สำนักนำยกรัฐมนตรี

ผลการสารวจความพึงพอใจ
ในแหล่งเรียนรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

สำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

ผลการสารวจความพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้ของ สบร.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การสารวจระดับความพึงพอใจของแหล่งเรียนรู้ของ สบร.
1) ภาพรวมผลการสารวจความพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้ของ สบร.
ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้ของสำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (สบร.) พิจำรณำ
จำกข้ อ มู ล ระดั บ ควำมพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรของแหล่ ง เรี ย นรู้ ทั้ ง 3 แห่ ง ได้ แ ก่ อุ ท ยำนกำรเรี ย นรู้
(TK Park) ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (TCDC) และมิวเซียมสยำม ซึ่งมีรำยละเอียดของผลสำรวจเป็นดังนี้
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3 แหล่งเรียนรู้

เฉพาะ TK Park และ มิวเขียมสยาม

แผนภูมิที่ 1 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้ของ สบร.
ผู้ใช้บริกำรมีระดับควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรในแหล่งเรียนรู้ของ สบร. ในภำพรวมอยู่ในระดับ
“พึงพอใจมำกที่สุด” มีค่ำคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 4.45 หรือคิดเป็นร้อยละ 88.93 (Top-2-Boxes ร้อยละ 92.26)
และหำกพิจำรณำผลสำรวจเฉพำะจำก 2 แหล่งเรียนรู้ (TK Park และมิวเซียมสยำม) มีค่ำคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่
4.48 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.60 (Top-2-Boxes ร้อยละ 93.30) โดยเมื่อพิจำรณำในแต่ละแหล่งเรียนรู้ พบว่ำ
ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของแหล่งเรียนรู้ทุกแห่งอยู่ในระดับ “พึงพอใจมำกที่สุด” (ระดับ
คะแนน 4.20 ขึ้นไป) โดยมิวเซียมสยำมมีระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรสูงสุด อยู่ที่ ค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.54
หรือร้อยละ 90.80 (Top-2-Boxs ร้อยละ 92.68) รองลงมำคือ อุทยำนกำรเรียนรู้ (TK Park) อยู่ที่ค่ำคะแนน
เฉลี่ย 4.42 หรือคิดเป็นร้อยละ 88.40 (Top2Boxs ร้อยละ 93.91) และ ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (TCDC)
อยู่ที่ค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.38 หรือคิดเป็นร้อยละ 87.59 (Top2Boxs ร้อยละ 90.19) ตำมลำดับ
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3 แหล่งเรี ยนรู้

OKMD
เฉพาะ TK Park
และมิวเซียมสยาม

SAT (Average)

แผนภูมิที่ 2 ภำพรวมเปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยระหว่ำงควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของ สบร.
เมื่อเปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยระหว่ำงควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจของ สบร. พบว่ำ ในภำพรวม
ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจสูงกว่ำควำมคำดหวัง เท่ำกับ 0.21 และหำกพิจำรณำผลสำรวจเฉพำะจำก 2 แหล่ง
เรียนรู้ (TK Park และมิวเซียมสยำม) พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจสูงกว่ำควำมคำดหวัง เท่ำกับ 0.21 เช่นกัน
ซึง่ หำกพิจำรณำแต่ละแหล่งเรียนรู้พบว่ำ มิวเซียมสยำม มีควำมพึงพอใจสูงกว่ำควำมคำดหวังมำกที่สุด เท่ำกับ
0.36 รองลงมำคือ ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (TCDC) มีควำมพึงพอใจสูงกว่ำควำมคำดหวัง เท่ำกับ 0.19
และอุทยำนกำรเรียนรู้ (TK Park) มีควำมพึงพอใจสูงกว่ำควำมคำดหวังเท่ำกับ 0.07 ตำมลำดับ
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3 แหล่งเรียนรู้

สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
ภาพรวมจากการใช้บริการ

OKMD (ไม่รวม TCDC)
เฉพาะ TK Park และมิวเซียมสยาม

กระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ

แผนภูมทิ ี่ 3 เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้ของ สบร.
เมื่อพิจำรณำตำมประเด็นกำรสำรวจพบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจในประเด็นต่ำงๆ อยู่ในระดับมำกที่สุด
ในทุกประเด็นทั้ง 3 แหล่งเรียนรู้ โดยหำกพิจำรณำในแต่ละประเด็นพบว่ำ ด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
มิวเซียมสยำมมีร ะดับควำมพึงพอใจสูงสุดที่ระดับคะแนน 4.51 ในด้ำนเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร
มิวเซียมสยำมมีระดับควำมพึงพอใจสูง สุดที่ระดับคะแนน 4.59 ด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร
มิวเซียมสยำมมีระดับควำมพึงพอใจสูงสุดที่ระดับคะแนน 4.55 ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (TCDC) มีระดับควำมพึงพอใจสูงสุดที่ระดับคะแนน 4.41 และด้ำนภำพรวมจำก
กำรใช้บริกำร อุทยำนกำรเรียนรู้ (TK Park) มีระดับควำมพึงพอใจสูงสุดที่ระดับคะแนน 4.55 สำหรับมิวเซียม
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สยำมไม่ได้มีกำรสำรวจควำมพึงพอใจในประเด็นเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ เนื่องจำก
ในพื้นที่หลักที่ให้บริกำรเพื่อจัดนิทรรศกำรหลักไม่มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว้สำหรับให้บริกำร
2) สรุปผลการสารวจความพึงพอใจในบริการเปรียบเทียบ 3 ปี (ปี 2559-2561)
เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบ 3 ปี (ปี 2559-2561) พบว่ำ ภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ
พึงพอใจมำกที่สุด และเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2561 ภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจเพิ่มขึ้นจำก
ปี 2560 (+0.01 คะแนน) เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 (+0.04 คะแนน) และเมื่อเปรียบเทียบ 3 ปี จำแนกตำม
แต่ ล ะด้ ำ นของควำมพึ ง พอใจในภำพรวม พบว่ ำ ทุ ก ด้ ำ นมี ร ะดั บ ค่ ำ เฉลี่ ย ของควำมพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ
“พึงพอใจมำกที่สุด” มี 2 ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี ได้แก่ ด้ำนสถำนที่และ
สิ่งอำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ยของควำมพึงพอใจในปี 2561 เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 (+0.01 คะแนน) เพิ่มขึ้น
จำกปี 2559 (+0.05 คะแนน) ด้ำนเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยของควำมพึงพอใจปี 2561
เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 (+0.18 คะแนน) เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 (+0.20 คะแนน) และด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอน
กำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยของควำมพึงพอใจปี 2561 เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 (+0.14 คะแนน) เพิ่มขึ้นจำกปี 2559
(+0.10 คะแนน) โดยด้ำนเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำรมีค่ำเฉลี่ยของควำมพึงพอใจตลอด 3 ปี เพิ่มขึ้น
มำกที่สุด (+0.20คะแนน) โดยในปี 2561 มีประเด็นที่ไม่ได้สำรวจควำมพึงพอใจได้แก่ ด้ำนคุณภำพ/ประโยชน์/
ควำมคุ้มค่ำของกำรให้บริกำร โดยเพิ่มกำรสำรวจในประเด็นด้ำนด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
และด้ำนภำพรวมจำกกำรใช้บริกำรแทน
2561
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2559

4.55
4.45
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4.34

4.37
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4.32
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ภาพรวมความพึงพอใจ

ด้ านสถานที่

ด้ านเจ้ าหน้ าที่

ด้ านกระบวนการ

แผนภูมทิ ี่ 4 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ ปี 2559-2561
3) ผลการสารวจความพึงพอใจและความคาดหวังรายหน่วยงาน ปี 2561
3.1) ผลการสารวจความพึงพอใจในบริการของอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)
กำรศึ กษำด้ ว ยกำรส ำรวจข้ อมู ล เชิ ง ปริ มำณและเชิ ง คุ ณภำพจำกผู้ รั บบริ ก ำรของอุ ท ยำนกำรเรี ยนรู้
(TK Park) เพื่อค้นหำระดับควำมพึงพอใจ ควำมคำดหวัง ประเด็นควำมคิดเห็นต่ำงๆ ที่จะนำไปสู่กำรพัฒนำ
ปรับปรุงกำรให้บริกำรของอุทยำนกำรเรียนรู้ต่อไป ผลกำรสำรวจ เป็นดังนี้
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การสารวจข้อมูลเชิงปริมาณจากการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ลักษณะของผู้ใช้บริกำร
กำรสุ่มสำรวจผู้ใช้บริกำรของอุทยำนกำรเรียนรู้ (TK Park) จำนวน 400 ตัวอย่ำง เป็นเพศหญิง 282
คน (ร้อยละ 70.50) เพศชำย 118 คน (ร้อยละ 29.50) โดยกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีอำยุประมำณ
19-22 ปี (ร้อยละ 28.75) รองลงมำคือ กลุ่มอำยุ 16-18 ปี (ร้อยละ 21.50) และมีกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรีมำกที่สุดถึง 253 คน (ร้อยละ 63.25) รองลงมำ คือ กลุ่มที่มีกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย/ปวส. 84 คน (ร้อยละ 21.00) และผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษำ 243 คน
(ร้อยละ 60.75) รองลงมำ คือ พนักงำน/ลูกจ้ำงเอกชน 86 คน (ร้อยละ 21.50)
เพศ

อายุ
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1.25%

13-15

6.25%

16-18

21.50%

19-22

28.75%

23-29

20.00%

30-39

12.00%

40-49
50-59
Above 60

7.75%
1.50%
1.00%

ระดับการศึกษา

อาชีพ
60.75%

นักเรียน/นักศึกษา

21.50%

พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน
ผู้ประกอบการ/อาชีพ…
ข้าราชการ/พนักงาน…

8.50%
4.50%

เกษียณอายุ/ว่างงาน

2.25%

แม่บ้าน

1.50%

ครู/อาจารย์

0.25%

อื่นๆ

0.75%

แผนภูมิที่ 5 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริกำร
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1.2 กำรมำใช้บริกำร
ผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่มำใช้บริกำรอุทยำนกำรเรียนรู้ (TK Park) ในช่วงระยะเวลำ 1-2 ปี (ร้อยละ
28.75) โดยในรอบปีที่ผ่ำนมำส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้บริกำรเป็นประจำ โดยระยะเวลำที่เข้ำมำใช้บริกำร
ประมำณ 3-4 ชั่ ว โมงต่ อ วั น (ร้ อ ยละ 46.75) และปกติ มำใช้ บ ริ ก ำรคนเดี ย ว (ร้ อ ยละ 56.25)
รองลงมำ คือ มำกับครอบครัว (ร้อยละ 30.75) ส่วนใหญ่มำใช้บริกำรน้อยกว่ำเดือนละ 1 ครั้ง
(ร้อยละ 54.00)
มาเป็ นครั ง้ แรก

คนเดียว

9.25%

ไม่ เกิน 1 ปี

เพื่อน/เพื่อน
ร่ วมงาน

21.25%

1-2 ปี

56.25%
12.75%

28.75%

3-4 ปี

ครอบครั ว

18.00%

มากกว่ า 4 ปี

22.75%

สถานศึกษา

30.75%
0.25%

54.00%

46.75%
29.50%
13.25%

4.00%

6.50%

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

10.75%
ไม่ระบุ

17.00%

18.25%

เดือนละ 1-2 ครั้ง มากกว่าเดือนละ น้อยกว่าเดือนละ
2 ครั้ง
1 ครั้ง

แผนภูมทิ ี่ 6 กำรมำใช้บริกำรของผู้ใช้บริกำร TK Park
ผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่รู้จัก TK Park ครั้งแรกจำกกำรแนะนำโดยบุคคล เช่น เพื่อน ญำติ คนรู้จัก
แนะนำ (ร้อยละ 63.25) รองลงมำ คือ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) (Facebook ,Youtube)
(ร้อยละ 33.75) และ Website TK Park (ร้อยละ 7.75) ตำมลำดับ
63.25%
33.75%

เพื่อน/
ญาติ/
คนรู้จัก
แนะนา

Social Media

7.75%

6.25%

3.50%

2.25%

1.50%

0.75%

0.75%

Website
TK Park

เดินมาเจอ
โดยบังเอิญ

ป้ายประชา
สัมพันธ์

หนังสือพิมพ์
/นิตยสาร/
สื่อสิ่งพิมพ์

โฆษณา
ทางโทรทัศน์

เอกสาร/
โบรชัวร์

อื่นๆ

แผนภูมทิ ี่ 7 ช่องทำงผู้ใช้บริกำรรู้จัก TK Park
เหตุผลสำคัญที่ทำให้มำใช้บริกำร TK Park คือ อันดับที่ 1 TK Park มีหนังสือ/นิตยสำร/สิ่งพิมพ์/สื่อ
มัลติมีเดีย/ฐำนข้อมูล/สำรสนเทศอื่นๆ ที่ทันสมัย (ร้อยละ 78.25) อันดับที่ 2 มีบรรยำกำศที่กระตุ้นให้
เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์และแรงบันดำลใจ (ร้อยละ 41.75) อันดับที่ 3 มีกิจกรรม นิทรรศกำร ที่
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด
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ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้และนิสัยรักกำรอ่ำน กำรเรียนรู้อย่ำงเพลิดเพลิน (ร้อยละ 18.25)
อันดับที่ 4 มีโอกำสได้พบ/พูดคุย/แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ (ร้อยละ 16.75) อันดับที่
5 สำมำรถแสดงควำมสำมำรถ ผลงำน และควำมคิดสร้ำงสรรค์ได้ (ร้อยละ 11.00)
มีหนังสือ/นิตยสำร/สิ่งพิมพ์/สือ่ มัลติมีเดีย/ฐำนข้อมูล/สำรสนเทศ
อื่นๆ ที่ทันสมัย

78.25%

มีบรรยำกำศที่กระตุ้นให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์และแรงบันดำลใจ

41.75%

มีกิจกรรม นิทรรศกำร ที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้และนิสัย
รักกำรอ่ำน กำรเรียนรู้อย่ำงเพลิดเพลิน

18.25%

เดินทำงมำใช้บริกำรสะดวก
มำเข้ำร่วมกิจกรรม อบรม สัมมนำ เวิร์กชอบ และกำรบรรยำยต่ำงๆ
มีโอกำสได้พบ/พูดคุย/แลกเปลีย่ นประสบกำรณ์ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ
สำมำรถแสดงควำมสำมำรถ ผลงำน และควำมคิดสร้ำงสรรค์ได้
อื่นๆ

16.75%
11.00%
7.25%
4.75%
1.50%

แผนภูมิที่ 8 เหตุผลสำคัญที่ทำให้มำใช้บริกำร TK Park
กำรเป็นสมำชิกอุทยำนกำรเรียนรู้ (TK Park) มีผู้ที่เป็นสมำชิกปัจจุบันร้อยละ 70.25 ไม่ได้เป็นสมำชิก
ร้อยละ 29.75 โดยเหตุผลที่ไม่ได้เป็นสมำชิกส่วนใหญ่เนื่องจำกไม่ค่อยมำใช้บริกำร (ร้อยละ 73.95)
สาเหตุที่ไม่เป็นสมาชิกกับ TK Park
73.95%

ไม่ค่อยมาใช้บริการ

29.75%

ไม่ทราบว่าได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

3.36%

ไม่ทราบว่ามีระบบสมาชิก

1.68%

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่น่าสนใจ

1.68%

70.25%

Member

Non Member

อื่นๆ

19.33%

แผนภูมิที่ 9 กำรเป็นสมำชิกของ TK Park และสำเหตุที่ไม่เป็นสมำชิกกับ TK Park
ขั้นตอนกำรสมัครสมำชิกของ TK Park (ผู้ตอบคือ สมำชิกปัจจุบัน 278 คน) ผู้ใช้บริกำรมีควำมเห็น
โดยรวมของขั้นตอนกำรสมัครสมำชิกของ TK Park ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.20 โดย
ผู้ใช้บริกำรมีควำมเห็นในเรื่องควำมรวดเร็วในกำรทำบัตรสมำชิก ในระดับดีขึ้นไปมำกที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 97.12 รองลงมำ คือ เรื่องควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนเป็นสมำชิก ในมีควำมเห็นระดับดี
ขึ้นไปร้อยละ 96.04 และควำมชัดเจนของกำรประชำสัมพันธ์รำยละเอียด มีควำมเห็นระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 93.53 โดยผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่มีควำมเห็นว่ำจะต่ออำยุแน่นอน ร้อยละ 93.17

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 1 ควำมคิดเห็นด้ำนขั้นตอนกำรสมัครสมำชิกของ TK Park
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
ควำมชัดเจนของกำรประชำสัมพันธ์รำยละเอียด
ควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนเป็นสมำชิก
ควำมรวดเร็วในกำรทำบัตรสมำชิก
ควำมเห็นโดยรวมของขั้นตอนกำรสมัครสมำชิก
ของ TK Park

ต้องปรับปรุง
ด่วน

ควร
ปรับปรุง

ปานกลาง

ดี

ดีมาก

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%

6.47%
3.96%
2.88%

62.95%
44.96%
37.77%

30.58%
51.08%
59.35%

0.00%

0.00%

1.80%

39.93%

58.27%

ความเห็นโดยรวมของขั้นตอนการสมัครสมาชิกของ
TK Park

98.20%

ความรวดเร็วในการทาบัตรสมาชิก

97.12%

ความสะดวกในการลงทะเบียนเป็นสมาชิก

96.04%

ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์รายละเอียด

93.53%

แผนภูมิที่ 10 ระดับควำมคิดเห็นด้ำนขั้นตอนกำรสมัครสมำชิกของ TK Park ในระดับมำกขึ้นไป
ควำมสนใจสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ของกำรเป็นสมำชิก TK Park พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมสนใจในสิทธิ
ประโยชน์มำกเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ รับสิทธิเข้ำร่วมโครงกำรและกิจกรรมของ TK Park พิเศษ
สำหรับสมำชิกโดยเฉพำะ เช่น กิจกรรมอบรมไอที กิจกรรม Music for Dummies เป็นต้น โดยให้
ควำมสนใจระดับมำกขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 79.75 รองลงมำ คือ ส่วนลด 10 – 15% ในกำรซื้อหนังสือ
ที่ศูนย์หนังสือ ได้แก่ ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
และศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยให้ควำมสนใจระดับมำกขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 77.75
โดยที่สิทธิประโยชน์ที่ผู้ใช้บริกำรให้ควำมสนใจน้อยที่สุดคือส่วนลด 10% ในกำรซื้ออำหำรและเครื่องดื่ม
ทีร่ ้ำนแมคโดนัลด์ สำขำเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 6 โดยให้ควำมเห็นในระดับมำกขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 65.75
ตารางที่ 2 ควำมสนใจสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ของกำรเป็นสมำชิก TK Park
สิทธิประโยชน์
รับสิทธิเข้ำร่วมโครงกำรและกิจกรรมของ TK Park พิเศษสำหรับ
สมำชิกโดยเฉพำะ เช่น กิจกรรมอบรมไอที กิจกรรม Music for
Dummies เป็นต้น
ส่วนลด 10 – 15% ในกำรซื้อหนังสือทีศ่ ูนย์หนังสือ ได้แก่
ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์ และศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ส่วนลด 10% ในกำรซื้ออำหำรและเครื่องดื่มที่ร้ำนแมคโดนัลด์ สำขำ
เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 6
ส่วนลดพิเศษในกิจกรรมและหลักสูตรสถำบันกำรศึกษำ เช่น สถำบัน
New Cambridge สถำบัน Gent Edutainment สถำบัน Wisdom
House Education & Travel เป็นต้น
สิทธิเข้ำชมนิทรรศกำรของอำคำรนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ฟรี 2 ท่ำนต่อ
1 บัตรสมำชิก พร้อมส่วนลด 10% ในกำรซื้อสินค้ำที่ระลึกที่ร้ำน
R-Shop

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด

น้อย
ที่สุด

น้อย

ปาน
กลาง

0.50%

2.50%

17.25% 58.25% 21.50%

0.50%

2.25%

19.50% 55.50% 22.25%

0.50%

1.75%

32.00% 42.00% 23.75%

0.75%

2.25%

25.25% 50.00% 21.75%

0.75%

2.00%

24.75% 50.25% 22.25%

มาก

มาก
ที่สุด
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รับสิทธิเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของ TK Park พิเศษสาหรับสมาชิกโดยเฉพาะ เช่น
กิจกรรมอบรมไอที กิจกรรม Music for Dummies เป็นต้น

79.75%

ส่วนลด 10 – 15% ในการซื้อหนังสือที่ศนู ย์หนังสือ ได้แก่ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

77.75%
65.75%

ส่วนลด 10% ในการซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่รา้ นแมคโดนัลด์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 6
ส่วนลดพิเศษในกิจกรรมและหลักสูตรสถาบันการศึกษา เช่น สถาบัน New Cambridge สถาบัน
Gent Edutainment สถาบัน Wisdom House Education & Travel เป็นต้น

71.75%

สิทธิเข้าชมนิทรรศการของอาคารนิทรรศน์รตั นโกสินทร์ฟรี 2 ท่านต่อ 1 บัตรสมาชิก พร้อม
ส่วนลด 10% ในการซื้อสินค้าที่ระลึกที่รา้ น R-Shop

72.50%

แผนภูมิที่ 11 ระดับควำมคิดเห็นควำมสนใจสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ของกำรเป็นสมำชิก TK Park
ในระดับมำกขึ้นไป
จำกสิทธิประโยชน์ข้ำงต้น ผู้ที่ยังไม่เป็นสมำชิก (ผู้ตอบ 119 คน) สนใจสมัครสมำชิก คิดเป็นร้อยละ 24.37
และไม่ สมั ครสมำชิ ก คิ ดเป็ น ร้ อยละ 75.63 อย่ ำงไรก็ ตำม ผู้ ใช้ บริ กำรส่ วนใหญ่ (ผู้ ตอบ 400 คน)
มีควำมเห็นในควำมคุ้มค่ำจำกสิทธิประโยชน์ในระดับคุ้มค่ำมำกขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 72.50
22.25%

0.75%
2.00%

75.63
%

24.37
%

24.75%
50.25%

สมัคร

ไม่ สมัคร

คุ้มค่ำน้อยที่สุด
คุ้มค่ำมำก

คุ้มค่ำน้อย
คุ้มค่ำมำกที่สุด

คุ้มค่ำ

แผนภูมิที่ 12 ควำมสนใจสมัครสมำชิกและไม่สมัครสมำชิกและควำมคุ้มค่ำจำกสิทธิประโยชน์
พื้นที่บริกำรที่ใช้บริกำรมำกที่สุดคือ ห้องสมุดมีชีวิต (ร้อยละ 85.00) รองลงมำคือ ห้องเงียบ (ร้อยละ
47.25) โดยพื้นที่ที่ผู้บริกำรเคยใช้น้อยที่สุดได้แก่ ซำวด์รูม (ร้อยละ 2.00)
85.00%
47.25%
19.75%

ห้องสมุด
มีชีวิต

ห้องเงียบ

ลานสานฝัน

17.75%

ห้องสมุด
ดนตรี

17.50%

ห้องเด็ก

16.50%

ห้องสมุด
ไอที

13.00%

ศูนย์การ
เรียนรู้
เอนกประสงค์

8.50%

6.00%

3.25%

2.00%

ห้องฉาย
ภาพยนต์

Mind Room

ศูนย์อบรม
ไอที

ซาวด์รูม

แผนภูมิที่ 13 ควำมสนใจในพื้นที่กำรใช้บริกำร TK Park
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด
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ส่วนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจ
2.1 ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ผลกำรสำรวจควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรจำกสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก พบว่ำ
เกือบทุกองค์ประกอบของกำรบริ กำรในส่วนนี้ผู้ ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจมำกถึงพึงพอใจมำกที่สุด โดยได้รับ
คะแนนเฉลี่ยระหว่ำง 4.06-4.58 คะแนน โดยมีระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมต่อสถำนที่และสิ่งอำนวยควำม
สะดวกอยู่ในระดับมำกที่สุด (4.52 คะแนน) ประเด็นที่ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ ควำมสะอำดของ
สถำนที่ (4.58 คะแนน) รองลงมำ คือ กำรออกแบบตกแต่งสถำนที่สวยงำมบรรยำกำศดี (4.53 คะแนน) อันดับ 3
คือ จัดแบ่งพื้นที่ในกำรใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเหมำะสม (4.47 คะแนน) อันดับ 4 คือ แสงสว่ำงมีควำมเหมำะสมต่อ
กำรใช้งำน (4.39 คะแนน) อันดับ 5 คือ โต๊ะและที่นั่งมีควำมสะดวกสบำย (4.36 คะแนน) และอันดับ 6
ควำมชัดเจนของป้ำย สัญลักษณ์ บอกจุดบริกำรต่ำง ๆ ชัดเจนสังเกตง่ำย (4.29 คะแนน) โดยประเด็นที่มีควำมพึงพอใจ
เฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่ม คือ โต๊ะและที่นั่งมีเพียงพอต่อกำรให้บริกำร (4.06 คะแนน) ผลกำรวิเครำะห์
Gap Analysis พบว่ำมีจำนวน 2 ประเด็นที่มีระดับควำมพึงพอใจต่ำกว่ำระดับควำมคำดหวังได้แก่ ควำมชัดเจน
ของป้ำย สัญลักษณ์ บอกจุดบริกำรต่ำง ๆ ชัดเจนสังเกตง่ำย (ผลต่ำง=-0.02) และโต๊ะและที่นั่งเพียงพอต่อกำรใช้
บริกำร (ผลต่ำง=-0.25)
ความคาดหวัง

ความพึงพอใจ

ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ บอกจุดบริการต่าง ๆ ชัดเจนสังเกตง่าย

4.31

4.29

โต๊ะ และที่นั่งมีความสะดวกสบาย

4.35

4.36

โต๊ะ และที่นั่งเพียงพอต่อการใช้บริการ

4.31

แสงสว่างมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน

4.36

4.39

จัดแบ่งพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

4.35

4.47

ความสะอาดของสถานที่

4.36

4.58

การออกแบบตกแต่งสถานทีม่ ีความสวยงาม บรรยากาศดี

4.34

4.53

ภาพรวมต่อสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก

4.34

4.52

4.06

แผนภูมิที่ 14 ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
2.2 ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร
ผลกำรส ำรวจควำมคำดหวั ง และควำมพึ ง พอใจในกำรรั บ บริ ก ำรจำกเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ห รื อ บุ ค ลำกร
ที่ให้บริกำร พบว่ำ ทุกองค์ประกอบของกำรบริกำรในส่วนนี้ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจมำกถึงพึงพอใจมำกที่สุด
โดยได้รั บคะแนนเฉลี่ ย ระหว่ำง 4.43-4.58 คะแนน โดยมีระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมต่อเจ้ำหน้ำที่หรือ
บุคลำกรที่ให้บริกำรในระดับมำกที่สุด (4.54 คะแนน) ประเด็นที่ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจสูงที่สุดในกลุ่ม คือ
เจ้ำหน้ำที่แต่งกำยเรียบร้อย (4.58 คะแนน) รองลงมำ คือ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจำสุภำพ (4.54 คะแนน) อันดับที่ 3
คือเจ้ำหน้ำที่มีเพียงพอสำหรับสอบถำมหรือให้คำแนะนำบริกำร (4.50 คะแนน) อันดับ 4 คือ ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ของเจ้ำหน้ำที่ในกำรตอบข้อซักถำม/แก้ปัญหำ/ให้คำแนะนำ (4.47 คะแนน) โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริกำรมีควำม
พึงพอใจน้อยที่สุดคือ มีควำมกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร (4.43 คะแนน) ผลกำรวิเครำะห์ Gap Analysis พบว่ำ
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด
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ในทุกประเด็นมีระดับควำมพึงพอใจสูงกว่ำระดับควำมหวังแสดงว่ำอุทยำนกำรเรียนรู้ (TK Park) สำมำรถส่งมอบ
บริกำรด้ำนเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำรได้ตำมควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำร
ความคาดหวัง
ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการตอบข้อซักถาม/แก้ปัญหา/
ให้คาแนะนา

ความพึงพอใจ
4.37

4.47

ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ

4.4

4.54

ความเหมาะสมในการแต่งกายเรียบร้อย

4.4

4.58

มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ

4.37

4.43

เจ้าหน้าที่มีเพียงพอสาหรับสอบถามหรือให้คาแนะนาบริการ

4.37

4.50

ภาพรวมต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ

4.36

4.54

แผนภูมทิ ี่ 15 ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร
2.3 ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร
2.3.1 จุดประชำสัมพันธ์-ติดต่อเข้ำรับบริกำร
ผลกำรสำรวจควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจในกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร ณ จุดประชำสัมพันธ์ติดต่อเข้ำรับบริกำร มีระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมต่อกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร ณ จุดประชำสัมพันธ์
ในระดับมำกที่สุด (4.52 คะแนน) และพบว่ำทุกองค์ประกอบของกำรบริกำรในส่วนนี้ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจ
ในระดับมำกที่สุด โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย ระหว่ำง 4.35-4.53 คะแนน ประเด็นที่ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจมำก
ถึงพึงพอใจสูงที่สุดในกลุ่ม คือ กำรให้บริกำรตำมลำดับก่อน-หลัง (4.53 คะแนน) อันดับ 2 คือ ควำมสะดวก
ง่ำยในกำรติดต่อเข้ำรับบริกำร (4.52 คะแนน) อันดับ 3 คือ ควำมสะดวกของกำรสอบถำมข้อมูล/ร้องเรียน/
แนะนำบริกำร (4.46 คะแนน) โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจน้อยที่สุดคือ มีกำรแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกำร
ใช้บริกำร/กิจกรรม (4.35 คะแนน) ผลกำรวิเครำะห์ Gap Analysis พบว่ำในทุกประเด็นมีระดับควำมพึงพอใจ
สูงกว่ำระดับควำมหวังแสดงว่ำอุทยำนกำรเรียนรู้ (TK Park) สำมำรถส่งมอบบริกำรกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำร
ให้บริกำร ณ จุดประชำสัมพันธ์-ติดต่อเข้ำรับบริกำรได้ตำมควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำร
ความคาดหวัง

ความพึงพอใจ

ความสะดวก ง่ายในการติดต่อเข้ารับบริการ

4.35

4.52

การให้บริการตามลาดับก่อน-หลัง

4.37

4.53

การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ/กิจกรรม

4.33

4.35

ความสะดวกของการสอบถามข้อมูล/ร้องเรียน/แนะนาบริการ

4.32

4.46

ภาพรวมต่อกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ ณ จุด
ประชาสัมพันธ์

4.33

4.52

แผนภูมิที่ 16 ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจ ด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร
ณ จุดประชำสัมพันธ์
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด
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2.3.2 ห้องสมุด (ห้องสมุดมีชีวิต/ห้องสมุดดนตรี/ห้องสมุดไอที และพื้นที่บริกำรส่วนอื่น ได้แก่ MIND
ROOM/ห้องเด็ก/ห้องเงียบ)
ผลกำรสำรวจควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจในกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร ณ พื้นที่ห้องสมุด
ทุ ก ประเภทในภำพรวม มี ร ะดั บ ควำมพึ ง พอใจในภำพรวมที่ ร ะดั บ มำกที่ สุ ด (4.41 คะแนน) และพบว่ ำ
ทุกองค์ประกอบของกำรบริ กำรในส่ วนนี้ ของห้ องสมุดทุกโซนได้รับคะแนนเฉลี่ย ระหว่ำง 4.19-4.39 คะแนน
ประเด็นที่ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจมำกถึงพึงพอใจสูงที่สุดในกลุ่ม คือ กิจกรรมและนิทรรศกำรที่จัดขึ้น (4.39
คะแนน) รองลงมำ คือสื่อมัลติมีเดียอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน (4.35 คะแนน) อันดับ 3 คือ หนังสืออยู่ในสภำพ
พร้อมใช้งำน (4.32 คะแนน) และควำมหลำกหลำยของสื่อมัลติมีเดีย (4.32 คะแนน) อันดับ 4 คือ ควำม
หลำกหลำยของประเภทหนังสือ (4.31 คะแนน) และควำมทันสมัยของสื่อมัลติมีเดีย (4.31 คะแนน) อันดับ 5
กำรจัดวำงหนังสือและสื่ออื่นๆ พร้อมป้ำยหมวดหมู่ที่เป็นระเบียบ และสื่อมัลติมีเดียมีควำมเพียงพอต่อกำรใช้
บริกำร (4.30 คะแนน) โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ควำมทันสมัยของหนังสือ (4.19
คะแนน) ผลกำรวิเครำะห์ Gap Analysis พบว่ำ มีจำนวน 8 ประเด็นที่มีระดับควำมพึงพอใจต่ำกว่ำระดับควำม
คำดหวังได้แก่ กำรให้คำแนะนำเกี่ยวกับกำรใช้ห้องสมุดและระบบในกำรสืบค้นหนังสือ (ผลต่ำง=-0.05) กำรจัด
วำงหนังสือและสื่ออื่นๆ พร้อมป้ำยหมวดหมู่ที่เป็นระเบียบ (ผลต่ำง=-0.04) ควำมหลำกหลำยของประเภทหนังสือ
(ผลต่ำง=-0.05) หนังสือมีควำมเพียงพอต่อกำรใช้บริกำร (ผลต่ำง=-0.12) ควำมทันสมัยของหนังสือ (ผลต่ำง=0.14) หนังสืออยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน(ผลต่ำง=-0.03) ควำมหลำกหลำยของสื่อมัลติมีเดียและสื่อมัลติมีเดียมี
ควำมเพียงพอต่อกำรใช้บริกำร (ผลต่ำง=-0.01)
ความคาดหวัง
การให้คาแนะนาเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดและระบบในการสืบค้น…

ความพึงพอใจ
4.32

4.27

การจัดวางหนังสือและสื่ออื่นๆ พร้อมป้ายหมวดหมู่ที่เป็นระเบียบ

4.34

4.30

ความหลากหลายของประเภทหนังสือ

4.36

4.31

หนังสือมีความเพียงพอต่อการใช้บริการ

4.35

4.23

ความทันสมัยของหนังสือ

4.33

4.19

หนังสืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

4.35

4.32

ความหลากหลายของสื่อมัลติมีเดีย

4.33

4.32

สื่อมัลติมีเดียมีความเพียงพอต่อการใช้บริการ

4.31

4.30

ความทันสมัยของสื่อมัลติมีเดีย

4.31

4.31

สื่อมัลติมีเดียอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

4.32

4.35

กิจกรรมและนิทรรศการที่จัดขึ้น

4.33

4.39

ภาพรวมต่อกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ ณ ห้องสมุด

4.31

4.41

แผนภูมิที่ 17 ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร
ณ พื้นที่ห้องสมุด
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2.4 ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
ผลกำรส ำรวจควำมคำดหวั งและควำมพึ งพอใจด้ ำนวั ส ดุ อุ ปกรณ์ ครุ ภั ณฑ์ และคอมพิ ว เตอร์ มี ระดั บ
ควำมพึงพอใจในภำพรวมที่ระดับมำกที่สุด (4.35 คะแนน) และพบว่ำ ทุกองค์ประกอบของกำรบริกำรในส่วนนี้
ได้รับคะแนนเฉลี่ยที่ระดับมำกสุด ระหว่ำง 4.32-4.39 คะแนน ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมพึงพอใจสูงที่สุด
ในกลุ่ม คือ ควำมพร้อมใช้งำนของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ (4.39 คะแนน) และควำมเพียงพอ
ของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ (4.39 คะแนน) รองลงมำ คือ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์มีควำมทันสมัย (4.32 คะแนน) ผลกำรวิเครำะห์ Gap Analysis พบว่ำมีจำนวน 1 ประเด็นที่มีระดับ
ควำมพึ งพอใจต่ ำกว่ ำระดั บ ควำมคำดหวั งได้ แก่ วั สดุ อุ ปกรณ์ ครุ ภั ณฑ์ และคอมพิ ว เตอร์ มี ควำมทั นสมั ย
(ผลต่ำง=-0.03)
ความคาดหวัง

ความพึงพอใจ

ความพร้อมใช้งานของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์

4.33

4.39

ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์

4.34

4.39

วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์มีความทันสมัย

4.35

4.32

ภาพรวมต่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์

4.32

4.35

แผนภูมทิ ี่ 18 ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
2.5 ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจภำพรวมจำกกำรใช้บริกำรของ TK Park
ผลกำรสำรวจควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจภำพรวมจำกกำรใช้บริกำรของ TK Park มีระดับควำม
พึงพอใจในภำพรวมที่ระดับมำกที่สุด (4.62 คะแนน) และพบว่ำทุกองค์ประกอบของกำรบริกำรในส่วนนี้ได้รับ
คะแนนเฉลี่ยที่ระดับมำกสุด ระหว่ำง 4.50-4.59 คะแนน ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมพึงพอใจสูงที่สุดในกลุ่ม
คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรม นิทรรศกำรหลำกหลำยที่เป็นประโยชน์ (4.59 คะแนน) รองลงมำ คือ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่สำมำรถแสดงควำมสำมำรถ ผลงำน และควำมคิดสร้ำงสรรค์ได้ (4.54 คะแนน) อันดับ 3 คือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีควำมสะดวกในกำรเดินทำงมำใช้บริกำร (4.52 คะแนน) และอันดับสุดท้ำยคือ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
หนั งสื อและสื่ อ กำรเรี ย นรู้ ใหม่ ๆ ที่ น่ ำติ ดตำม และจั ด หำหนั งสื อ และสื่ อตำมกระแสนิ ยมของผู้ ใช้ บ ริ กำร
(4.50 คะแนน) ผลกำรวิเครำะห์ Gap Analysis พบว่ำในทุกประเด็นมีระดับควำมพึงพอใจสูงกว่ำระดับควำมหวัง
แสดงว่ำอุทยำนกำรเรียนรู้ (TK Park) สำมำรถส่งมอบบริกำรด้ำนภำพรวมจำกกำรใช้บริกำรของ TK Parkได้ตำม
ควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำร
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ความคาดหวัง

ความพึงพอใจ

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่น่าติดตาม
และจัดหาหนังสือและสื่อตามกระแสนิยมของผู้ใช้บริการ

4.39

4.50

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถแสดงความสามารถ ผลงาน และ
ความคิดสร้างสรรค์ได้

4.44

4.54

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรม นิทรรศการหลากหลายที่เป็น
ประโยชน์

4.42

4.59

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ

4.38

4.52

ภาพรวมจากการใช้บริการ TK Park

4.41

4.62

แผนภูมิที่ 19 ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจภำพรวมจำกกำรใช้บริกำรของ TK Park
2.6 การวิเคราะห์เพื่อพิจารณาประเด็นสาคัญ (Performance-Important Analysis)
2.6.1 ผลกำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ในด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ผลกำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ในด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวกโดย
โดยนำคะแนนระดับควำมคำดหวังและคะแนนระดับควำมพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยมำพล็อทลงในกรำฟ
โดยให้แกนแนวตั้ง (แกน Y) เป็นระดับควำมพึงพอใจและ แกนแนวนอน (แกน X) ระดับควำมคำดหวังและ
นำมำเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยโดยประเด็นย่อยต่ำงๆจะกระจำยอยู่ใน Quadrant ที่ 1-4 โดยในแต่ละ
Quadrant สำมำรถแปลผลและอธิบำยควำมหมำยได้ดังนี้
Q1= ผู้รับบริ การมีค วามคาดหวังต่า แต่ไ ด้รับความพึงพอใจสูง หมำยถึง สิ่ งที่ส ร้ำงมูล ค่ำเพิ่มให้ กับ
ผู้รับบริกำร เนื่องจำกได้รับควำมพึงพอใจสูงกว่ำที่ ระดับที่คำดหวังไว้ ซึ่งต้องรักษำระดับกำรบริกำรไว้ ซึ่งจำก
ผลกำรสำรวจผลยังไม่พบประเด็นดังกล่ำว
Q2= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจสูง หมำยถึง สิ่งที่ควรรักษำกำรปฏิบัติงำนให้
เป็นมำตรฐำนและพัฒนำให้ดีที่สุดเนื่องจำกผู้รับบริกำรมีคำดหวังสูง ผู้ให้บริกำรควรให้ควำมสำคัญกับประเด็น
นั้น และสะท้อนให้เห็นว่ำผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ให้บริกำรมีประสิทธิภำพ มีกำรจัดกำรที่ดี และสร้ำงควำมพึง
พอใจให้กับผู้ใช้บริกำรได้ตำมควำมคำดหวัง ดังนั้นผู้ให้บริกำรจึงควรรักษำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนนั้นไว้
ได้แก่ 1) จัดแบ่งพื้นที่ในกำรใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเหมำะสม 2) ควำมสะอำดของสถำนที่ 3) กำรออกแบบ
ตกแต่งสถำนที่มีควำมสวยงำม บรรยำกำศดี 4) ภำพรวมต่อสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่า และได้รับความพึงพอใจต่า หมำยถึง สิ่งที่ควรปรับปรุง แต่ไม่เร่งด่วน
เนื่องจำกผู้รับบริกำรไม่ได้คำดหวังสูง แต่ก็มีโอกำสพัฒนำเป็นกำรบริกำรที่ให้มูลค่ำเพิ่มได้ (Q1) ถ้ำสำมำรถ
ส่งมอบบริ กำรให้ แก่ผู้ รั บ บริ กำรได้เกิน กว่ำควำมคำดหวังและมีระดับควำมพึงพอใจในระดับสู ง ได้แก่
1) ควำมชัดเจนของป้ำย สัญลักษณ์ บอกจุดบริกำรต่ำง ๆ ชัดเจนสังเกตง่ำย 2) โต๊ะ และที่นั่งเพียงพอต่อ
กำรใช้บริกำร
Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจต่า หมำยถึง สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่ำงเร่งด่วน
เนื่องจำกผู้รับบริกำรคิดว่ำไม่ได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรอย่ำงเพียงพอ อำจส่งผลถึงกำรตัดสินใจมำใช้
บริกำร ได้แก่ 1) โต๊ะ และที่นั่งมีควำมสะดวกสบำย 2) แสงสว่ำงมีควำมเหมำะสมต่อกำรใช้งำน
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด

13

สำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

แผนภาพที่ 1 กำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ของด้ำนสถำนที่
และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
2.6.2 ผลกำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ในด้ำนเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร
ผลกำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ในด้ำนเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำรโดย
โดยนำคะแนนระดับควำมคำดหวังและคะแนนระดับควำมพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยมำพล็อทลงในกรำฟ
โดยให้แกนแนวตั้ง (แกน Y) เป็นระดับควำมพึงพอใจและ แกนแนวนอน (แกน X) ระดับควำมคำดหวังและ
นำมำเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยโดยประเด็นย่อยต่ำงๆจะกระจำยอยู่ใน Quadrant ที่ 1-4 โดยในแต่ละ
Quadrant สำมำรถแปลผลและอธิบำยควำมหมำยได้ดังนี้
Q1= ผู้รับบริ การมีค วามคาดหวังต่า แต่ไ ด้รับความพึงพอใจสูง หมำยถึง สิ่ งที่ส ร้ำงมูล ค่ำเพิ่มให้ กับ
ผู้รับบริกำร เนื่องจำกได้รับควำมพึงพอใจสูงกว่ำที่ ระดับที่คำดหวังไว้ ซึ่งต้องรักษำระดับกำรบริกำรไว้ ได้แก่
ภำพรวมต่อเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร
Q2= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจสูง หมำยถึง สิ่งที่ควรรักษำกำรปฏิบัติงำนให้
เป็นมำตรฐำนและพัฒนำให้ดีที่สุดเนื่องจำกผู้รับบริกำรมีคำดหวังสูง ผู้ให้บริกำรควรให้ควำมสำคัญกับประเด็น
นั้น และสะท้อนให้เห็นว่ำผลกำรปฏิบัติ งำนของผู้ให้บริกำรมีประสิทธิภำพ มีกำรจัดกำรที่ดีและสร้ำงควำมพึง
พอใจให้กับผู้ใช้บริกำรได้ตำมควำมคำดหวัง ดังนั้นผู้ให้บริกำรจึงควรรักษำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนนั้นไว้
ได้แก่ 1) เจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจำสุภำพ 2) ควำมเหมำะสมในกำรแต่ งกำย
เรียบร้อยของเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร
Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่า และได้รับความพึงพอใจต่า หมำยถึง สิ่งที่ควรปรับปรุง แต่ไม่เร่งด่วน
เนื่องจำกผู้รับบริกำรไม่ได้คำดหวังสูง แต่ก็มีโอกำส พัฒนำเป็นกำรบริกำรที่ให้มูลค่ำเพิ่มได้ (Q1) ถ้ำสำมำรถส่ง
มอบบริกำรให้แก่ผู้รับบริกำรได้เกินกว่ำควำมคำดหวังและมีระดับควำมพึงพอใจในระดับสูง ได้แก่ 1) ควำมรู้
ควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่ในกำรตอบข้อซักถำม/แก้ปัญหำ/ให้คำแนะนำ 2) เจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่
ให้บริกำร มีควำมกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร 3) เจ้ำหน้ำที่มีเพียงพอสำหรับสอบถำมหรือให้คำแนะนำ
บริกำร
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Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจต่า หมำยถึง สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่ำงเร่งด่วน
เนื่องจำกผู้รับบริกำรคิดว่ำไม่ได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรอย่ำงเพียงพอ อำจส่งผลถึงกำรตัดสินใจมำใช้
บริกำร ซึ่งจำกผลกำรสำรวจผลยังไม่พบประเด็นดังกล่ำว

แผนภาพที่ 2 กำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ของด้ำนเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร
2.6.3 ผลกำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ในด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำร
ให้บริกำร ณ จุดประชำสัมพันธ์-ติดต่อเข้ำรับบริกำร
ผลกำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ในด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร
ณ จุดประชำสัมพันธ์-ติดต่อเข้ำรับบริกำรโดยนำคะแนนระดับควำมคำดหวังและคะแนนระดับควำมพึงพอใจใน
แต่ละประเด็น ย่อยมำพล็อทลงในกรำฟโดยให้แกนแนวตั้ง (แกน Y) เป็นระดับควำมพึงพอใจและ แกน
แนวนอน (แกน X) ระดับควำมคำดหวัง และนำมำเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยโดยประเด็นย่อยต่ำงๆจะ
กระจำยอยู่ใน Quadrant ที่ 1-4 โดยในแต่ละ Quadrant สำมำรถแปลผลและอธิบำยควำมหมำยได้ดังนี้
Q1= ผู้รับบริ การมีค วามคาดหวังต่า แต่ไ ด้รับความพึงพอใจสูง หมำยถึง สิ่ งที่ส ร้ำงมูล ค่ำเพิ่มให้ กับ
ผู้รับบริกำร เนื่องจำกได้รับควำมพึงพอใจสูงกว่ำที่ ระดับที่คำดหวังไว้ ซึ่งต้องรักษำระดับกำรบริกำรไว้ ได้แก่
ภำพรวมต่อกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร ณ จุดประชำสัมพันธ์-ติดต่อเข้ำรับบริกำร
Q2= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจสูง หมำยถึง สิ่งที่ควรรักษำกำรปฏิบัติงำนให้
เป็นมำตรฐำนและพัฒนำให้ดีที่สุดเนื่องจำกผู้รับบริกำรมีคำดหวังสูง ผู้ให้บริกำรควรให้ควำมสำคัญกับประเด็น
นั้น และสะท้อนให้เห็นว่ำผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ให้บริกำรมีประสิทธิภำพ มีกำรจัดกำรที่ดีและสร้ำงควำมพึง
พอใจให้กับผู้ใช้บริกำรได้ตำมควำมคำดหวัง ดังนั้นผู้ให้บริกำรจึงควรรักษำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนนั้นไว้
ได้แก่ 1) ควำมสะดวก ง่ำยในกำรติดต่อเข้ำรับบริกำร 2) กำรให้บริกำรตำมลำดับก่อน-หลัง
Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่า และได้รับความพึงพอใจต่า หมำยถึง สิ่งที่ควรปรับปรุง แต่ไม่เร่งด่วน
เนื่องจำกผู้รับบริกำรไม่ได้คำดหวังสูง แต่ก็มีโอกำส พัฒนำเป็นกำรบริกำรที่ให้มูลค่ำเพิ่มได้ (Q1) ถ้ำสำมำรถส่ง
มอบบริกำรให้แก่ผู้รับบริกำรได้เกินกว่ำควำมคำดหวังและมีระดับควำมพึงพอใจในระดับสูง ได้แก่ 1) ควำม
สะดวกของกำรสอบถำมข้อมูล/ร้องเรียน/แนะนำบริกำร 2) กำรแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร/กิจกรรม
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด
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Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจต่า หมำยถึง สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่ำงเร่งด่วน
เนื่องจำกผู้รับบริกำรคิดว่ำไม่ได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรอย่ำงเพียงพอ อำจส่งผลถึงกำรตัดสินใจมำใช้
บริกำร ซึ่งจำกผลกำรสำรวจผลยังไม่พบประเด็นดังกล่ำว

แผนภาพที่ 3 กำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ของด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอน
กำรให้บริกำร ณ จุดประชำสัมพันธ์-ติดต่อเข้ำรับบริกำร
2.6.4 ผลกำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ในด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำร
ให้บริกำร ณ ห้องสมุด (ห้องสมุดมีชีวิต/ห้องสมุดดนตรี/ห้องสมุดไอที และพื้นที่บริกำรส่วนอื่น ได้แก่ MIND
ROOM/ห้องเด็ก/ห้องเงียบ)
ผลกำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ในด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร
ณ ห้องสมุด (ห้องสมุดมีชีวิต/ห้องสมุดดนตรี/ห้องสมุดไอที และพื้นที่บริกำรส่วนอื่น ได้แก่ MIND ROOM/ห้อง
เด็ก/ห้องเงียบ) โดยนำคะแนนระดับควำมคำดหวังและคะแนนระดับควำมพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อย
มำพล็อทลงในกรำฟโดยให้แกนแนวตั้ง (แกน Y) เป็นระดับควำมพึงพอใจและ แกนแนวนอน (แกน X) ระดับ
ควำมคำดหวังและนำมำเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยโดยประเด็นย่อยต่ำงๆจะกระจำยอยู่ใน Quadrant ที่ 14 โดยในแต่ละ Quadrant สำมำรถแปลผลและอธิบำยควำมหมำยได้ดังนี้
Q1= ผู้รับบริ การมีค วามคาดหวังต่า แต่ไ ด้รับความพึงพอใจสูง หมำยถึง สิ่ งที่ส ร้ำงมูล ค่ำเพิ่มให้ กับ
ผู้รับบริกำร เนื่องจำกได้รับควำมพึง พอใจสูงกว่ำที่ระดับที่คำดหวังไว้ ซึ่งต้องรักษำระดับกำรบริกำรไว้ ได้แก่
1) สื่อมัลติมีเดียอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 2) ภำพรวมต่อกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร ณ ห้องสมุด
Q2= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจสูง หมำยถึง สิ่งที่ควรรักษำกำรปฏิบัติงำน
ให้เป็นมำตรฐำนและพัฒนำให้ดีที่สุด เนื่องจำกผู้รับบริกำรมีคำดหวังสูง ผู้ให้บริกำรควรให้ควำมสำคัญกับ
ประเด็น นั้ น และสะท้อนให้ เห็ น ว่ำผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ให้ บริกำรมีประสิ ทธิภ ำพ มีกำรจัดกำรที่ดีและ
สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับ ผู้ใช้บริกำรได้ตำมควำมคำดหวัง ดังนั้นผู้ให้บริกำรจึงควรรักษำประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนนั้นไว้ ได้แก่ 1) หนังสืออยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 2) กิจกรรมและนิทรรศกำรที่จัดขึ้น 3) ควำม
หลำกหลำยของสื่อมัลติมีเดีย
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Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่า และได้รับความพึงพอใจต่า หมำยถึง สิ่งที่ควรปรับปรุง แต่ไม่เร่งด่วน
เนื่องจำกผู้รั บบริกำรไม่ได้คำดหวังสูง แต่ก็มีโ อกำส พัฒนำเป็นกำรบริกำรที่ให้มูล ค่ำเพิ่มได้ (Q1) ได้แก่
1) กำรให้คำแนะนำเกี่ยวกับกำรใช้ห้องสมุดและระบบในกำรสืบค้นหนังสือ 2) สื่อมัลติมีเดียมีควำมเพียงพอ
ต่อกำรใช้บริกำร 3) ควำมทันสมัยของสื่อมัลติมีเดีย
Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจต่า หมำยถึง สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่ำงเร่งด่วน
เนื่ องจำกผู้ รั บ บริ กำรคิดว่ำไม่ได้รั บกำรตอบสนองควำมต้องกำรอย่ำงเพียงพอ อำจส่ งผลถึงกำรตัดสิ น ใจ
มำใช้บริกำร ) ได้แก่ 1) กำรจัดวำงหนังสือและสื่ออื่นๆ พร้อมป้ำยหมวดหมู่ที่เป็นระเบียบ 2) ควำมหลำกหลำย
ของประเภทหนังสือ 3) หนังสือมีควำมเพียงพอต่อกำรใช้บริกำร 4) ควำมทันสมัยของหนังสือ

แผนภาพที่ 4 กำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ของด้ำนกระบวนกำร
หรือขั้นตอนกำรให้บริกำร ณ ห้องสมุด (ห้องสมุดมีชีวิต/ห้องสมุดดนตรี/ห้องสมุดไอที และพื้นที่บริกำรส่วนอื่น
ได้แก่ MIND ROOM/ห้องเด็ก/ห้องเงียบ)
2.6.5 ผลกำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ในด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์
ผลกำรวิ เครำะห์ Performance-Important Analysis ในด้ำ นวั ส ดุ อุ ปกรณ์ ครุ ภัณ ฑ์แ ละ
คอมพิวเตอร์ โดยนำคะแนนระดับควำมคำดหวังและคะแนนระดับควำมพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยมำพล็อ
ทลงในกรำฟโดยให้แกนแนวตั้ง (แกน Y) เป็นระดับควำมพึงพอใจและ แกนแนวนอน (แกน X) ระดับควำม
คำดหวังและนำมำเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยโดยประเด็นย่อยต่ำงๆจะกระจำยอยู่ใน Quadrant ที่ 1-4 โดย
ในแต่ละ Quadrant สำมำรถแปลผลและอธิบำยควำมหมำยได้ดังนี้
Q1= ผู้รับบริ การมีค วามคาดหวังต่า แต่ไ ด้รับความพึงพอใจสูง หมำยถึง สิ่ งที่ส ร้ำงมูล ค่ำเพิ่มให้ กับ
ผู้รับบริกำร เนื่องจำกได้รับควำมพึงพอใจสูงกว่ำที่ ระดับที่คำดหวังไว้ ซึ่งต้องรักษำระดับกำรบริกำรไว้ ได้แก่
ควำมพร้อมใช้งำนของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
Q2= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจสูง หมำยถึง สิ่งที่ควรรักษำกำรปฏิบัติงำนให้
เป็นมำตรฐำนและพัฒนำให้ดีที่สุดเนื่องจำกผู้รับบริกำรมีคำดหวังสูง ผู้ให้บริกำรควรให้ควำมสำคัญกับประเด็น
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด
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นั้ น และสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ ำ ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ มี ก ำรจั ด กำรที่ ดี แ ละสร้ ำ ง
ควำมพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริกำรได้ตำมควำมคำดหวัง ดังนั้นผู้ให้บริกำรจึงควรรักษำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
นั้นไว้ ได้แก่ ควำมเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่า และได้รับความพึงพอใจต่า หมำยถึง สิ่งที่ควรปรับปรุง แต่ไม่เร่งด่วน
เนื่องจำกผู้รับบริกำรไม่ได้คำดหวังสูง แต่ก็มีโอกำส พัฒนำเป็นกำรบริกำรที่ให้มูลค่ำเพิ่มได้ (Q1) ถ้ำสำมำรถส่ง
มอบบริกำรให้แก่ผู้รับบริกำรได้เกินกว่ำควำมคำดหวังและมีระดับควำมพึงพอใจในระดับสูง ได้แก่ ภำพรวม
ต่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจต่า หมำยถึง สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่ำงเร่งด่วน
เนื่องจำกผู้รับบริกำรคิดว่ำไม่ได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรอย่ำงเพียงพอ อำจส่งผลถึงกำรตัดสินใจมำใช้
บริกำร ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์มีควำมทันสมัย

แผนภาพที่ 5 กำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ของด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์
2.6.6 ผลกำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ในด้ำนภำพรวมจำกกำรใช้บริกำร TK Park
ผลกำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ในด้ำนภำพรวมจำกกำรใช้บริกำร TK Park
โดยนำคะแนนระดับควำมคำดหวังและคะแนนระดับควำมพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยมำพล็อทลงในกรำฟ
โดยให้แกนแนวตั้ง (แกน Y) เป็นระดับควำมพึงพอใจและ แกนแนวนอน (แกน X) ระดับควำมคำดหวังและ
นำมำเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยโดยประเด็นย่อยต่ำงๆจะกระจำยอยู่ใน Quadrant ที่ 1-4 โดยในแต่ละ
Quadrant สำมำรถแปลผลและอธิบำยควำมหมำยได้ดังนี้
Q1= ผู้รับบริ การมีค วามคาดหวังต่า แต่ไ ด้รับความพึงพอใจสูง หมำยถึง สิ่ งที่ส ร้ำงมูล ค่ำเพิ่มให้ กับ
ผู้รับบริกำร เนื่องจำกได้รับควำมพึงพอใจสูงกว่ำที่ ระดับที่คำดหวังไว้ ซึ่งต้องรักษำระดับกำรบริกำรไว้ ซึ่งจำก
ผลกำรสำรวจผลยังไม่พบประเด็นดังกล่ำว
Q2= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจสูง หมำยถึง สิ่งที่ควรรักษำกำรปฏิบัติงำนให้
เป็นมำตรฐำนและพัฒนำให้ดีที่สุดเนื่องจำกผู้รับบริกำรมีคำดหวังสูง ผู้ให้บริกำรควรให้ควำมสำคัญกับประเด็น
นั้น และสะท้อนให้เห็นว่ำผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ให้บริกำรมีประสิทธิภำพ มีกำรจัดกำรที่ดีและสร้ำงควำมพึง
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด
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พอใจให้กับผู้ใช้บริกำรได้ตำมควำมคำดหวัง ดังนั้นผู้ให้บริกำรจึงควรรักษำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนนั้นไว้
ได้แก่ 1) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรม นิทรรศกำรหลำกหลำยที่เป็นประโยชน์ 2) ภำพรวมจำกกำรใช้บริกำร
TK Park
Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่า และได้รับความพึงพอใจต่า หมำยถึง สิ่งที่ควรปรับปรุง แต่ไม่เร่งด่วน
เนื่องจำกผู้รับบริกำรไม่ได้คำดหวังสูง แต่ก็มีโอกำส พัฒนำเป็นกำรบริกำรที่ให้มูลค่ำเพิ่มได้ (Q1) ถ้ำสำมำรถส่ง
มอบบริกำรให้แก่ผู้รับบริกำรได้เกินกว่ำควำมคำดหวังและมีระดับควำมพึงพอใจในระดับสูง ได้แก่ 1) เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีหนังสือและสื่อกำรเรียนรู้ใหม่ๆ ที่น่ำติด ตำม และจัดหำหนังสือและสื่อตำมกระแสนิยมของ
ผู้ใช้บริกำร 2) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีควำมสะดวกในกำรเดินทำงมำใช้บริกำร
Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจต่า หมำยถึง สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่ำงเร่งด่วน
เนื่องจำกผู้รับบริกำรคิดว่ำไม่ได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรอย่ำงเพียงพอ อำจส่งผลถึงกำรตัดสินใจมำใช้
บริกำร ) ได้แก่ 1) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำมำรถแสดงควำมสำมำรถ ผลงำน และควำมคิดสร้ำงสรรค์ได้

แผนภาพที่ 6 กำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ของด้ำนภำพรวมจำกกำรใช้บริกำร
TK Park
ส่วนที่ 3 การพัฒนางานบริการ TK Park
3.1 ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรส่วนอื่นๆ ของ TK Park
ผลกำรสำรวจพบว่ำ ผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่รู้สึกดีต่อกำรบริกำรส่วนอื่นๆ ของ TK Park ผู้ใช้บริกำรรู้สึกดีมำก
ต่อกิจกรรมและนิทรรศกำรต่ำงๆ เป็นอันดับแรก โดยให้ควำมเห็นในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 82.61 รองลงมำคือ TK
Public Online Library – ห้องสมุดออนไลน์ โดยให้ควำมเห็นในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 80.28 อันดับ 3 คือ กำรจัด
สัมมนำและเวิร์คชอป มีควำมเห็นในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 76.99 อย่ำงไรก็ตำม อันดับ 4 มีควำมเห็นในระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ76.04 และอันดับสุดท้ำยภำพยนตร์และดนตรี ควำมเห็นในระดับดีขึ้นไปร้อยละ74.36

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 3 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรส่วนอื่นๆ ของ TK Park
การบริการ

ต้องปรับปรุง
ด่วน

ควรปรับปรุง

ปานกลาง

ดี

ดีมาก

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

19.72%
23.96%
17.39%
23.02%
25.64%

68.31%
64.58%
37.89%
38.89%
54.70%

11.97%
11.46%
44.72%
38.10%
19.66%

TK Public Online Library – ห้องสมุดออนไลน์
TK Application
กิจกรรมและนิทรรศกำรต่ำงๆ
กำรจัดอบรม สัมมนำ เวิร์คชอป
ภำพยนตร์และดนตรี

แผนภูมิที่ 20 ระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรส่วนอื่นๆ ของ TK Park ในระดับมำกขึ้นไป
3.2 แผนที่จะพัฒนำและปรับปรุงกำรให้บริกำร
ผลกำรสำรวจแผนที่จะพัฒนำและปรับปรุงกำรให้บริกำร พบว่ำผู้รับบริกำร (ผู้ตอบ 400 คน) ส่วนใหญ่
เห็นด้วยกับแผนโดยให้ระดับควำมคิดเห็นมำกเป็นอันดับที่ 1 คือ กำรเพิ่มจำนวนของหนังสือ และสื่ออื่นๆ ที่มี
ควำมคิดเห็นในระดับมำกขึ้นไปร้อยละ 98.75 อันดับ 2 กำรเพิ่มควำมหลำกหลำยของประเภทหนังสือและสื่ออื่นๆ
ระดับมำกขึ้นไปร้อยละ 98.50 อันดับ 3 กำรจัดวำงหนังสือและสื่ออื่นๆ ให้สะดวกในกำรค้นหำ ระดับมำกขึ้นไป
ร้อยละ 96.00 อันดับ 4 กำรปรับปรุงขยำยและเพิ่มพื้นที่สำหรับกำรอ่ำนระดับมำกขึ้นไป ร้อยละ 94.50
ตารางที่ 4 ควำมคิดเห็นด้ำนแผนที่จะพัฒนำและปรับปรุงกำรให้บริกำร
การบริการ

น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

กำรเพิ่มจำนวนของหนังสือ และสื่ออื่นๆ
กำรเพิ่มควำมหลำกหลำยของประเภทหนังสือและสื่ออื่นๆ
กำรจัดวำงหนังสือและสื่ออื่นๆ ให้สะดวกในกำรค้นหำ
กำรปรับปรุงขยำยและเพิ่มพื้นที่สำหรับกำรอ่ำน
ช่องทำงประชำสัมพันธ์ทำงสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
บริกำรระบบ Book Point เพื่อใช้ในกำรค้นหำหนังสือและสื่อ
กำรเรียนรู้
บริกำรจัดส่งหนังสือและสื่อถึงที่พกั ของสมำชิก
กำรใช้ QR code เพื่อชำระค่ำบริกำร

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
0.00%

1.25%
1.50%
3.75%
5.50%
11.00%

43.00%
42.50%
46.50%
43.50%
47.75%

55.75%
56.00%
49.50%
51.00%
41.25%

0.25%

0.50%

17.50%

55.25%

26.50%

0.50%
0.25%

1.25%
1.00%

21.25%
23.50%

54.75%
57.00%

22.25%
18.25%
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20

สำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

แผนภูมิที่ 21 ระดับควำมคิดเห็นด้ำนแผนที่จะพัฒนำและปรับปรุงกำรให้บริกำรในระดับมำกขึ้นไป
ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการของ TK Park
ตารางที่ 5 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงบริกำรของ TK Park
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการของ TK Park
เพิ่ม/จัดสรรที่นั่งอ่ำนหนังสือให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริกำร
ควรควบคุม และดูแลพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้เสียง เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อนื่ หรือ
เพิ่มโซนเก็บเสียง เช่น โซนที่ใช้กิจกรรม โซนเด็ก เป็นต้น
เพิ่มหนังสือให้มีควำมหลำกหลำย และครอบคลุมทุกประเภท
เพิ่มจำนวนหนังสือ
ควรจัดกิจกรรมควรน่ำสนใจ และหลำกหลำย เช่น กำรจัดกิจกรรมที่
สนับสนุนคนทุกวัยให้กล้ำคิดกล้ำแสดงออกมำกขึ้น เป็นต้น
ควรจะปรับปรุงจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรสืบค้นหนังสือ โดยระบบ
สืบค้นมี keyword ที่ง่ำยต่อกำรค้นหำ และรวดเร็ว
เพิ่มหนังสือใหม่ๆ ที่มีควำมทันสมัย
ลดอุณหภูมิแอร์
Update หนังสือใหม่ให้ผู้ใช้บริกำรรับทรำบ
ควรมีมำตรกำรป้องกันกำรจองที่นั่ง
เพิ่มจุดปลั๊กไฟ
เพิ่มบริกำร Free Wifi
ควรปรับปรุงโต๊ะ และที่นั่งให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน
เพิ่มแสงสว่ำงตรงที่อ่ำนหนังสือ
เพิ่มหนังสือภำษำต่ำงประเทศให้มำกขึ้น
รวม

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด

จานวนผู้ให้
ความเห็น

ร้อยละ

80

31.62

19

7.51

17
16

6.72
6.32

15

5.93

15

5.93

14
14
11
10
9
9
8
8
8
253

5.53
5.53
4.35
3.95
3.56
3.56
3.16
3.16
3.16
100.00
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3.2) ผลการสารวจความพึงพอใจในบริการของมิวเซียมสยาม
กำรศึกษำด้วยกำรสำรวจข้อมูลเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพจำกผู้รับบริกำรของมิวเซียมสยำม เพื่อค้นหำ
ระดับควำมพึงพอใจ ควำมคำดหวัง ประเด็นควำมคิดเห็นต่ำงๆ ที่จะนำไปสู่กำรพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำรของ
มิวเซียมสยำมต่อไป ผลกำรสำรวจ เป็นดังนี้
การสารวจข้อมูลเชิงปริมาณจากการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ลักษณะของผู้ใช้บริกำร
กำรสุ่มสำรวจผู้ใช้บริกำรของมิวเซียมสยำมจำนวน 400 ตัวอย่ำง เป็นเพศหญิง 256 คน (ร้อยละ 64.00)
เพศชำย 144 คน (ร้ อยละ 36.00) โดยกลุ่ มตัว อย่ำงส่ วนใหญ่มีอำยุประมำณ 23-29 ปี (ร้อยละ 26.50)
รองลงมำคือ กลุ่มอำยุ 19-22 ปี (ร้อยละ 22.25) และมีกำรศึกษำระดับปริญญำตรี มำกที่สุดถึง 224 คน (ร้อย
ละ 56.00) รองลงมำ คือ กลุ่มที่มีกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวส. 100 คน (ร้อยละ 25.00) และ
ผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษำ 192 คน (ร้อยละ 48.00) รองลงมำ คือ พนักงำน/ลูกค้ำเอกชน 100
คน (ร้อยละ 25.00)
เพศ
อายุ
< 13
13-15

0.25%
4.75%

16-18

18.75%

19-22

22.25%

23-29

26.50%

30-39

14.75%

40-49
50-59
Above 60

6.50%
3.75%
2.50%

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
ม.ต้น

นักเรียน/นักศึกษา

0.50%

25.0%

ข้าราชการ/พนักงานรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ
25.00%

ผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ

1.50%

ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

48.0%

พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน
1.25%

ม.ปลาย/ปวช.
ปวส./อนุปริญญา

อาชีพ

56.00%

15.75%

11.3%
9.0%

เกษียณอายุ/ว่างงาน

2.3%

ครู/อาจารย์

1.8%

แม่บ้าน

1.3%

อื่นๆ

1.5%

แผนภูมิที่ 22 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริกำรมิวเซียมสยำม
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1.2 กำรมำใช้บริกำร
ผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่ไม่เคยมำใช้บริกำรมิ วเซียมสยำม (ร้อยละ 63.50) และปกติมำใช้บริกำรกับเพื่อน
(ร้อยละ 64.38) รองลงมำคือ มำใช้บริกำรคนเดียว (ร้อยละ 17.12)
คนเดียว

17.12%

ครอบครัว
63.50
%

36.50
%

เพื่อน
สถานศึกษา

เคย

14.38%

ไม่เคย

คณะทัวร์

64.38%
3.42%
0.68%

แผนภูมิที่ 23 กำรมำใช้บริกำรของผู้ใช้บริกำรมิวเซียมสยำม
ผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่รู้จัก มิวเซียมสยำม ครั้งแรกจำกกำรแนะนำโดยบุคคล เช่น เพื่อน ญำติ คนรู้จัก
แนะนำ (ร้อยละ 53.25) รองลงมำ คือ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) (Facebook ,Youtube) (ร้อยละ
48.50) และ เว็บไซต์ของมิวเซียมสยำม (www.museumsiam.org) (ร้อยละ 14.25)

4.50%

2.25%

2.25%

3.50%

โฆษณาทาง
โทรทัศน์

อื่นๆ

8.75%

หนังสือพิมพ์
/
นิตยสาร/
สื่อสิ่งพิมพ์

เว็บไซต์
(www.mus
eumsiam.
org)

Social
Media

แนะนา
โดยบุคคล

14.25%

เอกสาร/
โบรชัวร์

48.50%

เดินมาเจอ
โดยบังเอิญ

53.25%

แผนภูมิที่ 24 ช่องทำงผู้ใช้บริกำรรู้จักมิวเซียมสยำม
เหตุผลสำคัญที่ทำให้มำใช้บริกำรมิวเซียมสยำม เพื่อพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุด (ร้อยละ 64.50) ต้องกำร
เรียนรู้ ประวัติศำสตร์สังคม (ร้อยละ 50.50) เพื่อชมนิทรรศกำรชั่ว ครำว/กิจกรรมเพื่อกำรเรียนรู้ (ร้อยละ
41.50) มีเพื่อนำไปใช้ในกำรเรียน/ทำรำยงำน (ร้อยละ 14.00) และเพื่อประยุกต์ใช้กับงำนที่ทำอยู่ (ร้อยละ
8.75)

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด

23

สำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)
เพื่อพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุด

64.50%

ต้องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สังคม

50.50%

เพื่อชมนิทรรศการชั่วคราว/กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

41.50%

เพื่อนาไปใช้ในการเรียน/ทารายงาน

14.00%

เพื่อประยุกต์ใช้ในการสอนนักเรียน/นักศึกษา

8.75%

เพื่อประยุกต์ใช้กับงานที่ทาอยู่

8.00%

เพื่อเรียนรู้รูปแบบการจัดพิพิธภัณฑ์ในแนวทางของ Discovery
Museum

7.50%

ให้บุตรหลานได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคม

7.00%

เป็นกิจกรรมประกอบการเรียนสอนที่สถานศึกษาจัดขึ้น
อื่นๆ

5.00%
0.75%

แผนภูมิที่ 25 เหตุผลสำคัญที่ทำให้มำใช้บริกำรมิวเซียมสยำม
พื้นที่บริกำรที่ใช้บริกำรมำกที่สุด (นอกเหนือจำกพื้นที่จัดแสดงนิทรรศกำรหลัก) คือ ห้องคลังโบรำณวัตถุ
และปฏิบัติกำร (ร้อยละ 91.00) รองลงมำคือ ห้องคลังควำมรู้และห้องสมุด (ร้อยละ 18.50) โดยพื้นที่ที่ผู้บริกำร
เคยใช้น้อยที่สุดได้แก่ Muse Kitchen by Elefin Coffee (ร้อยละ 9.75)
91.00%

18.50%

ห้องคลัง
ความรู้

ห้องคลัง
โบราณวัตถุ
และปฏิบัติการ

9.75%

13.25%

Muse Kitchen
by Elefin Coffee

Muse Shop

แผนภูมิที่ 26 ควำมสนใจในพื้นที่กำรใช้บริกำร
ส่วนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจ
2.1 ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ผลกำรสำรวจควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรจำกสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก พบว่ำ
เกือบทุกองค์ประกอบของกำรบริกำรในส่วนนี้ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ระหว่ำง 4.20-4.69 คะแนน โดยระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมต่อสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวกอยู่ในระดับ
มำกที่สุด (4.61 คะแนน) ประเด็นที่ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ กำรตกแต่งและบรรยำกำศภำยในชุด
นิ ทรรศกำร (4.69 คะแนน) รองลงมำ คือ ควำมเหมำะสมของสื่ อ อุ ปกรณ์ที่ ใช้ ในกำรจั ดกิ จกรรมประกอบ
นิทรรศกำร (4.61 คะแนน) อันดับ 3 คือ ควำมเหมำะสมของเอกสำรที่ให้บริกำร (4.43 คะแนน) โดยประเด็นที่มี
ควำมพึงพอใจเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่ม คือ ป้ำย สัญลักษณ์ บอกจุดจัดแสดงนิทรรศกำรมีควำมชัดเจน
สังเกตได้ง่ำย (4.20 คะแนนผลกำรวิเครำะห์ Gap Analysis พบว่ำในทุกประเด็นมีระดับควำมพึงพอใจสูงกว่ำ
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ระดับควำมหวังแสดงว่ำมิวเซียมสยำม สำมำรถส่งมอบบริกำรด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก ได้ตำมควำม
คำดหวังของผู้ใช้บริกำร
ความคาดหวัง
ป้าย สัญลักษณ์ บอกจุดจัดแสดงนิทรรศการมีความชัดเจน
สังเกตได้ง่าย
ความเหมาะสมของสื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมประกอบ
นิทรรศการ

ความพึงพอใจ
4.20

4.11
4.15

4.61

ความเหมาะสมของเอกสารที่ให้บริการ

4.09

4.43

การตกแต่งและบรรยากาศภายในชุดนิทรรศการ

4.21

4.69

ภาพรวมของสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก

4.21

4.61

แผนภูมิที่ 27 ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
2.2 ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร
ผลกำรส ำรวจควำมคำดหวั ง และควำมพึ ง พอใจในกำรรั บ บริ ก ำรจำกเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ห รื อ บุ ค ลำกร
ที่ให้บริกำรพบว่ำทุกองค์ประกอบของกำรบริกำรในส่วนนี้ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด โดยได้รับคะแนน
เฉลี่ย ระหว่ำง 4.52-4.75 คะแนน โดยมีระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมต่อเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร
ในระดับมำกที่สุด (4.63 คะแนน) ประเด็นที่ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจสูงที่สุดในกลุ่ม คือ เจ้ำหน้ำที่แต่งกำย
เรียบร้อย (4.75 คะแนน) รองลงมำ คือ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจำสุภำพ (4.67 คะแนน) อันดับที่ 3 คือเจ้ำหน้ำที่มี
เพียงพอสำหรับสอบถำมหรือให้คำแนะนำบริกำร (4.53 คะแนน) อันดับ 4 คือ ควำมรู้ควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่
ในกำรตอบข้อซักถำม/แก้ปัญหำ/ให้คำแนะนำ (4.52 คะแนน) โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด
คือ มีควำมกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร (4.46 คะแนน) ผลกำรวิเครำะห์ Gap Analysis พบว่ำในทุกประเด็น
มีระดับควำมพึงพอใจสูงกว่ำระดับควำมหวังแสดงว่ำมิวเซียมสยำม สำมำรถส่งมอบบริกำรด้ำนเจ้ำหน้ำที่หรือ
บุคลำกรที่ให้บริกำรได้ตำมควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำร
ความคาดหวัง

ความพึงพอใจ

ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการตอบข้อซักถาม/แก้ปัญหา/
ให้คาแนะนา

4.11

4.52

ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ

4.18

4.67

ความเหมาะสมในการแต่งกายเรียบร้อย

4.24

4.75

มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ

4.17

4.46

เจ้าหน้าที่มีเพียงพอสาหรับสอบถามหรือให้คาแนะนาบริการ

4.21

4.53

ภาพรวมต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ

4.24

4.63

แผนภูมิที่ 28 ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร
2.3 ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร
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ผลกำรส ำรวจควำมคำดหวั ง และควำมพึ ง พอใจในกระบวนกำรหรื อ ขั้ น ตอนกำรให้ บ ริ ก ำร
มีระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมในระดับมำกที่สุด (4.57 คะแนน) และพบว่ำทุกองค์ประกอบของกำรบริกำร
ในส่ วนนี้ ผู้ ใช้ บริ กำรมีควำมพึ งพอใจในระดับมำกที่ สุ ด โดยได้ รับคะแนนเฉลี่ ย ระหว่ำง 4.43-4.63 คะแนน
ประเด็นที่ ผู้ ใช้บริ กำรมี ควำมพึงพอใจมำกถึงพึ งพอใจสู งที่สุ ดในกลุ่ ม คือ เรื่ องที่จัดแสดงนิทรรศกำรมีควำม
น่ำสนใจ (4.63 คะแนน) อันดับ 2 คือ เรื่องที่จัดแสดงนิทรรศกำรสำมำรถเรียนรู้และเข้ำใจได้ง่ำย (4.61 คะแนน)
อันดับ 3 คือ ควำมเหมำะสมของประเด็นที่นำเสนอในนิทรรศกำร (4.52 คะแนน) โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริกำรมีควำม
พึงพอใจน้อยที่สุดคือ กำรให้ คำแนะนำเกี่ยวกับกำรเข้ำชมนิทรรศกำร (4.43 คะแนน) ผลกำรวิเครำะห์ Gap
Analysis พบว่ำในทุกประเด็นมีระดับควำมพึงพอใจสูงกว่ำระดับควำมหวังแสดงว่ำมิวเซียมสยำมสำมำรถส่งมอบ
บริกำรกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำรได้ตำมควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำร
ความคาดหวัง

ความพึงพอใจ

เรื่องที่จัดแสดงนิทรรศการมีความน่าสนใจ

4.15

4.63

เรื่องที่จัดแสดงนิทรรศการสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย

4.16

4.61

การให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเข้าชมนิทรรศการ

4.12

4.43

ความเหมาะสมของประเด็นที่นาเสนอในนิทรรศการ

4.17

4.52

ภาพรวมของกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ

4.22

4.57

แผนภูมิที่ 29 ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจ ด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร
2.4 ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจภำพรวมจำกกำรใช้บริกำรของมิวเซียมสยำม
ผลกำรส ำรวจควำมคำดหวั งและควำมพึ งพอใจภำพรวมจำกกำรใช้ บริ กำรของมิ วเซี ยมสยำมมี ระดั บ
ควำมพึงพอใจในภำพรวมที่ระดับมำกที่สุด (4.56 คะแนน) และพบว่ำทุกองค์ประกอบของกำรบริกำรในส่วนนี้
ได้รับคะแนนเฉลี่ยที่ระดับมำกสุด ระหว่ำง 4.24-4.61 คะแนน ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมพึงพอใจสูงที่สุดใน
กลุ่ มคือ เป็ นแหล่ งเรียนรู้ ที่มีกิจกรรม นิ ทรรศกำรหลำกหลำย ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ เข้ำชม (4.61 คะแนน)
รองลงมำ คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีหนังสือ รวมถึงสื่อต่ำงๆ ที่สำมำรถต่อยอดควำมรู้ที่ได้จำกกำรเข้ำชมพิพิธภัณฑ์
(4.43 คะแนน) อันดับ 3 คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีควำมสะดวกในกำรเดินทำงมำใช้บริกำร (4.24 คะแนน)
ผลกำรวิเครำะห์ Gap Analysis พบว่ำในทุกประเด็นมีระดับควำมพึงพอใจสูงกว่ำระดับควำมหวัง แสดงว่ำ
มิวเซียมสยำมสำมำรถส่งมอบบริกำรด้ำนภำพรวมจำกกำรใช้บริกำรของมิวเซียมสยำมได้ตำมควำมคำดหวังของ
ผู้ใช้บริกำร
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ความคาดหวัง

ความพึงพอใจ

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรม นิทรรศการหลากหลาย ที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้เข้าชม

4.24

4.61

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีหนังสือ รวมถึงสื่อต่างๆ ที่สามารถต่อยอด
ความรู้ที่ได้จากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์

4.16

4.43

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ

4.11

4.24

ภาพรวมจากการใช้บริการมิวเซียมสยาม

4.26

4.56

แผนภูมิที่ 30 ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจด้ำนภำพรวมจำกกำรใช้บริกำรของมิวเซียมสยำม
2.6 การวิเคราะห์เพื่อพิจารณาประเด็นสาคัญ (Performance-Important Analysis)
2.6.1 ผลกำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ในด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ผลกำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ในด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวกโดย
โดยนำคะแนนระดับควำมคำดหวังและคะแนนระดับควำมพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยมำพล็อทลงในกรำฟ
โดยให้แกนแนวตั้ง (แกน Y) เป็นระดับควำมพึงพอใจและ แกนแนวนอน (แกน X) ระดับควำมคำดหวังและ
นำมำเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยโดยประเด็นย่อยต่ำงๆจะกระจำยอยู่ใน Quadrant ที่ 1-4 โดยในแต่ละ
Quadrant สำมำรถแปลผลและอธิบำยควำมหมำยได้ดังนี้
Q1= ผู้รับบริ การมีค วามคาดหวังต่า แต่ไ ด้รับความพึงพอใจสูง หมำยถึง สิ่ งที่ส ร้ำงมูล ค่ำเพิ่มให้ กับ
ผู้รับบริกำร เนื่องจำกได้รับควำมพึงพอใจสูงกว่ำที่ ระดับที่คำดหวังไว้ ซึ่งต้องรักษำระดับกำรบริกำรไว้ ซึ่งจำก
ผลกำรสำรวจผลยังไม่พบประเด็นดังกล่ำว
Q2= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจสูง หมำยถึง สิ่งที่ควรรักษำกำรปฏิบัติงำนให้
เป็นมำตรฐำนและพัฒนำให้ดีที่สุดเนื่องจำกผู้รับบริกำรมีคำดหวังสูง ผู้ให้บริกำรควรให้ควำมสำคัญกับประเด็น
นั้น และสะท้อนให้เห็นว่ำผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ให้บริกำรมีประสิทธิภำพ มีกำรจัดกำรที่ดีและสร้ำงควำมพึง
พอใจให้กับผู้ใช้บริกำรได้ตำมควำมคำดหวัง ดังนั้นผู้ให้บริกำรจึงควรรักษำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนนั้นไว้
ได้แก่ 1) ควำมเหมำะสมของสื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมประกอบนิทรรศกำร 2) กำรตกแต่งและ
บรรยำกำศภำยในชุดนิทรรศกำร 3) ภำพรวมของสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่า และได้รับความพึงพอใจต่า หมำยถึง สิ่งที่ควรปรับปรุง แต่ไม่เร่งด่วน
เนื่องจำกผู้รับบริกำรไม่ได้คำดหวังสูง แต่ก็มีโอกำส พัฒนำเป็นกำรบริกำรที่ให้มูลค่ำเพิ่มได้ (Q1) ถ้ำสำมำรถส่ง
มอบบริกำรให้แก่ผู้รับบริกำรได้เกินกว่ำควำมคำดหวังและมีระดับควำมพึงพอใจในระดับสูง ได้แก่ 1) ป้ำย
สัญลักษณ์ บอกจุดจัดแสดงนิทรรศกำรมีควำมชัดเจน สังเกตได้ง่ำย 2) ควำมเหมำะสมของสื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
กำรจัดกิจกรรมประกอบนิทรรศกำร
Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจต่า หมำยถึง สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่ำงเร่งด่วน
เนื่องจำกผู้รับบริกำรคิดว่ำไม่ได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรอย่ำงเพียงพอ อำจส่งผลถึงกำรตัดสินใจมำใช้
บริกำรซึ่งจำกผลกำรสำรวจผลยังไม่พบประเด็นดังกล่ำว
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แผนภาพที่ 7 กำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ของด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
2.6.2 ผลกำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ในด้ำนเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร
ผลกำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ในด้ำนเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำรโดย
โดยนำคะแนนระดับควำมคำดหวังและคะแนนระดับควำมพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยมำพล็อทลงในกรำฟ
โดยให้แกนแนวตั้ง (แกน Y) เป็นระดับควำมพึงพอใจและ แกนแนวนอน (แกน X) ระดับควำมคำดหวังและ
นำมำเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยโดยประเด็นย่อยต่ำงๆจะกระจำยอยู่ใน Quadrant ที่ 1-4 โดยในแต่ละ
Quadrant สำมำรถแปลผลและอธิบำยควำมหมำยได้ดังนี้
Q1= ผู้รับบริ การมีค วามคาดหวังต่า แต่ไ ด้รับความพึงพอใจสูง หมำยถึง สิ่ งที่ส ร้ำงมูล ค่ำเพิ่มให้ กับ
ผู้รับบริกำร เนื่องจำกได้รับควำมพึงพอใจสูงกว่ำที่ ระดับที่คำดหวังไว้ ซึ่งต้องรักษำระดับกำรบริกำรไว้ ได้แก่
เจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจำสุภำพ
Q2= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจสูง หมำยถึง สิ่งที่ควรรักษำกำรปฏิบัติงำนให้
เป็นมำตรฐำนและพัฒนำให้ดีที่สุดเนื่องจำกผู้รับบริกำรมีคำดหวังสูง ผู้ให้บริกำรควรให้ควำมสำคัญกับประเด็น
นั้น และสะท้อนให้เห็นว่ำผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ให้บริกำรมีประสิทธิภำพ มีกำรจัดกำรที่ดีและสร้ำงควำมพึง
พอใจให้กับผู้ใช้บริกำรได้ตำมควำมคำดหวัง ดังนั้นผู้ให้บริกำรจึงควรรักษำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนนั้นไว้
ได้แก่ 1) ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำยเรียบร้อยของเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร 2) ภำพรวมต่อ
เจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร
Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่า และได้รับความพึงพอใจต่า หมำยถึง สิ่งที่ควรปรับปรุง แต่ไม่เร่งด่วน
เนื่องจำกผู้รับบริกำรไม่ได้คำดหวังสูง แต่ก็มีโอกำส พัฒนำเป็นกำรบริกำรที่ให้มูลค่ำเพิ่มได้ (Q1) ถ้ำสำมำรถส่ง
มอบบริกำรให้แก่ผู้รับบริกำรได้เกินกว่ำควำมคำดหวังและมีระดับควำมพึงพอใจในระดับสูง ได้แก่ 1) ควำมรู้
ควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่ในกำรตอบข้อซักถำม/แก้ปัญหำ/ให้คำแนะนำ 2) เจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่
ให้บริกำร มีควำมกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร
Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจต่า หมำยถึง สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่ำงเร่งด่วน
เนื่องจำกผู้รับบริกำรคิดว่ำไม่ได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรอย่ำงเพี ยงพอ อำจส่งผลถึงกำรตัดสินใจมำใช้
บริกำร ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่มีเพียงพอสำหรับสอบถำมหรือให้คำแนะนำบริกำร
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แผนภาพที่ 8 กำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ของด้ำนเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร
2.6.3 ผลกำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ในด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร
ผลกำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ในด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร
โดยนำคะแนนระดับควำมคำดหวังและคะแนนระดับควำมพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยมำพล็อทลงในกรำฟ
โดยให้แกนแนวตั้ง (แกน Y) เป็นระดับควำมพึงพอใจและ แกนแนวนอน (แกน X) ระดับควำมคำดหวังและ
นำมำเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยโดยประเด็นย่อยต่ำงๆจะกระจำยอยู่ใน Quadrant ที่ 1-4 โดยในแต่ละ
Quadrant สำมำรถแปลผลและอธิบำยควำมหมำยได้ดังนี้
Q1= ผู้รับบริ การมีค วามคาดหวังต่า แต่ไ ด้รับความพึงพอใจสูง หมำยถึง สิ่ งที่ส ร้ำงมูล ค่ำ เพิ่มให้ กับ
ผู้รับบริกำร เนื่องจำกได้รับควำมพึงพอใจสูงกว่ำที่ ระดับที่คำดหวังไว้ ซึ่งต้องรักษำระดับกำรบริกำรไว้ ได้แก่
เรื่องที่จัดแสดงนิทรรศกำรมีควำมน่ำสนใจ
Q2= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจสูง หมำยถึง สิ่งที่ควรรักษำกำรปฏิบัติงำนให้
เป็นมำตรฐำนและพัฒนำให้ดีที่สุดเนื่องจำกผู้รับบริกำรมีคำดหวังสูง ผู้ให้บริกำรควรให้ควำมสำคัญกับประเด็น
นั้ น และสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ ำ ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ มี ก ำรจั ด กำรที่ ดี แ ละสร้ ำ ง
ควำมพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริกำรได้ตำมควำมคำดหวังดังนั้นผู้ให้บริกำรจึงควรรักษำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
นั้นไว้ ได้แก่ 1) เรื่องที่จัดแสดงนิทรรศกำรสำมำรถเรียนรู้และเข้ำใจได้ง่ำย 2) ภำพรวมของกระบวนกำรหรือ
ขั้นตอนกำรให้บริกำร
Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่า และได้รับความพึงพอใจต่า หมำยถึง สิ่งที่ควรปรับปรุง แต่ไม่เร่ งด่วน
เนื่องจำกผู้รับบริกำรไม่ได้คำดหวังสูง แต่ก็มีโอกำส พัฒนำเป็นกำรบริกำรที่ให้มูลค่ำเพิ่มได้ (Q1) ถ้ำสำมำรถ
ส่งมอบบริกำรให้แก่ผู้รับบริกำรได้เกินกว่ำควำมคำดหวังและมีระดับควำมพึงพอใจในระดับสูง ได้แก่ กำรให้
คำแนะนำเกี่ยวกับกำรเข้ำชมนิทรรศกำร
Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจต่า หมำยถึง สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่ำงเร่งด่วน
เนื่องจำกผู้รับบริกำรคิดว่ำไม่ได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรอย่ำงเพียงพอ อำจส่งผลถึงกำรตัดสินใจมำใช้
บริกำร ได้แก่ ควำมเหมำะสมของประเด็นที่นำเสนอในนิทรรศกำร
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แผนภาพที่ 9 กำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ของด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอน
กำรให้บริกำร ณ จุดประชำสัมพันธ์-ติดต่อเข้ำรับบริกำร
2.6.4 ผลกำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ในด้ำนภำพรวมจำกกำรใช้บริกำรมิวเซียมสยำม
ผลกำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ในด้ำนภำพรวมจำกกำรใช้บริกำรมิวเซียม
สยำม โดยนำคะแนนระดับควำมคำดหวังและคะแนนระดับควำมพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยมำพล็อทลงใน
กรำฟโดยให้แกนแนวตั้ง (แกน Y) เป็นระดับควำมพึงพอใจและ แกนแนวนอน (แกน X) ระดับควำมคำดหวัง
และนำมำเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยโดยประเด็นย่อยต่ำงๆจะกระจำยอยู่ใน Quadrant ที่ 1-4 โดยในแต่ละ
Quadrant สำมำรถแปลผลและอธิบำยควำมหมำยได้ดังนี้
Q1= ผู้รับบริ การมีค วามคาดหวังต่า แต่ไ ด้รับความพึงพอใจสูง หมำยถึง สิ่ งที่ส ร้ำงมูล ค่ำเพิ่มให้ กับ
ผู้รับบริกำร เนื่องจำกได้รับควำมพึงพอใจสูงกว่ำที่ ระดับที่คำดหวังไว้ ซึ่งต้องรักษำระดับกำรบริกำรไว้ ซึ่งจำก
ผลกำรสำรวจผลยังไม่พบประเด็นดังกล่ำว
Q2= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจสูง หมำยถึง สิ่งที่ควรรักษำกำรปฏิบัติงำนให้
เป็นมำตรฐำนและพัฒนำให้ดีที่สุดเนื่องจำกผู้รับบริกำรมีคำดหวังสูง ผู้ให้บริกำรควรให้ควำมสำคัญกับประเด็น
นั้ น และสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ ำ ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ มี ก ำรจั ด กำรที่ ดี แ ละสร้ ำ ง
ควำมพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริกำรได้ตำมควำมคำดหวังดังนั้นผู้ให้บริกำรจึงควรรักษำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
นั้นไว้ ได้แก่ 1) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรม นิทรรศกำรหลำกหลำยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ำชม 2) ภำพรวม
จำกกำรใช้บริกำรมิวเซียมสยำม
Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่า และได้รับความพึงพอใจต่า หมำยถึง สิ่งที่ควรปรับปรุง แต่ไม่เร่งด่วน
เนื่องจำกผู้รับบริกำรไม่ได้คำดหวังสูง แต่ก็มีโอกำส พัฒนำเป็นกำรบริกำรที่ ให้มูลค่ำเพิ่มได้ (Q1) ถ้ำสำมำรถ
ส่งมอบบริกำรให้แก่ผู้รับบริกำรได้เกินกว่ำควำมคำดหวังและมีระดับควำมพึงพอใจในระดับสูง ได้แก่ 1) เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีหนังสือ รวมถึงสื่อต่ำงๆ ที่สำมำรถต่อยอดควำมรู้ที่ได้จำกกำรเข้ำชมพิพิธภัณฑ์ 2) เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีควำมสะดวกในกำรเดินทำงมำใช้บริกำร
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Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจต่า หมำยถึง สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่ำงเร่งด่วน
เนื่องจำกผู้รับบริกำรคิดว่ำไม่ได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรอย่ำงเพียงพอ อำจส่งผลถึงกำรตัดสินใจมำใช้
บริกำร ซึ่งจำกผลกำรสำรวจผลยังไม่พบประเด็นดังกล่ำว

แผนภาพที่ 10 กำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ของด้ำนภำพรวมจำกกำรใช้บริกำรมิวเซียมสยำม
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการของมิวเซียมสยาม
ตารางที่ 6 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงนิทรรศกำรที่จัดโดยมิวเซียมสยำมกับนิทรรศกำรอื่นๆ
ความแตกต่ า งระหว่ า งนิ ท รรศการที่ จั ด โดยมิ ว เซี ย มสยามกั บ จานวนผู้ให้
นิทรรศการอื่นๆ
ความเห็น
กำรจัดแสดงที่ใช้สื่อ/อุปกรณ์/เทคโนโลยี/มัลติมีเดียที่ทันสมัยมำใช้ในกำร
นำเสนอ
กำรนำเสนอเนื้อหำได้น่ำสนใจ และสนุกที่ได้เรียนรู้
รูปแบบกำรนำเสนอที่มีควำมหลำกหลำย (หัวข้อกำรจัดแสดงที่แตกต่ำงกัน กำร
นำเสนอจะมีควำมแตกต่ำงกันไปด้วย)
กำรให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
เอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ที่มีควำมแตกต่ำงกัน เช่น ควำมเป็นไทย
ประวัติศำสตร์ เป็นต้น
กำรนำเสนอเนื้อหำที่มีควำมละเอียด ทำให้ได้รับควำมรู้ที่เป็นประโยชน์
กำรจัดแสดงที่สำมำรถมองเห็นเป็นรูปธรรม และจับต้องได้
เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรเต็มใจให้บริกำร
กำรนำเสนอเนื้อหำที่มีควำมทันสมัย/ทันต่อเหตุกำรณ์ และง่ำยต่อควำมเข้ำใจ
กำรจัดแสดงที่มีควำมร่วมสมัย ที่เข้ำถึงได้ง่ำย
กำรตกแต่งสถำนที่ได้สวยงำม
Interactive Museum
เจ้ำหน้ำที่ให้คำชี้แจง/แนะนำได้เป็นอย่ำงดี
มิวเซียมสยำมไม่จำกัดเรื่องเวลำกำรเข้ำชม
กำรจัดแสดงที่ผู้เข้ำชมสำมำรถเรียนรู้เรื่องรำวต่ำงๆ ด้วยตัวเอง
รวม
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70

ร้อยละ
19.77

48
45

13.56

24
23

6.78

23
23
18
30
15
11
9
7
4
4
354

6.50
6.50
5.08
8.47
4.24
3.11
2.54
1.98
1.13
1.13
100.00

12.71
6.50
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ตารางที่ 7 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงบริกำรของมิวเซียมสยำม
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการของมิวเซียมสยาม
ควรมีแผนผัง/ลำดับกำรเดินเข้ำชมห้องจัดแสดงที่ชัดเจน เนื่องจำกในปัจจุบัน
สับสนมำก ไม่รู้ว่ำควรเดินตรงไหนก่อน-หลัง
ควรมีกำรประชำสัมพันธ์/Update เกี่ยวกับมิวเซียมสยำม และกิจกรรม ผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ เช่น Website ทีวี เป็นต้น
เพิ่มกำรจัดกิจกรรม/นิทรรศกำรใหม่ๆให้มำกขึ้น เพื่อให้คุ้มค่ำกับค่ำบริกำร เช่น
Night Meseum นิทรรศกำรเชิงวิเครำะห์ที่มีเนื้อหำเจำะลึกมำกๆ นิทรรศกำร
สำหรับเด็กเป็นต้น
ควรจัดให้มสี ื่อ/เอกสำรทีม่ ีเนื้อหำเกี่ยวกับเรื่องที่จัดแสดงที่มีควำมละเอียด และ
ง่ำยต่อควำมเข้ำใจ เนื่องจำกบำงห้องเข้ำไปแล้ว ยังไม่เข้ำใจว่ำต้องกำรสื่อสำร
เรื่องอะไร
เจ้ำหน้ำที่ควรมีจิตใจใฝ่บริกำร เอำใจใส่ลูกค้ำทุกคน และดูแลลูกค้ำ เมื่อมีข้อ
สงสัยหรือต้องกำรคำแนะนำ
เพิ่มห้องจัดแสดงเรื่องรำวต่ำงๆ มำกขึ้น
ควรปรับปรุงป้ำยทำงเข้ำมิวเซียมสยำมให้ชัดเจน เนื่องจำกในปัจจุบันมองหำ
ยำกมำก
ควรปรับปรุงอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน เข้ำใจง่ำย และสะดวกต่อกำร
เข้ำชม
เพิ่มควำมรูเ้ กี่ยวกับเหตุกำรณ์/ประวัติศำสตร์ของไทย
ควรมีกำรแนะนำเส้นทำงกำรเดินทำงไปมิวเซียมสยำม
ควรมีกำรปรับเปลี่ยนเนื้อหำในกำรนำเสนอให้น่ำสนใจ เพื่อให้คนเคยมำแล้ว
อยำกลับมำใช้บริกำรอีก
ควรมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรเด็กพิเศษ ผู้พิกำรทำงสำยตำ และคนพิกำร
เช่น สิ่งอำนวยควำมสะดวก เป็นต้น
ควรปรับปรุง Website เพิ่มบอร์ดองค์ควำมรู้ และขั้นตอนกำรเล่นเกม ให้ง่ำย
ต่อกำรใช้งำน
ควรปรับปรุงให้มีที่จอดรถให้มำกขึน้
เพิ่มควำมน่ำสนใจในกำรเข้ำชมห้องแสดง เพื่อไม่ให้บรรยำกำศน่ำเบื่อเกินไป
เช่น เสียงบรรยำยเพื่อให้ควำมรู้ในเรื่องต่ำงๆ เป็นต้น
ควรมีนำเสนอข้อมูลหลำยภำษำ สำหรับนักท่องเที่ยว
ควรมีกำรปรับเปลี่ยนนิทรรศกำรให้มีควำมหลำกหลำย และเหมำะสม และจัด
ประจำทุกปี
ควรรักษำคุณภำพและมำตรฐำนในกำรให้บริกำรในปัจจุบันไว้
ควรขยำยเวลำกำรเปิด-ปิด
ควรจัดที่นั่งตำมมุมต่ำงๆ เพื่อให้ผู้เข้ำชมได้พักผ่อน
ควรตรวจสอบเนื้อหำและควำมรู้ทนี่ ำเสนอในนิทรรศกำรต่ำงๆ เพื่อให้มั่นใจว่ำ
ข้อมูลที่นำเสนอมีควำมถูกต้อง
ควรปรับปรุงกำรจัดแสดง Display ให้เหมำะสมกับคนทุกกลุ่มวัย เช่น ควำมรู้
อำยุ ควำมสูง เป็นต้น เพรำะบำงห้องเข้ำไปแล้วมองไม่เห็น Display
เพิ่มเวลำเข้ำฟรีสำหรับคนไทย
เพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรสมำชิก
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จานวนผู้ให้
ความเห็น

ร้อยละ

27

22.3

12

9.9

11

9.1

11

9.1

11

9.1

8
5

6.6
4.1

4

3.3

3
3
3

2.5
2.5
2.5

3

2.5

3

2.5

2
2

1.7
1.7

2
2

1.7
1.7

1
1
1
1

0.8
0.8
0.8
0.8

1

0.8

1
1

0.8
0.8
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ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการของมิวเซียมสยาม
ควรมีกำรจัดระเบียบในกำรเข้ำชม เนื่องจำกบำงห้องจะมีคนกระจุกกันมำก
เกินไป ทำให้เข้ำไม่ถึงและไม่ได้ประโยชน์จำกกำรเข้ำชม
ควรมีกำรชี้แจงเอกสำรที่แจก เนื่องจำกรับมำแล้วไม่รู้ว่ำเอำไปใช้ประโยชน์อะไร
รวม

จานวนผู้ให้
ความเห็น

ร้อยละ

1

0.8

1
121

0.8
100.00

3.3) ผลการสารวจความพึงพอใจในบริการของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
กำรศึกษำด้วยกำรสำรวจข้อมูลเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพจำกผู้รับบริกำรของศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ
(TCDC) เพื่อค้นหำระดับควำมพึงพอใจ ควำมคำดหวัง ประเด็นควำมคิดเห็นต่ำงๆ ที่จะนำไปสู่กำรพัฒนำปรับปรุง
กำรให้บริกำรของศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบต่อไป ผลกำรสำรวจ เป็นดังนี้
การสารวจข้อมูลเชิงปริมาณจากการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ลักษณะของผู้ใช้บริกำร
กำรสุ่มสำรวจผู้ใช้บริกำรของศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (TCDC) จำนวน 400 ตัวอย่ำง เป็นเพศหญิง
260 คน (ร้อยละ 65.00) เพศชำย 140 คน (ร้อยละ 35.00) โดยกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีอำยุประมำณ 19-22
ปี (ร้อยละ 28.75) รองลงมำคือ กลุ่มอำยุ 16-18 ปี (ร้อยละ 21.50) และมีกำรศึกษำระดับปริญญำตรีมำกที่สุด
ถึง 274 คน (ร้อยละ 68.50) รองลงมำ คือ กลุ่มที่มีกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวส. 65 คน
(ร้อยละ 16.25) และผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษำ 181 คน (ร้อยละ 45.25) รองลงมำ คือ
พนักงำน/ลูกค้ำเอกชน 109 คน (ร้อยละ 27.25)
เพศ

อายุ
< 13

0.00%

13-15

6.25%

16-18

21.50%

19-22

28.75%

23-29

20.00%

30-39

12.00%

40-49

ระดับการศึกษา
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด

7.75%

50-59

1.50%

Above 60

1.00%

อาชีพ
33

สำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)
นักเรียน/นักศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี

45.25%

16.25%

พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน
ปริญญาตรี

27.25%

ผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ

68.50%

17.75%

ข้าราชการ/พนักงานรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ
ปริญญาโท

4.75%

ครู/อาจารย์

14.50%

2.50%

เกษียณอายุ/ว่างงาน
ปริญญาเอก

0.75%

1.00%

แม่บ้าน

0.50%

อื่นๆ

1.00%

แผนภูมิที่ 31 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริกำร TCDC
1.2 กำรมำใช้บริกำร
ผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่มำใช้บริกำรศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (TCDC) เป็นครั้งแรก (ร้อยละ63.50) โดย
ในรอบปีที่ผ่ำนมำส่วนใหญ่มำใช้บริกำรกับเพื่อน/เพื่อนร่วมงำน (ร้อยละ 52.05) รองลงมำ คือ มำคนเดียว
(ร้อยละ 43.15) ส่วนใหญ่จะมำใช้บริกำรน้อยกว่ำเดือนละ 1 ครั้ง (ร้อยละ 25.25)
มาเป็ นครั ง้ แรก

63.50%

ไม่ เกิน 1 ปี
1-2 ปี
มากกว่ า 3 ปี

คนเดียว

43.15%

เพื่อน/เพื่อน
ร่ วมงาน

15.75%
11.00%

ครอบครั ว

52.05%
0.68%

9.75%
สถานศึกษา

2.74%

63.50%
25.25%

น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

3.00%

8.25%

เดือนละ 1-2 ครั้ง

มากกว่าเดือนละ 2 ครั้ง

ไม่ระบุ

แผนภูมิที่ 32 กำรมำใช้บริกำรของผู้ใช้บริกำร TCDC
ผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่รู้จัก TCDC ครั้งแรกจำกกำรแนะนำโดยบุคคล เช่น เพื่อน ญำติ คนรู้จักแนะนำ
เว็บไซต์ของ TCDC (ร้อยละ 55.55) รองลงมำ คือ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) (Facebook ,Youtube)
(ร้อยละ 39.50) และ Website TCDC (ร้อยละ 13.50)

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด
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55.50%
39.50%

13.50%

12.25%
4.50%

เพื่อน/
ญาติ/
คนรู้จักแนะนา

Social
Media

เว็บไซต์
TCDC

3.50%

หนังสือพิมพ์/ โฆษณา
ป้ายประชา
นิตยสาร ทางโทรทัศน์ สัมพันธ์
/สื่อสิ่งพิมพ์

2.75%

1.00%

3.00%

เอกสาร/
โบรชัวร์

เดินมาเจอ
โดยบังเญ
โบรชัวร์

อื่นๆ

แผนภูมทิ ี่ 33 ช่องทำงผู้ใช้บริกำรรู้จัก TCDC
เหตุผลสำคัญที่ทำให้มำใช้บริกำร TCDC อันดับที่ 1 คือ มำชมนิทรรศกำร (ร้อยละ 50.75) อันดับที่ 2 มำ
หำไอเดียใหม่ และแรงบันดำลใจ (ร้อยละ 43.00) อันดับที่ 3 มำชมและศึกษำนวัตกรรมด้ำนวัสดุและกำร
ออกแบบ (Material & Design Innovation) (ร้อยละ 31.25) อันดับที่ 4 มำใช้หนังสือ/นิตยสำร/สิ่งพิมพ์/สื่อ
มัลติมีเดีย/ฐำนข้อมูล/สำรสนเทศอื่นๆ ด้ำนกำรออกแบบที่ทันสมัย (ร้อยละ 29.75) และอันดับที่ 5 มำค้นคว้ำ
ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในกำรเรียน/ทำงำน (ร้อยละ 24.00)

แผนภูมทิ ี่ 34 เหตุผลสำคัญที่ทำให้มำใช้บริกำร TCDC
พื้นที่ที่ใช้บริกำรมำกที่สุด คือ Creative Space พื้นที่นั่งทำงำน/ค้นคว้ำ ชั้น 5 (ร้อยละ 81.25) รองลงมำ
คือ Rooftop Garden สวนจัดกิจกรรมและสันทนำกำร ชั้น 5 (ร้อยละ 54.25) อันดับที่ 3 Gallery ห้องนิทรรศกำร
ชั้น 1 (ร้อยละ 48.50) อันดับที่ 4 Café ร้ำนกำแฟ The Box (ร้อยละ 40.25) โดยพื้นที่ที่ผู้บริกำรเคยใช้น้อย
ที่สุดได้แก่ 1) Meeting Room ห้องจัดประชุม ชั้น 3 2) Trend Corner มุมหนังสือเทรนด์ ชั้น 2 และ 3)
Maker Space ห้องปฏิบัติกำร ชั้น 3 (ร้อยละ 9.75)
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด
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81.25%

54.25%
48.50%
40.25%

39.50%
23.00%

Creative
Space

Rooftop
Garden

Gallery

Café
The Box

Shop

20.00%

15.00%

14.75%

11.25%

9.75%

9.75%

9.75%

Function Material & Auditorium Resource Creative
Room
Design
Center Business
Innovation
Service
Center

Meeting
Room

Trend
Corner

Maker
Space

แผนภูมิที่ 35 พื้นที่บริกำรที่ท่ำนเคยใช้บริกำรใน TCDC
กำรเป็นสมำชิกศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (TCDC) มีผู้ที่เป็นสมำชิกปัจจุบันร้อยละ 19.00 ไม่ได้เป็น
สมำชิกร้อยละ 81.00 โดยเหตุผลที่ไม่ได้เป็นสมำชิกส่วนใหญ่เนื่องจำกไม่ค่อยมำใช้บริกำร (ร้อยละ 74.07)
สาเหตุที่ไม่เป็นสมาชิกกับ TCDC
ไม่ค่อยมาใช้บริการ
81.00
%

Member

19.00
%

Non Member

74.07

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่น่าสนใจ

2.47

ค่าสมาชิกแพง

2.47

ไม่ทราบว่าได้รับสิทธิประโยชน์
อะไรบ้าง

3.70

ไม่ทราบว่ามีระบบสมาชิก

10.19

แผนภูมทิ ี่ 36 กำรเป็นสมำชิกของ TCDC
ระดับควำมคิดเห็น ในด้ำนขั้น ตอนกำรสมัครสมำชิกของ TCDC จำกจำนวนสมำชิกปัจจุบัน 76 คน
ผู้ใช้บริกำรมีระดับควำมเห็นโดยรวมของขั้นตอนกำรสมัครสมำชิกของ TCDC ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ
96.05 โดยให้ระดับควำมควำมคิดเห็นเรื่องควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนเป็นสมำชิกมำกที่สุดที่มีควำมคิดเห็น
ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 92.10
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ตารางที่ 8 ควำมคิดเห็นขั้นตอนกำรสมัครสมำชิกของ TCDC
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

ต้องปรับปรุง
ด่วน

ควร
ปรับปรุง

ปานกลาง

ดี

ดีมาก

0.00%
0.00%
0.00%

1.32%
1.32%
0.00%

10.53%
6.58%
9.21%

53.95%
43.42%
40.79%

34.21%
48.68%
50.00%

0.00%

0.00%

3.95%

50.00%

46.05%

ควำมชัดเจนของกำรประชำสัมพันธ์รำยละเอียด
ควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนเป็นสมำชิก
ควำมรวดเร็วในกำรทำบัตรสมำชิก
ควำมเห็นโดยรวมของขั้นตอนกำรสมัครสมำชิก
ของ TCDC

ความเห็นโดยรวมของขั้นตอนการสมัครสมาชิกของ TCDC

96.05%

ความสะดวกในการลงทะเบียนเป็นสมาชิก

92.10%

ความรวดเร็วในการทาบัตรสมาชิก
ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์รายละเอียด

90.79%
88.16%

แผนภูมทิ ี่ 37 ควำมคิดเห็นขั้นตอนกำรสมัครสมำชิกของ TCDC ในระดับมำกขึ้นไป
กำรต่ออำยุกำรเป็นสมำชิกของ TCDC (ผู้ตอบคือ สมำชิกปัจจุบัน 76 คน) พบว่ำ ต่ออำยุแน่นอน คิดเป็น
ร้อยละ 75.00 ไม่ต่ออำยุสมำชิก คิดเป็นร้อยละ 25.00 ทั้งนี้ เหตุผลคือไม่แน่ใจว่ำจะใช้บริกำรต่อหรือไม่ คิดเป็น
ร้อยละ 68.42 รองลงมำคือไม่สะดวกเรื่องที่จอดรถ คิดเป็นร้อยละ 10.53
สาเหตุที่ไม่ต่ออายุสมาชิกกับ TCDC
68.42%

ไม่แน่ใจว่าจะใช้บริการต่อหรือไม่
ไม่สะดวกเรื่องที่จอดรถ
25.00
%

75.00
%

ต่ออายุสมาชิก

ไม่ต่ออายุสมาชิก

10.53%

ย้ายที่ทางาน

5.26%

ราคาสูง

5.26%

ขึ้นอยู่กับในอนาคตที่อยู่ใกล้กบั TCDC
หรือไม่

5.26%

ดูแนวทางเพิ่มช่องทางการสืบค้น

5.26%

แผนภูมทิ ี่ 38 กำรต่ออำยุสมำชิกของ TCDC
ระดับควำมสนใจสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ของกำรเป็นสมำชิก TCDC พบว่ำผู้ใช้บริกำรมีควำมสนใจในสิทธิ
ประโยชน์ เรื่องบริกำรหนังสือ วำรสำร นิตยสำร ด้ำนกำรออกแบบจำกทั่วโลกมำกที่สุดโดยให้ควำมสนใจระดับ
มำกขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.75 รองลงมำคือ สิทธิประโยชน์เรื่องบริกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สำย
(Wi-Fi Internet) ที่มีระดับตวำมสนใจในระดับมำกขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 91.75 โดยที่สิทธิส่วนลด 10%
ค่ำเช่ำพื้นที่ ผู้ใช้บริกำรให้ควำมสนใจน้อยที่สุดโดยให้ควำมสนใจในระดับมำกขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 70.25
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ตารางที่ 9 ควำมสนใจสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ของกำรเป็นสมำชิก TCDC
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของการเป็นสมาชิก TCDC
ส่วนลด 5-10% ของค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกับ TCDC
ส่วนลดค่ำถ่ำยเอกสำรและสแกนเอกสำร
ส่วนลด 10% ค่ำเช่ำพื้นที่
ส่วนลดในกำรซื้อสินค้ำภำยใน TCDC
บริกำรหนังสือ วำรสำร นิตยสำร ด้ำนกำรออกแบบจำกทั่วโลก
บริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์ (ภำยใน TCDC เท่ำนั้น
บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกำรค้นคว้ำ
บริกำรสื่อมัลติมีเดีย
บริกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สำย (Wi-Fi Internet)
บริกำรจองทรัพยำกรสำรสนเทศออนไลน์ ผ่ำนเว็บไซต์ library.tcdc.or.th
สิทธิในกำรเข้ำใช้ฐำนข้อมูลวัสดุ Material ConneXion® Online
Database
สิทธิกำรใช้ห้องประชุม Creative Room/Meeting Room

น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

0.75%
1.75%
2.00%
1.00%
0.00%
0.25%
0.25%
0.00%
0.00%
0.25%
0.25%

2.00%
3.50%
4.50%
1.75%
0.25%
1.50%
1.50%
1.25%
1.00%
1.25%
2.00%

17.50%
19.75%
23.25%
14.75%
4.00%
12.50%
15.75%
12.25%
7.25%
17.25%
15.25%

49.25%
43.25%
43.25%
44.50%
33.75%
36.50%
37.00%
39.25%
31.75%
44.25%
42.00%

30.50%
31.75%
27.00%
38.00%
62.00%
49.25%
45.50%
47.25%
60.00%
37.00%
40.50%

0.25%

1.50%

20.00%

42.50%

35.75%
95.75%

บริการหนังสือ วารสาร นิตยสาร ด้านการออกแบบจากทั่วโลก

91.75%

บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi Internet)
บริการสื่อมัลติมีเดีย

86.50%

บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (ภายใน TCDC เท่านั้น

85.75%

ส่วนลดในการซื้อสินค้าภายใน TCDC

82.50%

บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการค้นคว้า

82.50%

สิทธิในการเข้าใช้ฐานข้อมูลวัสดุ Material ConneXion® Online Database

82.50%

บริการจองทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ library.tcdc.or.th

81.25%

ส่วนลด 5-10% ของค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ TCDC

79.75%

สิทธิการใช้ห้องประชุม Creative Room/Meeting Room

78.25%

ส่วนลดค่าถ่ายเอกสารและสแกนเอกสาร
ส่วนลด 10% ค่าเช่าพื้นที่

75.00%
70.25%

แผนภูมทิ ี่ 39 ควำมสนใจสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ของกำรเป็นสมำชิก TCDC ในระดับมำกขึ้นไป
จำกสิทธิประโยชน์ข้ำงต้น ผู้ที่ยังไม่เป็นสมำชิก (ผู้ตอบ 324 คน) สนใจสมัครสมำชิก คิดเป็นร้อยละ 40.74
และไม่ ส มั ค รสมำชิ ก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 59.26 อย่ ำ งไรก็ ต ำม ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรส่ ว นใหญ่ (ผู้ ต อบ 400 คน)
มีควำมเห็นในควำมคุ้มค่ำจำกสิทธิประโยชน์ในระดับคุ้มค่ำมำกขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 72.50
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0.75%

22.25%

2.00%

59.26
24.75%
50.25%

40.74

สมัคร

ไม่ สมัคร

คุ้มค่ำน้อยที่สุด
คุ้มค่ำมำก

คุ้มค่ำน้อย
คุ้มค่ำมำกที่สุด

คุ้มค่ำ

แผนภูมทิ ี่ 40 ควำมสนใจสมัครสมำชิกและไม่สมัครสมำชิกและควำมคุ้มค่ำจำกสิทธิประโยชน์
ส่วนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจ
2.1 ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ผลกำรสำรวจควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรจำกสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก พบว่ำ
เกือบทุกองค์ประกอบของกำรบริกำร ในส่วนนี้ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจมำกถึงพึงพอใจมำกที่สุด โดยได้รับ
คะแนนเฉลี่ย คือ 4.27 คะแนน โดยมีระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมต่อสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวกอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด (4.41 คะแนน) ประเด็นที่ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ กำรออกแบบตกแต่งสถำนที่มี
ควำมสวยงำม เสริ มสร้ ำงบรรยำกำศที่ เอื้ อต่ อกำรหำไอเดียใหม่ และใช้ ควำมคิ ดสร้ ำงสรรค์ (4.45 คะแนน)
รองลงมำ คือ โต๊ะและที่นั่งมีควำมสะดวกสบำย จำนวนเพียงพอ และสะอำด (4.39 คะแนน) อันดับ 3 คือ จัดแบ่ง
พื้นที่ในกำรใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเหมำะสมลงตัว (4.28 คะแนน) และอันดับ 4 คือ ควำมเร็วและควำมเสถียร
(ใช้งำนได้ต่อเนื่องโดยไม่หลุดจำกกำรเชื่อมต่อ) ของอินเทอร์เน็ต (4.10 คะแนน) โดยประเด็นที่มีควำมพึงพอใจ
เฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่ม คือ ควำมชัดเจนของป้ำย สัญลักษณ์ บอกจุดบริกำรต่ำง ๆ ชัดเจนสังเกตง่ำย
(4.02 คะแนน) ผลกำรวิเครำะห์ Gap Analysis พบว่ำมีจำนวน 2 ประเด็นที่มีระดับควำมพึงพอใจต่ำกว่ำระดับ
ควำมคำดหวังได้แก่ ควำมชัดเจนของป้ำย สัญลักษณ์ บอกจุดบริกำรต่ำง ๆ ชัดเจนสังเกตง่ำย (ผลต่ำง=-0.11)
และควำมเร็วและควำมเสถียร (ใช้งำนได้ต่อเนื่องโดยไม่หลุดจำกกำรเชื่อมต่อ) ของอินเทอร์เน็ต (ผลต่ำง=-0.04)
การออกแบบตกแต่งสถานทีม่ ีความสวยงาม เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการหาไอเดียใหม่และใช้ความคิดสร้างสรรค์

ความคาดหวัง

ความพึงพอใจ
4.18

4.45

จัดแบ่งพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมลงตัว

4.14

4.28

ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ บอกจุดบริการต่าง ๆ ชัดเจนสังเกตง่าย

4.13

4.02

โต๊ะและที่นั่งมีความสะดวกสบาย จานวนเพียงพอ และสะอาด

4.19

4.39

ความเร็วและความเสถียร (ใช้งานได้ต่อเนื่องโดยไม่หลุดจากการเชือ่ มต่อ)
ของอินเทอร์เน็ต

4.14

4.10

ภาพรวมของสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก

4.18

4.41

แผนภูมทิ ี่ 41 ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
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2.2 ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร
ผลกำรส ำรวจควำมคำดหวั ง และควำมพึ ง พอใจในกำรรั บ บริ ก ำรจำกเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ห รื อ บุ ค ลำกร
ที่ให้บริกำร พบว่ำ ทุกองค์ประกอบของกำรบริกำรในส่วนนี้ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจมำกถึงพึงพอใจมำกที่สุด
โดยได้รั บคะแนนเฉลี่ ย คือ 4.54 คะแนน โดยมี ระดั บควำมพึงพอใจในภำพรวมต่ อเจ้ ำหน้ ำที่หรื อบุคลำกร
ที่ให้บริกำรในระดับมำกที่สุด (4.58 คะแนน) ประเด็นที่ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจสูงที่สุดในกลุ่ม คือ เจ้ำหน้ำที่
แต่งกำยเรียบร้อย (4.58 คะแนน) รองลงมำ คือ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจำสุภำพ (4.56 คะแนน) อันดับที่ 3 คือเจ้ำหน้ำที่มี
เพียงพอสำหรับสอบถำมหรือให้คำแนะนำบริกำร (4.50 คะแนน) โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจน้อย
ที่สุดคือ ควำมรู้ควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่ในกำรตอบข้อซักถำม แก้ปัญหำ หรือให้คำแนะนำ (4.47 คะแนน)
ผลกำรวิเครำะห์ Gap Analysis พบว่ำในทุกประเด็นมีระดับควำมพึงพอใจสูงกว่ำระดับควำมหวังแสดงว่ำ
ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (TCDC) สำมำรถส่งมอบบริกำรด้ำนเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำรได้ตำม
ควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำร
ความคาดหวัง

ความพึงพอใจ

ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการตอบข้อซักถาม แก้ปัญหา
หรือให้คาแนะนา

4.19

4.47

ความเหมาะสมในการแต่งกาย

4.22

4.58

มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ยิ้มแย้ม สุภาพ

4.21

4.56

เจ้าหน้าที่มีเพียงพอสาหรับสอบถามหรือให้คาแนะนาบริการ

4.20

4.50

ภาพรวมของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ

4.21

4.58

แผนภูมิที่ 42 ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร
2.3 ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร
ผลกำรสำรวจควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร มีระดับควำมพึงพอใจ
ในภำพรวมของกระบวนกำรหรื อ ขั้ น ตอนกำรให้ บ ริ ก ำรในระดั บ มำกที่ สุ ด (4.43 คะแนน) และพบว่ ำ
ทุกองค์ประกอบของกำรบริกำรในส่วนนี้ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย คือ
4.34 คะแนน ประเด็นที่ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจมำกถึงพึงพอใจสูงที่สุดในกลุ่ม คือควำมสมบูรณ์ของสภำพ
หนังสือและทรัพยำกรสำรสนเทศต่ำงๆ (4.51 คะแนน) อันดับ 2 คือควำมสะดวก ควำมหลำกหลำยของประเภท
หนังสือและทรัพยำกรสำรสนเทศต่ำงๆ (หนังสือ นิตยสำร วำรสำร หนังสือ Trend Book สื่อมัลติมีเดีย และ
ฐำนข้อมูลออนไลน์ต่ำง ๆ) (4.35 คะแนน) อันดับ 3 คือ ควำมทันสมัยของหนังสือและทรัพยำกรสำรสนเทศต่ำงๆ
(4.34 คะแนน) อันดั บ 4 คือ กำรจั ดวำงหนั งสื อและทรัพยำกรสำรสนเทศต่ำง ๆ พร้อมป้ำยแสดงหมวดหมู่
เป็นระเบียบ ให้สืบค้นง่ำย (4.33 คะแนน) อันดับ 5 คือ ควำมสะดวกของกำรสอบถำมข้อมูล/ร้องเรียน/แนะนำ
บริกำร และกำรจัดให้มีอุปกรณ์เสริมเพื่อบริกำร เช่น ที่คั่นหนังสือช่วยจำ iPad iPod เครื่องถ่ำยเอกสำร เป็นต้น
(4.30 คะแนน) โดยประเด็นที่ผู้ใช้บริ กำรมีควำมพึงพอใจน้อยที่สุ ดคือ ควำมเพียงพอของจำนวนหนังสื อและ
ทรัพยำกรสำรสนเทศต่ำงๆ (4.17 คะแนน) ผลกำรวิเครำะห์ Gap Analysis พบว่ำมีจำนวน 1 ประเด็นที่มีระดับ
ควำมพึงพอใจต่ำกว่ำระดับควำมคำดหวังได้แก่ ควำมเพียงพอของจำนวนหนังสือและทรัพยำกรสำรสนเทศต่ำงๆ
(ผลต่ำง=-0.03)
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ความคาดหวัง

ความพึงพอใจ

ความหลากหลายของประเภทหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ

4.27

4.35

ความเพียงพอของจานวนหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ

4.20

4.17

ความทันสมัยของหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ

4.23

4.34

ความสมบูรณ์ของสภาพหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ

4.24

4.51

การจัดวางหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ พร้อมป้ายแสดง
หมวดหมู่ เป็นระเบียบ ให้สืบค้นง่าย
ความสะดวกของการเข้าสู่บริการฐานข้อมูลออนไลน์ เข้าถึงง่ายและ
รวดเร็ว
การจัดให้มีอุปกรณ์เสริมเพื่อบริการ เช่น ที่คั่นหนังสือช่วยจา iPad iPod
เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

4.24

4.33

4.23

4.30

4.15

4.30

ภาพรวมของกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ

4.22

4.43

แผนภูมิที่ 43 ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร
2.4 ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
ผลกำรสำรวจควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์มีระดับควำมพึง
พอใจในภำพรวมที่ระดับมำกที่สุ ด (4.44 คะแนน) และพบว่ำ ทุกองค์ ประกอบของกำรบริกำรในส่ วนนี้ได้รับ
คะแนนเฉลี่ ย ที่ ระดั บมำกสุ ด คื อ 4.41 คะแนน ประเด็ นที่ กลุ่ มตั วอย่ ำงมี ควำมพึ งพอใจสู งที่ สุ ดในกลุ่ ม คื อ
ควำมทันสมัยของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ (4.50 คะแนน) อันดับที่ 2 คือ ควำมพร้อมใช้งำนของ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ (4.43 คะแนน) อันดับที่ 3 คือ ควำมเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์ (4.26 คะแนน) ผลกำรวิเครำะห์ Gap Analysis พบว่ำในทุกประเด็นมีระดับควำมพึงพอใจสูง
กว่ำระดับควำมหวังแสดงว่ำศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (TCDC) สำมำรถส่งมอบบริกำรด้ำนด้ำนวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ได้ตำมควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำร
ความคาดหวัง

ความพึงพอใจ

ความพร้อมใช้งาน

4.17

4.43

ความเพียงพอ

4.15

4.26

ความทันสมัย

4.21

4.50

ภาพรวมของคุณภาพ/ประโยชน์/ความคุ้มค่าของการให้บริการ

4.17

4.44

แผนภูมิที่ 44 ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
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2.5 ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจภำพรวมจำกกำรใช้บริกำรของ TCDC
ผลกำรสำรวจควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจภำพรวมจำกกำรใช้บริกำรของ TCDC มีระดับควำมพึงพอใจ
ในภำพรวมที่ระดับมำกที่สุด (4.47 คะแนน) และพบว่ำทุกองค์ประกอบของกำรบริกำรในส่วนนี้ได้รับคะแนนเฉลี่ย
ที่ระดับมำกสุ ด ประเด็ นที่ กลุ่ มตัวอย่ ำงมีควำมพึงพอใจสู งที่ สุ ดในกลุ่ ม คื อ เป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ ที่สำมำรถแสดง
ควำมสำมำรถ ผลงำน และควำมคิดสร้ำงสรรค์ได้ (4.49 คะแนน) รองลงมำ คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรม นิทรรศกำร
หลำกหลำยที่เป็ นประโยชน์ (4.45 คะแนน) อันดับ 3 คือ เป็นแหล่ งบ่มเพำะธุรกิจสร้ำงสรรค์และพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรโดยใช้กระบวนกำรคิดเชิงออกแบบและควำมคิดสร้ำงสรรค์ (4.39 คะแนน) อันดับ 4 คือ เป็นแหล่ง
เชื่อมโยงเครือข่ำยผู้ประกอบกำรและนักสร้ำงสรรค์ (4.35 คะแนน) และอันดับสุดท้ำยคือ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
ควำมสะดวกในกำรเดินทำงมำใช้บริกำร (4.15 คะแนน) ผลกำรวิเครำะห์ Gap Analysis พบว่ำมีจำนวน 1
ประเด็นที่มีระดับควำมพึงพอใจต่ำกว่ำระดับควำมคำดหวัง ได้แก่ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีควำมสะดวกในกำรเดินทำง
มำใช้บริกำร (ผลต่ำง=-0.02)
เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลด้านการออกแบบและความคิด
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาธุรกิจ หรือต่อยอดองค์ความรู้
เป็นแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์และพัฒนาผู้ประกอบการ
โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบและความคิดสร้างสรรค์

ความคาดหวัง

ความพึงพอใจ
4.21

4.49

4.19

4.39

เป็นแหล่งเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์

4.18

4.35

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรม นิทรรศการ หลากหลายที่เป็น
ประโยชน์

4.21

4.45

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ

4.17

4.15

ภาพรวมจากการใช้บริการ TCDC

4.21

4.47

แผนภูมทิ ี่ 45 ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจภำพรวมจำกกำรใช้บริกำรของ TCDC
2.6 การวิเคราะห์เพื่อพิจารณาประเด็นสาคัญ (Performance-Important Analysis)
2.6.1 ผลกำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ในด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ผลกำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ในด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวกโดย
โดยนำคะแนนระดับควำมคำดหวังและคะแนนระดับควำมพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยมำพล็อทลงในกรำฟ
โดยให้แกนแนวตั้ง (แกน Y) เป็นระดับควำมพึงพอใจและ แกนแนวนอน (แกน X) ระดับควำมคำดหวังและ
นำมำเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยโดยประเด็นย่อยต่ำงๆจะกระจำยอยู่ใน Quadrant ที่ 1-4 โดยในแต่ละ
Quadrant สำมำรถแปลผลและอธิบำยควำมหมำยได้ดังนี้
Q1= ผู้รับบริ การมีค วามคาดหวังต่า แต่ไ ด้รับความพึงพอใจสูง หมำยถึง สิ่ งที่ส ร้ำงมูล ค่ำเพิ่มให้ กับ
ผู้รับบริกำร เนื่องจำกได้รับควำมพึงพอใจสูงกว่ำที่ ระดับที่คำดหวังไว้ ซึ่งต้องรักษำระดับกำรบริกำรไว้ ได้แก่
จัดแบ่งพื้นที่ในกำรใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเหมำะสมลงตัว
Q2= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจสูง หมำยถึง สิ่งที่ควรรักษำกำรปฏิบัติงำนให้
เป็นมำตรฐำนและพัฒนำให้ดีที่สุดเนื่องจำกผู้รับบริกำรมีคำดหวังสูง ผู้ให้บริกำรควรให้ควำมสำคัญกับประเด็น
นั้น และสะท้อนให้เห็นว่ำผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ให้บริกำรมีประสิทธิภำพ มีกำรจัดกำรที่ดีและสร้ำงควำมพึง
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พอใจให้กับผู้ใช้บริกำรได้ตำมควำมคำดหวัง ดังนั้นผู้ให้บริกำรจึงควรรักษำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนนั้นไว้
ได้แก่ 1) กำรออกแบบตกแต่งสถำนที่มีควำมสวยงำม เสริมสร้ำงบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรหำไอเดียใหม่และใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 2) โต๊ะและที่นั่งมีควำมสะดวกสบำย จำนวนเพียงพอ และสะอำด 3) ภำพรวมต่อสถำนที่
และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่า และได้รับความพึงพอใจต่า หมำยถึง สิ่งที่ควรปรับปรุง แต่ไม่เร่งด่วน
เนื่องจำกผู้รับบริกำรไม่ได้คำดหวังสูง แต่ก็มีโอกำส พัฒนำเป็นกำรบริกำรที่ให้มูลค่ำเพิ่มได้ (Q1) ถ้ำสำมำรถส่ง
มอบบริกำรให้แก่ผู้รับบริกำรได้เกินกว่ำควำมคำดหวังและมีระดับควำมพึงพอใจในระดับสูงได้แก่ 1) ควำม
ชัดเจนของป้ำย สัญลักษณ์ บอกจุดบริกำรต่ำง ๆ ชัดเจนสังเกตง่ำย 2) ควำมเร็วและควำมเสถียร (ใช้งำนได้
ต่อเนื่องโดยไม่หลุดจำกกำรเชื่อมต่อ) ของอินเทอร์เน็ต
Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจต่า หมำยถึง สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่ำงเร่งด่วน
เนื่องจำกผู้รับบริกำรคิดว่ำไม่ได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรอย่ำงเพียงพอ อำจส่งผลถึงกำรตัดสินใจมำใช้
บริกำร ซึ่งจำกผลกำรสำรวจผลยังไม่พบประเด็นดังกล่ำว

แผนภาพที่ 11 กำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ของด้ำนสถำนที่
และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
2.6.2 ผลกำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ในด้ำนเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร
ผลกำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ในด้ำนเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำรโดย
โดยนำคะแนนระดับควำมคำดหวังและคะแนนระดับควำมพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยมำพล็อทลงในกรำฟ
โดยให้แกนแนวตั้ง (แกน Y) เป็นระดับควำมพึงพอใจและ แกนแนวนอน (แกน X) ระดับควำมคำดหวังและ
นำมำเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยโดยประเด็นย่อยต่ำงๆจะกระจำยอยู่ใน Quadrant ที่ 1-4 โดยในแต่ละ
Quadrant สำมำรถแปลผลและอธิบำยควำมหมำยได้ดังนี้
Q1= ผู้รั บบริ การมีค วามคาดหวังต่ า แต่ได้รั บความพึงพอใจสูง หมำยถึง สิ่งที่สร้ำงมูล ค่ำเพิ่มให้ กับ
ผู้รับบริกำร เนื่องจำกได้รับควำมพึงพอใจสูงกว่ำที่ ระดับที่คำดหวังไว้ ซึ่งต้องรักษำระดับกำรบริกำรไว้ ซึ่งจำก
ผลกำรสำรวจผลยังไม่พบประเด็นดังกล่ำว
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Q2= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจสูง หมำยถึง สิ่งที่ควรรักษำกำรปฏิบัติงำนให้
เป็นมำตรฐำนและพัฒนำให้ดีที่สุดเนื่องจำกผู้รับบริกำรมีคำดหวังสูง ผู้ให้บริกำรควรให้ควำมสำคัญกับประเด็น
นั้น และสะท้อนให้เห็นว่ำผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ให้บริกำรมีประสิทธิภำพ มีกำรจัดกำรที่ดีและสร้ำงควำมพึง
พอใจให้กับผู้ใช้บริกำรได้ตำมควำมคำดหวัง ดังนั้นผู้ให้บริกำรจึงควรรักษำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนนั้นไว้
ได้แก่ 1) ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำย 2) มีควำมกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร ยิ้มแย้ม สุภำพ 3) ภำพรวม
ของเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร
Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่า และได้รับความพึงพอใจต่า หมำยถึง สิ่งที่ควรปรับปรุง แต่ไม่เร่งด่วน
เนื่องจำกผู้รับบริกำรไม่ได้คำดหวังสูง แต่ก็มีโอกำส พัฒนำเป็นกำรบริกำรที่ให้มูลค่ำเพิ่มได้ (Q1) ถ้ำสำมำรถส่ง
มอบบริกำรให้แก่ผู้รับบริกำรได้เกินกว่ำควำมคำดหวังและมีระดับควำมพึงพอใจในระดับสูงได้แก่ 1) ควำมรู้
ควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่ในกำรตอบข้อซักถำม/แก้ปัญหำ/ให้คำแนะนำ 2) เจ้ำหน้ำที่มีเพียงพอสำหรับ
สอบถำมหรือให้คำแนะนำบริกำร
Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจต่า หมำยถึง สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่ำงเร่งด่วน
เนื่องจำกผู้รับบริกำรคิดว่ำไม่ได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรอย่ำงเพียงพอ อำจส่งผลถึงกำรตัดสินใจมำใช้
บริกำร ซึ่งจำกผลกำรสำรวจผลยังไม่พบประเด็นดังกล่ำว

แผนภาพที่ 12 กำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ของด้ำนเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร
2.6.3 ผลกำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ในด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร
ผลกำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ในด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร
โดยนำคะแนนระดับควำมคำดหวังและคะแนนระดับควำมพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยมำพล็อทลงในกรำฟ
โดยให้แกนแนวตั้ง (แกน Y) เป็นระดับควำมพึงพอใจและ แกนแนวนอน (แกน X) ระดับควำมคำดหวังและ
นำมำเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยโดยประเด็นย่อยต่ำงๆจะกระจำยอยู่ใน Quadrant ที่ 1-4 โดยในแต่ละ
Quadrant สำมำรถแปลผลและอธิบำยควำมหมำยได้ดังนี้
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Q1= ผู้รั บบริการมีค วามคาดหวังต่ า แต่ไ ด้รับความพึงพอใจสู ง หมำยถึง สิ่ งที่ส ร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้ กับ
ผู้รับบริกำร เนื่องจำกได้รับควำมพึงพอใจสูงกว่ำที่ ระดับที่คำดหวังไว้ ซึ่งต้องรักษำระดับกำรบริกำรไว้ ซึ่งจำก
ผลกำรสำรวจผลยังไม่พบประเด็นดังกล่ำว
Q2= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจสูง หมำยถึง สิ่งที่ควรรักษำกำรปฏิบัติงำนให้
เป็นมำตรฐำนและพัฒนำให้ดีที่สุดเนื่องจำกผู้รับบริกำรมีคำดหวังสูง ผู้ให้บริกำรควรให้ควำมสำคัญกับประเด็น
นั้น และสะท้อนให้เห็นว่ำผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ให้บริกำรมีประสิทธิภำพ มีกำรจัดกำรที่ดีและสร้ำงควำมพึง
พอใจให้กับผู้ใช้บริกำรได้ตำมควำมคำดหวัง ดังนั้นผู้ให้บริกำรจึงควรรักษำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนนั้นไว้
ได้แก่ 1) ควำมหลำกหลำยของประเภทหนังสือและทรัพยำกรสำรสนเทศต่ำงๆ (หนังสือ นิตยสำร วำรสำร
หนังสือ Trend Book สื่อมัลติมีเดีย และฐำนข้อมูลออนไลน์ต่ำง ๆ) 2) ควำมทันสมัยของหนังสือและ
ทรัพยำกรสำรสนเทศต่ำงๆ 3) ควำมสมบูรณ์ของสภำพหนังสือและทรัพยำกรสำรสนเทศต่ำงๆ 4) ภำพรวม
ของกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร
Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่า และได้รับความพึงพอใจต่า หมำยถึง สิ่งที่ควรปรับปรุง แต่ไม่เร่งด่วน
เนื่องจำกผู้รับบริกำรไม่ได้คำดหวังสูง แต่ก็มีโอกำส พัฒนำเป็นกำรบริกำรที่ให้มูลค่ำเพิ่มได้ (Q1) ได้แก่ 1)
ควำมเพียงพอของจำนวนหนังสือและทรัพยำกรสำรสนเทศต่ำงๆ 2) กำรจัดให้มีอุปกรณ์เสริมเพื่อบริกำร เช่น
ที่คั่นหนังสือช่วยจำ iPad iPod เครื่องถ่ำยเอกสำร เป็นต้น
Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจต่า หมำยถึง สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่ำงเร่งด่วน
เนื่องจำกผู้รับบริกำรคิดว่ำไม่ได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรอย่ำงเพียงพอ อำจส่งผลถึงกำรตัดสินใจมำใช้
บริกำร ได้แก่ 1) กำรจัดวำงหนังสือและทรัพยำกรสำรสนเทศต่ำง ๆ พร้อมป้ำยแสดงหมวดหมู่ เป็นระเบียบ ให้
สืบค้นง่ำย 2) ควำมสะดวกของกำรเข้ำสู่บริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์ เข้ำถึงง่ำยและรวดเร็ว

แผนภาพที่ 13 กำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ของด้ำนกระบวนกำรหรือ
ขั้นตอนกำรให้บริกำร
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2.6.4 ผลกำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ในด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
ผลกำรวิ เครำะห์ Performance-Important Analysis ในด้ำ นวั ส ดุ อุ ปกรณ์ ครุ ภัณ ฑ์แ ละ
คอมพิวเตอร์ โดยนำคะแนนระดับควำมคำดหวังและคะแนนระดับควำมพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยมำพล็อ
ทลงในกรำฟโดยให้แกนแนวตั้ง (แกน Y) เป็นระดับควำมพึงพอใจและ แกนแนวนอน (แกน X) ระดับควำม
คำดหวังและนำมำเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยโดยประเด็นย่อยต่ำงๆจะกระจำยอยู่ใน Quadrant ที่ 1-4 โดย
ในแต่ละ Quadrant สำมำรถแปลผลและอธิบำยควำมหมำยได้ดังนี้
Q1= ผู้รับบริ การมีค วามคาดหวังต่า แต่ไ ด้รับความพึงพอใจสูง หมำยถึง สิ่ งที่ส ร้ำงมูล ค่ำเพิ่มให้ กั บ
ผู้รับบริกำร เนื่องจำกได้รับควำมพึงพอใจสูงกว่ำที่ ระดับที่คำดหวังไว้ ซึ่งต้องรักษำระดับกำรบริกำรไว้ ได้แก่1)
ควำมพร้อมใช้งำนของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 2) ภำพรวมต่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์
Q2= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจสูง หมำยถึง สิ่งที่ควรรักษำกำรปฏิบัติงำนให้
เป็นมำตรฐำนและพัฒนำให้ดีที่สุดเนื่องจำกผู้รับบริกำรมีคำดหวังสูง ผู้ให้บริกำรควรให้ควำมสำคัญกับประเด็น
นั้น และสะท้อนให้เห็นว่ำผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ให้บริกำรมีประสิทธิภำพ มีกำรจัดกำรที่ดีและสร้ำงควำมพึง
พอใจให้กับผู้ใช้บริกำรได้ตำมควำมคำดหวัง ดังนั้นผู้ให้บริกำรจึงควรรักษำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนนั้นไว้
ได้แก่ 1) วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์มีควำมทันสมัย
Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่า และได้รับความพึงพอใจต่า หมำยถึง สิ่งที่ควรปรับปรุง แต่ไม่เร่งด่ วน
เนื่องจำกผู้รับบริกำรไม่ได้คำดหวังสูง แต่ก็มีโอกำส พัฒนำเป็นกำรบริกำรที่ให้มูลค่ำเพิ่มได้ (Q1) ถ้ำสำมำรถส่ง
มอบบริกำรให้แก่ผู้รับบริกำรได้เกินกว่ำควำมคำดหวังและมีระดับควำมพึงพอใจในระดับสูง ได้แก่ 1) ควำม
เพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจต่า หมำยถึง สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่ำงเร่งด่วน
เนื่องจำกผู้รับบริกำรคิดว่ำไม่ได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรอย่ำงเพียงพอ อำจส่งผลถึงกำรตัดสินใจมำใช้
บริกำร ซึ่งจำกผลกำรสำรวจผลยังไม่พบประเด็นดังกล่ำว

แผนภาพที่ 14 กำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ของด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์
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2.6.5 ผลกำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ในด้ำนภำพรวมจำกกำรใช้บริกำร TCDC
ผลกำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ในด้ำนภำพรวมจำกกำรใช้บริกำร TCDC โดย
นำคะแนนระดับควำมคำดหวังและคะแนนระดับควำมพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยมำพล็อทลงในกรำฟโดย
ให้แกนแนวตั้ง (แกน Y) เป็นระดับควำมพึงพอใจและ แกนแนวนอน (แกน X) ระดับควำมคำดหวังและนำมำ
เปรียบเทียบกับ คะแนนเฉลี่ยโดยประเด็นย่อยต่ำงๆจะกระจำยอยู่ใน Quadrant ที่ 1-4 โดยในแต่ล ะ
Quadrant สำมำรถแปลผลและอธิบำยควำมหมำยได้ดังนี้
Q1= ผู้รับบริ การมีค วามคาดหวังต่า แต่ไ ด้รับความพึงพอใจสูง หมำยถึง สิ่ งที่ส ร้ำงมูล ค่ำเพิ่มให้ กับ
ผู้รับบริกำร เนื่องจำกได้รับควำมพึงพอใจสูงกว่ำที่ ระดับที่คำดหวังไว้ ซึ่งต้องรักษำระดับกำรบริกำรไว้ ได้แก่
เป็นแหล่งบ่มเพำะธุรกิจสร้ำงสรรค์และพัฒนำผู้ประกอบกำรโดยใช้กระบวนกำรคิดเชิงออกแบบและควำมคิด
สร้ำงสรรค์
Q2= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจสูง หมำยถึง สิ่งที่ควรรักษำกำรปฏิบัติงำนให้
เป็นมำตรฐำนและพัฒนำให้ดีที่สุดเนื่องจำกผู้รับบริกำรมีคำดหวังสูง ผู้ให้บริกำรควรให้ควำมสำคัญกับประเด็น
นั้น และสะท้อนให้เห็นว่ำผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ให้บริกำรมีประสิทธิภำพ มีกำรจัดกำรที่ดีและสร้ำงควำมพึง
พอใจให้กับผู้ใช้บริกำรได้ตำมควำมคำดหวัง ดังนั้นผู้ให้บริกำรจึงควรรักษำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนนั้นไว้
ได้แก่ 1) เป็นแหล่งศึกษำข้อมูลด้ำนกำรออกแบบและควำมคิดสร้ำงสรรค์เพื่อพัฒนำธุรกิจ หรือต่อยอดองค์
ควำมรู้ 2) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรม นิทรรศกำร หลำกหลำยที่เป็นประโยชน์ 3) ภำพรวมจำกกำรใช้บริกำร
TCDC
Q3= ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่า และได้รับความพึงพอใจต่า หมำยถึง สิ่งที่ควรปรับปรุง แต่ไม่เร่งด่วน
เนื่องจำกผู้รับบริกำรไม่ได้คำดหวังสูง แต่ก็มีโอกำส พัฒนำเป็นกำรบริกำรที่ให้มูลค่ำเพิ่มได้ (Q1) ได้แก่ 1เป็น
แหล่งเชื่อมโยงเครือข่ำยผู้ประกอบกำรและนักสร้ำงสรรค์ 2) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีควำมสะดวกในกำรเดินทำง
มำใช้บริกำร
Q4= ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูง และได้รับความพึงพอใจต่า หมำยถึง สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่ำงเร่งด่วน
เนื่องจำกผู้รับบริกำรคิดว่ำไม่ได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรอย่ำงเพียงพอ อำจส่งผลถึงกำรตัดสินใจมำใช้
บริกำร ซึ่งจำกผลกำรสำรวจผลยังไม่พบประเด็นดังกล่ำว

แผนภาพที่ 15 กำรวิเครำะห์ Performance-Important Analysis ของด้ำนภำพรวมจำกกำรใช้บริกำร TCDC
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ส่วนที่ 6 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการของ TCDC
ตารางที่ 10 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงบริกำรของ TCDC
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการของ TCDC
เพิม่ กำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับ TCDC กิจกรรม โครงกำร ผ่ำนสื่อต่ำงๆ ให้มำกขึ้น
ป้ำยบอกทำง/สัญลักษณ์ควรมีควำมชัดเจน และเข้ำใจง่ำย
เพิ่มจำนวนสำขำกำรให้บริกำร เช่น ห้ำงสรรพสินค้ำ มหำวิทยำลัย พื้นที่ตำมแนว
รถไฟฟ้ำ ต่ำงจังหวัด เป็นต้น
จัดหำที่จอดรถสำหรับผู้ใช้บริกำร และสมำชิกควรจอดรถฟรี เนื่องจำก CAT คิด
ค่ำจอดรถแพงมำก
เพิ่มกำรจัดกิจกรรม นิทรรศกำร และ Workshop ให้มีควำมหลำกหลำย
เพิ่มสิ่งอำนวยควำมสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ ปลั๊กไฟ แสงสว่ำงที่เพียงพอบริเวณ
บันได ห้องน้ำ โซฟำ เก้ำอี้ปรับนั่งได้ เป็นต้น
ควรมีรถรับ-ส่งระหว่ำง BTS และท่ำเรือ
ควรเพิ่มรำยกำรอำหำร และเครื่องดื่มที่ร้ำนคำเฟ่ และควรมีร้ำนอำหำรอื่นๆ และ
ร้ำนสะดวกซื้อภำยใน TCDC เนื่องจำกผู้ที่มำใช้บริกำรจะอยู่นำน
เพิ่มพื้นที่กำรให้บริกำร เช่น พืน้ ที่ Free Zone สำหรับทำนของว่ำง และเครื่องดื่ม
พื้นที่และหนังสืออ่ำนสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมำชิก เป็นต้น
เพิ่มจำนวนและประเภทหนังสือให้เพียงพอต่อกำรให้บริกำร ทั้งด้ำน Design
วรรณกรรม หนังสืออ่ำนเล่น เป็นต้น
จัดหมวดหมู่หนังสือให้ง่ำยต่อกำรสืบค้น
ควรปรับปรุงอำคำรให้พร้อมใช้งำนแบบเต็มรูปแบบ และใช้พื้นที่ที่กว้ำงขวำงให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น เพิ่มห้องจัดแสดง เป็นต้น
ลดอัตรำค่ำบริกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำเข้ำชม ค่ำถ่ำยเอกสำร และค่ำสแกนเอกสำร เป็นต้น
เพิ่มสื่อมัลติมเี ดีย เพื่อเพิ่มควำมน่ำสนใจในกำรเรียนรู้
ปรับปรุง Wifi เนื่องจำกสัญญำณหลุดบ่อยมำก
รวม

จานวนผู้ให้
ความเห็น

ร้อยละ

22
19

13.50
11.66

18

11.04

17

10.43

13

7.98

13

7.98

10

6.13

10

6.13

10

6.13

9

5.52

5

3.07

5

3.07

4
4
4
163

2.45
2.45
2.45
13.50

4) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
ปัญหำ อุปสรรค สำหรับกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรแหล่งเรียนรู้ของ สบร. และแนวทำงกำรแก้ไข
มีรำยละเอียดดังนี้
ตารางที่ 11 ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
1. จำกกำรสำรวจแหล่งเรียนรู้ TK Park และ TCDC 1. ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ของแหล่งเรียนรู้ทั้ง 2 แห่ง
ซึ่งผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่จะใช้บริกำรภำยในส่วนที่เป็น โดยเจ้ำหน้ำที่ได้ทำกำรแนะนำจุดที่เป็นจุดพัก หรือจุด
ห้องสมุดซึ่งต้องกำรควำมเป็นส่วนตัวสูง ทำให้
นัดพบปะภำยในแหล่งเรียนรู้ซึ่งผู้ใช้บริกำรในจุดต่ำงๆ
ผู้ใช้บริกำรไม่ค่อยสะดวกในกำรร่วมตอบแบบสำรวจ เหล่ำนี้สะดวกในกำรร่วมตอบแบบสำรวจมำกกว่ำ
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สำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

5) ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา
ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของแหล่งเรียนรู้ของ สบร. ที่ได้จำกจำกกำรวิเครำะห์โดย
ใช้ Performance-Important Analysis เพื่อให้ทรำบถึงประเด็นที่ต้องพิจำรณำปรับปรุงอย่ำงเร่งด่วนในแต่ละ
แหล่งเรียนรู้ดังต่อไปนี้
5.1) ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของอุทยำนกำรเรียนรู้ (TK Park) ประกอบด้วย
ประเด็นต่ำงๆดังนี้
 ควรมีกำรสำรวจควำมพร้อมใช้งำนของสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนโต๊ะและที่นั่งในปัจจุบันว่ำ
ในพื้นที่ใดที่โต๊ะและที่ นั่ งอยู่ในสภำพเก่ำและ/หรือชำรุด และรีบดำเนินกำรจัดหำมำทดแทน
ของเดิม รวมถึงจัดสรรพื้นที่ และโต๊ะ ที่นั่งให้เพียงพอกับผู้มำใช้บริกำรโดยใช้ฐำนข้อมูลจำนวน
ผู้ใช้บริกำรมำวิเครำะห์ช่วงเวลำใดที่มีผู้มำใช้บริกำรจำนวนมำกในแต่ละวันเพื่อนำมำวำงแผน
ในกำรจัดหำโต๊ะและที่นั่งให้เหมำะสมกับจำนวนผู้มำใช้บริกำร
 ควรมีกำรพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของแสงสว่ำงในแต่ละพื้นที่ให้บริกำรโดยเฉพำะพื้นที่ที่ใช้
สำหรับกำรอ่ำนหนังสือควรมีแสงสว่ำงที่เพียงพอแก่ผู้ใช้บริกำร
 ควรปรับปรุงกำรจัดวำงหนังสือและสื่ออื่นๆ รวมถึงรวมถึงปรับปรุงป้ำยระบุหมวดหมู่ให้เป็น
ระเบียบและง่ำยต่อกำรสืบค้นมำกขึ้น
 เพิ่มควำมหลำกหลำยของประเภทหนังสือให้ครอบคลุมทุกประเภทและเพิ่ม จำนวนหนังสือที่มี
ควำมนิยมในระดับสูงๆ ให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
 ควรปรับปรุงจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรสืบค้นหนังสือให้มคี วำมเพียงพอ และทันสมัย รวมถึง
ปรับปรุงระบบสืบค้นให้มี keyword ที่ง่ำยต่อกำรค้นหำ และรวดเร็ว
5.2) ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของมิวเซียมสยำม ประกอบด้วยประเด็นต่ำงๆ ดังนี้
 เพิ่มจำนวนเจ้ำหน้ำที่ที่ให้ข้อมูล ตอบคำถำมข้อสงสัยและให้คำแนะนำกำรบริกำรให้เพียงพอกับ
ผู้มำใช้บริกำร
 ปรับเปลี่ยนนิทรรศกำรที่จัดให้มีควำมหลำกหลำย เนื้อหำในกำรนำเสนอให้น่ำสนใจ
5.3) ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรปรั บปรุงกำรให้ บ ริ กำรของศูนย์ ส ร้ำงสรรค์ ง ำนออกแบบ (TCDC)
ประกอบด้วยประเด็นต่ำงๆดังนี้
 ปรับปรุงระบบบริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์ ให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงและสืบค้นได้รวดเร็วมำขึ้น
 ควรปรั บ ปรุ ง กำรจั ด วำงหนั ง สื อ และทรั พ ยำกรสำรสนเทศต่ ำ งๆ รวมถึ ง ปรั บ ปรุ ง ป้ ำ ยระบุ
หมวดหมู่ให้เป็นระเบียบและง่ำยต่อกำรสืบค้นมำกขึ้น
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.

สา นั ก ง า น บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ( อ ง ค์ ก า ร ม ห า ช น )
6 9 / 1 8 - 1 9 อ า ค า ร มิ ว บิ ล ดิ้ ง ( วิ ท ย า ลั ย ก า ร จั ด ก า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล )
ถ . วิ ภ า ว ดี รั ง สิ ต แ ข ว ง ส า ม เ ส น ใ น ก รุ ง เ ท พ ฯ 1 0 4 0 0
โ ท ร ศั พ ท์ 0 - 2 1 0 5 6 5 0 0 โ ท ร ส า ร 0 - 2 1 0 5 - 6 5 5 6 , 8
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