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รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 
ของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2561  

ในปีงบประมาณ 2561 ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน)  
(สบร.)   ได้มอบหมายให้สถาบันวิทยาการจัดการ  หรือ TRIS  Academy of 
Management  ประเมินความคุ้มค่าของการให้บริการต้นแบบแหล่งเรียนรู้ของ สบร. ท้ัง 3 
แห่ง ได้แก่  1)  ห้องสมุดมีชีวิต  ภายใต้การบริหารจัดการของส านักงานอุทยานการเรียนรู้    
(สอร.)  2) พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้รูปแบบ Discovery Museum ภายใต้การบริหารจัดการ
ของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ  (สพร.)   และ 3)  ห้องสมุดด้านการออกแบบ 
ภายใต้การด าเนินงานของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  (TCDC)     โดยการเก็บข้อมูลด้วย
การสัมภาษณ์สมาชิกและผู้รับบริการจ านวน 1,200 ราย  ในช่วงเดือนพฤษภาคม – 
มิถุนายน 2561   มีผลการประเมิน ดังนี้  

1)  ห้องสมุดมีชีวิต  ส านักงานอุทยานการเรียนรู้   จากการส ารวจผู้ใช้บริการ
จ านวน 400 ตัวอย่าง  พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก
การเป็นสมาชิกและใช้บริการห้องสมุดมีชีวิต มีความคุ้มค่า  โดยเห็นว่ามีความคุ้มค่ามาก
ร้อยละ 50.25  และมีคุ้มค่ามากท่ีสุดร้อยละ 22.25   
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และเมื่อประเมินความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ของ TK Park  
พบว่า ผู้ใช้บริการเห็นว่ามีความคุ้มค่าของการใช้บริการเมื่อเปรียบเทียบกับค่าบริการ เวลา 
และการเดินทาง อยู่ที่คะแนน 2.49 หรือร้อยละ 84.90  

ประโยชน์ที่ไดร้ับจาก TK Park คะแนน ร้อยละ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ท าให้ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ และมีคุณภาพ 2.47 84.70 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เข้ารว่มสามารถน าไปใช้เพิ่มทักษะความรู้ในการเรียน การท างาน
และชีวิตประจ าวัน 

2.43 84.30 

สามารถส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอา่นการเรียนรู้ 2.51 85.10 

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถกระตุ้นให้เกดิการเรียนรู้จินตนาการและแรงบันดาลใจ 2.41 84.10 

มีความแตกต่างที่น่าสนใจจากแหล่งเรียนรู้ประเภทเดียวกัน 2.36 83.60 

มีความคุ้มค่าของการใช้บริการเมื่อเทียบกับค่าบริการ/เวลา/การเดินทาง 2.49 84.90 

ประโยชน์ที่ได้จากแหล่งเรียนรู ้TK Park ในภาพรวม 2.45 84.50 
 

2) พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้รูปแบบ Discovery Museum หรือมิวเซียมสยาม 
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ของมิวเซียมสยามพบว่า ในภาพรวมมีคะแนนอยู่ที่ 2.57 หรือคิดเป็นร้อยบะ 
85.70  โดยในประเด็นความคุ้มค่าของการใช้บริการเมื่อเทียบกับค่าบริการ เวลา และ การ
เดินทาง ได้คะแนนที่ 2.64 หรือคิดเป็นร้อยละ 86.40  

ประโยชน์ที่ไดร้ับจากมิวเซียมสยาม คะแนน ร้อยละ 

ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้าชมนิทรรศการ 2.53 85.30 

ได้รับประโยชน์จากการเขา้ชมนิทรรศการ 2.58 85.80 

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถกระตุ้นให้เกดิการเรียนรู้และตระหนักถึงความเป็นไทย 2.65 86.50 

ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าชมนิทรรศการ สามารถน าไปถา่ยทอดให้ผูอ้ื่นได้ 2.47 84.70 

มีความคุ้มค่าของการใช้บริการเมื่อเทียบกับค่าบริการ/เวลา/การเดินทาง 2.64 86.40 

ประโยชน์ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้มิวเซียมสยามในภาพรวม 2.57 85.70 
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3)  ห้องสมุดด้านการออกแบบ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  ผลการส ารวจ
ความคิดเห็นผู้ใช้บริการจ านวน 400 ตัวอย่าง ต่อความคุ้มค่าจากสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของ
การเป็นสมาชิก TCDC  พบว่า ผู้รับบริการให้คะแนนในระดับค่อนข้างคุ้มค่ามากร้อยละ 
50.25  และคุ้มค่ามากท่ีสุดร้อยละ 22.25 

 

และเมื่อประเมินความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ของ TCDC  
พบว่า ผู้ใช้บริการเห็นว่ามีความคุ้มค่าของการใช้บริการเมื่อเปรียบเทียบกับค่าบริการ เวลา 
และการเดินทาง อยู่ที่คะแนน 2.39 หรือร้อยละ 83.90  

ประโยชน์ที่ไดร้ับจาก TCDC คะแนน ร้อยละ 

ได้รับความรู้/แนวคิดใหม่ด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ 2.47 84.70 

ได้มุมมองสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ ๆ สามารถน าไปต่อยอดสิ่งที่ท าอยู ่ 2.43 84.30 
ท าให้มีโอกาสได้พบปะ พูดคุย แลกเปลีย่นประสบการณ์ ความรู้ และเช่ือมโยง
ผู้ประกอบการนักสร้างสรรค์ และเครือข่ายทางธุรกิจ 

2.51 85.10 

สามารถแสดงความสามารถ ผลงาน และความคิดสร้างสรรค์  2.41 84.10 

ได้รับการบ่มเพาะธุรกิจโดยใช้ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ 2.36 83.60 

สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือพัฒนาธุรกจิ 2.49 84.90 

ได้รับค าปรึกษาจากบุคลากรผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ 2.08 80.80 

มีความคุ้มค่าของการใช้บริการเมื่อเทียบกับค่าบริการ/เวลา/การเดินทาง 2.39 83.90 

ประโยชน์ที่ได้จากแหล่งเรียนรู ้TCDC ในภาพรวม 2.39 83.90 
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