติศาสตร์ภาษาต่างประเทศ  

หนังสือเฉพาะทางสาขาการแพทย์ แนวจิตวิทยา  และหนังสือการ์ตูนท่ีแปลจากนิยาย เช่น 
Sherlockhome 

81 33.61 

 อยากให้เพิ่มหนังสือ e-book สามารถเปิดอ่าน หรือแปลงไฟล์อ่านได้เลย 2 0.83 
การยืม-คนืหนังสือ 11 4.56 
 ควรเพิ่มจ านวน Copy ของหนังสือใหม่ให้มากขึ้น เน่ืองจากคนยืมเยอะ ท าให้ต้องรอคิวนาน 5 2.07 
 อยากให้ลดค่ามัดจ าหนังสือภาษาอังกฤษจาก 1,000 บาท เหลือ 600 บาท  2 0.83 
 อยากให้ลดระยะเวลาการยืมหนังสือ เหลือ 1 สัปดาห์  1 0.41 
 ควรให้บริการยืมหนังสือท่ีออกใหม่ได้เร็วขึ้นกว่าน้ี 1 0.41 
 อยากให้มีการลดค่าปรับ เวลาคืนหนังสือช้า 1 0.41 
 ปรับปรุงระบบการยืมคืน เน่ืองจากเสียบ่อย 1 0.41 

การให้บริการ Wifi 5 2.07 
 ควรให้สิทธิ์สมาชิกใช้บริการ Wifi free  2 0.83 
 ระยะเวลาในการใช้ Wifi ไม่ตรงตามท่ีบอกไว้ในระบบ 2 0.83 
 อยากให้ Password Wifi จ าได้ง่ายขึ้น   1 0.41 
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ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการของอุทยานการเรียนรู้ (TK park) 
จ านวนผู้ให้
ความเห็น 

ร้อยละ 

กิจกรรม/การประชาสัมพันธ์ 5 2.07 
 เพิ่มวิธีการเรียนรู้ เพิ่มกิจกรรมให้เด็กมากกว่าน้ี เช่น บอร์ดเกม 3 1.24 
 การประชาสัมพันธ์ยังไม่กว้างขวาง อยากให้ประชาสัมพันธ์เรื่องกิจกรรมให้ชัดเจนผ่านบอร์ด

ด้านหน้า 
2 0.83 

การค้นหาหนังสือ 4 1.66 
 ท าการอัพเดทระบบค้นหาต าแหน่งหนังสือ เนื่องจากปัจจุบันท าการค้นหาแล้วหาไม่เจอ 2 0.83 
 การจัดวางหนังสือบนชั้นวาง ท าให้ค้นหาหนังสือได้ยาก เน่ืองจากไม่เข้าใจวิธีการวางหนังสือ 1 0.41 
 ปรับปรุงระบบค้นหาหนังสือจากเว็บไซต์ TK park ให้มีความเสถียรมากกว่าน้ี  1 0.41 

เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 4 1.66 
 เพิ่มจ านวนเจ้าหน้าท่ี เนื่องจากมีไม่เพียงพอต่อการดูแลความปลอดภัยของเด็ก 2 0.83 
 เพิ่มการอบรมเรื่องการบริการให้เจ้าหน้าท่ี เน่ืองจากช่วงท่ีคนเยอะ หรือวุ่นวายแล้วมีปัญหา  

เมื่อเข้าไปถามเจ้าหน้าท่ีพูดจาไม่สุภาพ และชักสีหน้า 
2 0.83 

รวม 241 100.00 

มิวเซียมสยาม ตารางที่ 11 

ตารางท่ี 11 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการของมิวเซียมสยาม 

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียมสยาม 
จ านวนผู้ให้
ความเห็น 

ร้อยละ 

สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  122 47.47 
 เพิ่มอุณหภูมิของแอร์ให้เย็นขึ้น อากาศในห้องจัดแสดงร้อนอบอ้าว อากาศไม่ถ่ายเท 57 22.18 
 ป้ายบอกทาง ท้ังนอก-ในอาคารเอง และป้ายอธิบายการน าเสนอในแต่ละห้องจัดแสดงยังไม่ชัดเจน

และเข้าใจได้ยาก เช่น ห้องไทยสถาบัน  
24 9.34 

 เพิ่มจ านวนต้นไม้และท่ีน่ังรอบๆ อาคาร ให้สถานท่ีดูร่มรื่นร่มเย็นส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ 10 3.89 
 เพิ่มจ านวนท่ีจอดรถให้เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ 5 1.95 
 ปรับเปลี่ยนแผนผังการเดินให้ง่ายกว่าน้ี จัดล าดับในการเดินท่ีไม่สับสน  4 1.56 
 เพิ่มจ านวนร้านอาหารไทย ให้มีความหลากหลายและราคาไม่แพง 4 1.56 
 บันไดช ารุด ราวบันไดเต้ียเกินไป และอยากให้มีบันไดเลื่อนส าหรับผู้สูงอายุ 4 1.56 
 เพิ่มแสงสว่างส าหรับบางห้องมืดเกินไป 3 1.17 
 การเดินทางไม่สะดวก อยากให้มีรถรับส่งตามจุดต่างๆ เช่น ท่าเรือ  3 1.17 
 สถานท่ีในการจัดนิทรรศการ สัดส่วนของห้อง แคบเกินไปอยากให้ท าการขยายพื้นท่ีให้มากขึ้น 2 0.78 
 ปรับปรุงอุปกรณ์การจัดแสดงช ารุด และพื้นไม้มีเสียงดังเวลาคนเดินเยอะ  2 0.78 
 ท าการขยายสาขา เพื่อการเข้าถึงของคนท่ีอยู่ห่างไกล  2 0.78 
 อยากให้ห้องน้ าชาย-หญิงอยู่ฝั่งเดียวกัน และมีบริการน้ าด่ืมให้ผู้เข้าชม 2 0.78 

กิจกรรมและรูปแบบการจัดแสดง 97 37.74 
 เพิ่มความหลากหลายของนิทรรศการในแต่ละห้อง ให้มีความหลากหลายเปลี่ยนแปลงไป ไม่ซ้ าเดิม 

เช่น ละครเวทีสั้นๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ให้ได้ชม มี เกมให้เล่นแลกรางวัล และสามารถให้
นักศึกษา/เอกชน สามารถมาจัดแสดงในพ้ืนท่ีว่างด้านนอกได้ 

41 15.95 

 ควรมีการอธิบายรายละเอียดข้อมูลในแต่ละห้องนิทรรศการให้ละเอียดมากกว่าน้ี และการอธิบาย
เป็นภาษาอังกฤษให้ละเอียดกว่าน้ี 

28 10.89 
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ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียมสยาม 
จ านวนผู้ให้
ความเห็น 

ร้อยละ 

 เพิ่มกิจกรรมส าหรับเด็กเล็กให้ได้เข้าร่วมสนุก หรือมีวิธีการน าเสนอท่ีดึงดูดเด็กและสอดแทรก 
องค์ความรู้ให้แก่เด็ก เช่น กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับความเป็นไทย จัดห้องระบายสีภาพ 

11 4.28 

 เพิ่มเนื้อหาของนิทรรศการให้มีความเป็นไทยมากขึ้น เช่น ศิลปะพื้นบ้านของไทย การแต่งกายย้อน
ยุค โบราณวัตถุในแต่ละยุคสมัย จ าลองวิถีชีวิตของคนสมัยก่อน และประเพณีต่างๆ ของไทย 

10 3.89 

 ควรปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอให้ดึงดูดน่าสนใจมากกว่าน้ี 5 1.95 
 ควรปรับปรุงเทคโนโลยีการฉายภาพ ลงสู่วัตถุห้องจัดแสดงให้ภาพชัดเจนขึ้น 2 0.78 

เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 23 8.95 
 ควรอบรมเจ้าหน้าท่ีให้มีใจรักบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้ามาให้ค าแนะน า อธิบายรายละเอียดของ

นิทรรศการแต่ละห้อง และวิทยากรควรพูดจาเสียงดังชัดเจนในการอธิบาย และควรให้ระยะเวลาใน
การเข้าชมท่ีเพียงพอ 

23 8.95 

การประชาสัมพันธ์ 12 4.67 
 อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางมากขึ้น ทางเฟซบุ๊ก และปรับปรุงเว็บไซต์ ให้ใช้งานได้

ง่ายขึ้น ท าการโฆษณาให้เป็นท่ีรู้จักมากขึ้น 
12 4.67 

กฏระเบียบ/ข้อบังคับ 3 1.17 
 อยากให้ปรับราคาการเข้าชมนิทรรศการให้ถูกลง และปรับราคานักศึกษาให้ถูกลงกว่าบุคคลท่ัวไป 2 0.78 
 ส าหรับผู้เข้าชมนิทรรศการ อยากให้มีบริการจอดรถฟรี 2 ชั่วโมง 1 0.39 

รวม 257 100.00 
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5) ข้อเสนอแนะจากทีมที่ปรึกษา  

อุทยานการเรียนรู้ (TK park) ตารางที่ 12 

ตารางท่ี 12 ข้อเสนอแนะจากทีมที่ปรึกษาของอุทยานการเรียนรู้ (TK park) 

ประเด็น สาระส าคัญ ข้อเสนอแนะ 
 การประชาสัมพันธ ์ ช่องทางการประชาสัมพันธ ์ - ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ท าให้ผู้ใช้บริการรู้จัก TK park มากที่สุดคือ ญาติ/เพื่อน/คนรู้จักแนะน า ซึ่งเป็น

ช่องทางที่ทาง TK park ควรให้ความส าคัญเป็นหลัก และควรที่จะสร้างประสบการณ์และการรับรู้ที่ดี เพื่อให้เกิด
ความประทับใจและเชิญชวนแบบปากต่อปาก ให้คนรู้จักและอยากที่จะเข้ามาใช้บริการที่ TK park มากไปกว่านั้น 
ในประโยชน์ทางอ้อมยังสามารถส่งเสรมิความสมัพันธ์ให้ดีขึ้น เช่น การมาเป็นครอบครัว พ่อแม่มาอ่านหนังสือ และ
ลูกมาอ่านหนังสือกับกลุ่มเพื่อน   

 การเข้าใช้บริการ เหตุผลในการเข้าใช้บริการ - เหตุผลที่คนเข้ามาใช้บริการ TK park มากที่สุด คือ มีหนังสือ/นิตยสาร/สิ่งพิมพ์/สื่อมัลติมีเดีย/ฐานข้อมูล/
สารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีทันสมัย ซึ่งทาง TK park ควรให้ความส าคัญ และคงไว้ซึ่งจุดเด่นทางด้านที่กล่าวมา 

พื้นที่ท่ีเข้าใช้บริการมากที่สุด - ห้องสมุดมีชีวิตเป็นโซนที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด ดังนั้นควรพิจารณาในเรื่องการจัดสรรพื้นที่ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 

การใช้บริการในส่วนอ่ืนๆ - ผู้ใช้บริการเห็นด้วยกับการให้บริการ TK Public Online Library มากที่สุด ดังนั้นทาง TK park ควรพัฒนาระบบ
หรือรายละเอียดใน Online Library ควบคู่ไปกับการพัฒนาในด้านต่างๆ  

 การเป็นสมาชกิและไม่เป็น
สมาชกิ 

สิทธิประโยชน์ในการสมัครสมาชิก - เหตุผลที่คนมาใช้บริการแต่ไม่เป็นสมาชิก จากการเก็บข้อมูลกลุ่มที่ไม่เป็นสมาชิกให้เหตุผลว่า เพราะไม่ค่อยเข้ามา
ใช้บริการ แต่เมื่อกล่าวถึงสิทธิประโยชน์พบว่า ร้อยละ 47 ให้ความสนใจที่จะสมัครสมาชิก ซึ่งจะเห็นได้ว่าสิทธิ
ประโยชน์มีผลต่อการสมัครเป็นสมาชิก ดังนั้นควรมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าว 

 ความพึงพอใจ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์และ
คอมพิวเตอร ์

- ความพึงพอใจโดยรวมต่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ของ TK park มีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด
เมื่อเทียบกับความพึงพอใจรวมในด้านอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องการการพัฒนาในเรื่อง การเพิ่มจ านวน
หนังสือและสื่ออ่ืนๆ อีกด้วย  

 การได้รับประโยชน์ พัฒนาปรับปรุงบริการ - เรื่องการได้รับประโยชน์มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ท าให้ได้รับความรู้ที่
เป็นประโยชน์ และมีคุณภาพ ดังนั้นทาง TK park ควรพัฒนาเรื่องการอัพเดทหนังสือให้มีความหลากหลายและ
ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น หนังสือเฉพาะทาง (สาขาการแพทย์ แนวจิตวิทยา) ส่งผลผู้ใช้บริการได้รับความรู้ใหม่  
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มิวเซียมสยาม ตารางที่ 13 

ตารางท่ี 13 ข้อเสนอแนะจากทีมที่ปรึกษาของมิวเซียมสยาม 

ประเด็น สาระส าคัญ ข้อเสนอแนะ 
 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ใช้บริการ ช่วงอายุที่เขา้ใช้บริการ

มากที่สุด 
- ช่วงอายุที่เข้ามาใช้บริการมากที่สดุ ส่วนมากคือ กลุ่มนักเรียน ดังน้ันทางมิวเซียมสยามควรค านึงถึงความน่าสนใจของเน้ือหานิทรรศการควบคู่

ไปกับการสื่อสารที่สามารถท าให้ผู้เข้าชมเข้าใจได้ง่าย 
 การประชาสัมพันธ์ ช่องทางการ

ประชาสัมพันธ ์
- ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ท าให้ผู้ใช้บริการรู้จักมิวเซียมสยามมากที่สุด คือ ญาติ/เพื่อน/คนรู้จักแนะน า ซ่ึงมีความโดดเด่นเมื่อเทียบกับช่อง

ทางการประชาสัมพันธ์อื่นๆ ซ่ึงเป็นช่องทางที่ทางควรให้ความส าคัญเป็นหลัก และควรที่จะสร้างประสบการณ์และการรับรู้ที่ดี เพื่อให้เกิ ด
ความประทับใจและเชิญชวนแบบปากต่อปาก เพื่อให้คนรู้จักและอยากที่จะเข้ามาใช้บริการที่มิวเซียมสยาม 

 การเข้าใช้บริการ พื้นทีท่ี่เขา้ใช้บริการมาก
ที่สุด 

- นิทรรศการหลักเป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการไปใช้บ่อยที่สุด แต่จะเห็นได้ว่าในมิวเซียมสยามยังคงมีพื้นที่ให้ใช้สอยและใช้ประโยชน์ในการท ากิจกรรม 
ดังน้ันทางมิวเซียมสยามควรพิจารณาการจัดสรรพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมได้มากขึ้น ตลอดจนการใช้สอยพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ความพึงพอใจ ข้อมูลและวิธกีาร
น าเสนอ 

- ความพึงพอใจต่อข้อมูลและวิธีการน าเสนอ อยู่ในเกณฑ์ดี แต่หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า เทคโนโลยีและวิธีการเรียนรู้ ที่ใช้ในการ
น าเสนอข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ท าให้นิทรรศการมีความน่าสนใจน้ัน ยังสามารถที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นได้มากกว่าเดิม ซ่ึงในบางกลุ่มของผู้เข้า
ใช้บริการ อาจยังไม่เข้าถึงการใช้เทคโนโลยีในบางประเภท เช่น QR Code หรือ วิธีการเรียนรู้อาจมีความซับซ้อน จนท าให้เกิดความสับสนว่า 
ต้องท าอย่างไรกับอุปกรณ์ด้านหน้า ดังน้ันควรมีการอธิบายที่ชัดเจน หรือ มีเจ้าหน้าที่ ที่คอยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการน าเสนอในห้องน้ันๆ 

สถานทีแ่ละสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

- ความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ได้รับคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับความพึงพอใจโดยรวมในด้านอื่นๆ 
มิวเซียมสยามควรเริ่มพิจารณาเร่ืองป้าย สัญลักษณ์ หรือเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการเข้าขม และปรับเรื่องอุณหภูมิให้เย็นขึ้น อากาศจะได้ถ่ายเท
มากขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น   

ภาพรวมการใช้บริการ - ความต้องการที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทางสังคมเป็นเร่ืองเหตุผลหลักที่ผู้ใช้บริการระบุถึง ซ่ึงมีความสอดคล้องกับสิ่งที่ทางมิวเซียมสยาม
ต้องการจะสื่อไปยังผู้เข้าใช้บริการ ซ่ึงทางมิวเซียมสยามสามารถใช้เป็นแนวทางในการตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการในการจัดแสดง
นิทรรศการต่อไปในอนาคตได้ โดยการสร้างสรรค์ประโยชน์หรือองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในด้านประวัติศาสตร์ ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่ายใช้
เหตุผลข้อหลักน้ี เป็นแนวทางในการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 การได้รับประโยชน ์ พัฒนาปรับปรุงบริการ - เรื่องการได้รับประโยชน์มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี ซ่ึงมีความโดดเด่นในด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และตระหนัก
ถึงความเป็นไทย จากการเข้าชมนิทรรศการและการเข้าร่วมกิจกรรม แต่ควรพิจารณาว่าจะสามารถออกแบบรูปแบบองค์ความรู้อย่างไร  
ให้ผู้ใช้บริการสามารถน าความรู้และประโยชน์ที่ได้รับไปต่อยอดองค์ความรู้ในด้านการเรียนหรือการท างาน สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง  
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ส่วนที่ 2 การประเมินผลความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เครือข่ายของ สบร. 
1) ภาพรวมผลการส ารวจความพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้เครือข่ายของ สบร. 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้ เครือข่ายของ สบร. พิจารณาจากข้อมูลระดับ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของแหล่งเรียนรู้เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK park) จ านวน 
9 แห่ง และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ จ านวน 4 แห่ง พบว่า ในภาพรวมผู้ใช้บริการเครือข่ายมีระดับ 
“ความพึงพอใจมากที่สุด” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 92.01 (Top-2-Boxes 
ร้อยละ 97.05) หากพิจารณาแต่ละแหล่งเรียนรู้เครือข่าย พบว่า ความพึงพอใจของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ 
การเรียนรู้มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.58  
(Top-2-Boxes ร้อยละ 98.15) รองลงมาคือ เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK park) อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.52 
หรือคิดเป็นร้อยละ 90.45 (Top-2-Boxes ร้อยละ 95.96) รายละเอียดดังแผนภูมทิี่ 36 

 

แผนภูมิที่ 36 ผลการส ารวจความพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้เครือข่ายของ สบร.  

 หากพิจารณาระดับภาพรวมความพึงพอใจเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK park) แต่ละเครือข่าย 
พบว่า อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 4.69 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 93.85 รองลงมาคือ อุทยานการเรียนรู้พิษณุโลกอยู่ที่ 4.68  
(ร้อยละ 93.50) ถัดมาคือ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) อยู่ที่ 4.61 (ร้อยละ 92.29) อุทยาน 
การเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) อยู่ที่ 4.55 (ร้อยละ 90.94) อุทยานการเรียนรู้ภูเก็ต (PK Park) อยู่ที่ 4.54 
(ร้อยละ 90.77) อุทยานการเรียนรู้ล าปาง (LK Park) อยู่ที่ 4.52 (ร้อยละ 90.41) อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด 
อยู่ที่ 4.48 (ร้อยละ 89.60) และอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา (TK Square Korat) อยู่ที่ 4.46  
(ร้อยละ 89.60) ในขณะที่ อุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ที่  4.18  
(ร้อยละ 83.59) รายละเอียดดังตารางที่ 14 
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ตารางท่ี 14 ผลการส ารวจภาพรวมความพึงพอใจเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK park) แตล่ะเครือข่าย 

รายชื่อเครือข่าย 
ความพึงพอใจ 

คะแนนค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
1. อุทยานการเรยีนรูล้ าปาง (LK Park) 4.52 90.41 
2. อุทยานการเรยีนรู้พิษณโุลก 4.68 93.50 
3. อุทยานการเรยีนรู้ร้อยเอ็ด 4.48 89.60 
4. อุทยานการเรยีนรู้นครราชสมีา (TK Square Korat) 4.46 89.14 
5. อุทยานการเรยีนรูส้มุทรสาคร (SK Park) 4.55 90.94 
6. ศูนย์การเรียนรูเ้มืองฉะเชิงเทรา (KCC) 4.61 92.29 
7. อุทยานการเรยีนรู้บ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 4.69 93.85 
8. อุทยานการเรยีนรู้นครหาดใหญ ่ 4.18 83.59 
9. อุทยานการเรยีนรู้ภเูก็ต (PK Park) 4.54 90.77 
ภาพรวมความพึงพอใจต่อการใช้บริการแหล่งเรียนรู้เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK park) 4.52 90.45 
หมายเหตุ การคิดค านวณค่าร้อยละ มาจากการน าค่าเฉลี่ยจริงที่ไม่มีการปัดเศษทศนิยมมาคิดค านวณ จึงท าให้ค่าร้อยละที่ปรากฏมีความแตกต่างกัน 

 ส่วนระดับภาพรวมความพึงพอใจเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แต่ละเครือข่าย พบว่า พิพิธภัณฑ์ 
บ้านดงโฮจิมินห์ฯ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.94 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 98.73 รองลงมาคือ พิพิธภัณฑ์
ภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต และศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมร้อยเอ็ด มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่เท่ากัน 4.65  
(ร้อยละ 93.02) ในขณะที่พิพิธภัณฑ์แมลงสยาม จังหวัดเชียงใหม่ มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ที่ 4.44 
(ร้อยละ 88.89) รายละเอียดดังตารางที่ 15 

ตารางท่ี 15 ผลการส ารวจภาพรวมความพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แต่ละเครือข่าย 

รายชื่อเครือข่าย 
ความพึงพอใจ 

คะแนนค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
1. พิพิธภัณฑ์แมลงสยาม จังหวัดเชียงใหม่ 4.44 88.89 
2. พิพิธภัณฑ์ภเูก็ตไทยหัว จังหวัดภเูก็ต 4.65 93.02 
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมรอ้ยเอ็ด 4.65 93.02 
4. พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจมิินห์ฯ 4.94 98.73 
ภาพรวมความพึงพอใจต่อการใช้บริการแหล่งเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ 4.68  93.58 
หมายเหตุ การคิดค านวณค่าร้อยละ มาจากการน าค่าเฉลี่ยจริงที่ไม่มีการปัดเศษทศนิยมมาคิดค านวณ จึงท าให้ค่าร้อยละที่ปรากฏมีความแตกต่างกัน 

 เมื่อพิจารณาตามประเด็นการส ารวจ พบว่า ทั้งเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK park) และเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มีระดับความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดทุกประเด็น 
โดยหากพิจารณาตามแต่ละแหล่งเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK park) มีระดับ 
ความพึงพอใจอยู่ที่ 4.52 คะแนน โดยด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดที่
ระดับ 4.58 คะแนน รองลงมาคือ ขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์ (4.49 คะแนน) เจ้าหน้าที่หรือ
บุคลากรที่ให้บริการ (4.46 คะแนน) และเนื้อหาสื่อการเรียนรู้ (4.45 คะแนน) ในขณะที่ วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ที่ 4.33 คะแนน 
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 ภาพรวมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.68 คะแนน โดยด้านเจ้าหน้าที่
หรือบุคลากรที่ให้บริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดที่ระดับ 4.78 คะแนน รองลงมาคือ ขั้ นตอนการ
ให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์ (4.69 คะแนน)  ในขณะที่ด้านข้อมูลและวิธีการน าเสนอ และด้านสถานที่และ
สิ่งอ านวยความสะดวกมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดเท่ากันที่ระดับ 4.65 คะแนน เนื่องด้วยไม่มีการส ารวจ
ความพึงพอใจด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ซึ่งได้อ้างอิงแบบ
ส ารวจจากผู้ใช้บริการต้นแบบ รายละเอียดดังแผนภูมทิี่ 37 

 

แผนภูมิที่ 37 ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้เครือข่ายของ สบร. 

2) ภาพรวมผลการส ารวจการได้รับประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เครือข่ายของ สบร. 
 ผลการส ารวจการได้รับประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เครือข่ายของ สบร. พิจารณาจากข้อมูลระดับ
ประโยชน์ที่ได้รับของผู้ใช้บริการของแหล่งเรียนรู้เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK park)  
จ านวน 9 แห่ง และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ จ านวน 4 แห่ง พบว่า ในภาพรวมผู้ใช้บริการมีระดับ  
“การได้รับประโยชน์มากที่สุด” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 92.64 (Top-2-
Boxes ร้อยละ 96.45) หากพิจารณาแต่ละแหล่งเรียนรู้เครือข่าย พบว่า การได้รับประโยชน์ของเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มีระดับการได้รับประโยชน์มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 หรือคิดเป็นร้อยละ 
93.74 (Top-2-Boxes ร้อยละ 96.30) รองลงมาคือ เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK park) อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 
4.58 หรือคิดเป็นร้อยละ 91.53 (Top-2-Boxes ร้อยละ 96.60) รายละเอียดดังแผนภูมทิี่ 38 

 

แผนภูมิที่ 38 ผลการส ารวจการได้รับประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้เครือข่ายของ สบร. 
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 หากพิจารณาระดับภาพรวมการได้รับประโยชน์ตามแต่ละเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK park) 
พบว่า อุทยานการเรียนรู้พิษณุโลกมีระดับประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.74 คะแนน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 94.70 รองลงมาคือ อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอยู่ที่ 4.70 
(ร้อยละ 94.02) ถัดมาคือ อุทยานการเรียนรู้ภูเก็ต (PK Park)  อยู่ที่ 4.67 (ร้อยละ 93.33) ศูนย์การเรียนรู้ 
เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) อยู่ที่ 4.66 (ร้อยละ 93.29) อุทยานการเรียนรู้ล าปาง (LK Park) และอุทยาน 
การเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากันอยู่ที่ 4.56 (ร้อยละ 91.29) อุทยานการเรียนรู้
ร้อยเอ็ดอยู่ที่ 4.51 (ร้อยละ 90.10) และอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา (TK Square Korat) อยู่ที่ 4.46  
(ร้อยละ 89.14) ในขณะที่อุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่มีระดับประโยชน์ที่ได้รับน้อยที่สุดอยู่ที่ 4.33  
(ร้อยละ 86.67) รายละเอียดดังตารางที่ 16 

ตารางท่ี 16 ผลการส ารวจภาพรวมการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้  
(TK park) แต่ละเครือข่าย 

รายชื่อเครือข่าย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

คะแนนค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
1. อุทยานการเรียนรู้ล าปาง (LK Park) 4.56 91.29 
2. อุทยานการเรียนรู้พิษณุโลก 4.74 94.70 
3. อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด 4.51 90.10 
4. อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา (TK Square Korat) 4.46 89.14 
5. อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) 4.56 91.29 
6. ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 4.66 93.29 
7. อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 4.70 94.02 
8. อุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่ 4.33 86.67 
9. อุทยานการเรียนรู้ภูเก็ต (PK Park) 4.67 93.33 
ภาพรวมการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการแหล่งเรียนรู้เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK park) 4.58 91.53 
หมายเหตุ การคิดค านวณค่าร้อยละ มาจากการน าค่าเฉลี่ยจริงที่ไม่มีการปัดเศษทศนิยมมาคิดค านวณ จึงท าให้ค่าร้อยละที่ปรากฏมีความแตกต่างกัน 

 ส่วนระดับภาพรวมการได้รับประโยชน์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้  แต่ละเครือข่าย พบว่า 
พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ฯ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.81 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 96.19 รองลงมาคือ  
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมร้อยเอ็ดอยู่ที่ 4.68 (ร้อยละ 93.65) ถัดมาคือ พิพิธภัณฑ์แมลงสยาม  
จังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ 4.67 (ร้อยละ 93.33) ในขณะที่พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต มีระดับความ 
พึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ที่ 4.59 (ร้อยละ 91.75) รายละเอียดดังตารางที่ 17 

ตารางท่ี 17 ผลการส ารวจภาพรวมการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แต่ละ
เครือข่าย 

รายชื่อเครือข่าย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

คะแนนค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
1. พิพิธภัณฑ์แมลงสยาม จังหวัดเชียงใหม่ 4.67 93.33 
2. พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต 4.59 91.75 
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมร้อยเอ็ด 4.68 93.65 
4. พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ฯ 4.81 96.19 
ภาพรวมการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการแหล่งเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ 4.69 93.74 
หมายเหตุ การคิดค านวณค่าร้อยละ มาจากการน าค่าเฉลี่ยจริงที่ไม่มีการปัดเศษทศนิยมมาคิดค านวณ จึงท าให้ค่าร้อยละที่ปรากฏมีความแตกต่างกัน 
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3) ผลการประเมินผลความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เครือข่ายของ สบร. 
 ผลการส ารวจข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามผู้ใช้บริการเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK park) 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ  

 จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง ผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK park)  
จ านวน 470 ตัวอย่าง โดยมีสัดส่วนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ประกอบด้วย เพศหญิง 280 คน (ร้อยละ 
59.57) และเพศชาย 190 คน (ร้อยละ 40.43) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุต่ ากว่า 13 ปี (ร้อยละ 
18.51) รองลงมาคือ ช่วงอายุ 13-15 ปี (ร้อยละ 17.66) และ ช่วงอายุ 40-49 ปี (ร้อยละ 12.98) โดยกลุ่มที่มี
อายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มอายุที่มีสัดส่วนในการเข้าใช้บริการน้อยที่สุด (ร้อยละ 4.68) ผู้เข้ามาใช้บริการส่วน
ใหญ่มีการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 25.53) รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 
24.04) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากการส ารวจ พบว่า มากกว่าร้อยละ 50 ของผู้มาใช้บริการเป็น
นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 57.02)   

                                          

 

    

แผนภูมิที่ 39 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ แผนภูมิท่ี 39 
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1.2 พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ  

 จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง สัดส่วนจ านวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้  
(TK park) ได้แก่ อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา จ านวน 54 คน (ร้อยละ 11.49) รองลงมาคือ อุทยาน 
การเรียนรู้ร้อยเอ็ด จ านวน 53 คน (ร้อยละ 11.28) และอุทยานการเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา จ านวน 53 คน 
(ร้อยละ 11.28) โดยแหล่งเรียนรู้เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ล าปาง และอุทยานการเรียนรู้สมุท รสาคร  
จ านวน 51 คน (เท่ากันที่ร้อยละ 10.85) 

ส่วนใหญ่ใช้บริการมาแล้ว 1-3 ปี (ร้อยละ 43.83) รองลงมาคือ ใช้บริการมาแล้ว 6 เดือน – 1 ปี  
(ร้อยละ 14.26) และน้อยกว่า 6 เดือน (ร้อยละ 13.62) โดยผู้ใช้บริการมาแล้ว 4 ปี – 5 ปี เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วน
น้อยที่สุด (ร้อยละ 7.87) เมื่อกล่าวถึงความถี่ในการเข้าใช้บริการ ส่วนใหญ่มาใช้บริการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
(ร้อยละ 26.84) รองลงมาคือ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง (ร้อยละ 24.70) และ 2-3 เดือนครั้ง (ร้อยละ 12.59) 

      ซึ่งจะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่เข้ามาใช้บริการคนเดียว (ร้อยละ 35.53) รองลงมาคือ ครอบครัว  
(ร้อยละ 31.91) และ มากับเพ่ือน (ร้อยละ 31.49) และเมื่อส ารวจระยะเวลาในการเข้าใช้บริการ พบว่า  
โดยส่วนใหญ่เข้าใช้บริการประมาณ 1 – 2 ชั่วโมงต่อวัน (ร้อยละ 42.34)  รองลงมาคือ 3 - 4 ชั่วโมงต่อวัน 
(ร้อยละ 33.62) และ 5-6 ชั่วโมงต่อวัน (ร้อยละ 14.68) ในขณะที่ผู้ใช้บริการมากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวันเป็นกลุ่ม
ที่มีสัดส่วนน้อยที่สุด (ร้อยละ 3.40) 
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แผนภูมิที่ 40 พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ แผนภูมิท่ี 40 

1.3 ช่องทางประชาสัมพันธ์ 

 เมื่อส ารวจช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ท าให้ผู้ใช้บริการรู้จักแหล่งเรียนรู้เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้  
(TK park) พบว่า เพ่ือน/ญาติ/คนรู้จักแนะน า เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ท าให้ผู้ใช้บริการรู้จักแหล่งเรียนรู้
เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK park) มากที่สุด (ร้อยละ 71.91) ซึ่งจะเห็นได้ว่า มีความโดดเด่นกว่าช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ อ่ืนๆ รองลงมาคือ ผ่านมาโดยบังเอิญ (ร้อยละ 17.66 ) และสื่อสังคมออนไลน์  
(ร้อยละ 10.64) ในทางกลับกัน ช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ท าให้คนรู้จักน้อยที่สุดคือ โฆษณาทางโทรทัศน์  
(ร้อยละ 0.85) 

 

แผนภูมิที่ 41 ช่องทางผู้ใช้บริการรู้จักเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK park) แผนภูมิท่ี 41 
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1.4 การมาใช้บริการ  

 เมื่อส ารวจเหตุผลส าคัญที่ท าให้เข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK park) 
พบว่า เหตุผลที่ 3 อันดับแรกได้แก่ มีหนังสือ/นิตยสาร/สิ่งพิมพ์/สื่อมัลติมีเดีย/ฐานข้อมูล/สารสนเทศอ่ืนๆ  
ที่ทันสมัย (ร้อยละ 79.79) รองลงมาคือ มีบรรยากาศที่กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ 
(ร้อยละ 68.72) และ เดินทางมาใช้บริการสะดวก (ร้อยละ 56.38)  

 ซึ่งเมื่อสอบถามถึงเหตุผลที่ส าคัญที่สุดที่ท าให้เข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ 
(TK park)  พบว่า ผลที่ได้สอดคล้องกับการส ารวจข้างต้น คือ เหตุผลที่ส าคัญที่สุด 3 อันดับแรก  ได้แก่  
มีหนังสือ/นิตยสาร/สิ่งพิมพ์/สื่อมัลติมีเดีย/ฐานข้อมูล/สารสนเทศอ่ืนๆ ที่ทันสมัย (ร้อยละ 46.81) รองลงมาคือ 
มีบรรยากาศที่กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ (ร้อยละ 21.06) และเดินทางมาใช้บริการ
สะดวก (ร้อยละ 14.04)  

 

แผนภูมิที่ 42 เหตุผลที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK park) แผนภูมิท่ี 42 

1.5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK park) พบว่า  
ในภาพรวมของแหล่งเรียนรู้เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK park) มีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.52 คะแนน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 90.45เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจต่อสถานที่และ 
สิ่งอ านวยความสะดวกมีคะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ที่  4 .58 คะแนน (ร้อยละ 91.66) รองลงมาคือ  
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์อยู่ที่ 4.49 คะแนน (ร้อยละ 89.73) และ 
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการอยู่ที่  4.46 คะแนน (ร้อยละ 89.30) ถัดมาคือ  
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ณ ห้องสมุดอยู่ที่  4.45 คะแนน (ร้อยละ 88.9489) ในขณะที่ 
ความพึงพอใจต่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์  มีคะแนนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ที่ 4.33 คะแนน  
(ร้อยละ 86.61) 
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ตารางท่ี 18 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ตารางท่ี 18  

ความพึงพอใจ คะแนนค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ความพึงพอใจต่อเนื้อหา สื่อการเรยีนรู้ ที่มีในห้องสมุด 4.45 88.94 
ความพึงพอใจต่อสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก 4.58 91.66 
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบคุลากรที่ให้บริการ 4.46 89.30 
ความพึงพอใจต่อข้ันตอนการให้บริการ ณ จดุประชาสัมพันธ ์ 4.49 89.73 
ความพึงพอใจต่อวัสดุ อุปกรณ์ ครภุัณฑ์และคอมพิวเตอร ์ 4.33 86.61 
ความพึงพอใจต่อภาพรวมการใช้บริการอุทยานการเรียนรู้/ศูนย์การเรียนรู…้….... 4.52 90.45 
หมายเหตุ การคิดค านวณค่าร้อยละ มาจากการน าค่าเฉลี่ยจริงที่ไม่มีการปัดเศษทศนิยมมาคิดค านวณ จึงท าให้ค่าร้อยละที่ปรากฏมีความแตกต่างกัน 

 ผลการส ารวจเรื่องความพึงพอใจต่อเนื้อหา สื่อการเรียนรู้ ที่มีในห้องสมุด ของแหล่งเรียนรู้
เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK park) พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมต่อเนื้อหา สื่อการเรียนรู้ ที่มีในห้องสมุด 
มีคะแนน 4.45 คะแนน โดยหนังสืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ได้รับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ที ่ 
4.42 คะแนน รองลงมาคือ การจัดวางหนังสือและสื่ออ่ืนๆ พร้อมป้ายหมวดหมู่ที่เป็นระเบียบ  (4.37 คะแนน) 
ความหลากหลายของประเภทหนังสือ (4.35 คะแนน ) และหนังสือมีความเพียงพอต่อการใช้บริการ  
(4.30 คะแนน) ถัดมาคือ ความหลากหลายของสื่อมัลติมีเดีย สื่อมัลติมีเดียอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และ
กิจกรรมนิทรรศการที่จัดขึ้น (คะแนนเท่ากันอยู่ที่ 4.25 คะแนน) ความทันสมัยของหนังสือ (4.23 คะแนน)  
ในส่วนของ สื่อมัลติมีเดียมีความเพียงพอต่อการใช้บริการ และความทันสมัยของสื่อมัลติมีเดีย (คะแนนเท่ากัน
อยู่ที่  4.22 คะแนน ) ขณะที่การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดและระบบในการสืบค้นหนังสือ  
ได้รับคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ที่ 4.19 คะแนน    

 

แผนภูมิที่ 43 ความพึงพอใจต่อเนื้อหา สื่อการเรียนรู้ ที่มีในห้องสมุด แผนภูมิท่ี 43 
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 ผลการส ารวจเรื่องความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งเรียนรู้เครือข่าย
อุทยานการเรียนรู้ (TK park) พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกมีคะแนน 
4.58 คะแนน โดยความสะอาดของสถานที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ที่ 4.60 คะแนน รองลงมา
คือ โต๊ะ และที่นั่งมีความสะดวกสบาย การจัดแบ่งพ้ืนที่ในการใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และการออกแบบ
ตกแต่งสถานที่มีความสวยงาม บรรยากาศดี (คะแนนเท่ากันอยู่ที่ 4.53 คะแนน) ถัดมาคือ แสงสว่าง  
มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน (4.51 คะแนน) และ โต๊ะและท่ีนั่งมีความเพียงพอต่อการใช้งาน (4.50 คะแนน) 
ในขณะที่ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ บอกจุดบริการต่างๆ ชัดเจนสังเกตง่าย ได้รับคะแนนความพึงพอใจ
น้อยที่สุดอยู่ที่ 4.39 คะแนน    

 

แผนภูมิที่ 44 ความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก แผนภูมิท่ี 44 

 ผลการส ารวจเรื่องความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ของแหล่งเรียนรู้เครือข่าย
อุทยานการเรียนรู้ (TK park) พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการมีคะแนน 
4.46 คะแนน โดยความเหมาะสมในการแต่งกายเรียบร้อย ได้รับคะแนนความพึ งพอใจมากที่สุดอยู่ที่  
4.48 คะแนน ซึ่งมีคะแนนมากกว่าความพึงพอใจโดยรวม และมีความโดดเด่นเมื่อเทียบกับคะแนน  
ความพึงพอใจในประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และเจ้าหน้าที่ 
มีเพียงพอส าหรับสอบถามหรือให้ค าแนะน าบริการ (คะแนนเท่ากันอยู่ที่ 4.42 คะแนน) และยิ้มแย้มแจ่มใส 
พูดจาสุภาพ (4.39 คะแนน) ในขณะที่ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการตอบข้อซักถาม/แก้ปัญหา/ 
ให้ค าแนะน า ได้รับคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ที่ 4.33 คะแนน 

 

แผนภูมิที่ 45 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ แผนภูมิท่ี 45 
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 ผลการส ารวจเรื่องความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์ของแหล่งเรียนรู้
เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้  (TK park) พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมต่อขั้นตอนการให้บริการ  
ณ จุดประชาสัมพันธ์มีคะแนน 4.49 คะแนน โดยความสะดวก ง่ายในการติดต่อเข้ารับบริการ ได้รับคะแนน
ความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ที่ 4.50 คะแนน รองลงมาคือ การให้บริการตามล าดับก่อน -หลัง (4.45 คะแนน) 
และความสะดวกของการสอบถามข้อมูล/ร้องเรียน/แนะน าบริการ (4.43 คะแนน) ในขณะที่การแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกบัการใช้บริการ/กิจกรรมได้รับคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ที่ 4.39 คะแนน 

 

แผนภูมิที่ 46 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์ แผนภูมิท่ี 46 

 ผลการส ารวจเรื่องความพึงพอใจต่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ของแหล่งเรียนรู้
เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK park) พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมต่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์ มีคะแนน 4.33 คะแนน โดยความพร้อมใช้งานของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
(4.28 คะแนน)  ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ (4.28 คะแนน)  และวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ มีความทันสมัย (4.28 คะแนน) มีคะแนนที่เท่ากัน  

 

แผนภูมิที่ 47 ความพึงพอใจต่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ แผนภูมิท่ี 47 

 ผลการส ารวจเรื่องความพึงพอใจต่อภาพรวมการใช้บริการ ของแหล่งเรียนรู้เครือข่ายอุทยานการ
เรียนรู้ (TK park) พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมต่อภาพรวมการใช้บริการมีคะแนน 4.52 คะแนน โดย เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการได้รับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ที่ 4.56 
คะแนน ซึ่งมีคะแนนมากกว่าความพึงพอใจโดยรวม และมีความโดดเด่นเมื่อเทียบกับคะแนนความพึงพอใจใน
ประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรม นิทรรศการหลากหลายที่เป็นประโยชน์ (4.43 
คะแนน) และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่น่าติดตาม และจัดหาหนังสือและสื่อตาม
กระแสนิยมของผู้ใช้บริการ (4.42 คะแนน) ในขณะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถแสดงความสามารถ ผลงาน 
และความคิดสร้างสรรค์ได้ได้รับคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ที่ 4.40 คะแนน 
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แผนภูมิที่ 48 ความพึงพอใจต่อภาพรวมจากการใช้บริการ แผนภูมิท่ี 48 

1.6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าใช้บริการ ของแหล่งเรียนรู้เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK park) 

 ผลการส ารวจเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าใช้บริการ ของแหล่งเรียนรู้เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ 
(TK park)พบว่า ประโยชน์ที่ได้รับโดยรวมจากองค์กรความรู้ในการเข้าใช้บริการ มีคะแนน 4.58 คะแนน  
หรือคิดเป็นร้อยละ 91.53 โดยผู้ใช้บริการให้ความเห็นว่าได้รับประโยชน์มากที่สุด คือ มีความคุ้มค่าของ 
การใช้บริการเมื่อเทียบกับค่าบริการ/เวลา/การเดินทาง มีคะแนนอยู่ที่ 4.59 คะแนน ซึ่งมีคะแนนมากกว่า
ความพึงพอใจโดยรวม และมีความโดดเด่นเมื่อเทียบกับคะแนนความพึงพอใจในประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ท าให้ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ และมีคุณภาพ (4.56 คะแนน) และสามารถส่งเสริมและ
สร้างนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ (4.55 คะแนน) ถัดมาคือ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
จินตนาการและแรงบันดาลใจ (4.51 คะแนน) และกิจกรรมการเรียนรู้ที่เข้าร่วมสามารถน าไปใช้เพ่ิมทักษะ
ความรู้ในการเรียน การท างานและชีวิตประจ าวัน (4.46 คะแนน) ในขณะที่เรื่องมีความแตกต่างที่น่าสนใจจาก
แหล่งเรียนรู้ประเภทเดียวกัน ได้รับคะแนนความพึงพอใจน้อยทีสุ่ดอยู่ที่ 4.41 คะแนน 

แผนภูมิที่ 49 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้เครือข่าย TK park แผนภูมิท่ี 49 
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ตารางท่ี 19 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้เครือข่าย TK park ตารางท่ี 19 

ประโยชน์ที่ได้รับ คะแนนค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ท าใหไ้ด้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ และมีคณุภาพ 4.56 91.13 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เข้าร่วมสามารถน าไปใช้เพิ่มทักษะความรู้ในการเรียน การท างานและ
ชีวิตประจ าวัน 

4.46 89.18 

สามารถส่งเสริมและสร้างนสิัยรักการอ่านการเรียนรู้ 4.55 91.04 
เป็นแหล่งเรียนรู้ทีส่ามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จินตนาการและแรงบันดาลใจ 4.51 90.18 
มีความแตกต่างท่ีน่าสนใจจากแหล่งเรียนรู้ประเภทเดียวกัน 4.41 88.12 
มีความคุ้มคา่ของการใช้บริการเมือ่เทียบกับค่าบริการ/เวลา/การเดนิทาง 4.59 91.77 
ประโยชน์ที่ได้รับโดยรวมจากองค์ความรู้ในการเข้าใช้บริการ อุทยานการเรียนรู้/ 
ศูนย์การเรียนรู…้….... 

4.58 91.53 

หมายเหตุ การคิดค านวณค่าร้อยละ มาจากการน าค่าเฉลี่ยจริงที่ไม่มีการปัดเศษทศนิยมมาคิดค านวณ จึงท าให้ค่าร้อยละที่ปรากฏมีความแตกต่างกัน 

1.7 การวิเคราะห์ความต้องการ ตามหลัก Kano model 

 ในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งที่จะช่วยท าให้ทราบว่าปัจจัยใดที่ท าให้ผู้ใช้บริการ  
เกิดความพึงพอใจ ซึ่งจะอนุมานได้ว่าปัจจัยนั้นเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บริการ โดยแบ่งประเภทสิ่งที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

 Must be (สิ่งที่จ าเป็นต้องมี) หมายความว่า ปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือให้ผู้ใช้บริการยังคงเลือกใช้
บริการกับองค์กร 

 Performance (สิ่งที่ยิ่งมี ยิ่งดี) หมายความว่า เมื่อปัจจัยนี้เพ่ิม ความพึงพอใจโดยรวมจะเพ่ิม
เช่นกัน 

 Delighter (สิ่งที่ยิ่ งมี ยิ่ งประทับใจ ) หมายความว่า  ปัจจัยที่มีแล้วท าให้ผู้ ใช้บริการเกิด 
ความพึงพอใจมากขึ้นเป็นพิเศษ (ปลื้มปิติ) 

 Indifferent (สิ่งที่มีก็ได้หรือไม่มีก็ได้) หมายความว่า ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวม  
มีหรือไม่มีก็ได้ 

 ในการวิเคราะห์สิ่งที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ เพ่ือต้องการที่จะยกระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สามารถแบ่งประเภทผลกระทบความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
1) ปัจจัยด้านของ Must be เป็นปัจจัยที่ผู้ใช้บริการคาดหวังว่าจะมี โดยผู้ใช้บริการจะบอกหรือไม่บอกก็ได้  
แต่อย่างไรก็ตามถ้าปัจจัยดังกล่าวขาดหายไปผู้ใช้บริการจะเกิดความไม่พึงพอใจขึ้นมาในทันที 2) ปัจจัย 
ด้านของ Performance ซึ่งหากปัจจัยนี้เพ่ิมขึ้น ความพึงพอใจโดยรวมจะเพ่ิมเช่นกัน 3) ปัจจัยด้านของ 
Delighter เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ ถ้ามีปัจจัยดังกล่าวจะท าให้ผู้ใช้บริการ
เกิดความพึงพอใจมากขึ้นเป็นพิเศษ (ปลื้มปิติ) รายละเอียดดังตารางที่ 20 
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ตารางท่ี 20 สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแบ่งตามประเภทผลกระทบความพึงพอใจ 

ประเภท ปัจจัย 
Must be 
(สิ่งที่จ าเป็น 
ต้องมี) 

เนื้อหา สื่อการเรียนรู้ ที่มีในห้องสมุด  
1. การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้หอ้งสมุดและระบบในการสบืค้นหนงัสือ  
2. การจัดวางหนังสือและสื่ออ่ืนๆ พรอ้มป้ายหมวดหมู่ที่เป็นระเบยีบ  
3. ความหลากหลายของประเภทหนงัสือ  
4. ความทันสมัยของหนังสือ  
5. หนังสืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
6. ความหลากหลายของสื่อมัลติมีเดยี  
7. สื่อมัลติมีเดียมีความเพียงพอต่อการใช้บริการ  
8. ความทันสมัยของสื่อมัลติมีเดีย  
9. กิจกรรมและนิทรรศการที่จัดขึ้น  
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  
10. โต๊ะ และที่นั่งมีความสะดวกสบาย  
11. แสงสว่างมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน  
12. จัดแบ่งพ้ืนท่ีในการใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างเหมาะสม  
13. ความสะอาดของสถานท่ี  
14. การออกแบบตกแต่งสถานท่ีมีความสวยงาม บรรยากาศด ี  
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ  
15. ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการตอบข้อซักถาม/แก้ปญัหา/ให้ค าแนะน า  
16. ยิ้มแย้มแจม่ใส พูดจาสุภาพ  
17. มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ  
18. เจ้าหน้าท่ีมีเพยีงพอส าหรับสอบถามหรือให้ค าแนะน าบริการ  
ขั้นตอนการให้บริการ  
19. ความสะดวก ง่ายในการตดิต่อเข้ารับบริการ  
20. การให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง  
21. การแจ้งข้อมูลเกีย่วกับการใช้บริการ/กิจกรรม  
22. ความสะดวกของการสอบถามข้อมูล/ร้องเรียน/แนะน าบริการ  
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์  
23. ความพร้อมใช้งานของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และคอมพิวเตอร์  
24. ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์  
ภาพรวมจากการใช้บริการ  
25. เป็นแหล่งเรียนรู้ทีส่ามารถแสดงความสามารถ ผลงาน และความคิดสร้างสรรคไ์ด้  
26. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกจิกรรม นิทรรศการหลากหลายที่เป็นประโยชน์ 
27. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มคีวามสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ  

Performance 
(สิ่งที่ยิ่งมี ยิ่งดี) 

เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ  
1. ความเหมาะสมในการแต่งกายเรียบร้อย  

Delighter 
(สิ่งที่ยิ่งมี  
ยิ่งประทับใจ) 

เนื้อหา สื่อการเรียนรู้ ที่มีในห้องสมุด  
1. หนังสือมีความเพยีงพอต่อการใช้บริการ  
2. สื่อมัลติมีเดียอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  
3. ความชัดเจนของป้าย สญัลักษณ์ บอกจุดบริการต่าง ๆ ชัดเจนสังเกตง่าย  
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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

ประเภท ปัจจัย 
4. โต๊ะ และที่นั่งเพียงพอต่อการใช้บริการ   
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์  
5. วัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์และคอมพวิเตอร์มีความทันสมยั  
ภาพรวมจากการใช้บริการ  
6. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มหีนังสือและสือ่การเรียนรู้ใหม่ๆ  ที่น่าติดตาม และจัดหาหนังสือและสื่อตามกระแส

นิยมของผู้ใช้บริการ  

1.8 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาประเด็นส าคัญ (Performance Important Analysis)  

 ในการวิเคราะห์ Performance Important Analysis จะค านวณหาค่า Relative Important  
เพ่ือหาค่าความส าคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจ และระดับคะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็น มาท าการ 
พล็อทลงในกราฟ โดยก าหนดให้ค่าความส าคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจเป็นแกนแนวตั้ง (แกน Y) และก าหนด
ระดับคะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นเป็นแกนแนวนอน (แกน X) มีความส าคัญที่มีต่อความพึงพอใจ
โดยรวม และความพึงพอใจโดยรวมต่อจุดสัมผัสบริการเป็นจุดตัด ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 Quadrant ซึ่งแต่ละ 
Quadrant สามารถอธิบายผลและความหมายได้ ดังนี้ 

 สิ่งที่ต้องรักษาและประชาสัมพันธ์ คือ เป็นเรื่องที่ผู้ ใช้บริการให้ความส าคัญมาก และได้รับ  
ความพึงพอใจมากเช่นกัน ซึ่ งเป็นเรื่องที่สร้างมูลค่า ให้แก่องค์กรจึงควรรักษาไว้และมีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  

 สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน คือ เป็นเรื่องที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องด้วยผู้ใช้บริการให้
ความส าคัญกับเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างมาก แต่ยังมีความเห็นว่าไม่ได้รับการตอบสนองที่ดี หรือยังไม่ได้รับ
ความพึงพอใจเท่าท่ีควร ดังนั้นองค์กรควรที่จะพัฒนาแก้ไขปรับปรุงเป็นล าดับต้นๆ  

 สิ่งที่ต้องปรับปรุงแต่ไม่เร่งด่วน คือ เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความส าคัญแก่เรื่องนั้นๆ เป็นล าดับ
ต้นๆ แต่ยังได้รับความพึงพอใจน้อย อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวอาจจะมีโอกาสพัฒนาเป็นเรื่องที่ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมได้ในอนาคต ดังนั้นองค์กรควรพิจารณาปรับปรุงแต่ไม่เร่งด่วน  

 สิ่งที่ควรรักษาไว้ คือ เป็นเรื่องที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร เนื่องจากผู้รับบริการอาจไม่ได้ให้
ความส าคัญแก่เรื่องนั้นๆ เป็นล าดับต้นๆ แต่ได้รับความพึงพอใจที่มาก จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ควรรักษา
ระดับการบริการดังกล่าวไว้  
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ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อเนื้อหา สื่อการเรียนรู้ ที่มีในห้องสมุด 

 

แผนภาพที่ 14 ผลการวิเคราะห์ Performance Important Analysis เนื้อหา สื่อการเรียนรู้ ที่มีในห้องสมุด
แผนภาพท่ี 14 

 ในด้านเนื้อหา สื่อการเรียนรู้  ที่มีในห้องสมุด พบว่า (6) หนังสืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
(9) ความทันสมัยของสื่อมัลติมีเดีย และ (11) กิจกรรมและนิทรรศการที่จัดขึ้นเป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการให้
ความส าคัญมาก แต่ยังไม่ได้รับความพึงพอใจเท่าที่ควร ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาแก้ไขและควรปรับปรุงอย่าง
เร่งด่วน ในขณะที่ (1) การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดและระบบในการสืบค้นหนังสือ (2) การจัดวาง
หนังสือและสื่ออ่ืนๆ พร้อมป้ายหมวดหมู่ที่เป็นระเบียบ (3) ความหลากหลายของประเภทหนังสือ (4) หนังสือ 
มีความเพียงพอต่อการใช้บริการ (5) ความทันสมัยของหนังสือ (7) ความหลากหลายของสื่อมัลติมีเดีย  
(8) สื่อมัลติมีเดียมีความเพียงพอต่อการใช้บริการ และ (10) สื่อมัลติมีเดียอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เป็นเรื่องที่
ต้องแก้ไขปรับปรุงแต่ไม่เร่งด่วน เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความส าคัญในล าดับต้นๆ 

 

  

ควรปรบัปรงุอย่างเรง่ดว่น  
 

6. หนังสืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
9. ความทันสมัยของสื่อมัลติมีเดีย 
11. กิจกรรมและนิทรรศการที่จัดขึ้น 

 

สิ่งที่ต้องปรบัปรุงแต่ไม่เร่งด่วน  
 

1. การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดและระบบใน
การสืบค้นหนังสือ  

2. การจัดวางหนังสือและสื่ออื่นๆ พร้อมป้ายหมวดหมู่ที่เป็น
ระเบียบ 

3. ความหลากหลายของประเภทหนังสือ  
4. หนังสือมีความเพียงพอตอ่การใช้บริการ 
5. ความทันสมัยของหนังสือ  
7. ความหลากหลายของสื่อมัลติมีเดีย 
8. สื่อมัลติมีเดียมีความเพียงพอตอ่การใช้บริการ 
10. สื่อมัลติมีเดียอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
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ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  

 

 
แผนภาพที่ 15 ผลการวิเคราะห์ Performance Important Analysis สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกแผนภาพท่ี 15 

 ในด้านความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า (6) ความสะอาดของสถานที่  
เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมากและได้รับความพึงพอใจมากเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรรักษาไว้และ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกัน (7) การออกแบบตกแต่งสถานที่มีความสวยงาม บรรยากาศดี  
เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมากแต่ยังไม่ได้รับความพึงพอใจเท่าที่ควร ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาแก้ไข
และควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วนขณะที่ (1) ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ บอกจุดบริการต่างๆ ชัดเจนสังเกต
ง่าย (2) โต๊ะ และที่นั่งมีความสะดวกสบาย (3) โต๊ะ และที่นั่งเพียงพอต่อการใช้บริการ (4) แสงสว่างมีความ
เหมาะสมต่อการใช้งาน และ (5) จัดแบ่งพ้ืนที่ในการใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไข
ปรับปรุงแต่ไม่เร่งด่วน เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความส าคัญในล าดับต้นๆ 

 

 

 

 

 

 

  

สิ่งที่ต้องรักษา และประชาสมัพันธ ์  
 

6. ความสะอาดของสถานที ่
 

ควรปรบัปรงุอย่างเรง่ดว่น  
 

7. การออกแบบตกแต่งสถานที่มีความสวยงาม 
บรรยากาศด ี

 

สิ่งที่ต้องปรบัปรุงแต่ไม่เร่งด่วน  
 

1.ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ บอกจุดบริการ
ต่างๆ ชัดเจนสังเกตง่าย 

2. โต๊ะ และที่นั่งมีความสะดวกสบาย  
3. โต๊ะ และที่นั่งเพียงพอต่อการใช้บริการ 
4. แสงสว่างมีความเหมาะสมตอ่การใช้งาน 
5. จัดแบ่งพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ได้อยา่งเหมาะสม 
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ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 

 

 

 

แผนภาพที่ 16 ผลการวิเคราะห์ Performance Important Analysis เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการแผนภาพท่ี 16 

 ในด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ พบว่า (4) ความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ และ (5) เจ้าหน้าที่มีเพียงพอส าหรับสอบถามหรือให้ค าแนะน าบริการ เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการให้
ความส าคัญมาก แต่ยังไม่ได้รับความพึงพอใจเท่าที่ควร ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาแก้ไขและควรปรับปรุงอย่าง
เร่งด่วน ขณะที่ (1) ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการตอบข้อซักถาม/แก้ปัญหา/ให้ค าแนะน า  
และ (2) ยิ้มแย้มแจ่มใส และพนักงานพูดจาสุภาพ เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุงแต่ไม่เร่งด่วน เพราะเป็นสิ่งที่
ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความส าคัญในล าดับต้นๆ ในส่วนของ (3) ความเหมาะสมในการแต่งกายเรียบร้อย  
เป็นสิ่งที่ท าได้ดีและควรรักษาไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ควรปรบัปรงุอย่างเรง่ดว่น  
 

4. มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
5. เจ้าหน้าที่มีเพยีงพอส าหรับสอบถามหรือให้ค าแนะน า   
    บริการ 
 

สิ่งที่ต้องปรบัปรุงแต่ไม่เร่งด่วน  
 

1.ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการตอบข้อ      
   ซักถาม/แกป้ัญหา/ให้ค าแนะน า 
2. ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ 
 

สิ่งที่ควรรกัษาไว้  
 

3. ความเหมาะสมในการแต่งกายเรียบรอ้ย 
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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 17 ผลการวิเคราะห์ Performance Important Analysis ขั้นตอนการให้บริการ  
ณ จุดประชาสัมพันธ์แผนภาพท่ี 17 

 ในด้านขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์ พบว่า (4) ความสะดวกของการสอบถามข้อมูล/
ร้องเรียน/แนะน าบริการ เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมาก แต่ยังไม่ได้รับความพึงพอใจเท่าที่ควร  
ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาแก้ไขและควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ขณะที่ (2) การให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 
และ (3) การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ/กิจกรรม เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุงแต่ไม่เร่งด่วน เพราะเป็น
สิ่งที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความส าคัญในล าดับต้นๆ ในส่วนของ (1) ความสะดวก ง่ายในการติดต่อเข้ารับบริการ
เป็นสิ่งที่ท าได้ดีและควรรักษาไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ควรปรบัปรงุอย่างเรง่ดว่น  
 

4. ความสะดวกของการสอบถามขอ้มูล/ร้องเรียน/แนะน า    
    บริการ 
 

สิ่งที่ต้องปรบัปรุงแต่ไม่เร่งด่วน  
 

2. การให้บริการตามล าดับกอ่น-หลัง 
3. การแจ้งข้อมูลเกีย่วกับการใช้บริการ/กิจกรรม 
 

สิ่งที่ควรรกัษาไว้  
 

1. ความสะดวก ง่ายในการติดต่อเข้ารับบริการ 
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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 

 

 
แผนภาพที่ 18 ผลการวิเคราะห์ Performance Important Analysis วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์แผนภาพ

ท่ี 18 

 ในด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ พบว่า (3) วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์มีความ
ทันสมัย เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมาก แต่ยังไม่ได้รับความพึงพอใจเท่าที่ควร ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้ อง
พิจารณาแก้ไขและควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ในขณะที่ (1) ความพร้อมใช้งานของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ และ (2) ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุง
แต่ไม่เร่งด่วน เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความส าคัญในล าดับต้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

  

ควรปรบัปรงุอย่างเรง่ดว่น  
 

3. วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์มีความทันสมัย 
 

สิ่งที่ต้องปรบัปรุงแต่ไม่เร่งด่วน  
 

1. ความพร้อมใช้งานของวัสด ุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ  
    คอมพิวเตอร ์
2. ความเพียงพอของวัสดุ อปุกรณ์ ครุภณัฑ์และ   
    คอมพิวเตอร ์
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ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการใช้บริการเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK park)   

 

 

แผนภาพที่ 19 ผลการวิเคราะห์ Performance Important Analysis การใช้บริการ 
เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK park)แผนภาพท่ี 19 

 ในด้านความพึงพอใจโดยรวมของเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK park) พบว่า (4) เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ที่มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมากและได้รับความพึงพอใจ
มากเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรรักษาไว้และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ (1) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
หนังสือและสื่อการเรียนรู้ ใหม่ๆ ที่น่าติดตาม และจัดหาหนังสือและสื่อตามกระแสนิยมของผู้ใช้บริกา ร  
(2) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถแสดงความสามารถ ผลงาน และความคิดสร้างสรรค์ได้  และ  
(3) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรม นิทรรศการหลากหลายที่เป็นประโยชน์ เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุงแต่ 
ไม่เร่งด่วน เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความส าคัญในล าดับต้นๆ 

 

 

 

 

  

สิ่งที่ต้องรักษา และประชาสมัพันธ ์  
 

4. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้   
   บรกิาร 
สิ่งที่ต้องปรบัปรุงแต่ไม่เร่งด่วน  
 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่น่า   
ติดตาม และจัดหาหนังสือและสือ่ตามกระแสนิยมของ  
ผู้ใช้บริการ 

2. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถแสดงความสามารถ ผลงาน    
    และความคิดสร้างสรรค์ได้ 
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรม นิทรรศการหลากหลายที่  
    เป็นประโยชน ์
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ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK park)   

 

แผนภาพที่ 20 ผลการวิเคราะห์ Performance Important Analysis โดยรวมต่อการใช้บริการ 
เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK park)แผนภาพท่ี 20 

 ในด้านความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการของเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ในหัวข้อ
ต่างๆ พบว่า (4) ขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์ และ (5) วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมาก แต่ยังไม่ได้รับความพึงพอใจเท่าที่ควร ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาแก้ไข
และควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ขณะที่ (1) เนื้อหา สื่อการเรียนรู้ ที่มีในห้องสมุด และ (3) เจ้าหน้าที่หรือ
บุคลากรที่ให้บริการ เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุงแต่ไม่เร่งด่วน เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความส าคัญ
ในล าดับต้นๆ ในส่วนของ (2) สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นสิ่งที่ท าได้ดีและควรรักษาไว้ 

  

ควรปรบัปรงุอย่างเรง่ดว่น  
 

4. ความพึงพอใจโดยรวมต่อขั้นตอนการให้บริการ  
ณ จุดประชาสัมพันธ ์

5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์และ  
    คอมพิวเตอร ์
 

สิ่งที่ต้องปรบัปรุงแต่ไม่เร่งด่วน  
 

1. ความพึงพอใจโดยรวมต่อเนื้อหา สือ่การเรียนรู้ ที่มีใน
ห้องสมุด 

3. ความพึงพอใจโดยรวมต่อเจา้หน้าทีห่รือบุคลากรที่  
    ให้บริการ 
 

สิ่งที่ควรรกัษาไว้  
 

2. ความพึงพอใจโดยรวมต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความ 
    สะดวก 
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 ผลการส ารวจข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามผู้ใช้บริการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้  
1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ  

 จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง ผู้ ใช้บริการของแหล่งเรียนรู้ เครือข่าย พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้  
จ านวน 54 ตัวอย่าง โดยมีสัดส่วนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ประกอบด้วย เพศหญิง 30 คน (ร้อยละ 55.56) 
และเพศชาย 24 คน (ร้อยละ44.44) กลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุต่ ากว่า 13 ปี  
(ร้อยละ 24.07) รองลงมาคือ ช่วงอายุ 40-49 ปี (ร้อยละ 18.52) และ ช่วง 30-39 ปี (ร้อยละ 16.67) โดยกลุ่ม
ที่มีช่วงอายุ 19-22 ปี ช่วงอายุ 50-59 ปี และช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มช่วงอายุที่มีสัดส่วนน้อยที่สุด 
(เท่ากันที่ร้อยละ 1.85) ผู้เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 29.63) 
รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 24.07) และ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
(เท่ากันที่ร้อยละ 14.81) จากการส ารวจ พบว่า เกือบร้อยละ 50 ของผู้มาใช้บริการเป็นนักเรียน/นักศึกษา 
(ร้อยละ 51.85)   

                                       

 

 

แผนภูมิที่ 50 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ แผนภูมิท่ี 50 
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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

1.2 พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ  

 จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง สัดส่วนผู้ใช้บริการของแหล่งเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ได้แก่ 
พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมร้อยเอ็ด และพิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ฯ  
จ านวน 14 คน (เท่ากันที่ร้อยละ 25.93) โดยแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์แมลงสยาม มีสัดส่วนผู้ไปใช้บริการ  
น้อยทีสุ่ด จ านวน 12 คน (ร้อยละ 22.22)  

 ส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 70 มาใช้บริการเป็นครั้งแรก (ร้อยละ 68.52) รองลงมาคือ 1-2 ครั้งต่อปี  
(ร้อยละ 18.52) และ 3 -4 ครั้งต่อปี (ร้อยละ 11.11) โดยผู้ใช้บริการมากกว่า 4 ครั้งต่อปีมีสัดส่วนที่น้อยที่สุด 
(ร้อยละ 1.85) ซึ่งส่วนใหญ่เข้ามาใช้บริการกับครอบครัว (ร้อยละ50.00) รองลงมาคือ มากับสถานศึกษา  
(ร้อยละ 27.78 ) ขณะที่การเข้าใช้บริการกับเพ่ือนและคณะทัวร์ เป็นสัดส่วนที่น้อยที่สุด (เท่ากันที่ 
ร้อยละ 11.11 ) มากไปกว่านั้นเมื่อส ารวจระยะเวลาในการเข้าใช้บริการ พบว่า การเข้าใช้บริการ  
30 นาที - 1 ชั่วโมงต่อวัน มากที่สุด (ร้อยละ 55.56) รองลงมาคือ น้อยกว่า 30 นาที (ร้อยละ 16.67) และ  
1 ชั่วโมงขึ้นไป – 2 ชั่วโมง (ร้อยละ 14.81) ในขณะที่การเข้าใช้บริการ มากกว่า 2 ชั่วโมง เป็นสัดส่วนน้อย
ที่ สุ ด  
(ร้อยละ 12.96)  

  

 

แผนภูมิที่ 51 พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ แผนภูมิท่ี 51 
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1.3 ช่องทางประชาสัมพันธ์ 

 เมื่อส ารวจช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ท าให้ผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ พบว่า 
เพ่ือน/ญาติ/คนรู้จักแนะน า เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ท าให้ผู้ใช้บริการรู้จักแหล่งเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้ มากที่สุด (ร้อยละ 68.52) ซึ่งจะเห็นได้ว่า มีความโดดเด่นเมื่อเทียบกับช่องทางการประชาสัมพันธ์
อ่ืนๆ รองลงมาคือ สื่อสังคมออนไลน์ (ร้อยละ 14.81) เว็บไซต์ของมิวเซียมไทยแลนด์ (ร้อยละ 12.96)  
ในทางกลับกัน ช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ท าให้คนรู้จักน้อยที่สุดคือ จากเอกสาร/แผ่นพับ และเว็บไซต์ของ 
มิวเซียมไทยแลนด์ (เท่ากันที่ร้อยละ 9.26) 

 

แผนภูมิที่ 52 ช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ท าให้รู้จักแหล่งเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ แผนภูมิท่ี 52 

1.4 การมาใช้บริการ  

 เมื่อส ารวจเหตุผลส าคัญที่ท าให้เข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ พบว่า 
เหตุผล 3 อันดับแรก ได้แก่ ต้องการเรียนรู้เรื่องราวในพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้นั้นๆ (ร้อยละ 66.67) รองลงมา
คือ เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจวันหยุด (ร้อยละ 62.96) และเพ่ือชมนิทรรศการชั่วคราว/กิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 
(ร้อยละ 42.59)  

 ซึ่งเมื่อสอบถามถึงเหตุผลที่ส าคัญที่สุดที่ท าให้เข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้เครือข่าย พิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้ พบว่า เหตุผลที่ส าคัญที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจวันหยุด (ร้อยละ 22.22) รองลงมา
คือ ต้องการเรียนรู้เรื่องราวในพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้นั้นๆ (ร้อยละ 20.37) และให้บุตรหลานได้เรียนรู้
เรื่องราวในพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้นั้นๆ (ร้อยละ 18.52)  



 

80 
 

งานประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 | Final Report 

 

บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

 

แผนภูมิที่ 53 เหตุผลที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ แผนภูมิท่ี 53 

1.5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ พบว่า ในภาพรวมของ
แหล่งเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.68 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 
94.73 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรมีคะแนน
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ท่ี 4.78 คะแนน (ร้อยละ 94.24) รองลงมาคือ ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการมีอยู่
ที่  
4.69 คะแนน (ร้อยละ 94.07) ในขณะที่ความพึงพอใจต่อข้อมูลและวิธีการน าเสนอ และความพึงพอใจต่อ
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกมีคะแนนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากันอยู่ที่ 4.65 คะแนน (ร้อยละ 92.92 และ 
92.59 ตามล าดับ) 

ตารางท่ี 21 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ตารางท่ี 21 

ความพึงพอใจ คะแนนค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ความพึงพอใจต่อข้อมูลและวิธีการน าเสนอ 4.65 92.92 
ความพึงพอใจต่อสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก 4.65 92.59 
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบคุลากร 4.78 94.24 
ความพึงพอใจต่อข้ันตอนการให้บริการ ณ จดุประชาสัมพันธ ์ 4.69 94.07 
ความพึงพอใจต่อภาพรวมการใช้บริการพิพิธภัณฑ/์แหล่งเรียนรู ้ 4.68 94.73 
หมายเหตุ  การคิดค านวณค่าร้อยละ มาจากการน าค่าเฉลี่ยจริงที่ไม่มีการปัดเศษทศนิยมมาคิดค านวณ จึงท าให้ค่าร้อยละที่ปรากฏมีความแตกต่างกัน 
 เนื่องจากข้อจ ากัดด้านสถานที่ของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ท าให้ในแบบส ารวจไม่มีการถามความพึงพอใจต่อเนื้อหาการจัดแสดง   
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 ผลการส ารวจเรื่องความพึงพอใจต่อเนื้อหาการจัดแสดงของแหล่งเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ 
การเรียนรู้ ทั้ง 4 แห่ง โดย 1) พิพิธภัณฑ์แมลงสยาม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในเนื้อหา 
การจัดแสดงในส่วนแมลงมีชีวิต 2) พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ฯ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในโซน
ภารกิจลับที่บ้านดง โซนวีรบุรุษ โซนบากบั่นปลดแอก และโซนบ้านดงในอดีต 3) พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว 
จังหวัดภูเก็ต ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในห้องจากแดนพญามังกร ห้องดูอดีต ห้องหนึ่งยุคสมัย  
ห้องโรงเรียนจีน ห้องสัมพันธ์ภูเก็ตจีน ห้องคนจีนสร้างเมือง ห้องครูสุ่นปิ่น และห้องวิถี 4) ศูนย์วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมร้อยเอ็ด ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในงานวันเด็ก นิทรรศการวิทยาศาสตร์ นิทรรศการ
พลังงานไฟฟ้า นิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ และการแสดงท้องฟ้าจ าลอง รายละเอียดคะแนน 
ความพึงพอใจต่อเนื้อหาการจัดแสดงของเครือข่าย ดังตารางที่ 22 และเหตุผลของความพึงพอใจต่อเนื้อหา 
การจัดแสดงของเครือข่าย รายละเอียดดังตารางที่ 23 

ตารางท่ี 22 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาการจัดแสดงของเครือข่าย 

ความพึงพอใจต่อเนื้อหาการจัดแสดง N Mean 

พิพิธภัณฑ์แมลงสยาม  จังหวัดเชียงใหม่ 
1. เนื้อหาส่วนแมลงมีชีวิต  12 4.52 

พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมนิห์ฯ 
2. โซนภารกิจลับท่ีบ้านดง 11 4.88 
3. โซนวีรบุรุษ 1 4.56 
4. โซนบากบั่นปลดแอก 1 4.11 
5. โซนบ้านดงในอดีต 1 4.11 

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว  จังหวัดภูเก็ต 
6. ห้องจากแดนพญามังกร 5 4.67 
7. ห้องดูอดีต 2 4.78 
8. ห้องหนึ่งยุคสมัย 1 4.11 
9. ห้องโรงเรียนจีน 1 4.56 
10. ห้องสัมพันธ์ภูเก็ตจีน 4 4.78 
11. ห้องคนจีนสร้างเมือง 1 5.00 
12. ห้องครูสุ่นปิ่น 1 5.00 
13. ห้องวิถี 1 4.56 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมร้อยเอ็ด 
14. งานวันเด็ก 2 4.33 
15. นิทรรศการวิทยาศาสตร ์ 4 4.33 
16. นิทรรศการพลังงานไฟฟ้า  1 4.11 
17. นิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ 2 4.78 
18. การแสดงท้องฟ้าจ าลอง 8 4.94 
หมายเหตุ : ควรพิจารณาการใช้ข้อมูลอย่างระมัดระวัง เนื่องจากลุ่มตัวอย่างน้อยกว่า 30 ตัวอย่าง 
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ตารางท่ี 23 เหตุผลของความพึงพอใจต่อเนื้อหาการจัดแสดงของเครือข่าย 

ความพึงพอใจต่อเนื้อหาการจัดแสดง เหตุผลของความพึงพอใจดังกล่าว... 

พิพิธภัณฑ์แมลงสยาม  จังหวัดเชียงใหม่ 

1. เนื้อหาส่วนแมลงมีชีวิต   ได้รับรู้สายพันธ์ุ และการด ารงชีวิตของแมลงของผีเสื้อและแมงมุม 
 จ านวนของผีเสื้อในส่วนแมลงมีชีวิตมีน้อยเกินไป 

พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมนิห์ฯ 

2. โซนภารกิจลับท่ีบ้านดง 
 รูปแบบการน าเสนอมีความแปลกใหม่ ทันสมัย ท าให้กิจกรรมมคีวาม

น่าสนใจ 
 ได้เรียนรู้ประวัตศิาสตร์ของบ้านดง 

3. โซนวีรบุรุษ  ท าให้เกิดแรงบันดาลใจ จากเรื่องราวของความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  
ได้รับรู้ว่าหากมคีวามมุ่งมั่น จะน าไปสู่การประสบความส าเร็จ 

4. โซนบากบั่นปลดแอก  รูปแบบการน าเสนอมีความทันสมยั สามารถแสดงออกมาเป็นภาพและเงา
ของคนได้อย่างด ี

5. โซนบ้านดงในอดีต  ได้รับรู้เรื่องราวในอดีตของชาวเวียดนาม 
พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว  จังหวัดภูเก็ต 
6. ห้องจากแดนพญามังกร  ได้รับรู้เรื่องราวการอพยพมาตั้งถ่ินฐาน และเส้นทางการก าเนดิเมืองภูเก็ต 

7. ห้องดูอดีต  ได้รับรู้ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ ์ว่าต้องผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะเปน็
พิพิธภัณฑ์ภเูก็ตไทยหัว 

8. ห้องหนึ่งยุคสมัย  ได้รับรู้ความเป็นมาของเมืองภเูก็ต 
9. ห้องโรงเรียนจีน  ได้ทราบประวตัิความเป็นมาของผูก้่อตั้งโรงเรียน 
10. ห้องสัมพันธ์ภูเก็ตจีน  ได้ทราบความเป็นมาของชาวภูเกต็ 
11. ห้องคนจีนสร้างเมือง  ได้รับรู้เรื่องราวของแผนทีเ่มืองภูเก็ต 
12. ห้องครูสุ่นปิ่น  ได้รับรู้ข้าวของเครื่องใช้โบราณในอดีต 
13. ห้องวิถี  ได้รับรู้วิถชีีวิตการเป็นอยู่ของคนจีนสมัยก่อน 
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมร้อยเอ็ด 
14. งานวันเด็ก  เด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับความสนุกสนาน 
15. นิทรรศการวิทยาศาสตร ์  ได้รับความรูเ้รื่องแหล่งพลังงาน จากนอกห้องเรียน 
16. นิทรรศการพลังงานไฟฟ้า   ได้รับความรูเ้รื่องพลังงานไฟฟ้า 
17. นิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ  ได้รับความรูเ้รื่องจักรวาลและดาวเคราะห์ 
18. การแสดงท้องฟ้าจ าลอง  ได้รับความรูเ้รื่องจักรวาล หมูด่าวเคราะหเ์พิ่มขึ้น 
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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

 ผลการส ารวจเรื่องความพึงพอใจต่อข้อมูลและวิธีการน าเสนอของแหล่งเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ 
การเรียนรู้ พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมต่อข้อมูลและวิธีการน าเสนอของแหล่งเรียนรู้เครือข่าย พิพิธภัณฑ์ 
การเรียนรู้ มีคะแนน 4.65 คะแนน โดยเนื้อหามีความน่าสนใจ มีความแปลกใหม่ของข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ 
และข้อมูลที่น าเสนอในห้องนิทรรศการง่ายต่อความเข้าใจ ได้รับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากันอยู่ที่  
4.56 คะแนน ในขณะที่ เทคโนโลยีและวิธีการเรียนรู้  ที่ ใช้ในการน าเสนอข้อมูลด้านประวัติศาสตร์  
ท าให้นิทรรศการมีความน่าสนใจ ได้รับคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ที่ 4.44 คะแนน 

แผนภูมิที่ 54 ความพึงพอใจต่อข้อมูลและวิธีการน าเสนอ แผนภูมิท่ี 54 

 ผลการส ารวจเรื่องความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งเรียนรู้เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งเรียนรู้
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มีคะแนน 4.65 คะแนน โดยการตกแต่งและบรรยากาศภายในชุดนิทรรศการ
ได้รับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ที่ 4.59 คะแนน รองลงมาคือ ความเหมาะสมของสื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรมประกอบนิทรรศการ (4.51 คะแนน) และป้าย สัญลักษณ์ บอกจุดจัดแสดงนิทรรศการ 
มีความชัดเจน สังเกตง่าย (4.46 คะแนน) ในขณะที่ความเหมาะสมของเอกสารที่ให้บริการ ได้รับคะแนน 
ความพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ที่ 4.45 คะแนน 

 

แผนภูมิที่ 55 ความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก แผนภูมิท่ี 55 
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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

 ผลการส ารวจเรื่องความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการของแหล่งเรียนรู้เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการของแหล่งเรียนรู้
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มีคะแนน 4.78 คะแนน โดยเจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
ได้รับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ที่ 4.74 คะแนน รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ 
(4.71 คะแนน) ถัดมาคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายเรียบร้อย (4.70 คะแนน) และความรู้ความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่ในการตอบข้อซักถาม/แก้ปัญหา/ให้คะแนะน า (4.63 คะแนน) ในขณะที่เจ้าหน้าที่มีเพียงพอ
ส าหรับสอบถามหรือให้ค าแนะน าบริการ ได้รับคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ที่ 4.60 คะแนน 

 

แผนภูมิที่ 56 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ แผนภูมิท่ี 56 

 ผลการส ารวจเรื่องความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์ของแหล่งเรียนรู้
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมต่อขั้นตอนการให้บริการแหล่งเรียนรู้เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มีคะแนน 4.69 คะแนน โดยเรื่องการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเช้าชมนิทรรศการ  
ได้รับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ที่ 4.65 คะแนน รองลงมาคือ เรื่องที่จัดแสดงนิทรรศการมีความ
น่าสนใจ และความเหมาะสมของประเด็นที่น าเสนอในนิทรรศการ (คะแนนเท่ากันอยู่ที่ 4.64 คะแนน )  
ในขณะที่การจัดแสดงนิทรรศการสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย ได้รับคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ที่ 
4.60 คะแนน 

 

แผนภูมิที่ 57 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์ แผนภูมิท่ี 57 
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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

 ผลการส ารวจเรื่องความพึงพอใจต่อภาพรวมการใช้บริการของแหล่งเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ 
การเรียนรู้ พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมต่อภาพรวมการใช้บริการมีคะแนน 4.68 คะแนน โดยเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่มีกิจกรรม นิทรรศการหลากหลาย ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชม ได้รับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ที่  
4.64 คะแนน รองลงมาคือ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีหนังสือ รวมถึงสื่อต่างๆ ที่สามารถต่อยอดความรู้ที่ได้จากการ
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ (4.60 คะแนน) ถัดมาคือ เนื้อหามีความน่าสนใจ มีความแปลกใหม่ของข้อมูลด้าน
ประวัติศาสตร์ (4.57 คะแนน) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ และข้อมูล 
ทีน่ าเสนอในห้องนิทรรศการง่ายต่อความเข้าใจ (คะแนนเท่ากันที่ 4.56 คะแนน) ในขณะที่ เรื่องเทคโนโลยีและ
วิธีการเรียนรู้ ที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ท าให้นิทรรศการมีความน่าสนใจ  ได้รับคะแนน
ความพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ที่ 4.51 คะแนน 

 

แผนภูมิที่ 58 ความพึงพอใจต่อภาพรวมจากการใช้บริการ แผนภูมิท่ี 58 

1.6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ 

 ผลการส ารวจเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าใช้บริการของแหล่งเรียนรู้เครือข่าย พิพิธภัณฑ์ 
การเรียนรู้ พบว่า ประโยชน์ที่ได้รับโดยรวมจากองค์ความรู้ในการเข้าใช้บริการ มีคะแนน 4.69 คะแนน  
หรือคิดเป็นร้อยละ 93.74 โดยผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์มากที่สุด คือ ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นจากการเข้าชม
นิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรม และการได้รับประโยชน์จากการเข้าชมนิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรม 
คะแนนเท่ากันที่ 4.66 คะแนน รองลงมาคือ ความคุ้มค่าของการเข้าชมนิทรรศการและเข้าร่วมกิจกรรม  
เมื่อเทียบกับค่าบริการ/เวลา/การเดินทาง (4.61 คะแนน) ถัดมาคือ ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าชมนิทรรศการ 
และเข้าร่วมกิจกรรม สามารถน าไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้ (4.56 คะแนน) และความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ 
จากการเข้าชมนิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรม สามารถน าไปต่อยอดองค์ความรู้ในด้านการเรียนหรือ  
การท างานของตนเองได ้(4.52 คะแนน) ในขณะที่เรื่องการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
และตระหนักถึงความเป็นไทย จากการเข้าชมนิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรม ยังเป็นประเด็นที่ผู้ใช้บริการ 
ให้ความเห็นว่าได้ประโยชน์น้อยที่สุด (4.51 คะแนน) 
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แผนภูมิที่ 59 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ แผนภูมิท่ี 59 

ตารางท่ี 24 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ตารางท่ี 24 
ประโยชน์ที่ได้รับ คะแนนค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

ได้รับความรูเ้พิ่มขึ้นจากการเข้าชมนิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรม 4.66 93.25 
ได้รับประโยชน์จากการเข้าชมนิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรม 4.66 93.25 
เป็นแหล่งเรียนรู้ทีส่ามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงความเป็นไทย  
จากการเข้าชมนิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรม 

4.51 90.29 

ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าชมนิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรม สามารถน าไปถ่ายทอดให้
ผู้อื่นได ้

4.56 91.11 

ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ จากการเข้าชมนิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรม สามารถ
น าไปต่อยอดองค์ความรู้ในด้านการเรียนหรือการท างานของตนเองได้ 

4.52 90.45 

มีความคุ้มคา่ของการเข้าชมนิทรรศการ และเข้าร่วมกจิกรรม เมื่อเทียบกับค่าบริการ/
เวลา/การเดินทาง 

4.61 92.26 

ประโยชน์ที่ได้รับโดยรวมจากองค์ความรู้ในการเข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้ 4.69 93.74 
หมายเหตุ การคิดค านวณค่าร้อยละ มาจากการน าค่าเฉลี่ยจริงที่ไม่มีการปัดเศษทศนิยมมาคิดค านวณ จึงท าให้ค่าร้อยละที่ปรากฏมีความแตกต่างกัน 

1.7 การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า  

 ในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งที่จะช่วยท าให้ทราบว่าปัจจัยใดที่ท าให้ผู้ใช้บริการเกิด
ความพึงพอใจ ซึ่งจะอนุมานได้ว่าปัจจัยนั้นเป็นที่ต้องการของผู้ ใช้บริการ โดยแบ่งประเภทสิ่งที่ส่งผลต่อ 
ความพึงพอใจออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

 Must be (สิ่งที่จ าเป็นต้องมี) หมายความว่า ปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือให้ผู้ใช้บริการยังคงเลือกใช้
บริการกับองค์กร 

 Performance (สิ่งที่ยิ่งมี ยิ่งดี) หมายความว่า เมื่อปัจจัยนี้เพ่ิม ความพึงพอใจโดยรวมจะเพ่ิม
เช่นกัน 

 Delighter (สิ่งที่ยิ่ งมี ยิ่ งประทับใจ ) หมายความว่า  ปัจจัยที่มีแล้วท าให้ผู้ ใช้บริการเกิด 
ความพึงพอใจมากขึ้นเป็นพิเศษ (ปลื้มปิติ) 

 Indifferent (สิ่งที่มีก็ได้หรือไม่มีก็ได้) หมายความว่า ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวม  
มีหรือไม่มีก็ได้ 
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 ในการวิเคราะห์สิ่งที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เพ่ือต้องการที่จะ
ยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สามารถแบ่งประเภทผลกระทบความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านของ Must be เป็นปัจจัยที่ผู้ใช้บริการคาดหวังว่าจะมี โดยผู้ใช้บริการจะบอกหรือไม่บอก 
ก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าปัจจัยดังกล่าวขาดหายไปผู้ใช้บริการจะเกิดความไม่พึงพอใจขึ้นมาในทันที  
2) ปัจจัยด้านของ Delighter เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ ถ้ามีปัจจัยดังกล่าวจะ
ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจมากขึ้นเป็นพิเศษ (ปลื้มปิติ) รายละเอียดดังตารางที่ 25 

ตารางท่ี 25 สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแบ่งตามประเภทผลกระทบความพึงพอใจ 

ประเภท ปัจจัย 
Must be 
(สิ่งท่ีจ าเป็น 
ต้องมี) 

ขอ้มูลและวิธีการน าเสนอ  
1. เนื้อหามีความน่าสนใจ มีความแปลกใหม่ของข้อมูลด้านประวัตศิาสตร ์  
2. เทคโนโลยีและวิธีการเรียนรู้ ท่ีใช้ในการน าเสนอข้อมูลด้านประวตัิศาสตร์ ท าให้นิทรรศการมีความ

น่าสนใจ  
3. ข้อมูลที่น าเสนอในห้องนิทรรศการง่ายต่อความเข้าใจ 
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  
4. ความเหมาะสมของสื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมประกอบนิทรรศการ  
5. ความเหมาะสมของเอกสารที่ให้บริการ  
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ  
6. ยิ้มแย้มแจม่ใส พูดจาสุภาพ  
7. มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ  
8. เจ้าหน้าท่ีมีเพยีงพอส าหรับสอบถามหรือให้ค าแนะน าบริการ  
ขั้นตอนการให้บริการ  
9. เรื่องที่จัดแสดงนิทรรศการมีความน่าสนใจ  
10. เรื่องที่จัดแสดงนิทรรศการสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย  
11. การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเข้าชมนิทรรศการ  
12. ความเหมาะสมของประเด็นที่น าเสนอในนิทรรศการ  
ภาพรวมจากการใช้บริการ  
13. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกจิกรรม นิทรรศการหลากหลาย ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชม  
14. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มหีนังสือ รวมถงึสื่อต่างๆ ที่สามารถต่อยอดความรู้ที่ได้จากการเข้าชมพิพิธภณัฑ์ 
15. เนื้อหามีความน่าสนใจ มีความแปลกใหม่ของข้อมูลด้านประวัตศิาสตร ์  

Delighter 
(สิ่งท่ียิ่งมี  
ยิ่งประทับใจ) 

สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  
1. ป้าย สัญลักษณ์ บอกจดุจัดแสดงนิทรรศการมีความชัดเจน สังเกตได้ง่าย  
2. การตกแต่งและบรรยากาศภายในชุดนิทรรศการ  
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ  
3. ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการตอบข้อซักถาม/แก้ปญัหา/ให้ค าแนะน า  
4. ความเหมาะสมในการแต่งกายเรียบร้อย   
ภาพรวมจากการใช้บริการ  
5. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มคีวามสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ  
6. เทคโนโลยีและวิธีการเรียนรู้ ท่ีใช้ในการน าเสนอข้อมูลด้านประวตัิศาสตร์ ท าให้นิทรรศการมีความ

น่าสนใจ  
7. ข้อมูลที่น าเสนอในห้องนิทรรศการง่ายต่อความเข้าใจ  

หมายเหตุ ในส่วนของเนื้อหาการจัดแสดง เมื่อท าการแบ่งแยกแต่ละแหล่งเรียนรู้ ไม่สามารถน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธี Kano Model ได้ เนื่องจากจ านวนตัวอย่างมีน้อยเกินไป 
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1.8 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาประเด็นส าคัญ (Performance Important Analysis)  

 ในการวิเคราะห์ Performance Important Analysis จะค านวณหาค่า Relative Important  
เพ่ือหาค่าความส าคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจ และระดับคะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็น มาท าการ  
พล็อทลงในกราฟ โดยก าหนดให้ค่าความส าคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจเป็นแกนแนวตั้ง (แกน Y) และก าหนด
ระดับคะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นเป็นแกนแนวนอน (แกน X) มีความส าคัญที่มีต่อความพึงพอใจ
โดยรวม และความพึงพอใจโดยรวมต่อจุดสัมผัสบริการเป็นจุดตัด ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 Quadrant ซึ่งแต่ละ 
Quadrant สามารถอธิบายผลและความหมายได้ ดังนี้ 

 สิ่งที่ต้องรักษาและประชาสัมพันธ์ คือ เป็นเรื่องที่ผู้ ใช้บริการให้ความส าคัญมาก แล ะได้รับ 
ความพึงพอใจมากเช่นกัน ซึ่ งเป็นเรื่องที่สร้างมูลค่าให้แก่องค์กรจึงควรรักษาไว้และมีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  

 สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน คือ เป็นเรื่องที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องด้วยผู้ใช้บริการให้
ความส าคัญกับเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างมาก แต่ยังมีความเห็นว่าไม่ได้รับการตอบสนองที่ดี หรือยังไม่ได้รับ
ความพึงพอใจเท่าท่ีควร ดังนั้นองค์กรควรที่จะพัฒนาแก้ไขปรับปรุงเป็นล าดับต้นๆ  

 สิ่งที่ต้องปรับปรุงแต่ไม่เร่งด่วน คือ เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความส าคัญแก่เรื่องนั้นๆ เป็นล าดับ
ต้นๆ แต่ยังได้รับความพึงพอใจน้อย อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวอาจจะมีโอกาสพัฒนาเป็นเรื่องที่ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมได้ในอนาคต ดังนั้นองค์กรควรพิจารณาปรับปรุงแต่ไม่เร่งด่วน  

 สิ่งที่ควรรักษาไว้ คือ เป็นเรื่องที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร เนื่องจากผู้รับบริการอาจไม่ได้ให้
ความส าคัญแก่เรื่องนั้นๆ เป็นล าดับต้นๆ แต่ได้รับความพึงพอใจที่มาก จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ควรรักษา
ระดับการบริการดังกล่าวไว้  
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ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อข้อมูลและวิธีการน าเสนอ 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 21 ผลการวิเคราะห์ Performance Important Analysis ข้อมูลและวิธีการน าเสนอแผนภาพท่ี 21 

 ในด้านข้อมูลและวิธีการน าเสนอ พบว่า (2) เทคโนโลยีและวิธีการเรียนรู้ ที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูล
ด้านประวัติศาสตร์ ท าให้นิทรรศการมีความน่าสนใจ และ (3) ข้อมูลที่น าเสนอในห้องนิทรรศการง่ายต่อ 
ความเข้าใจ เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมาก แต่ยังไม่ได้รับความพึงพอใจเท่าที่ควร ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้อง
พิจารณาแก้ไขและควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ในขณะที่ (1) เนื้อหามีความน่าสนใจ มีความแปลกใหม่ของ
ข้อมูล  ด้านประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุงแต่ไม่เร่งด่วน เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้
ความส าคัญในล าดับต้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควรปรบัปรงุอย่างเรง่ดว่น  
 

2. เทคโนโลยีและวธิีการเรียนรู้ ที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูล
ด้านประวัติศาสตร์ ท าให้นิทรรศการมีความน่าสนใจ 

3. ข้อมูลที่น าเสนอในห้องนิทรรศการง่ายต่อความเขา้ใจ 
 

สิ่งที่ต้องปรบัปรุงแต่ไม่เร่งด่วน  
 

1. เนื้อหามีความนา่สนใจ มีความแปลกใหม่ของข้อมูล 
ด้านประวัติศาสตร์ 
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ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

  

 

 

 

 

แผนภาพที่ 22 ผลการวิเคราะห์ Performance Important Analysis สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกแผนภาพท่ี 22 

 ในด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า (2) ความเหมาะสมของสื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมประกอบนิทรรศการ และ (4) การตกแต่งและบรรยากาศภายในชุดนิทรรศการ เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการ
ให้ความส าคัญมาก แต่ยังไม่ได้รับความพึงพอใจเท่าที่ควร ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาแก้ไขและควรปรับปรุง  
อย่างเร่งด่วน ในขณะที ่(1) เรื่องป้าย สัญลักษณ์ บอกจุดจัดแสดงนิทรรศการมีความชัดเจน สังเกตได้ง่าย และ  
(3) ความเหมาะสมของเอกสารที่ให้บริการ เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุงแต่ไม่เร่งด่วน เพราะเป็นสิ่งที่
ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความส าคัญในล าดับต้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ควรปรบัปรงุอย่างเรง่ดว่น  
 

2. ความเหมาะสมของสื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม  
ประกอบนิทรรศการ  

4. การตกแต่งและบรรยากาศภายในชุดนิทรรศการ 
 

สิ่งที่ต้องปรบัปรุงแต่ไม่เร่งด่วน  
 

1. ป้าย สัญลกัษณ์ บอกจุดจัดแสดงนิทรรศการมีความ  
ชัดเจน สังเกตได้ง่าย  

3. ความเหมาะสมของเอกสารที่ให้บริการ 



 

91 
 

งานประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 | Final Report 

 

บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 23 ผลการวิเคราะห์ Performance Important Analysis เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการแผ นภาพท่ี 23 

 ในด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ พบว่า (4) ความกระตือรือร้นในการให้บริการ  
เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมาก แต่ยังไม่ได้รับความพึงพอใจเท่าที่ควร ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาแก้ไข
และควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ในขณะที่ (1) ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการตอบข้อซักถาม/
แก้ปัญหา/ให้ค าแนะน า (2) การยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ (3) ความเหมาะสมในการแต่งกายเรียบร้อย และ 
(5) เจ้าหน้าที่มีเพียงพอส าหรับสอบถามหรือให้ค าแนะน า เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุงแต่ไม่เร่งด่วน  
เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความส าคัญในล าดับต้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควรปรบัปรงุอย่างเรง่ดว่น  
 

4. มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
 

สิ่งที่ต้องปรบัปรุงแต่ไม่เร่งด่วน  
 

1. ความรู้ความสามารถของเจ้าหนา้ที่ในการตอบข้อ
ซักถาม/แก้ปญัหา/ให้ค าแนะน า 

2. ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ 
3. ความเหมาะสมในการแต่งกายเรียบรอ้ย 
5. เจ้าหน้าที่มีเพยีงพอส าหรับสอบถามหรือให้ค าแนะน า  

บริการ 
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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 

 

 

แผนภาพที่ 24 ผลการวิเคราะห์ Performance Important Analysis ขั้นตอนการให้บริการแผนภาพท่ี 24 

 ในด้านขั้นตอนการให้บริการ พบว่า (4) ความเหมาะสมของประเด็นที่น าเสนอในนิทรรศการ  
เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมาก แต่ยังไม่ได้รับความพึงพอใจเท่าที่ควร ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาแก้ไข
และควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ในขณะที่ (1) เรื่องที่จัดแสดงนิทรรศการมีความน่าสนใจ (2) เรื่องที่จัดแสดง
นิทรรศการสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย และ (3) การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเข้าชมนิทรรศการ  
เป็นเรื่องทีต่้องแก้ไขปรับปรุงแต่ไม่เร่งด่วน เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความส าคัญในล าดับต้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ควรปรบัปรงุอย่างเรง่ดว่น  
 

4. ความเหมาะสมของประเด็นที่น าเสนอในนิทรรศการ 
 

สิ่งที่ต้องปรบัปรุงแต่ไม่เร่งด่วน  
 

1. เร่ืองที่จัดแสดงนิทรรศการมีความน่าสนใจ 
2. เร่ืองที่จัดแสดงนิทรรศการสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้

ง่าย 
3. การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเข้าชมนิทรรศการ 
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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการใช้บริการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้  

 
 

แผนภาพที่ 25 ผลการวิเคราะห์ Performance Important Analysis การใช้บริการ 
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แผนภาพท่ี 25 

 ในด้านความพึงพอใจโดยรวมของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ พบว่า (1) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
กิจกรรม นิทรรศการหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชม และ (6) ข้อมูลที่น าเสนอในห้องนิทรรศการ 
ง่ายต่อความเข้าใจ เป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมาก แต่ยังไม่ได้รับความพึงพอใจเท่าที่ควร ซึ่งเป็นสิ่งที่
ต้องพิจารณาแก้ไขและควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ในขณะที่ (2) การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีหนังสือ รวมถึง 
สื่อต่างๆ ที่สามารถต่อยอดความรู้ที่ได้จากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ (3) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสะดวก 
ในการเดินทางมาใช้บริการ (4) เนื้อหามีความน่าสนใจ มีความแปลกใหม่ของข้อมูลด้านประวัติศาสตร์  และ  
(5) เทคโนโลยีและวิธีการเรียนรู้ ที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ท าให้นิทรรศการมีความน่าสนใจ 
เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุงแต่ไม่เร่งด่วน เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความส าคัญในล าดับต้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

ควรปรบัปรงุอย่างเรง่ดว่น  
 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรม นิทรรศการหลากหลายที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชม 

6. ข้อมูลที่น าเสนอในห้องนิทรรศการง่ายต่อความเขา้ใจ 
 

สิ่งที่ต้องปรบัปรุงแต่ไม่เร่งด่วน  
 

2. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีหนังสือ รวมถึงสื่อต่างๆ ที่สามารถ
ต่อยอดความรู้ที่ได้จากการเข้าชมพิพธิภณัฑ์ 

3. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้
บริการ 

4. เนื้อหามีความนา่สนใจ มีความแปลกใหม่ของข้อมูลด้าน 
ประวัติศาสตร์ 

5. เทคโนโลยีและวธิีการเรียนรู้ ที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูล 
ด้านประวัติศาสตร์ ท าให้นิทรรศการมีความน่าสนใจ 
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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้  

 

 

 

แผนภาพที่ 26 ผลการวิเคราะห์ Performance Important Analysis โดยรวมต่อการใช้บริการ 
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แผนภาพท่ี 26 

 ในด้านความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ในหัวข้อต่างๆ พบว่า 
(3) เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ ให้บริการ และ (4) ขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์ เป็นเรื่องที่
ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมากและได้รับความพึงพอใจมากเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรรักษาไว้และ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ (1) ข้อมูลและวิธีการน าเสนอ ของพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้  และ  
(2) ความพึงพอใจโดยรวมต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุงแต่ไม่เร่งด่วน 
เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความส าคัญในล าดับต้นๆ 

  

สิ่งที่ต้องรักษา และประชาสมัพันธ ์  
 

3. ความพึงพอใจโดยรวมต่อเจา้หน้าทีห่รือบุคลากรที่  
ให้บริการ 

4. ความพึงพอใจโดยรวมต่อขั้นตอนการให้บริการ  
ณ จุด ประชาสัมพันธ ์

สิ่งที่ต้องปรบัปรุงแต่ไม่เร่งด่วน  
 

1. ความพึงพอใจโดยรวมต่อข้อมูลและวธิีการน าเสนอ 
ของพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้ 

2. ความพึงพอใจโดยรวมต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก 
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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

4) ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการ 

อุทยานการเรียนรู้ (TK park) ตารางที่ 26 

ตารางท่ี 26 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการของเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้แต่ละแห่ง 

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการของเครือข่ายอทุยานการเรียนรู้แต่ละแห่ง 
จ านวนผู้ให้
ความเห็น 

ร้อยละ 

อุทยานการเรียนรู้ล าปาง (LK park) 45 100.00 
 อยากให้เพิ่มจ านวน ความหลากหลาย และอัพเดทความทันสมัยของประเภทหนังสืออยู่เสมอ เช่น 

หนังสือวิชาชีพ นวนิยาย และหนังสือที่ได้รับความนิยม เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผู้อ่าน 
20 44.44 

 ความเพียงพอและความพร้อมใช้งานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อการใช้งานและระบบ 
ไม่ทันสมัย 

5 11.11 

 จ านวนของห้องน้ าไม่เพียงพอต่อการเข้าใช้บริการ เน่ืองจากห้องน้ าช ารุด และอยากให้มีกระดาษ
ช าระภายในห้องน้ า 

4 8.89 

 เจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการไม่ยิ้ มแย้ม และอยากให้มีการแนะน าส าหรับผู้ เข้าใช้บริการครั้งแรก  
อย่างละเอียดและชัดเจนมากกว่าน้ี 

2 4.44 

 เพิ่ม/จัดสรรท่ีน่ังให้สามารถรองรับคนจ านวนมากได้เพียงพอ และปรับโซนโซฟาให้เป็นเก้าอี้
เนื่องจากมีผู้ใช้บริการมานอนหลับ 

2 4.44 

 จัดโซนเพิ่มพื้นท่ีน่ังในท่ีสงบ และจัดโซนหนังสือส าหรับวัยรุ่นให้อยู่ด้วยกัน เช่น หนังสือแต่งรถ  
ตกปลา สารคดี เพศศึกษา เป็นต้น 

2 4.44 

 ควรจัดแบ่งโซนท่ีน่ังให้มีความเหมาะสม แบ่งแยกโซนเด็กและผู้ใหญ่ออกจากกัน เน่ืองจากเกิดเสียง
ดังรบกวน 

1 2.22 

 อยากให้ท าการขยายเวลาปิดท าการ จาก 18.00 น. เป็น 20.00 น.  1 2.22 
 อยากให้ท าการขยายพื้นท่ีให้กว้างขวางขึ้น 1 2.22 
 อยากให้เพิ่มจ านวนจุดปลั๊กไฟ 1 2.22 
 อยากให้เพิ่มแสงสว่างให้เหมาะสม เนื่องจากบางครั้งแสงไฟมีน้อยท าให้ปวดตาเวลาอ่านหนังสือ 1 2.22 
 เพิ่มสถานท่ีจอดรถให้เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ 1 2.22 
 ปรับปรุงประตทูางเข้า-ออก เนื่องจากมีเสียงดังเวลาเปิด-ปิด ท าให้รบกวนเวลาอ่านหนังสือ 1 2.22 
 ควรปรับปรุงเรื่องกฎระเบียบให้เข้มงวดขึ้น เน่ืองจากผู้ใช้บริการหยิบหนังสือไปอ่านแล้ว  

ไม่น ากลับมาวางไว้ท่ีเดิม และผู้ปกครองท่ีน าเด็กมา ควรดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ควรปล่อยให้เด็กเล่น
เพยีงล าพังและท าลายข้าวของ 

1 2.22 

 อุปกรณ์ ของเล่นส าหรับเด็ก อยากให้ดูแลรักษาความปลอดภัยส าหรับเด็ก 1 2.22 
 อยากให้มีสนามเด็กเล่นอยู่ด้านหน้า 1 2.22 

อุทยานการเรียนรู้พิษณุโลก 61 100.00 
 อยากให้เพิ่มจ านวน ความหลากหลาย และอัพเดทความทันสมัยของประเภทหนังสืออยู่เสมอ เช่น 

หนังสือติวสอบนิตยสาร และหนังสือการ์ตูนส าหรับเด็ก 
22 36.07 

 ความเพียงพอของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อการใช้งานและระบบไอทีมีความล่าช้า  
ไม่ทันสมัย 

9 14.75 

 เพิ่ม/จัดสรรที่น่ังให้สามารถรองรับคนจ านวนมากได้เพียงพอ 6 9.84 
 อยากให้ปรับปรุงห้องน้ าให้ดีขึ้น เน่ืองจากบางครั้งห้องน้ าช ารุด และอยากให้จ้างแม่บ้านมาดูแล

ความสะอาด 
6 9.84 

 อยากให้มีบริการฟรี Wifi ท่ีใช้ได้ท่ัวทุกมุมห้องสมุด  6 9.84 
 ปรับปรุงประสิทธิภาพสัญญาณอินเทอร์เนตและ Wifi ให้ดีขึ้น 4 6.56 
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บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการของเครือข่ายอทุยานการเรียนรู้แต่ละแห่ง 
จ านวนผู้ให้
ความเห็น 

ร้อยละ 

 อยากให้มีสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีไม่ใช่หนังสือ เช่น ของเล่นเสริมทักษะ หรือกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ต่างๆ และอยากให้มีการจัดงานแสดงผลงานศิลปะ 

2 3.28 

 อยากให้เพิ่มแสงสว่างให้เหมาะสม และเพียงพอส าหรับอ่านหนังสือ 2 3.28 
 อยากให้มีบริการร้านอาหารและเครื่องดื่มภายในศูนย์ให้หลากหลายมากขึ้น  1 1.64 
 อยากให้มมีุมส่วนตัว 1 1.64 
 อยากให้มีห้องโสตทัศนศึกษา ส าหรับให้บริการแก่ผู้พิการ 1 1.64 
 อยากให้จัดสรรโซนห้องสมุด ให้เป็นท่ีส าหรับอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียว 1 1.64 

อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด 40 100.00 
 อยากให้เพิ่มจ านวน ความหลากหลาย และอัพเดทความทันสมัยของประเภทหนังสืออยู่เสมอ เช่น 

หนังสือเตรียมสอบส าหรับมัธยมต้นและมัธยมปลาย หนังสือแปลจากต่างประเทศ และนิตยสาร  
รายเดือน 

11 27.50 

 ความเพียงพอของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อการใช้งานและมีเงื่อนไข ไม่สามารถเข้า 
YouTube ได้ทุกเครื่อง และอยากให้อัพเดทคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ทุกโปรแกรม 

6 15.00 

 ควรท าการประชาสัมพันธ์ถึงสถานท่ี ว่ามีการให้บริการห้องสมุด ประชาสัมพันธ์ให้คนท่ัวไปรู้จัก 
เพราะคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก ว่าต้ังอยู่ท่ีไหน 

4 10.00 

 ปรับปรุงเรื่องป้ายสัญลักษณ์ให้ชัดเจนขึ้น เช่น ป้ายทางเข้าควรเอาไปติดท่ีถนนใหญ่ เพื่อคนผ่านไป
มาสังเกตได้ง่าย 

3 7.50 

 ปรับปรุงเรื่องห้องน้ า เน่ืองจากห้องน้ าไม่สะอาด โถปัสสาวะชายรั่วซึม น้ าไม่ไหล และควรมี
กระดาษช าระในห้องน้ า 

3 7.50 

 อยากให้อินเทอร์เนต็สามารถเชื่อมต่อได้ทุกเครื่อง ไม่บล็อกสัญญาณอินเทอร์เน็ต 2 5.00 
 เพิ่มสถานท่ีจอดรถให้เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ 2 5.00 
 เงื่อนไขในการเข้าชมภาพยนตร์ ต้องมี 5 คนขึ้นไปถึงจะดูได้ น่าจะมีเป็นรอบในการฉายหนังแทน 2 5.00 
 อยากให้เพิ่มกิจกรรมส าหรับเด็ก หรือท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนให้เด็กท่ีห่างไกลได้มีโอกาสรู้จักและ

ได้ใช้บริการ 
2 5.00 

 สถานท่ีตั้งอยู่ลึกเกินไปจากทางเข้า ถ้าไม่มีคนแนะน าจะไม่รู้เลย ว่ามีสถานท่ีแบบน้ีอยู่ 1 2.50 
 ควรมีชั้นวางรองเท้า ให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย เวลามองออกไปจะได้รู้สึกสบายตา 1 2.50 
 อยากให้มีบริการยืมหนังสือกลับไปอ่านท่ีบ้าน 1 2.50 
 อยากให้ท าการขยายเวลาปิดท าการ จาก 19.00 น. เป็น 20.00 น. ทุ กวัน และไม่มี 

วันหยุดนักขัตฤกษ ์
1 2.50 

 อยากให้เพิ่มความสว่างของไฟบริเวณจุดอ่านหนังสือ 1 2.50 
อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา (TK Square Korat) 42 100.00 
 เพิ่มความหลากหลายของหนังสือ เช่น หนังสือท่องเท่ียว กีฬา วรรณคดีท้ังไทยและต่างประเทศ 

และท าการจัดสรรหนังสือตามหมวดหมู่ พร้อมติดป้ายสัญลักษณ์บอกหมวดหมู่ 
8 19.05 

 จ านวนของห้องน้ าไม่เพียงพอต่อการเข้าใช้บริการ เนื่องจากมีเด็กจ านวนมากช่วงเปิดเทอม 8 19.05 
 เพิ่ม/จัดสรรที่น่ังให้สามารถรองรับคนจ านวนมากได้เพียงพอ 6 14.29 
 เพิ่มสถานท่ีจอดรถให้เพียงพอ และมีหลังคาบังแดด 5 11.90 
 ควรจัดแบ่งโซนท่ีน่ังให้มีความเหมาะสม แบ่งแยกโซนเด็กและผู้ใหญ่ออกจากกัน เน่ืองจาก  

มีเด็กเข้าใช้บริการเป็นจ านวนมากช่วงหลังเลิกเรียน จนเกิดเสียงดังรบกวน 
4 9.52 

 ความเพียงพอของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 3 7.14 
 อินเทอร์เนต็มีปัญหา บางครั้งไม่สามารถเข้าใช้งานได้ 2 4.76 
 ท าการประชาสัมพันธ์ให้ครบทุกเพศทุกวัย และเข้าถึงง่าย 1 2.38 
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ความเห็น 

ร้อยละ 

 อยากให้มีกิจกรรมในช่วงปิดเทอมท่ีเหมาะกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 1 2.38 
 อยากให้มีชั้นวางรองเท้า เน่ืองจากตอนน้ี มีผู้มาใช้บริการจ านวนมาก ท าให้ถอดรองเท้าวางกัน

อย่างไม่เป็นระเบียบ และช่วงหน้าฝนท าให้รองเท้าเปียก 
1 2.38 

 ค่ามัดจ าในการยืมหนังสือสูงเกินไป เนื่องจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเด็ก ไม่ได้มีรายได้ และไม่ควร
แยกเก็บตามประเภทหนังสือ เพราะท่ีห้องสมุดไม่ได้มีหนังสือต่างประเทศมากมาย ควรเก็บแบบ
ยอดเดียว แบบไม่แยกประเภท 

1 2.38 

 อยากให้ท าการขยายพื้นท่ีให้กว้างขวางขึ้น 1 2.38 
 เรื่องระบบดูแลรักษาความปลอดภัย อยากให้เข้มงวดมากขึ้น เน่ืองจากมีบุคคลท่ีไม่ได้มาอ่าน

หนังสือเข้ามานอนในสถานท่ี อยากให้ท าการจัดการ 
1 2.38 

อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) 30 100.00 
 อยากให้เพิ่มความหลากหลาย และอัพเดทความทันสมัยของประเภทหนังสือทุกปี เช่น หนังสือ

วิชาการ (โลจิสติกส์) หนังสือส าหรับเด็กหรือผู้ใหญ่  
9 30.00 

 อยากให้เพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายมากขึ้น เช่น กิจกรรมส าหรับครอบครัว ให้ครอบครัวสามารถ
ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน และกิจกรรมส าหรับอบรมความรู้เพิ่มเติมให้กับผู้ปกครอง 

3 10.00 

 เพิ่มสื่อการเรียนรู้ให้กับเด็ก เช่น สื่อการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตต่างๆ และสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ
ของเล่นพัฒนาสมอง 

2 6.67 

 ควรเพิ่มชั้นวางหนังสือให้มากขึ้น จะได้วางหนังสือได้เยอะขึ้น และควรท าการยึดชั้นวางหนังสือให้ดี 
ช้ันวางจะได้ไม่ล้มและไม่เป็นอันตรายส าหรับผู้มาใช้บริการ 

2 6.67 

 อยากให้ท าการขยายเวลาท าการ เป็น 09.00 น. – 19.00 น. และเปิดท าการทุกวัน  2 6.67 
 ควรจัดเรียงหนังสือให้อยู่ในหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการค้นหาหนังสือ 2 6.67 
 เพิ่ม/จัดสรรที่น่ังให้สามารถรองรับคนจ านวนมากได้เพียงพอ และเป็นระเบียบให้มากขึ้น 2 6.67 
 อยากให้ขยายพื้นท่ีส าหรับจอดรถเพิ่มขึ้น 2 6.67 
 ความพร้อมใช้งานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากความพิวเตอร์มีความล่าช้าในการใข้งาน 1 3.33 
 อยากให้เพิ่มจ านวนจุดปลั๊กไฟ 1 3.33 
 ปรับปรุงระบบค้นหาหนังสือให้สามารถใช้งานได้ง่ายมากขึ้น 1 3.33 
 ควรมีการจัดอบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีพูดจาไม่สุภาพ 1 3.33 
 อยากให้มีรองเท้าส าหรับเปล่ียนเดินด้านใน 1 3.33 
 ควรปรับปรุงห้องน้ าให้ดีขึ้น 1 3.33 

ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 30 100.00 
 อยากให้มีบริการร้านอาหารภายในศูนย์ให้หลากหลายมากขึ้น เช่น ร้านอาหารตามสั่ง หรือมี KFC 

มาตั้งให้บริการ 
7 23.33 

 ควรจัดแบ่งโซนท่ีน่ังให้มีความเหมาะสม แบ่งแยกโซนเด็กและผู้ใหญ่ออกจากกัน เน่ืองจากมีเสียง
ดังรบกวน 

5 16.67 

 อยากให้มีกิจกรรมส าหรับเด็กในช่วงปิดเทอม และอยากให้มีอาจารย์สอนพิเศษใน KCC ท่ีคิดราคา
ไม่แพงจนเกินไป เพื่อให้เด็กที่ขาดโอกาสได้เรียนรู้ 

4 13.33 

 ปรับปรุงเรื่องป้ายสัญลักษณ์ให้ชัดเจนขึ้น เช่น ป้ายห้องน้ า 2 6.67 
 อยากให้เพิ่มความหลากหลาย และอัพเดทความทันสมัยของประเภทหนังสือทุกปี 2 6.67 
 อยากให้มีท่ีจอดรถในร่มส าหรับรถจักรยานยนต์เพ่ิมขึ้น 2 6.67 
 อยากให้ขยายระยะเวลาในการยืม-คืนหนังสือให้มากขึ้น 1 3.33 
 เรื่องระบบดูแลรักษาความปลอดภัย อยากให้เข้มงวดมากขึ้น  1 3.33 
 อยากให้มีจุดบริการอินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากขึ้น 1 3.33 
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 ความเพียงพอของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 1 3.33 
 อยากให้เพิ่มจ านวนจุดปลั๊กไฟ 1 3.33 
 ปรับปรุงเบาะที่น่ัง เนื่องจากเกิดความช ารุด 1 3.33 
 อยากให้มีโรงภาพยนตร์ในศูนย์การเรียนรู้ และมีค่าบริการท่ีถูกกว่าโรงหนังท่ีอื่น ให้ประชาชน  

ได้เข้าถึง 
1 3.33 

 อยากให้เพิ่มพื่นท่ีส าหรับซ้อมดนตรีให้มากขึ้น 1 3.33 
อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 19 100.00 
 อยากให้เพิ่มความหลากหลาย และอัพเดทความทันสมัยของประเภทหนังสือทุกปี  เช่น  

หนังสือวิชาชีพ (การตัดเย็บเสื้อผ้า) หนังสือภาษาอังกฤษ และหนังสือการ์ตูน   
5 26.32 

 ควรจัดแบ่งโซนท่ีน่ังให้มีความเหมาะสม แบ่งแยกโซนเด็กและผู้ใหญ่ออกจากกัน เน่ืองจาก 
มีเสียงดังรบกวน 

4 21.05 

 ปรับปรุงพื้นไม้ เบาะที่น่ัง และหลอดไฟ เนื่องจากเกิดความช ารุด 3 15.79 
 อยากให้ปรับอุณหภูมิของแอร์ให้เย็นกว่าน้ี เพราะอากาศภายนอกร้อน  2 10.53 
 อยากให้เพิ่มสื่อการเรียนรู้ให้เด็กเยอะขึ้น เช่น สื่อลูกคิด 1 5.26 
 อยากให้ขยายพื้นท่ีตรงบริเวณจุดระบายสีวาดภาพ 1 5.26 
 อยากให้มีท่ีจอดรถส าหรับผู้มาใช้บริการ 1 5.26 
 อยากให้มีบริการร้านค้าอาหารและน้ าด่ืม ภายในอุทยานการเรียนรู้ 1 5.26 
 ควรเพิ่มกระดาษช าระในห้องน้ า 1 5.26 

อุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่ 38 100.00 
 อยากให้เพิ่มจ านวนห้องน้ าให้เพียงพอต่อผู้เข้าใช้บริการ และปรับปรุงห้องน้ าให้ดีขึ้น เน่ืองจาก

บางครั้งห้องน้ าช ารุด เช่น น้ าไม่ไหล ไฟกระพริบ ก๊อกน้ ารั่ว ห้องน้ าไม่สะอาด ท าให้ต่อเดินไปใช้
บริการห้องน้ าท่ีอื่น และอยากให้จ้างแม่บ้านมาดูแลความสะอาด 

19 50.00 

 อยากให้เพิ่มความหลากหลาย และอัพเดทความทันสมัยของประเภทหนังสือทุกปี  เช่น  
หนังสือส าหรับผู้สูงอายุ หนังสือภาษา และนวนิยาย 

6 15.79 

 ความเพียงพอของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 3 7.89 
 ควรจัดแบ่งโซนท่ีน่ังให้มีความเหมาะสม แบ่งแยกโซนเด็กและผู้ใหญ่ออกจากกัน เน่ืองจากมีเสียง

ดังรบกวน 
2 5.26 

 ความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ ควรให้พนักงานเข้ามาช่วยเหลือเวลาหาหนังสือไม่เจอ และ
ควรมีใจรักบริการ พูดจาสุภาพกับผู้ท่ีมาใช้บริการให้มากขึ้น 

2 5.26 

 ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น อาจจะเป็นการเปิดเว็บไซต์ของ TK park ให้ดูว่ามีกิจกรรม
อะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วน ากลับมาปรับใช้กับห้องสมุดของตนเอง 

2 5.26 

 อยากให้มีโต๊ะและเก้าอี้เพิ่มขึ้น 1 2.63 
 ปรับปรุงเรื่องป้ายสัญลักษณ์ให้ชัดเจนขึ้น เช่น ป้ายห้องน้ า 1 2.63 
 อยากให้ปรับอุณหภูมิของแอร์ให้เย็นกว่าน้ี 1 2.63 
 อยากให้เพิ่มจ านวนจุดปลั๊กไฟ 1 2.63 

อุทยานการเรียนรู้ภูเก็ต (PK park) 38 100.00 
 อยากให้เพิ่มความหลากหลาย และอัพเดทความทันสมัยของประเภทหนังสือทุกปี  เช่น  

หนังสือแบบฝึกหัดวิชาวิทย์ คณิต หนังสือเฉพาะทาง (นิติศาสตร์) นวนิยาย นิตยสาร และหนังสือ
ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี) 

9 23.68 

 ควรจัดแบ่งโซนท่ีน่ังให้มีความเหมาะสม แบ่งแยกโซนเด็กและผู้ใหญ่ออกจากกัน เน่ืองจากมีเสียง
ดังรบกวน ควรมีมาตรการจัดการไม่ให้เด็กส่งเสียงดังจนเกินไป 

7 18.42 
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ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการของเครือข่ายอทุยานการเรียนรู้แต่ละแห่ง 
จ านวนผู้ให้
ความเห็น 

ร้อยละ 

 เพิ่ม/จัดสรรที่น่ังให้สามารถรองรับคนจ านวนมากได้เพียงพอ 5 13.16 
 อยากให้ปรับอุณหภูมิของแอร์ให้เย็นกว่าน้ี เนื่องจากแอร์บางตัวไม่ถูกเปิด และอากาศภายนอกร้อน 4 10.53 
 ควรจัดเรียงหนังสือให้ตรงกับหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการค้นหาหนังสือ 3 7.89 
 ควรลดแสงไฟลง เนื่องจากมีความสว่างมากเกินไป ท าให้รู้สึกร้อนและปวดดวงตา 2 5.26 
 ความเพียงพอของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 2 5.26 
 ควรมีการจัดอบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ เน่ืองจาก เจ้าหน้าท่ีพูดจาไม่สุภาพ อยากให้เข้ามาทักทาย

ผู้มาใช้บริการ และตักเตือนเจ้าหน้าท่ีท าความสะอาดท่ีเล่นโทรศัพท์ในเวลางาน  
2 5.26 

 อยากให้จัดกิจกรรมประดิษฐ์ให้มากขึ้น 2 5.26 
 อยากให้ท าการขยายพื้นท่ีให้กว้างขวางขึ้น 1 2.63 
 ปรับปรุงประสิทธิภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตและ Wifi ให้ดีขึ้น 1 2.63 

มิวเซียมสยาม ตารางที่ 27 

ตารางท่ี 27 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการของเครอืข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แต่ละแห่ง 

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แต่ละแห่ง 
จ านวนผู้ให้
ความเห็น 

ร้อยละ 

พิพิธภัณฑ์แมลง จังหวัดเชียงใหม่ 8 100.00 
 เพิ่มจ านวนเจ้าหน้าท่ีคอยอธิบายบรรยายเกี่ยวกับแมลงทุกจุด 4 50.00 
 อยากให้ขยายพื้นท่ีให้กว้างขวางและดูเป็นธรรมชาติมากกว่าน้ี 2 25.00 
 ควรใช้สื่อการน าเสนอให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น เช่น แสง สี เสียง เป็นภาพเคลื่อนไหวในการบรรยาย 2 25.00 

พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ฯ 16 100.00 
 อยากให้ขยายพื้นท่ีของพิพิธภัณฑ์ให้กว้างขวางมากขึ้น และท าการจัดโซนของร้านอาหารให้ดูน่าซ้ือ 

ให้เหมาะสมกลมกลืนกับพิพิธภัณฑ์ 
6 37.50 

 อยากให้มีเรื่องราว ประวัติของชาวเวียดนามเพ่ิมมากขึ้น เช่น น าของข้าวเครื่องใช้ท่ีสื่อถึงความเป็น
ชาวเวียดนามมาจัดแสดง และข้อมูลในด้านต่างๆ ของประเทศเวียดนาม 

4 25.00 

 เพิ่มจุดถ่ายรูปให้มากขึ้น เพราะสถานท่ีมีความสวยงาม 3 18.75 
 ปรับปรุงเรื่องการน าเสนอให้เด็กสามารถเข้าใจได้ง่าย และให้เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเป็นชาวเวียดนาม 

เพื่อให้ดูน่าสนใจและเข้ากับสถานท่ี 
2 12.50 

 ปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์ในโซนต่างๆ ให้มีความโดดเด่นมากขึ้นกว่าน้ี 1 6.25 
พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว  จังหวัดภูเก็ต 2 100.00 
 ควรมีสื่อการน าเสนอที่มีความทันสมัย ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น เช่น การแสดงพื้นเมือง  2 100.00 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมร้อยเอ็ด 4 100.00 
 ปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์บอกทางเข้าศูนย์เรียนรู้และวัฒนธรรมให้เห็นชัดเจนกว่าน้ี เน่ืองจากมีการ

ท าถนนด้านหน้าท้องฟ้าจ าลอง ท าให้คิดว่าปิดท าการ 
3 75.00 

 เพิ่มกิจกรรมท่ีสามารถให้เด็กมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหรือทดลองได้ 1 25.00 
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5) ข้อเสนอแนะจากทีมที่ปรึกษา  

เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK park)ตารางที่ 28 

ตารางท่ี 28 ข้อเสนอแนะจากทีมที่ปรึกษาของเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK park) 

ประเด็น สาระส าคัญ ข้อเสนอแนะ 
 การประชาสัมพันธ ์ ช่องทางการประชาสัมพันธ ์ - ช่องทางการประชาสัมพันธ์ท่ีท าให้ผู้ใช้บริการรู้จัก เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ที่สุดคือ ญาติ/เพื่อน/คนรู้จักแนะน า 

ซึ่งเป็นช่องทางที่ทางควรให้ความส าคัญเป็นหลัก และควรที่จะสร้างประสบการณ์และการรับรู้ที่ดี เพื่อให้เกิดความ
ประทับใจและเชิญชวนแบบปากต่อปาก เพื่อให้คนรู้จักและอยากท่ีจะเข้ามาใช้บริการที่เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ 

 การเข้าใช้บริการ เหตุผลที่ท าให้มาเขา้ใช้บริการ - เหตุผลส าคัญที่ท าให้คนเข้ามาใช้บริการเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ คือ ได้แก่ มีหนังสือ/นิตยสาร/สิ่งพิมพ์/  
สื่อมัลติมีเดีย/ฐานข้อมูล/สารสนเทศอื่นๆ ที่ทันสมัย ซึ่งทางเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ควรให้ความส าคัญ  
ในด้านความหลากหลาย และความทันสมัยของประเภทหนังสือ รวมถึงคงไว้ซึ่งจุดเด่นทางด้านที่กล่าวมา 

 ความพึงพอใจ สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก - ความพึงพอใจโดยรวมต่อสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก มีคะแนนที่สูงกว่าความพึงพอใจโดยรวมในด้านอื่นๆ 
ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องความสะอาดของสถานที่  อีกทั้งได้รับคะแนนการเข้าใช้บริการค่อนข้างมากในเรื่องความ
สะดวกสบายในการเดินทาง และควรท าการจัดสรรพื้นที่ให้มีความเหมาะสมกับทุกช่วงวัย โดยการแบ่งโซนระหว่าง
เด็กกับผู้ใหญ่ออกจากกัน เพื่อลดการเกิดเสียงดังรบกวน และเรื่องที่ผู้ใช้บริการมีข้อเสนอแนะมาคือ เรื่องของ
ห้องน้ าของเครือข่ายอุทยาน ที่ไม่พร้อมใช้งานไม่ว่าจะเป็น จ านวนห้องน้ ามีน้อยเกินไป ไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 
ห้องน้ าช ารุด ห้องน้ าไม่สะอาด รวมถึงอยากให้มีกระดาษช าระภายในห้องน้ า ดังนั้นทางทีมที่ปรึกษาฯ คาดว่า  
หากมีการพัฒนาในเรื่องนี้ด้วย จะส่งผลให้ความพึงพอใจในด้านนี้เพิ่มขึ้นในอนาคต 

วัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และ
คอมพิวเตอร ์

- เรื่องความพร้อม ความเพียงพอ และความทันสมัย ของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่เนื่องจาก  
มีผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น ท าให้ผู้ใช้บริการรู้สึกว่าถ้ามีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นและมีความทันสมัย จะท าให้  
ความพึงพอใจในด้านนี้สามารถเพิ่มขึ้นกว่าเดิม 

 การได้รับประโยชน์ พัฒนาปรับปรุงบริการ - การได้รับประโยชน์จากการใช้บริการเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งมีความโดด เด่นเป็น
อย่างมากในด้านของความคุ้มค่าของการใช้บริการเมื่อเทียบกับค่าบริการ/เวลา/การเดินทาง ซึ่งถือว่าเป็นการตอบ
รับที่ดี ดังน้ันทางเครือข่ายควรคงไว้เป็นจุดเด่นเพื่อพัฒนาต่อไปในอนาคต   
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เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ตารางที่ 29 

ตารางท่ี 29 ข้อเสนอแนะจากทีมที่ปรึกษาของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ 

ประเด็น สาระส าคัญ ข้อเสนอแนะ 
 การประชาสัมพันธ ์ ช่องทางการประชาสัมพันธ ์ - ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ท าให้ผู้ใช้บริการรู้จัก เครือข่ายพิพิธภัณฑ์มากที่สุดคือ ญาติ/เพื่อน/คนรู้จักแนะน า  

ซึ่งเป็นช่องทางที่ทางควรให้ความส าคัญเป็นหลัก และควรที่จะสร้างประสบการณ์และการรับรู้ที่ดี เพ่ือให้เกิดความ
ประทับใจและเชิญชวนแบบปากต่อปาก เพื่อให้คนรู้จักและอยากท่ีจะเข้ามาใช้บริการที่เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ 

 การเข้าใช้บริการ เหตุผลที่ท าให้มาเขา้ใช้บริการ - เหตุผลส าคัญที่ท าให้คนเข้ามาใช้บริการเครือข่ายมิวเซียมสยาม คือ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุด ดังนั้นทาง
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ อาจเพิ่มเติมในด้านการใส่เรื่องราวในพิพิธภัณฑ์เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการพักผ่อนของ
ผู้ใช้บริการให้เกิดความคุ้มค่ามากยิ่งข้ึน  

 ความพึงพอใจ เจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากร - ความพึงพอใจโดยรวมต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร มีคะแนนท่ีสูงกว่าความพึงพอใจโดยรวมในด้านอื่นๆ ซึ่งควรที่จะ
รักษา/พัฒนาข้อดีนี้ไว้  

ข้อมูลและวิธีการน าเสนอ และ
สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก 

- ความพึงพอใจโดยรวมต่อข้อมูลและวิธีการน าเสนอของพิพิธภัณฑ์ และความพึงพอใจโดยรวมต่อสถานที่และ  
สิ่งอ านวยความสะดวก มีคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับความพึงพอใจโดยรวมในด้านอื่นๆ ซึ่งหาก
ต้องการพัฒนาด้านข้อมูลและวิธีการน าเสนอ ควรท าการปรับปรุงเรื่องเทคโนโลยีและวิธีการเรียนรู้ที่ใช้ในการ
น าเสนอนิทรรศการให้มีความน่าสนใจ เป็นอันดับแรก หากเป็นด้านสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก ควรท าการ
ปรับปรุงเรื่องสถานที่ ตกแต่งให้ดูกว้างขวาง ให้เหมาะกับธรรมชาติ และปรับปรุงเรื่องป้ายสัญลักษณ์ให้โดดเด่น 
ตั้งแต่ทางเข้าของพิพิธภัณฑ์ 

 การได้รับประโยชน์ พัฒนาปรับปรุงบริการ - การได้รับประโยชน์จากการใช้บริการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่ งมีความโดดเด่นใน
ด้านการได้รับความรู้เพิ่มขึ้นและการได้รับประโยชน์จากการเข้าชมนิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นการ
ตอบรับที่ดี ดังน้ันทางเครือข่ายควรคงไว้เป็นจุดเด่นเพื่อพัฒนาต่อไปในอนาคต 
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