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คํานํา 
 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยคณะทำงานการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ลูกค้า ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการบริหารด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด โดยคำนึงถึงความสำคัญของการให้บริการเพื่อลูกค้า 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ และสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรม รวมถึงการบริหารงาน
ตามแผนวิสาหกิจขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด ของ อพวช. ปี 
2564 - 2567 มีความสอดคล้องและต่อเนื่องกับแผนวิสาหกิจของ อพวช. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 และฉบับที่ 
6 พ.ศ. 2565 - 2569 รวมทั้งแผนแม่บทด้านการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ของ อพวช. ซึ่งการดำเนินการจัดทำแผนฯ ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ คณะกรรมการ อพวช. 
คณะกรรมการบริหาร อพวช. และผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมระดมความคิดเห็น รวมทั้งจากผลสำรวจ
ความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า/ผู้รับบริการที่มีต่อองค์กร ทำให้การแผนยุทธศาสตร์การมุ่งเน้น
ลูกค้าและตลาดสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยคณะทำงานการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

ลูกค้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) ปี พ.ศ. 2564 - 2567 ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือในการดําเนินการขับเคลื่อนการมุ่งเน้นลูกค้าและ
ตลาดของ อพวช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป 
 
 
 

คณะทำงานการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

 
สิงหาคม 2564 
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สารบัญ 
 
บทที่ 1 บทนำ          หน้าที่ 4 
 
บทที่ 2 ข้อมูลองค์กรและสรุปการวิเคราะห์สถานภาพขององค์กรภาพรวม   หน้าที่ 12 
 
บทที่ 3 การดำเนินงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในปีท่ีผ่านมา   หน้าที ่40 
 
บทที่ 4 การดำเนินการในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด           หน้าที่ 45 

ของ อพวช. ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2567      
 
บทที่ 5 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด อพวช.  

ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2567       หน้าที่ 57  
 
บทที่ 6 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดสู่การปฏิบัติ    หน้าที่ 64 
 
 
ภาคผนวก  
ภาคผนวก 1 : คำสั่งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ 2 / 2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564  

        เรื่องแต่งตัง้คณะทำงานการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 
                 
ภาคผนวก 2 : ผลการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อองค์กรโดยรวม  
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
➢ ความเป็นมา 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม มีภารกิจด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมให้กับเยาวชนและ
สังคมไทย ด้วยการจัดการให้มีแหล่งเรียนรู ้ประเภทแหล่งเรียนรู ้ตามอัธยาศัย ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต และ
จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. รวมทั้งกิจกรรมเสริมศึกษาที่ให้บริการทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ อพวช. สู่ชุมชนทั่ว
ประเทศ โดยภารกิจดังกล่าวจะทำให้เยาวชนและสังคมไทยเกิดจิตใจใฝ่รู้อยากเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยความเพลิดเพลิน 
ได้สัมผัสประสบการณ์จริง กระตุ้นการใช้เหตุและผล สร้างกระบวนการคิดเกิดความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการที่หา
ไม่ได้จากการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว 

 
เพื ่อส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจของประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง มีการจัดระบบการ

ให้บริการที่มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการตลาด และการ
ให้บริการ  สำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  จึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมิน Core Business 
Enabler ด้านการมุ ่งเน้นผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (Stakeholder and Customer Management: SCM) 
สำหรับรัฐวิสาหกิจขึ้น เพ่ือให้การบริหารงานด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อพวช. จึงได้มีการแต่งตั้ง คณะทำงานการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า โดยมีบทบาทในการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาดของ อพวช. 
สามารถพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ และสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรม ได้ รวมถึง การ
สร้างความน่าเชื่อถือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจขององค์กร โดยมีการวางแผนเบื้องต้นดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

มองสถานการณ์ 
รอบนอกในปัจจุบัน

และอนาคต 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อพวช. ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การมุ ่งเน้นลูกค้าและตลาด องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 5 ปี 2560 - 2564 และแผนวิสาหกิจ 
อพวช. ฉบับที่  ปี 2565 – 2569  เพื่อให้พร้อมดำเนินการ ซึ่งสาระสำคัญของการดำเนินงานที่ผ่านมาประกอบด้วย
การเตรียมการในประเด็นหลักต่อไปนี้ 

1. การแต่งตั้งและมอบหมายคณะทำงานการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ได้มีการแต่งตั้ง
คณะทำงานการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ในการดำเนินการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด ของ อพวช.  

2. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด ปี พ.ศ. 2564 – 2567 
3. การจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนัก/ศูนย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567  
4. การจัดวางและจัดหากำลังคนและทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงาน ได้แก่ ด้านงบประมาณเพ่ือการวิจัย

และสำรวจและระบบสารสนเทศ  
5. การสื่อสารด้านมีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภานอกองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดเตรียม
คณะทํางาน

จัดทําแผนยุทธศาสตร์

2564 - 2567

จัดทําแผน
ปฏิบัติการ 
ปี 2564

การทํา Gap Analysis

การสร้างวิสัยทัศน์กับ
ผู้บริหารและบุคลากร การสร้างความตระหนัก

การส่งเสริมบุคลากรให้
เข้าใจด้านการบริการ

ลูกค้า

การจัดการด้านระบบ
สารสนเทศ

การรวบรวมข้อมูลของ
ลูกค้า

การจัดการด้าน
งบประมาณ

การศึกษาแนวทางและรวบรวมข้อมูล (มกราคม - มีนาคม 2564)

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (เมษายน - กรกฎาคม 2564) 

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ (สิงหาคม - กันยายน 2564)

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และดําเนินงานตามแผน  (ปี 2565 - 2567)
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การจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาดของ อพวช. ได้คำนึงถึงหลักเกณฑ์ของ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยดำเนินงานโดยตอบสนองต่อหลักการสำคัญ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดย หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ด้านการบริหารจัดการลูกค้า 
ประกอบด้วย 
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หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ข้อ 3.1.2 การกำหนดระดับ และรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์... 
 
 
การจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาดของ อพวช. ยังไดบู้รณาการด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียและลูกค้า ร่วมกับเกณฑ์กระบวนการด้านอื่น เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการปฏิบัติงาน
และให้ครอบคลุมกระบวนการทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด บูรณาการร่วมกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (SP) 
เพ่ือกำหนดยุทธศาสตร์ จัดทำและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และติดตามผลและปรับเปลี่ยนแผนงาน 

2. การจำแนกลูกค้า การรับฟังลูกค้า ความพึงพอใจและความภักดี บูรณาการร่วมกับการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล (DT) เพ่ือทำ Government Integration และ Data government & Big data management การ
กำหนดบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการจัดการความรู้ (KM) เพ่ือนำข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา
จัดทำกระบวนการจัดการความรู้ 

3. ผลิตภัณฑ์และบริการ การสนับสนุนลูกค้า การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การจัดการข้อร้องเรียน บูรณา
การร่วมกับการบริหารความเสี่ยง (RM) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (DT) การตรวจสอบภายใน (IA)  การ
กำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (CG) เพ่ือเปิดเผยความโปร่งใสในการทำงาน การบริหารทุนมนุษย์ (HCM) 
การจัดการความรู้ (KM) ด้านกระบวนการจัดการความรู้และกระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดการ
นวัตกรรม (IM) เพ่ือทำ Management based innovation และ Innovation Results 
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ที่มา: คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) 
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ยุทธศาสตร์ 
ด้านการบริหารจัดการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

Strategic Plan 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านลูกค้าและตลาด 

Insights 

การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี  
ความเชื่อมโยงกับผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสียกับรัฐวิสาหกจิ 

การจำแนกลูกค้า 

การรับฟังลูกค้า 

ความพึงพอใจและความภักดี 

Tactic & Process Management 

ผลิตภัณฑ์และบริการ 
กระบวนการสร้าง
ความสัมพันธ์กับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

การสนับสนุนลูกค้า 

การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 

การจัดการข้อร้องเรียน 

- การกำหนดยุทธศาสตร์ 
- การจัดทำและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 
- การติดตามผลและปรับเปลี่ยนแผนงาน 

SP 

- Government Integration 
- Data government & Big Data Mgt. 

DT 

- บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CG 

- กระบวนการจัดการความรู้ KM 

RM - การบริหารความเสี่ยง 

- Digital Transformation 

HCM - การพัฒนาทุนมนุษย์ 

- กระบวนการจัดการความรู้ 
- กระบวนการปฏิบัติงาน 

IM 
- Knowledge based 
innovation 
- Innovation Results - Disclosure & Transparent 

IA - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

KM 

CG 

DT 

ที่มา: คู่มือการชี้แจงผลประเมินการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 
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➢ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 

1. เพ่ือให้ อพวช. เป็นองค์กรที่มีการจัดการระบบที่มุ่งเน้นลูกค้าและตลาดที่มีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อให้ บุคลากร อพวช. ได้ตระหนักและเข้าใจในการจัดการลูกค้าและตลาดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่

ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและตลาดที่ดีและมีคุณภาพ 
3. เพ่ือการเป็นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือด้านการจัดการลูกค้าและตลาด 

 
➢ เป้าหมายของการจัดทำแผน 

1. อพวช. มีแนวปฏิบัติในการส่งเสริมการจัดการระบบที่มุ่งเน้นลูกค้าสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
และมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 

2. บุคลากร อพวช. มีความตระหนักในด้านการบริหารจัดการลูกค้า 
3. ผู้รับบริการ ลูกค้า ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้การยอมรับ

และเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของ อพวช. 
 
➢ ขั้นตอนการจัดทำแผน 

ขั้นตอนที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูล  
รวบรวมข้อมูล สภาพปัญหา ความต้องการขององค์กร และสภาพแวดล้อม รวมถึงนโยบายที่จะดำเนินการ  
โดยมีแหล่งและวิธีการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

- การระดมสมองของบุคลากรในหน่วยงาน   
- เอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน 
- แผนยุทธศาสตร์ของ อพวช. 
- หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทำงานการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 

 
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล 

- วิเคราะห์นโยบาย เป้าประสงค์ สภาพแวดล้อม สภาพปัญหา  
- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์  
- กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
- กำหนดแนวทางในการดำเนินงาน การกำหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
- การจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน กิจกรรม โครงการ 
- การจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี 
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ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 

- บทที่ 1 บทนำ 
- บทที่ 2 ข้อมูลองค์กรและสรุปการวิเคราะห์สถานภาพขององค์กรภาพรวม    
- บทที่ 3 การดำเนินงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในปีที่ผ่านมา 
- บทที่ 4 การดำเนินการในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 

ของ อพวช. ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2567       
- บทที่ 5 การวิเคราะห์สถานภาพด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด   
- บทที่ 6 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด อพวช. ปี พ.ศ. 2564 - 

2567  
- บทที่ 7 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดสู่การปฏิบัติ   

   
ขั้นตอนที่ 4 การอนุมัติแผนยุทธศาสตร์และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- เสนอคณะทำงานและคณะกรรมการบริหาร อพวช. ให้ความเห็น 
- เสนอคณะกรรมการ อพวช. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนฯ 
- แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ  
- นำแผนฯ ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 

 
ขั้นตอนที่ 5 รายละเอียดแผน 
 
ขั้นตอนที่ 6 การประเมินและติดตามผล 
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บทที่ 2 
ข้อมูลองค์กรและสรุปการวิเคราะห์สถานภาพขององค์กรภาพรวม 

 
 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) มีภารกิจหลักในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมให้กับเยาวชนและ
ประชาชนในสังคมไทย ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรม ที่ให้บริการทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ อพวช.  
การส่งเสริม และแสดงกิจกรรมหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้ความรู้และความบันเทิงแก่ สังคม การรวบรวมวัตถุ
ตัวอย่าง การบนัทึกหลักฐานและสงวนรักษาผลงานการวิจัยและความก้าวหน้าทางวิชาการและนิทรรศการ การเป็น
ศูนย์รวมทางด้านข้อมูลและวิชาการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการสร้างร่วมมือกับองค์กร
อื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมหรือ
ธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  
 
 ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาดประจำปี พ.ศ. 2564 - 2567 ฉบับนี้ ได้มีการ
นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้แก่ โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรซึ่งเพิ่งมีการปรับเปลี่ยนในเดือนตุลาคม 2563  แผน
วิสาหกิจองค์กรซึ่งประกอบด้วยแผนฉบับ 5 (ปี พ.ศ. 2560 - 2564) ที่อยู่ในระยะสิ้นสุดของแผน และแผนวิสาหกิจ
องค์กร ฉบับ 6 (ปี พ.ศ.2565 - 2569) ซึ ่งได้ดำเนินการเป็นฉบับร่างแล้วและได้ร ับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบร ิหาร อพวช. ให ้ใช ้อ ้างอ ิงในการจ ัดทำแผนฉบับต่าง  ๆ ตามเกณฑ์ประเม ินของสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รวมทั้งแผนแม่บทการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ระยะที่ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 ซึ่งเป็นแกนหลักในการพัฒนางานตามพันธกิจของ อพวช.  มาเพ่ือ
ประกอบการจัดทำแผน โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วน ดังนี้  
 
➢ โครงสร้างองค์กร ของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
 ปัจจุบัน อพวช. มีการบริหารจัดการภายใต้การจัดแบ่งโครงสร้างองค์กรซึ่งมีการปรับเปลี่ยนและได้รับอนุมัติ
ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับการขยายปริมาณงาน และ
ให้เกิดความชัดเจนในแง่บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในงานแต่ละด้าน อย่างไรก็ตามก็ยังบริหารจัดการในรูปของ 
matrix คือการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยต่าง ๆ ที่มีบทบาทแตกต่างกัน  โครงสร้างการทำงานของ อพวช. ใน
ปัจจุบันประกอบด้วย 11 สำนัก โดยมีผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ อพวช. กำกับดูแล ดังนี้  
 
 
➢ โครงสร้างองค์กร ของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด ไดด้ำเนินงานภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกสำนัก/
ศูนย์ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินงานของ อพวช. แบ่งกลุ่มตามภาระงานประกอบด้วย 11 สำนัก และมีบทบาท
หน้าที่ ดังนี้ 
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1. สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รับผิดชอบเกี่ยวกับการค้นคว้า ศึกษา วิจัยข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาองค์ความรู้และสื่อด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  

2. สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา รับผิดชอบเกี่ยวกับการค้นคว้า ศึกษา วิจัยข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาองค์ความรู้และสื่อด้านธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ  

3. สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และขยายบริการกิจกรรมการเรียนรู้ ของ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทั ้งภาครัฐและเอกชน ให้
ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค (Outreach) และนอกพ้ืนที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

4. ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
สื่อสารวิทยาศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรและดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ให้เกิดการสร้างความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย 

5. สำนักบริการผู้เข้าชม รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาและบริหารระบบการบริการผู้เข้าชม เพ่ือ
อำนวยความสะดวก สร้างความพึงพอใจ และประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ  

6. สำนักตรวจสอบภายใน รับผิดชอบในการสร้างความเชื่อมั่น (Assurance service) และการให้คำปรึกษา 
(Consulting service) แก่ผู้บริหารและหน่วยงานอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม โดยการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี ่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ ด ี และการ
ดำเนินงานในด้านต่าง ๆ  

7. สำนักผู้อำนวยการ รับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์  
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในการกำกับดูแลงานโครงการพิเศษ การสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอก ให้
สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร การจัดทำนโยบาย แผนแม่บทและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม  

8. สำนักบริการกลาง รับผิดชอบสนับสนุนภารกิจภายในองค์กร ด้านการบริหารงานสารบรรณ ควบคุม ดูแลการ
จัดส่งหนังสือเข้า-ออกให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ด้านทรัพยากรบุคคลทั้งการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

9. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ รับผิดชอบการจัดทำนโยบายและแผน การจัดทำยุทธศาสตร์ แผนวิสาหกิจ 
แผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปี การติดตามและประเมินผล การรายงานผลการปฏิบัติงาน การ
ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

10. สำนักวิศวกรรมและการผลิตสื่อ รับผิดชอบสนับสนุนการทำงานของส่วนงานต่าง ๆ ในองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ด้านการออกแบบ และผลิตนิทรรศการ สื่อ และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
รวมทั้งการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ และการจัดการห้องสตูดิโอ การดูแลและ
ซ่อมบำรุงนิทรรศการ อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ 

11. สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการวางแผน วิจัย และพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือ
กำหนดนโยบายด้านการตลาด การพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ และการระดมทุน ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้างความ
ร่วมมือและเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
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การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาดประจำปี พ.ศ.2564 – 2567 ยังได้จัดทำขึ้นโดย

อ้างอิงสาระสำคัญของแผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติฉบับที ่ 5 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
สาระสำคัญของแผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2565 – 2569) และ แผน
แม่บทการสร้างความตระหนักด้าน วทน. ระยะท่ี 3  พ.ศ. 2563 - 2565 ประกอบด้วย 
 
➢ แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2560-2564) มวีิสัยทัศน์ พันธกิจและ

ยุทธศาสตร์ขององค์กร ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ อพวช. ของแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

“เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้นนำในอาเซียน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” 
 

พันธกิจ อพวช. ของแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
“ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ด้วยการ 

- พัฒนาและให้บริการนิทรรศการ และกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และช่องทาง
การเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ 

- ศึกษาวิจัยและรวบรวมวัสดุตัวอย่างด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และธรรมชาติวิทยา 
- วิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
- พัฒนาธุรกิจและระบบการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

 
ค่านิยม อพวช. (Core Values) ของแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

หลักการนำทางในการปฏิบัติงานที่เป็นวัฒนธรรมองค์กร ดังต่อไปนี้ 
National Science Museum: NSM 
N = Nature and Science Appreciation (ความชื่นชอบในธรรมชาติและวิทยาศาสตร์) 
S = Service Mindedness (จิตใจรักบริการ) 
M = Managerial Professionalism (การจัดการอย่างมืออาชีพ) 
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แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2560-2564) 
 
 

"ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม" ดว้ย 
                       1. พัฒนาและให้บรกิาร และกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านพิพิธภณัฑ์แหล่งเรียนรู้และช่องทางการเรียนรูแ้บบต่าง ๆ 
                       2. ศึกษาวจิัยและรวบรวมวัสดุตัวอย่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และธรรมชาติวิทยา 
                       3. วิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ 
                       4. พัฒนาธุรกจิและระบบการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการพิพธิภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ขยายบริการการเรียนรู ้
สู่ทุกช่วงวัยและทุกพื้นที ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างสรรค์องค์ความรู้และ 

พัฒนานวัตกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ 1 
สานพลังความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษา 

สื่อมวลชน ชุมชน และประชาคมวิทยาศาสตร ์

กลยุทธ์ 2 
พัฒนาการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยุทธ์ 3 
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม  
และอาชีพวิทยาศาสตร์ตามเป้าหมาย 

การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ 

กลยุทธ์ 4 
เร่งขับเคลื่อนโครงการพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ 

กลยุทธ์ 1 
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 

เพื่อสร้างองค์ความรู้เชื่อมโยงกับโลกอาชีพ 
ในอนาคต และเตรียมสังคมให้พร้อมรับ 

การเปลี่ยนแปลงรองรับกับกลุ่มเป้าหมาย 
ทุกช่วงวัย 

กลยุทธ์ 2 
ส่งเสริมและพัฒนานักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 

เพื่อรองรับความต้องการ 
ของประเทศ 

กลยุทธ์ 1 
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการพฒันา 
และสนับสนุนนิทรรศการโลกอาชีพในอนาคต 

แบบครบวงจร 

กลยุทธ์ 2 
จัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธเ์ชิงรุก 
ควบคู่กับการทบทวนอัตลักษณ์ของ อพวช.  

ให้ชัดเจน 

กลยุทธ์ 3 
พัฒนาธุรกิจใหม่จากการใช้ประโยชน ์

เชิงพื้นที่ 

กลยุทธ์ 1 
ปรับปรุงโครงสร้าง พัฒนากลไกการบรหิารงาน 

และการกำกับที่ดภีายในองค์กร 

กลยุทธ์ 2 
แสวงหาความร่วมมือเพื่อสนบัสนุนการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นจากหนว่ยงานภายนอก 

"เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้นนำในอาเซียน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม" วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ค่านิยม N = Nature and Science Appreciation  
(ความชื่นชอบในธรรมชาตแิละวิทยาศาสตร์) 

S = Service Mindedness  
(จิตใจรักบริการ) 

M = Managerial Professionalism  
(การจัดการอยา่งมืออาชีพ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ของแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพื้นที่   
 กลยุทธ์ที่ 1 สานพลังความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ชุมชน และประชาคมวิทยาศาสตร์ 
 กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และอาชีพวิทยาศาสตร์ตามเป้าหมายการ 

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 4   เร่งขับเคลื่อนโครงการพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์  
 กลยุทธ์ที่ 1  วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้เชื่อมโยงกับโลก 

อาชีพในอนาคต และเตรียมสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรองรับกับกลุ่มเป้าหมายทุก 
ช่วงวัย 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนานักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพ่ือรองรับความต้องการของ 
ประเทศ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ   
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาและสนับสนุนนิทรรศการโลกอาชีพใน 

อนาคตแบบครบวงจร 
 กลยุทธ์ที่ 2  จัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก ควบคู่กับการทบทวนอัตลักษณ์ของ อพวช.  

ให้ชัดเจน 
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาธุรกิจใหม่จากการใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
 กลยุทธ์ที่ 1  ปรับปรุงโครงสร้าง พัฒนากลไกการบริหารงานและการกำกับที่ดีภายในองค์กร 
 กลยุทธ์ที่ 2  แสวงหาความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นจากหน่วยงาน 

ภาครัฐ 
 

การวิเคราะห์สถานภาพ (SWOT Analysis) ของแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ผลการวิเคราะห์ประเมินสภาพแวดล้อมและปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร พบปัจจัยที่เป็นทั้งจุดแข็ง 

(Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ปัจจัยที่เป็นโอกาส (Opportunities) และข้อจำกัด (Threats) ดังนี้ 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำของภูมิภาคได้รับการ

ยอมรับจากสังคมไทย  
2. อพวช. มีความคล่องตัวของการบริหารจัดการ

องค์กร 
3. มีระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐาน 
4. อพวช. มุ่งเน้นการวิจัยด้านความหลากหลายทาง

ชีวภาพและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์  
5. มีบุคลากรที่มีความมุ่งม่ัน มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้าน และมีความคล่องตัวในการบริหารงาน
บุคลากร  

6. เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นในการสร้างความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 

7. มีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง 
 

1. บุคลากรมีช่วงห่างและจำนวนไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณงานที่ขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  

2. ยังไม่สามารถขยายและรองรับกลุ่มเป้าหมายกลุ่ม
อ่ืน ๆ 

3. ขาดแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่ และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

4. การบริการผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ อพวช. 
ยังไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
เท่าท่ีควร 

5. ขาดการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก 
 

 
โอกาส (Opportunities) ข้อจำกัด (Threats) 

1. นโยบายของประเทศเปิดโอกาสและสอดคล้อง
ภารกิจของ อพวช. ส่งผลได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาล 

2. สังคมไทยให้ความสนใจมาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้มาก
ขึ้น ทำให้ อพวช. มีโอกาสด้านผู้ใช้บริการมากขึ้น  

3. คนไทยยังได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีความ
เหลื่อมล้ำ ทำให้ อพวช. มีโอกาส ด้านคาราวาน
วิทยาศาสตร์มากข้ึน  

4. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
รวดเร็ว ทำให้ อพวช. สามารถนำเสนอการเรียนรู้
ที่ทันสมัย และหลากหลายกลุ่มที่ดีข้ึน  

5. กิจการเพ่ือสังคมของหน่วยงานเปิดโอกาสให้ 
อพวช. ขยายตลาดให้มากข้ึน  

6. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ส่งผลให้ 
อพวช. ได้รับความสนใจจากสังคม  

7. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการตื่นตัวของผู้สูงวัย 
เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์  

8. ระบบการประเมินผลองค์กรจากภายนอก กระตุ้น
ให้การบริหารจัดการองค์กรของ อพวช. มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

1. สังคมไทยยังให้ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์
น้อยส่งผลให้แหล่งเรียนรู้และกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ยังไม่ได้รับความสนใจมากพอ  

2. ขาดบริการขนส่งมวลชนสาธารณะจากกรุงเทพฯ 
เข้าถึง อพวช. คลองห้า ปทุมธานี  

3. มีแหล่งเรียนรู้ใหม่เพ่ิมข้ึน ทำให้กลุ่มเป้าหมายมี
ทางเลือกท่ีจะไม่มาใช้บริการ อพวช. มากข้ึน  

4. กฎหมายของประเทศยังไม่เอ้ือต่อการบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรู้แบบ อพวช.  
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จุดแข็ง (S-Strengths) 
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำของภูมิภาคได้รับการยอมรับจากสังคมไทย  

อพวช. เป็นองค์กรระดับประเทศที่มีภารกิจชัดเจนด้านการสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม กล่าวได้ว่าสังคมไทยให้ความเชื ่อถือและยอมรับ เป็นแหล่งเรียนรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมชั้นนำของภูมิภาคที่มีระบบให้บริการอย่างเป็นมาตรฐานสากล มีบริการหลากหลาย
รูปแบบ ทันสมัยและสามารถให้บริการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ผู้ใช้บริการทุกเพศวัย ขยายโอกาสการเรียนรู้แก่
ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น คาราวานวิทยาศาสตร์ ช่องทางการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อ
ประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับจากภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมขึ้น
ทุกปีทั้งงบบริหารจัดการและงบลงทุน ได้รับการยอมรับจากพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศโดยรวม อีกทั้ง 
อพวช. ยังมีการดำเนินการกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด 

2. อพวช. มีความคล่องตัวของการบริหารจัดการองค์กร 
อพวช. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีขนาดไม่ใหญ่เกินไป ทำให้การบริหารมีความคล่องตัวสามารถปรับเปลี่ยน
เพื่อรองรับโอกาสต่าง ๆ ได้ค่อนข้างรวดเร็ว มีความยืดหยุ่นด้านงบประมาณมากกว่าหน่วยงานราชการ มีการ
สนับสนุนงบประมาณบางส่วนโดยภาครัฐ และสามารถหารายได้มาอุดหนุนงบประมาณ ทำให้สามารถบริกา ร
ความรู ้แก่ประชาชนได้กว้างขวางโดยเฉพาะกลุ ่มที ่ขาดโอกาสและพื้นที ่ห่างไกล รวมทั้งสามารถทำงาน
ตอบสนองความจำเป็นของประเทศ โดยไม่ต้องห่วงด้านการแสวงหาผลกำไร 

3. มีระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐาน 
อพวช. เป็นองค์กรที่มีการจัดการการใช้ระบบบริหารจัดการภายใน ตามมาตรฐานการบริหารจัดการหน่วยงาน
ภาครัฐ ทำให้เกิดการติดตามพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาระบบการจัดการด้านพิพิธภัณฑ์ 
และการจัดกิจกรรมที ่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ถือว่าอยู ่ในชั ้นแนวหน้าของประเทศไทยและของภูมิภาค 
โดยเฉพาะระบบจัดเก็บวัสดุตัวอย่างทางธรรมชาติที่เป็นมาตรฐานระดับสากล 

4. อพวช. มุ่งเน้นการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์  
อพวช. ให้ความสนใจในการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จะเห็นได้จากการสะสมวัสดุตัวอย่างทางด้าน
ชีวภาพที่มีจำนวนมาก มีฐานข้อมูลทางชีวภาพ และยังค้นพบพืชและสัตว์ชนิดใหม่ ๆ ทุกปี และด้านการสื่อสาร
ทางวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรทางด้านการวิจัย อาทิ การสื่อสารโดยการนำของเล่นภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาเป็น
กิจกรรมและนิทรรศการ เพ่ือนำไปเผยแพร่ในต่างประเทศ และมีศักยภาพด้านการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพและการสื ่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมีวัสดุอุเทศที่รวบรวมความ
หลากหลายทางชีวภาพระดับนานาชาติ 

5. มีบุคลากรที่มีความมุ่งม่ัน มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความคล่องตัวในการบริหารงานบุคลากร  
อพวช. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และด้านธรรมชาติวิทยา ในระดับค่อนข้างดี เมื่อเทียบกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในประเทศ ทำให้ อพวช. ได้รับความเชื่อถือทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ประกอบกับพนักงาน
ส่วนใหญ่ทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ สนุกกับลักษณะของงานในการจัดกิจกรรมสู่เด็กและเยาวชน พอใจที่มี
อิสระในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน และเห็นคุณค่าของงานที่ทำ และการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์
ส่วนงานบริหารบุคลากร อพวช. ได้วางระบบอาสาสมัครไว้เพื่อเข้ามาช่วยงานในแหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมโดย
กำหนดไว้ใน พรบ. ทำให้การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ของ อพวช. มีความคล่องตัวในการนำ
บุคลากรภายนอกมาช่วยในการขับเคลื่อนกิจการของ อพวช. มาโดยตลอด ทำให้เกิดการหมุนเวียนบุคลากรของ 
อพวช. รวมถึงการบริหารงานมีความตื่นตัว และมีประสิทธิภาพสูง  



21 
 

6. เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
อพวช. ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในฐานะองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ และ
บทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ การสื่อสารวิทยาศาสตร์ การจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
ที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ การพัฒนานิทรรศการ และการจัดกิจกรรมสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ รวมทั้งมีหน่วยงานด้านการวิจัยวิชาการและการรวบรวมวัสดุตัวอย่างด้านธรรมชาติวิทยาที่เข้มแข็ง เป็น
ที ่ยอมรับ และเป็นแหล่งอ้างอิง ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และเป็นผู ้นำการพัฒนา สร้างขีด
ความสามารถด้านการสตัฟฟ์สัตว์ (Taxidermy) เพ่ือการจัดแสดงและศึกษาวิจัยที่โดดเด่นในระดับประเทศของ
ไทย และในภูมิภาคอาเซียน สามารถเผยแพร่องค์ความรู้นี้สู่สังคมไทย  

7. มีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง 
เป็นองค์กรที่มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ด้านแหล่งเรียนรู้ ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยทางวิทยาศาสตร์ 
และด้านพิพิธภัณฑ์กับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ และได้รับการสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและการจัด
กิจกรรมจากหน่วยงานวิจัย หน่วยงานการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. บุคลากรมีช่วงห่างและจำนวนไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  

การเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขององค์กรตลอดระยะเวลาปีที่ผ่านมา ทำให้ อพวช. เผชิญปัญหาใน
ด้านบุคลากร มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อภารกิจที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการพัฒนาความสามารถของบุคลากรรุ่นใหม่ให้
ทันต่อการเติบโตขององค์กร ทั้งด้านปริมาณงานและลักษณะงานใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจนมีช่วงห่างระหว่างผู้บริหาร
ระดับสูง ระดับกลาง และระดับปฏิบัติการ องค์กร และการเกษียณอายุราชการของผู้บริหารระดับสูง ทำให้เกิด
ปัญหาในการวินิจฉัยงานที่มีมิติหลากหลาย เกิดความล่าช้าของงานในขั้นตอนต่าง ๆ ในขณะที่ตำแหน่งผู้บริหาร
ระดับกลางและระดับสูงยังมีการรักษาการอยู่หลายตำแหน่งไม่เพียงพอต่อการดูแลงานอย่างทั่วถึง 

2. ยังไม่สามารถขยายและรองรับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มอ่ืน ๆ 
กิจกรรมส่วนใหญ่ของ อพวช. ยังให้น้ำหนักที่เด็กและเยาวชนเป็นส่วนใหญ่ทำให้ภาพลักษณ์และกิจกรรมที่จะ
ส่งเสริมความตระหนักต่อประชาชนกลุ่มอื่นในสังคม ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ใหญ่ยังไม่มากเพียงพอ การ
บริการของ อพวช. ยังเน้นที่กลุ่มนักเรียน ยังไม่สามารถขยายไปสู่กลุ่มผู้รับบริการกลุ่มอื่น  ๆ อย่างมีประสิทธิผล
ได้ในระยะยาว อาจจะส่งผลต่อภาพพจน์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากจะมีเฉพาะกลุ่มนักเรียน รวมทั้ง
การรับรู้เกี่ยวกับ อพวช. ในกลุ่มประชาชนทั่วไปยังค่อนข้างต่ำ โดยเฉพาะในกลุ่มคนทำงาน และครอบครัว    

3. ขาดแผนการบริหารจัดการพื้นที่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
อพวช. ยังขาดการแผนการบริหารจัดการพื้นที่ ให้รองรับการบริการผู้เข้าชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่มี
พิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นใหม่และจำนวนผู้ชมมากข้ึนแต่โครงสร้างพ้ืนฐานการบริการที่เพียงพอ เช่น การเดินรถและการ
จอดรถภายใน การกำจัดขยะ ร้านอาหาร ห้องน้ำ ร้านจำหน่ายสินค้า ทางเชื่อมระหว่างอาคาร และความร่มรื่น
ของภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการด้านอื่น ๆ แก่ผู้เข้าชม ทั้งนี้รวมถึงระบบการขนส่งมวลชน
เพ่ือบริการผู้เข้าชม ยังมีความพร้อม ขาดความเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งมวลชนของจังหวัดและส่วนอื่น ๆ  

4. การบริการผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ อพวช. ยังไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเท่าที่ควร 
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ตอบสนองต่อการบริหารจัดการองค์กร การบริการประชาชน
และการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร ขณะที่เทคโนโลยีสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการเติบโต
ขององค์กรก็เปลี่ยนแปลงมาก การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ เช่น ระบบการรับจองออนไลน์ ระบบ
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สมาชิกออนไลน์ ระบบการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งรูปแบบการให้ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ยังดำเนินการได้ไม่
ทันต่อการใช้งาน รวมทั้งยังต้องการงบประมาณลงทุนสูง 

5. ขาดการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก 
เพื่อสื่อสารสินค้าและบริการกับลูกค้าเดิม รวมทั้งขยายสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ  ขาดการทำงานเชิงรุก เพื่อสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เช่นหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว  การทำวิจัยอย่าง
จริงจังด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ และด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ยังไม่เพียงพอ เพื่อให้สามารถพัฒนา
แผนการตลาดและแผนจัดกิจกรรมเชิงรุก ยังขาดการทำงานเชิงรุก เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับแหล่งทุนใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 
โอกาส (Opportunities) 
1. นโยบายของประเทศเปิดโอกาสและสอดคล้องภารกิจของ อพวช. ส่งผลได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 

นโยบายด้านการพัฒนาประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมนโยบายการส่งเสริมการเรียนรู้และ
แหล่งเรียนรู ้ตลอดชีวิต ได้รับการขับเคลื ่อนต่อเนื ่องทั ้งการเพิ ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนาและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมด้านบุคลากรการวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการ เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ในมิติต่าง ๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการต่อการบริโภคของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป นำไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น 
อีกทั้งระบบการศึกษาแนวใหม่ที่จะมุ่งเน้นให้การฝึกกำลังคนให้มีความรู้มุ่งสู่ การพัฒนาเชิงนวัตกรรมมากขึ้น 
ด้วยระบบการศึกษาในรูปแบบ STEM Education  

2. สังคมไทยให้ความสนใจมาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้มากขึ้น ทำให้ อพวช. มีโอกาสด้านผู้ใช้บริการมากขึ้น  
สังคมไทยให้ความสนใจเล็งเห็นความสำคัญและเริ่มตื่นตัว ในการส่งเสริมให้บุตรหลานเข้าไปเรียนรู้และมี
ประสบการณ์ในแหล่งเรียนรู้ด้านต่าง ๆ พิจารณาจากจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ อพวช. มีโอกาส
ให้บริการแหล่งเรียนรู้ที ่กำลังพัฒนาขึ้น ทั้งพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าที่เปิดให้บริการต่อสาธารณชนเมื่อเดือน
ธันวาคม 2562 และโครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตที่มีกำหนดเปิดในปี  2567 อีกทั้งยังสามารถจัดทำ
นิทรรศการได้หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้ใช้บริการอีกด้วย 

3. คนไทยยังได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีความเหลื่อมล้ำ ทำให้ อพวช. มีโอกาส ด้านคาราวานวิทยาศาสตร์
มากขึ้น  
คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้นและเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ำ 
สะท้อนได้จากผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความเหลื่อมล้ำที่ยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสเข้าถึง
การศึกษาระดับปริญญาตรี ยังมีความแตกต่างกันระหว่าง เขตเมือง-ชนบท และระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ 

4. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว ทำให้ อพวช. สามารถนำเสนอการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
และหลากหลายกลุ่มที่ดีขึ้น  
การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็วส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและการ
นำเสนอชิ้นงานนิทรรศการที่มีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์มี
บทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการสื่อสารไปสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผสมผสานระหว่าง Information 
Technology กับ Operation Technology หรือที่เรียกว่า internet of thing (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อม
อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืน ๆ) เพ่ือผลิตสื่อการเรียนรู้ตาม
ความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น ทำให้ อพวช. มีโอกาสที่จะพัฒนาชิ้นงานนิทรรศการใหม่ ๆ ให้กับ
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ผู้ใช้บริการมากขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีที ่ก้าวหน้าและทันสมัย ทำให้มีการพัฒนาชิ้นงานและการจัดแสดง
นิทรรศการให้มีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 

5. กิจการเพื่อสังคมของหน่วยงานเปิดโอกาสให้ อพวช. ขยายตลาดให้มากขึ้น  
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความสำคัญในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น และให้การ
สนับสนุนภารกิจดังกล่าว ส่งผลให้ อพวช. มีโอกาสนำเสนอผลงานอย่างกว้างขวางและคล่องตัวขึ้น 

6. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ส่งผลให้ อพวช. ได้รับความสนใจจากสังคม  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate change จะส่งผลกระทบ ซ้ำเติม ต่อสถานการณ์ การเสื่อมโทรม
ของสภาพแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยและรุนแรงมากขึ้น สังคม และวิทยาการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลารวมถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ ทำให้เกิดความสนใจและตื่นตัว เตรียมพร้อมในการรับมือกับ
สภาพภูมิอากาศ กับการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผู้คนมีความสนใจมากข้ึนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทำให้ 
อพวช. มีโอกาสสร้างหัวข้อใหม่มาพัฒนาใช้ในการจัดนิทรรศการ กิจกรรม และการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ใหม่  ๆ   
มากขึ้น  

7. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการตื่นตัวของผู้สูงวัย เพิ่มโอกาสในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์  
สังคมสูงวัยประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกภาระการ
ดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ในช่ว งปี พ.ศ. 2544 – 2563 เป็นศตวรรษ
ผู้สูงอายุ หมายถึงจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก การเป็นสังคม
ผู้สูงอายุส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้มี
ความต้องการสินค้าและบริการผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากสำหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้าน
ธุรกิจการลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย และการบริการสุขภาพ ซึ่งล้วนแต่เอ้ือ
โอกาสในการผลิตและการให้บริการของ อพวช. ที่จะพัฒนาการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ผู้สูงอายุสู่สังคมไทย 

8. ระบบการประเมินผลองค์กรจากภายนอก กระตุ้นให้การบริหารจัดการองค์กรของ อพวช. มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  
ระบบการประเมินจากหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้ทำการประเมินการปฏิบัติงานของ 
อพวช. ส่งผลให้ อพวช. มีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินใหม่ (Core 
Business Enablers) มาช่วยในการประเมินผลการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น 

 
ข้อจำกัด (Threats) 
1. สังคมไทยยังให้ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์น้อยส่งผลให้แหล่งเรียนรู้และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ยัง

ไม่ได้รับความสนใจมากพอ  
กระแสสังคมให้ความสำคัญในการแสดงออกของเยาวชน ในด้านความบันเทิงมากกว่าด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สะท้อนจากจำนวนการแข่งขันทางด้านบันเทิงไม่ว่ารายการต่าง ๆ จะได้รับความสนใจการแข่งขัน
กว่าทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ อพวช. จัดขึ้น นอกจากนี้สะท้อนได้จากรายการโทรทัศน์ที่ยังมีรายการทางด้าน
เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ที่น้อยและไม่หลากหลาย 

2. ขาดบริการขนส่งมวลชนสาธารณะจากกรุงเทพฯ เข้าถึง อพวช. คลองห้า ปทุมธานี  
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ในปัจจุบันยังไม่มีรถยนต์ขนส่งมวลชนสาธารณะจากใจกลางเมือง ที่มีความสม่ำเสมอแน่นอน เป็นผลให้
ประชาชนที่สนใจเข้าชม อพวช. จะเป็นประชาชนที่มาด้วยรถยนต์ส่วนตัว และบริการรับ-ส่ง โดยสารสาธารณะ 
ที่มีราคาแพงทำให้เป็นอุปสรรคต่อกลุ่มลูกค้า ครอบครัวที่จะเดินทางมายัง อพวช. คลองห้า ปทุมธานี เป็นผลให้
กลุ่มครอบครัวมายัง อพวช. มีปริมาณน้อย ซึ่งเป็นร้อยละ 10 ของผู้ใช้บริการทั้งหมดของ อพวช. 

3. มีแหล่งเรียนรู้ใหม่เพิ่มข้ึน ทำให้กลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกท่ีจะไม่มาใช้บริการ อพวช. มากขึ้น  
ประเทศไทยมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม่หลายประเภทเพิ่มขึ้นทั่ วประเทศ มีการแข่งขันที่สูงขึ้น เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีคุณภาพใช้เทคโนโลยีการนำเสนอที่ทันสมัย มีทำเลที่ตั้งใกล้แหล่งชุมชน สะท้อนจากจำนวนแหล่ง
เรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นในประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีสูงถึงมากกว่า 3,000 แห่ง เป็นผลให้ประชาชนที่สนใจจะเดินทางมายัง
แหล่งเรียนรู้มีโอกาสในการเลือกที่จะเดินทางไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ นอกเหนือจากการมารับบริการที่ 
อพวช. 

4. กฎหมายของประเทศยังไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้แบบ อพวช.  
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่เอื้อต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของ อพวช. เช่น จำนวนผู้สนับสนุนมีน้ อยราย 
เนื่องจากผู้บริจาคไม่สามารถนำไปเข้าสู่กระบวนการลดหย่อนภาษีได้ อีกทั้ง อพวช. ไม่เป็นหน่วยงานที่ได้รับ
สิทธิครอบครอง ดูแลรักษาวัสดุอุเทศ ตัวอย่างสัตว์และพืชบางประเภท  

 
 นอกจากการนำแผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติฉบับที่  5 มาใช้เป็นแนวทางการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด เพื่อให้การบริหารจัดการด้านลูกค้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แล้ว  ในปี 2564 อพวช. ได้จัดทำแผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2565 – 2569 ซึ่ง
กำหนดแล้วเสร็จและจะเริ่มใช้ในปีบัญชีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้จัดทำร่างแผนวิสาหกิจดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น 
คณะกรรมการบริหาร อพวช. จึงได้เห็นควรให้นำสาระสำคัญของแผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2565-2569) มาใช้ประกอบเป็นแนวทางในการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้น
ลูกค้าและตลาดประจำปี พ.ศ. 2564 – 2567 ด้วย ดังมีรายละเอียดตามแนบ 
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➢ แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2565-2569) 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยมหลัก ที่สะท้อนอัตลักษณ์และบริบทของ อพวช. มี สาระสำคัญ

ของแผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2565-2569) ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)  

ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ 
A place where everyone can discover the wonders of science. 

 
พันธกิจ (Mission)  
  สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนสนุกกับการค้นพบ เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ 
  (To inspire people with the best learning, research and entertainment solutions.) ด้วยการ 

1. สร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
2. ให้บริการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยมาตรฐานระดับโลก  
3. วิจัย รวบรวมวสัดุตัวอย่าง และจัดการองค์ความรู้เพ่ือการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
4. พัฒนาธุรกิจและสร้างความร่วมมือระดับประเทศและนานาชาติที่เก่ียวกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

 
 
ค่านิยมหลัก (Core Values) หลักการนำทางชีวิตการปฏิบัติงาน ที่เป็นวัฒนธรรมองค์การ มีดังต่อไปนี้ 

Curiosity WINS 
Wisdom - Innovation – Neighborly – Spark 
Wisdom:  ความรอบรู้ในมนุษย์และสิ่งต่าง ๆ  
Innovation:  มีความคิดริเริ่ม ค้นคว้าและสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่เสมอ 
Neighborly:  มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพ่ือนร่วมงาน และสังคม 
Spark:   เป็นประกายมีชีวิตชีวา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Themes) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งสู่เสาหลักด้านการจัดการองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือพลเมือง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างประสบการณ์มหัศจรรย์สุดล้ำแห่งวิทยาศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาธุรกิจที่เก่ียวข้องกับพิพิธภัณฑ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขับเคลื่อนองค์การพลวัตที่ชาญฉลาด 

 
 
 
 
 



 

26 
แผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)    

แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2565 - 2569) 
 
 
 สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนสนุกกับการ ค้นพบ เรียนรู้ตลอดชวีิต ด้วยความมหศัจรรย์ของวิทยาศาสตร์" ด้วย 

1. สร้างแรงบันดาลใจและความตระหนกัด้านวิทยาศาสตร์ 
2. ให้บริการพิพธิภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยมาตรฐานระดับโลก  
3. วิจัย รวบรวมวัสดุตัวอย่าง และจัดการองค์ความรู้เพื่อการส่ือสารวิทยาศาสตร์ 
4. พัฒนาธุรกิจและสร้างความรว่มมือระดับประเทศและนานาชาติที่เกี่ยวกับพพิิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
มุ่งสู่เสาหลักด้านการจัดการองค์ความรู้วิทยาศาสตร์

เพื่อพลเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างประสบการณ์มหัศจรรย์สุดล้ำแห่ง

วิทยาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ขับเคลื่อนองค์การพลวัตที่ชาญฉลาด 

กลยุทธ์ 1 
ยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการองค์ความรู้

และเชื่อมโยงสู่ฐานข้อมูลประเทศ 
 

กลยุทธ์ 2 
พัฒนาการส่ือสารวิทยาศาสตร์เพื่อตอบโจทย์สังคม  

กลยุทธ์ 3 
สร้างพันธมิตรในการจัดการความรู้และสื่อสาร

วิทยาศาสตร์ทั้งภายในและตา่งประเทศ 

กลยุทธ์ 3 
การพัฒนาระบบดิจิทัลให้รองรับภารกิจขององค์กร

ในการพัฒนาธุรกิจ 

กลยุทธ์ 1 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการ
บริการของพิพธิภัณฑ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 2 
พัฒนานิทรรศการ หรือกิจกรรมเสริมศึกษา ให้มี

ความหลากหลายโดดเด่นครบวงจร เพื่อมุ่งสู่
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย 

กลยุทธ์ 1 
ขยายโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ด้วย

นวัตกรรม 

"ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรยข์องวิทยาศาสตร์” วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

กลยุทธ์ 2 
ดำเนินการตลาดเชิงรุกเพื่อสร้างรายได้และเป็น

ประโยชน์ต่อสังคม 
 

กลยุทธ์ 3 
จัดทำกฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจ 

 

กลยุทธ์ 1 
เสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ให้พร้อมสำหรับ

ศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ 2 
พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความสขุ 

ค่านิยม Curiosity WINS: Wisdom - Innovation – Neighborly – Spark 

กลยุทธ์ 3 
พัฒนาความผูกพันธ์ระยะยาว (เช่น โครงการ

ระบบการให้บรกิารผู้เข้าชม (CRM) 
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การวิเคราะห์สถานภาพของ อพวช. จาก (ร่าง) แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2565 – 2569 
ผลการวิเคราะห์ประเมินสภาพแวดล้อมและปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร พบปัจจัยที่เป็นทั้งจุดแข็ง 

(Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ปัจจัยที่เป็นโอกาส (Opportunities) และข้อจำกัด (Threats) ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. โครงสร้างองค์กรมีการปรับใหม่ให้รองรับการ

ขยายตัว  
2. บุคลากร อพวช. มีความเชี่ยวชาญในด้านการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ การสื่อสารทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

3. อพวช. เป็นองค์กรระดับประเทศ ที่มีภารกิจ
ชัดเจนด้านการสร้างความตระหนักทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ชั้นนำของ
ภูมิภาค  

4. อพวช. มีการประเมินรายงานสถานการณ์การ
ดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (Core Business 
Enablers) ในหัวข้อการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit: IA) และหัวข้อการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management 
& Internal Control: RM&IC) ค่อนข้างสูง 

5. อพวช. มีความคล่องตัวของการบริหารจัดการ
องค์กร  

6. อพวช. มีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
ทั้งหมด 4 แห่ง และกำลังจะมีเพ่ิมเติมในแห่งที่ 5 
ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน  

7. อพวช. มุ่งเน้นและมีศักยภาพด้านการวิจัยด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพและการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ตลอดระยะเวลา  

8. อพวช.มีความโดดเด่นในการสร้างความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์ การสื่อสารวิทยาศาสตร์  

9. อพวช.มุ่งเน้นระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐาน 
ด้วยการใช้ระบบบริหารจัดการภายใน ตาม
มาตรฐานการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐ  

1. การจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายของ อพวช. 
ยังให้น้ำหนักท่ีเด็กและเยาวชน  

2. การบริการผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ อพวช. 
ยังไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

3. ขาดการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก 
เพ่ือสื่อสารสินค้าและบริการกับลูกค้าเดิม 

4. เจ้าหน้าที่วิทยากรให้ความรู้คำชี้แนะในทุกจุด ทุก
โซน ทุกกิจกรรม ยังไม่เพียงพอ  

5. จำนวนบุคลากร ยังขาดแคลน ไม่สามารถบรรจุ
แต่งตั้งให้เป็นไปตามโครงสร้างองค์การที่มีการ
ปรับใหม่ 

6. บุคลากรของ อพวช. มีช่วงอายุห่างกันและจำนวน
ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่าง
รวดเร็ว  

7. ขาดการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
โดยเฉพาะในด้านที่ อพวช. มีความจำเป็น 

8. อพวช. มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากร แต่ยังไม่มีการนำผลมาใช้ใน
การนำมาใช้งาน 

9. อพวช. มีผลการประเมินรายงานสถานะการ
ดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (Core Business 
Enablers) ในหัวข้อ การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และลูกค้า (Stakeholder & Customer: SCM) 
และหัวข้อการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
(Knowledge Management & Innovation 
Management: KM&IM) ค่อนข้างต่ำ  

10. อพวช. ยังขาดแผนและบุคลากรด้านธุรกิจเชิง
พาณิชย์เพื่อหารายได้   

11. อพวช.ขาดแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่ และ
โครงสร้างพื้นฐาน ให้รองรับการบริการผู้เข้าชมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
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โอกาส (Opportunities) ข้อจำกัด (Threats) 
1. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการตื่นตัวของผู้สูงวัย 
2. การท่องเที่ยวภายในประเทศโดยเฉพาะกลุ่ม 

Edutainment เป็นที่นิยมมากข้ึน 
3. การที่ อพวช. เป็นหน่วยงานสังกัดในกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทำให้
มีโอกาสร่วมงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้มาก
ยิ่งขึน้  

4. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
มีการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน  

5. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 
ประชาชนมีความสนใจกับสภาพภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพมากขึ้น 

6. กิจการเพ่ือสังคมของหน่วยงานอื่น ๆ เปิดโอกาสให้ 
อพวช. ขยายตลาดให้มากข้ึน  

7. ความต้องการสืบค้นองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
และการหาข้อมูลผ่านออนไลน์เป็นที่นิยมใน
สังคมไทยมากข้ึน  

8. ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา เป็นโอกาสให้ 
อพวช. ดำเนินกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ได้
มากขึ้น  

9. เครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งด้านแหล่งเรียนรู้ 
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยทางวิทยาศาสตร์ 
และพิพิธภัณฑ์กับหน่วยงานทั้งภายในและ
ต่างประเทศ ให้การสนับสนุน อพวช.  

10. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
และแผนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

11. ระบบการประเมินผลองค์กรจากภายนอก กระตุ้น
ให้การบริหารจัดการองค์กรของ อพวช. มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

12. สถานการณ์ New Education Trend เน้น
การศึกษานอกระบบหรือเป็นการศึกษาตาม
อัธยาศัยมากข้ึน  

13. สถานการณ์ New Normal Lifestyle การปรับตัว
ในสังคมยุคใหม่ และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใน
ช่องทางออนไลน์  
 

1. ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องไม่เอ้ือต่อการสนับสนุนการ
ดำเนินงานของ อพวช.  

2. ขาดบริการขนส่งมวลชนสาธารณะจากกรุงเทพฯ 
เข้าถึง อพวช. คลองห้า ปทุมธานี  

3. คู่แข่งของ อพวช. มีทำงานด้านเยาวชนหลายแห่ง  
4. นโยบายรัฐบาลเปลี่ยนแปลง มีผลกระทบต่อ 

อพวช. ที่ต้องปรับการดำเนินการ ที่อาจไม่เป็นไป
ตามแผนฯ ที่กำหนดไว้ 

5. ประเทศไทยมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม่หลาย
ประเภทเพิ่มข้ึนทั่วประเทศ มีการแข่งขันที่เพ่ิมขึ้น  

6. ภาคเอกชนขาดความสนใจในการเป็นผู้สนับสนุน 
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศ 

7. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID – 19) ในช่วงปี พ.ศ. 2563 
เป็นผลให้การบริหารงานและบริหารการเงินของ 
อพวช. ล่าช้ากว่ากำหนด  

8. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID – 19) มีการประกาศกฎ
กระทรวงฯ ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่ม
โรงเรียนที่เดินทางมาเยี่ยมชม อพวช. ลดลง 

9. สังคมไทยยังให้ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์
น้อย 

10. สังคมมองว่า "พิพิธภัณฑ์" เป็นแหล่งเก็บของ
โบราณ 

11. สื่อออนไลน์อาศัยความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้น 
สร้าง OTT หรือ Over the top อัพโหลด 
คอนเทนต์ขึ้นไปบน Platform ต่าง ๆ ดึงดูดกลุ่ม
คนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้ใช้เวลาเสพ
สื่อเหล่านี้มากขึ้น  

12. โอกาสที่พิพิธภัณฑ์จะถูกปิดบริการชั่วคราวทำให้ไม่
สามารถบริการได้ต่อเนื่อง เช่น การเกิดจลาจล การ
ชุมนุมประท้วงและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น 
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โอกาส (Opportunities) ข้อจำกัด (Threats) 
14. สถานการณ์และผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอีก 19 แห่ง 
เปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเป็นทางการ 
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อการสร้างอาชีพ  
สังคมไทยให้ความสนใจพาบุตรหลานมาเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ และมีความสนใจแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทพิพิธภัณฑ์มากข้ึน 

 

 
จุดแข็ง (S-Strengths) 
1. โครงสร้างองค์กรมีการปรับใหม่ให้รองรับการขยายตัว องค์กรมีภารกิจใหม่ที่เกิดขึ้นและกำลังขยายตัวอีกมาก 

ได้แก่ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ศูนยน์วัตกรรมแห่งอนาคต ทำให้มีส่วนของภารกิจที่ชัดเจน รวมทั้งการจัดบุคลากร
ในแต่ละส่วนงานอย่างท่ัวถึง  ทำให้เกิดอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของพิพิธภัณฑ์ ลดการแข่งขันกันเองระหว่างพิพิธภัณฑ์ 
และจัดการใช้ทรัพยากรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดกลไกการบูรณาการงานมากยิ่งข้ึน 

2. บุคลากร อพวช. มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และด้านธรรมชาติวิทยา ประกอบกับมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ 
สนุกงาน พอใจกับความอิสระในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เน้นคุณค่าในการทำงาน มีระบบอาสาสมัคร และ
ระบบหมุนเวียนบุคลากรมีประสิทธิภาพสูง 

3. อพวช. เป็นองค์กรระดับประเทศ ที่มีภารกิจชัดเจนด้านการสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ชั้นนำของภูมิภาค มีระบบให้บริการอย่างเป็นมาตรฐานสากล ได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้น
นำของภูมิภาค  

4. อพวช. มีการประเมินรายงานสถานการณ์การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (Core Business Enablers) ในหัวข้อ
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit: IA) และหัวข้อการบริหารความเสี ่ยงและการควบคุมภายใน (Risk 
Management & Internal Control: RM&IC) ค่อนข้างสูง กล่าวคือ IA ระดับคะแนน = 2.5698 และ RM&IC = 
2.3200 ซึ่งเป็นระดับคะแนนสูงสุดใน 8 หัวข้อ 

5. อพวช. มีความคล่องตัวของการบริหารจัดการองค์กร และเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีขนาดไม่ใหญ่เกินไป ทำให้
การบริหารมีความคล่องตัวสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับโอกาสต่าง ๆ ได้ค่อนข้างรวดเร็ว มีความยืดหยุ่นด้าน
งบประมาณมากกว่าหน่วยงานราชการ มีการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนโดยภาครัฐและสามารถหารายได้มา
อุดหนุนงบประมาณ ทำให้สามารถบริการความรู้แก่ประชาชนได้กว้างขวางโดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาสและพ้ืนที่
ห่างไกล รวมทั้งสามารถทำงานตอบสนองความจำเป็นของประเทศ โดยไม่ต้องห่วงด้านการแสวงหาผลกำไร 

6. อพวช. มีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ระดับประเทศทั้งหมด 4 แห่ง และกำลังจะมีเพิ่มเติมในแห่งที่ 5 ซึ่งอยู่ในพื้นที่
เดียวกัน เป็นอาณาบริเวณที่ยิ่งใหญ่ เป็นจุดดึงดูดในผู้คนเข้ามาเยี่ยมชม การเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และ
โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต จะมีแหล่งเรียนรู้ (Functions) ต่าง ๆ สมบูรณ์มากขึ้นทำให้ประชาชนมอง 
อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวมากข้ึน 

7. อพวช. มุ่งเน้นและมีศักยภาพด้านการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
ตลอดระยะเวลา ตั้งแต่แผนวิสาหกิจ ฉบับที่ 1 ถึง 4 รวมทั้งมีวัสดุอุเทศที่รวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพ
ระดับนานาชาติ 
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8. อพวช.มีความโดดเด่นในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ การสื่อสารวิทยาศาสตร์ มีหน่วยงานด้านการ
วิจัยวิชาการและการรวบรวมวัสดุตัวอย่างด้านธรรมชาติวิทยาที่เข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับ และเป็นแหล่งอ้างอิง ใ น
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

9. อพวช.มุ่งเน้นระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐาน ด้วยการใช้ระบบบริหารจัดการภายใน ตามมาตรฐานการบรหิาร
จัดการหน่วยงานภาครัฐ ทำให้เกิดการติดตามพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาระบบการ
จัดการด้านพิพิธภัณฑ์ และการจัดกิจกรรมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ถือว่าอยู่ในชั้นแนวหน้าของประเทศไทยและ
ของภูมิภาค โดยเฉพาะระบบจัดเก็บวัสดุตัวอย่างทางธรรมชาติที่เป็นมาตรฐานระดับสากล เหนือกว่าพิพิธภัณฑ์
อ่ืน ๆ 

 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. การจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายของ อพวช. ยังให้น้ำหนักที่เด็กและเยาวชน ยังไม่สามารถขยายไปสู่กลุ่ม

ผู้รับบริการกลุ่มอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิผลได้ในระยะยาว หาก อพวช. ต้องการขยายกลุ่มลูกค้า จะต้องปรับ 
Branding เพ่ือหาลูกค้ากลุ่มใหม่ 

2. การบริการผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ อพวช. ยังไม่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงของสังคม ระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ตอบสนองต่อการบริหารจัดการองค์กร การบริการประชาชนและ
การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร ยังต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ เช่น ระบบการรับจองออนไลน์ 
ระบบสมาชิกออนไลน์ ระบบการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งรูปแบบการให้ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ให้ทันต่อการ
ใช้งาน ที่ต้องการงบประมาณลงทุนสูง 

3. ขาดการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อสื่อสารสินค้าและบริการกับลูกค้าเดิม รวมทั้งขยายสู่
กลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ตลอดจนขาดการทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับแหล่งทุนในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 

4. จากผลการศึกษาสำรวจความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และผู้ร่วม
กิจกรรม ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีข้อเสนอแนะจากการศึกษาว่า เจ้าหน้าที่วิ ทยากรให้
ความรู้คำชี้แนะในทุกจุด ทุกโซน ทุกกิจกรรม มีน้อยไม่เพียงพอ ควรเพิ่มให้มากข้ึน 

5. จำนวนบุคลากร ยังขาดแคลน ไม่สามารถบรรจุแต่งตั้งให้เป็นไปตามโครงสร้างองค์กรที่มีการปรับใหม่ 
6. บุคลากรของ อพวช. มีช่วงอายุห่างกันและจำนวนไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว การ

เติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขององค์กรตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ทำให้ อพวช. เผชิญปัญหาในด้าน
บุคลากร มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อภารกิจที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งการพัฒนาความสามารถของบุคลากรรุ่นใหม่ทดแทน
ผู้เกษียณอายุยังไม่เหมาะสม ขาดการถ่ายทอดงานเชื่อมโยงระหว่างบุคลากรรุ่นใหม่และบุคลากรรุ่นเก่าซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญสูง 

7. แม้ อพวช. มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีทั้งความรู้และประสบการณ์เป็นจำนวนมากและได้รับการยอมรับ แต่ยังขาด
การจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในด้านที่ อพวช. มีความเป็นเลิศ เช่น  การจัดการพิพิธภัณฑ์ 
การพัฒนานิทรรศการ ซึ่งจำเป็นต้องการพัฒนาและต่อยอดความรู้และประสบการณ์อย่างเป็นระบบเพื่อมุ่งเป้า
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมในเชิงนวัตกรรม เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเกิดการสร้างรายได้มากขึ้น 

8. อพวช. มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร แต่ยังไม่มีการนำผลมาใช้ในการนำมาใช้งาน 
9. อพวช. มีผลการประเมินรายงานสถานะการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (Core Business Enablers) ในหัวข้อ 

การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (Stakeholder & Customer: SCM) และหัวข้อการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation Management: KM&IM) ค่อนข้างต่ำ กล่าวคือ SCM 
ระดับคะแนน = 1.0894 และKM&IM ระดับคะแนน = 1.2370 ซึ่งเป็นระดับคะแนนต่ำสุดใน 8 หัวข้อ 
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10. อพวช. ยังขาดแผนและบุคลากรด้านธุรกิจเชิงพาณิชย์เพื่อหารายได้  หากจะพัฒนาและขยายการดำเนิน การฯ 
ต้องมีการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับรัฐวิสาหกิจอ่ืนหรือผู้ประกอบการภาคธุรกิจอย่างจริงจัง 

11. อพวช.ขาดแผนการบริหารจัดการพื ้นที ่ และโครงสร้างพื ้นฐาน ให้รองรับการบริการผู ้เข้าชมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ขณะที่มีพิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นใหม่และจำนวนผู้ชมมากขึ้น แต่ โครงสร้างพื้นฐานการบริการที่เพียงพอ 
เช่น การเดินรถและการจอดรถภายใน การกำจัดขยะ ร้านอาหาร ห้องน้ำ ร้านจำหน่ายสินค้า ทางเชื่อมระหว่าง
อาคาร และความร่มรื่นของภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการด้านอ่ืน ๆ  รวมถึงระบบการขนส่ง
มวลชนยังมีความพร้อมไม่เพียงพอ ไม่เชื่อมโยงกับระบบการขนส่งมวลชนของจังหวัดและส่วนอื่น ๆ 

 
โอกาส (Opportunities) 
1. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการตื่นตัวของผู้สูงวัยเพิ่มโอกาสในการผลิตและการให้บริการของ อพวช. ที่จะ

พัฒนาการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ผู้สูงอายุสู่สังคมไทย 
2. การท่องเที่ยวภายในประเทศโดยเฉพาะกลุ่ม Edutainment เป็นที่นิยมมากขึ้น 
3. การที่ อพวช. เป็นหน่วยงานสังกัดในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทำให้มีโอกาส

ร่วมงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น ทำให้มีโอกาสในความร่วมมือด้านการวิจัย
มากขึ้น 

4. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว มีการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เช่น Internet of 
Thing ทำให้ อพวช. มีโอกาสที่จะพัฒนาชิ้นงานนิทรรศการใหม่ ๆ ให้กับผู้ใช้บริการมากขึ้น 

5. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก มีผลทำให้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อย
และรุนแรงมากขึ้น ประชาชนมีความสนใจกับกับสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ทำให้ อพวช. มีโอกาสสร้างหัวข้อใหม่มาพัฒนาใช้ในการจัดนิทรรศการ กิจกรรมและการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ใหม่ ๆ มากข้ึน 

6. กิจการเพื่อสังคมของหน่วยงานอื่น ๆ เปิดโอกาสให้ อพวช. ขยายตลาดให้มากขึ้น หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
ให้ความสำคัญในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น และให้การสนับสนุนภารกิจดังกล่าว ส่งผลให้ อพวช. 
มีโอกาสนำเสนอผลงานอย่างกว้างขวางและคล่องตัวขึ้น 

7. ความต้องการสืบค้นองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และการหาข้อมูลผ่านออนไลน์เป็นที่นิยมในสังคมไทยมากขึ้น 
เป็นโอกาสให้ อพวช. ขยายงานด้านออนไลน์ได้เพ่ิมข้ึน 

8. ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา เป็นโอกาสให้ อพวช. ดำเนินกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น (จากปัจจัย
จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15-59 ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) มี
ค่าเฉลี่ยต่ำ เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรี ยังมีความ
แตกต่างกันระหว่าง เขตเมือง-ชนบท และระหว่างภูมิภาค เป็นต้น) รวมทั้งการขยายเวทีและกิจกรรมสู่ภูมิภาค
และท้องถิ่นได้มากขึ้น 

9. เครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งด้านแหล่งเรียนรู้ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยทางวิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์
กับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ ให้การสนับสนุน อพวช. ทั้งด้านวิชาการและการจัดกิจกรรมจากหนว่ย
งานวิจัย หน่วยงานการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน 

10. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนอื่น ๆ ที่
เกี ่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของ อพวช. ให้สามารถ
ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการศึกษาในรูปแบบ STEM 
Education 

11. ระบบการประเมินผลองค์กรจากภายนอก กระตุ้นให้การบริหารจัดการองค์กรของ อพวช. มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (เช่น สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และกระทร วงการ
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อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้ทำการประเมินการปฏิบัติงานของ อพวช.) ส่งผลให้ อพวช. มี
ความพยายามในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

12. สถานการณ์ New Education Trend เน้นการศึกษานอกระบบหรือเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยมากขึ ้น มี
ประเด็นที่น่าสนใจมากขึ้น เช่น อวกาศและการบิน เป็นโอกาสให้ อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทางวิทยาศาสตร์ให้กับกลุ่มเหล่านี้ 

13. สถานการณ์ New Normal Lifestyle การปรับตัวในสังคมยุคใหม่ และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในช่องทางออนไลน์ 
เป็นโอกาสในการสร้างระบบการเรียนรู้ใหม่ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ทำให้สามารถขยายงานได้มากข้ึน 

14. สถานการณ์และผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอีก 19 แห่ง เปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเป็นทางการ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะ
ใหม่เพ่ือการสร้างอาชีพ เป็นโอกาสให้ อพวช. ทบทวนระบบการทำงาน ทั้ง Up-skill และ Re-skill มากขึ้น 

15. สังคมไทยให้ความสนใจพาบุตรหลานมาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ และมีความสนใจแหล่งท่องเที่ยวประเภทพิพิธภัณฑ์
มากขึ้น ทำให้ อพวช. มีโอกาสด้านผู้ใช้บริการมากขึ้น 

 
ข้อจำกัด (Threats) 
1. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่เอ้ือต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของ อพวช. เช่น ผู้บริจาคไม่สามารถนำไปลดหย่อน

ภาษีได้ อีกทั้ง อพวช. ไม่เป็นหน่วยงานที่ได้รับสิทธิครอบครอง ดูแลรักษาวัสดุอุเทศ ตัวอย่างสัตว์และพืชบาง
ประเภท (พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557) 

2. ขาดบริการขนส่งมวลชนสาธารณะจากกรุงเทพฯ เข้าถึง อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ในปัจจุบันยังไม่มีรถยนต์
ขนส่งมวลชนสาธารณะจากใจกลางเมือง ที่มีความสม่ำเสมอแน่นอน เป็นอุปสรรคต่อกลุ่มลูกค้า ครอบครัวที่จะ
เดินทางมายัง อพวช. คลองห้า ปทุมธานี เป็นผลให้กลุ่มครอบครัวมายัง อพวช. มีปริมาณน้อย ซึ่งเป็นร้อยละ 10 
ของผู้ใช้บริการทั้งหมดของ อพวช. 

3. คู่แข่งของ อพวช. มีทำงานด้านเยาวชนหลายแห่ง เช่น บริษัท เวิร์คพอยต์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ รายการซุปเปอร์
เท็น ซึ่งมีพิธีกรรายการคือ พ่ีซุป เป็นต้น หรือรายการอ่ืน ๆ ทางโทรทัศน์ที่ส่งเสริมเด็กและเยาวชน ทำให้เด็กและ
เยาวชนหันไปสนใจมากกว่า 

4. นโยบายรัฐบาลเปลี ่ยนแปลง มีผลกระทบต่อ อพวช. ที ่ต ้องปรับการดำเนินการ ที ่อาจไม่เป็นไปตาม  
แผนฯ ที่กำหนดไว้ 

5. ประเทศไทยมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม่หลายประเภทเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ มีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีทำเลที่ตั้งใกล้ชุมชน สะท้อนจากจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นใน
ประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีสูงถึงมากกว่า 1,000 แห่ง เป็นผลให้ประชาชนที่สนใจจะเดินทางมายังแหล่งเรียนรู้มีโอกาส
ในการเลือกท่ีจะเดินทางไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ นอกเหนือจากการมารับบริการที่ อพวช. 

6. ภาคเอกชนขาดความสนใจในการเป็นผู้สนับสนุน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศ 
7. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในช่วงปี พ.ศ. 2563 เป็นผลให้การ

บริหารงานและบริหารการเงินของ อพวช. ล่าช้ากว่ากำหนด การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน ไม่สามารถ
ดำเนินการจ่ายได้ในปี พ.ศ. 2563 

8. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มีการประกาศกฎกระทรวงฯ ส่งผล
ให้กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนที่เดินทางมาเยี่ยมชม อพวช. ลดลงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การจัด
กิจกรรมในลักษณะของ Event หรืองานคาราวานวิทยาศาสตร์ จะมีข้อจำกัดมากขึ้น และต้นทุนต่อหัวที่สูงขึ้น
จากสถานการณ์ New Normal 
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9. สังคมไทยยังให้ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์น้อยส่งผลให้แหล่งเรียนรู้และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้
รับความสนใจมากพอ กระแสสังคมให้ความสำคัญในการแสดงออกของเยาวชน ในด้านความบันเทิงมากกว่าด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สะท้อนจากจำนวนการแข่งขันทางด้านบันเทิงไม่ว่ารายการต่าง ๆ จะได้รับความ
สนใจการแข่งขันมากกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่ อพวช. จัดขึ้น นอกจากนี้สะท้อนได้จากรายการโทรทัศน์ที่ยังมี
รายการทางด้านเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ที่น้อยและไม่หลากหลาย 

10. สังคมมองว่า "พิพิธภัณฑ์" เป็นแหล่งเก็บของโบราณ และ "วิทยาศาสตร์" เป็นเรื่องไกลตัวยากเกินกว่าที่จะเขา้ใจ 
เมื่อรวมสองคำนี้เข้าด้วยกันกลายเป็น "พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์" ยิ่งกลายเป็นสถานที่ซ่ึงคนไม่ต้องการมาเยี่ยมชม 

11. สื่อออนไลน์อาศัยความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้น สร้าง OTT หรือ Over the top อัปโหลดคอนเทนต์ขึ้นไปบน 
Platform ต่าง ๆ เช่น YouTube, Netflix,  iTunes Movie เป็นต้น ดึงดูดกลุ่มคนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง ให้ใช้เวลาเสพสื่อเหล่านี้มากขึ้น และทำให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ให้เวลาน้อยลงในการเข้าชมสื่อของพิพิธภัณฑ์
ต่าง ๆ 

12. โอกาสที่พิพิธภัณฑ์จะถูกปิดบริการชั่วคราวทำให้ไม่สามารถบริการได้ต่อเนื่อง เช่น การเกิดจลาจล การชุมนุม
ประท้วงและภัยพิบัตทิางธรรมชาติ เป็นต้น 

 
➢ แผนแม่บทการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระยะที่ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 

 จากการที่ อพวช. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในสังคมไทย ผ่านการบริการแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมสู่ประชาชน โดยปัจจุบันได้มีการดำเนินงาน
การสร้างความตระหนักภายใต้แผนแม่บทการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2563 - 
2565 โดยการจัดทำแผนแม่บทฯ นี้ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างภาคีเครือข่ายและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือ
ขยายผลการสร้างความตระหนักด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในวงกว้าง ด้วยการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานและสร้างพลวัตในการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการมีส่วนรวมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อพวช. จึงได้นำแนวทาง
จากแผนแม่บทการสร้างความตระหนักด้าน วทน. ระยะที่ 3  พ.ศ. 2563-2565 ที่ให้ความสำคัญกับการทำงาน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมุ่งเน้นลูกค้า มาใช้ประกอบเป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ เพ่ิมเติมด้วย 
ประกอบด้วย เป้าหมายของแผนแม่บทครอบคลุมใน 4 มิติ คือ 

1. มิติด้านกลุ่มเป้าหมาย 
2. มิติด้านเครือข่ายความร่วมมือ 
3. มิติด้านข้อมูลองค์ความรู้ 
4. มิติด้านทักษะและเจตคติ (กระบวนการ ระบบคิด และทัศนคติ) 
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ประเด็น เป้าหมายของการดำเนินการ แนวทางการดำเนินการ 

1. กลุ่มเป้าหมาย ขยายกลุ่มเป้าหมายจากเยาวชน สู่
วัยรุ่นและวัยทำงาน และผู้สูงวัย  
เป้าหมายมีกิจกรรม/ช่องทางการ
สื่อสารที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น 
ผู้ใหญ่และผู้สูงวัยไม่ต่ำกว่า 20% 
ของกิจกรรมที่มี 

- เพิ่มการใช้สื่อออนไลน์ และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ 
ในการนำเสนอข้อมูลและกิจกรรม 

- จัดรูปแบบ event ที่เหมาะสมกับวัยรุ่นและวัย
ทำงานมากขึ ้น โดยเลือกหัวข้อและสถานที่ที่
เหมาะสม 

- สร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็น creative symbol ของ
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดกระแสความนิยม 

- สร้างรายการโทรทัศน์ วิทยุ ที่ตอบโจทย์วัยรุ่น
และวัยทำงาน  

- ผลิตหนังสือและสื่อ ที่มีความผสมผสานระหว่าง
วิทยาศาสตร์กับศิลปะ 

- ส่งเสริมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ที่ให้มุมมองเชิง
สังคม และศิลปะ เพ่ือดึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ 

ขยายโอกาสการเรียนรู้และการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
วิทยาศาสตร์สู่ประชาชนให้ได้ 50% 
ของประชากร  
 

- ส่งเสริมช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ ทาง
โทรทัศน์  วิทยุ  วารสาร  เว็บไซต์ 

- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ หรือเครือข่ายแหล่งเรียนรู้
ใหม่ ในภูมิภาค 

- ขยายการบริการคาราวานวิทยาศาสตร์ 
- ส่งเสริมการบริการข้อมูลวิทยาศาสตร์ แก่สื่อ

และผู้สนใจ ผ่านศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ 
2. เครือข่ายความ
ร่วมมือ 

สร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือขับเคลื่อน
กิจกรรมสู่เยาวชนไม่น้อยกว่า 100 
หน่วยงาน 

- กระตุ้นครู  โรงเรียน  ผู้ปกครอง และองค์กร
บริหารส่วนท้องถิ่นให้สนับสนุนการจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์มากข้ึน และใช้ประโยชน์จากสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ของ อพวช. ให้มากขึ้น ตาม
แผน outcome mapping 

สร้างเครือข่ายการถ่ายทอดความรู้สู่
สังคมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยงาน 

- ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายทางวิชาการ ให้ตื่นตัวด้านการผลิตสื่อ  
การสร้างแหล่งเรียนรู้  การร่วมกิจกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งเกิดการบูรณาการณ์การจัด
กิจกรรมต่าง ๆ กับ อพวช. เพื่อสร้าง impact 
ในการทำงานให้กับทุกหน่วยงาน เช่น 
หน่วยงานของกระทรวง มหาวิทยาลัยและอ่ืน ๆ 

- เชื่อมโยงการเผยแพร่องค์ความรู้ของ อพวช. กับ
หน่วยงานสื่ออ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในสังคม ทั้งของ
ภาครัฐและเอกชน เช่น หนังสือพิมพ์  
สถานีโทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร เว็บไซต์ 
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ประเด็น เป้าหมายของการดำเนินการ แนวทางการดำเนินการ 
สร้างเครือข่ายกับนานาประเทศเพ่ือ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ไม่น้อยกว่า 
50 หน่วยงาน 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ และ
หน่วยงานวิชาการท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ และ
ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์กิจกรรม 
นิทรรศการใหม่ที่หลากหลาย และพัฒนา
รูปแบบกระบวนการด้านการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ และการวิจัย  สู่ความเป็นเลิศใน
ระดับนานาชาติ  

- ส่งเสริมการทำงานกับประเทศเพ่ือนบ้านใน 
ASEAN เพ่ือเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้าน 
Science Communication และ Biodiversity 
ของอาเซียน 

3. ข้อมูลองค์ความรู้ สร้างความตระหนักด้าน วท. เพ่ือ
เตรียมความพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมาย
ดำเนินการในหัวข้อที่กำหนดไม่น้อย
กว่า 50% เมื่อสิ้นสุดแผน 

มุ่งประเด็นการให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักใน  9 หัวข้อ ดังนี้ 

- วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  
- การเพ่ิมข้ึนของประชากรโลกและวิกฤตโลก 

 เช่น วิกฤตอาหาร วิกฤตพลังงาน วิกฤตน้ำ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย 
วิกฤตมลพิษและสิ่งแวดล้อม 

- การมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี 
- การมีความรู้ด้านจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 

(Digital and data literacy) 
- เทคโนโลยีเป้าหมายตามกรอบการพัฒนา

ประเทศ 
- ทักษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษท่ี 21  

สะสมองค์ความรู้และพัฒนาการ
วิจัยเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงของ
ประเทศ โดยมีเป้าหมายจัดทำองค์
ความรู้ใหม่ปีละไม่ต่ำกว่า 10 เรื่อง 

มุ่งการศึกษาวิจัย สะสมวัสดุตัวอย่าง จัดการองค์
ความรู้ และจัดทำฐานข้อมูล เพ่ือรวบรวมองค์
ความรู้ใน 3 ด้าน เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงของ
ประเทศดังนี้ 
- การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
- ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิ

ปัญญาไทย 
- วิทยาศาสตร์ร่วมสมัย (modern science) 
- ความหลากหลายทางชีวภาพ 

นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและ
ทันต่อสถานการณ์ (updated and 
relevant) โดยมีเป้าหมายการ
จัดทำฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญไม่น้อย

- จัดทำฐานข้อมูลที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายของการตอบคำถาม
ต่อสังคมด้านวิทยาศาสตร์  
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ประเด็น เป้าหมายของการดำเนินการ แนวทางการดำเนินการ 
กว่า 100 คน เชื่อมโยงกับข้อมูล 
เกือบ real time ได้ไม่น้อยกว่า 5 
เครือข่าย และสามารถสื่อสาร
ประเด็นสำคัญประเด็นเร่งด่วนได้ไม่
ต่ำกว่าปีละ 12 เรื่อง เมื่อสิ้นสุด
แผน 

-  เชื่อมโยงการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กับหน่วยงาน
สำคัญด้านวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและในโลก 
เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา   ศูนย์รายงานพิบัติภัย  
NASA 

- ติดตามข้อมูลและให้ข่าวสารที่รวดเร็วฉับไว โดย
ใช้กลไกศูนย์บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์
ร่วมกับนักวิชาการของพิพิธภัณฑ์แต่ละด้าน 
ฯลฯ 

- เชื่อมโยงและเผยแพร่ด้วยระบบ real time 
ผ่านนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ และเว็บไซต์ 

4. ด้านทักษะและเจต
คติ (กระบวนการ 
ระบบคิด และทัศนคติ)  

ส่งเสริมการปลูกฝังกระบวนการ
แก้ปัญหา  ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมในกลุ่มเยาวชน โดยมี
เป้าหมายหลักสูตรกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 10 เรื่อง และเยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมรวม 10,000 คนเมื่อสิ้นสุด
แผน 

- ออกแบบกิจกรรมและนิทรรศการ ที่ฝึก
กระบวนการคิด  การเปิดโอกาสให้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ และการสร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิด
การต่อยอดเป็นนวัตกรรม โดยเฉพาะสำหรับ
เยาวชน เช่น ในกิจกรรมค่าย  การประกวด
แข่งขัน ฯลฯ 

ส่งเสริมเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ 
การใช้ข้อมูลเพ่ือตัดสินใจในกลุ่ม
ผู้ใหญ่และวัยรุ่น โดยมีเป้าหมาย
ทัศนคติของเยาวชนต่อวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระดับดี เกิน 70%  

- เปิดโอกาสให้เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้และแหล่ง
เรียนรู้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ที่นำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ เข้ากับยุคสมัย
และพฤติกรรมการใช้ชีวิตของกลุ่มผู้ใหญ่  โดย
ไม่จำกัดสถานที่และเวลา 

 
สรุปเป้าหมายของแผนแม่บทการสร้างความตระหนักด้าน วทน. ระยะที่ 3  พ.ศ. 2563-2565  

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความสนใจและต้องการในการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เตรียมความพร้อมให้กับประชาชนไทย ต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 และสร้าง
สังคมที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม รวมทั้งมีจิตสำนึกท่ีจะดูแลสังคมอย่างยั่งยืน ดังนี้ 

1. ส่งเสริมให้ประชาชนในทุกกลุ ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต การทำงาน และการพัฒนาตนเอง  โดยเฉพาะองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา ที่สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการการพัฒนาของประเทศ ให้
พร้อมต่อการสื ่อสารและเข้าถึงได้ง่าย เพื ่อตอบสนองต่อความต้องการการเรียนรู ้ตลอดชีวิต โดยการ
ประสานงานกับประชาคมวิทยาศาสตร์และนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ 

2. บูรณาการการทำงานกับภาคีเครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ โดยการใช้ทรัพยากร และศักยภาพของแต่ละองค์กร
ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  โดยให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่เป็น platform 
สร้างแรงจูงใจ และจัดสรรทุนสนับสนุน ให้เกิดการร่วมมือในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์โดย
หน่วยงานทุกภาคส่วน ประสานงานและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแก่สังคม  
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3. พัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และพ้ืนที่การเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม ทั้งรูปแบบของสถานที่และรูปแบบ
ออนไลน์ และส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
กลุ่มเป้าหมายของแผนแม่บทการสร้างความตระหนักด้าน วทน. ระยะท่ี 3  พ.ศ. 2563-2565 

1. เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการดำเนินการ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่จะ
เติบโตไปเป็นพลเมืองในอนาคต จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมทัศนคติเชิงบวก ความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งความสามารถในการเข้าใจวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน เพื่อให้สามารถต่อยอดในการแสวงหาความรู้ได้เองใน
อนาคต และปลูกฝังทักษะสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์   

2. ประชากรวัยทำงาน รวมทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นประชากรกลุ่มสำคัญที่สอง เพราะเป็นกลุ่มที่เป็นกำลัง
สำคัญด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดย การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น่าจะเป็น
ทางเลือกในการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในปัจจุบันทั้งด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอาชีพ ทั้งยัง
เป็นกลุ่มที่อิทธิพลต่อการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในอนาคต ทั้งด้านความสนใจ ทัศนคติ และการเลือกเรียน
ในสายอาชีพต่าง ๆ  

3. ผู้สูงอาย ุเป็นพลเมืองที่กำลังมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนในอนาคต ในขณะที่สังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น
กลุ่มคนที่มีทุนด้านความรู้ประสบการณ์เป็นพ้ืนฐาน รวมทั้งมีเวลาที่สามารถใช้ในการทำงานและดูแล
ครอบครัวรวมทั้งลูกหลาน  ดังนั้นการดำเนินกิจกรรมการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จึงควรมุ่งเน้นไปที่กลุ่มดังกล่าวด้วย 

4. นักวิชาการและนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในขับเคลื่อนการสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งจำเป็นต้องสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการ
สื่อสารวิทยาศาสตร์ โดยการช่วยสนับสนุนงานวิจัย องค์ความรู้ รวมทั้งการมีบทบาทในการสื่อสารกับ
สื่อมวลชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปในฐานะผู้ที่มีองค์ความรู้ โดยมีองค์ความรู้ในการสร้างความตระหนัก  

• วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  (Basic Science)  
• สุขภาพและการมีชีวิตที่มีคุณภาพในสังคมยุคใหม่ (Health and Quality of Life) 
• สิ่งแวดล้อม  มลภาวะ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก พลังงาน น้ำ  (Environment and 

Climate Change) 
• ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 
• เทคโนโลยีตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ การเกษตร 

อาหาร ยานยนต์ ขนส่ง อวกาศ โรบอติกและออโตเมชัน 
• เทคโนโลยีสารสนเทศ ข่าวสาร และดิจิทัล (Information and Digital Science) 
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กลไกในการดำเนินการของแผนแม่บทการสร้างความตระหนักด้าน วทน. ระยะที่ 3  พ.ศ. 2563-2565 
เพื่อนำไปสู่การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับกลุ่มเป้าหมายข้างต้น ตามประเด็นที่

กำหนด ตามกรอบแผนปฏิบัติการระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  จึงได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์การดำเนินการ 
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติเชิงบวก 
เป้าหมายของยุทธศาสตร:์ เพ่ือมุ่งเป้าการสร้างทัศนคติที่ดีแก่ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน ให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์
เป็นเรื ่องใกล้ตัว สำคัญ และไม่ใช่เรื ่องยาก ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึง เรียนรู ้และนำไปใช้ประโยชน์ได้กับ
ชีวิตประจำวัน    
• เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กับชีวิตประจำวัน ให้เห็นความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ

ยั่งยืน 
• สร ้างแรงบันดาลใจด้วยบุคคลตัวอย ่างและอาช ีพ เพื ่อให ้เห ็นว ่าอาชีพวิทยาศาสตร์เป็นอาชีพที่  

สร้างสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์แก่สังคม และเป็นอาชีพที่มีผู้ประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขาท่ีน่าสนใจ 
• สร้างประสบการณ์ที่สนุกสนาน ประทับใจ แปลกใหม่ และเป็นประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ให้กับประชาชน โดยใช้ศิลปะ หรือรูปแบบการสื่อสารแบบใหม่ เช่น ละคร เพลง ภาพยนตร์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ สู่การสร้างมูลค่า 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์: เพื่อให้เกิดการวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ จัดระบบข้อมูลและเผยแพร่ โดยเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ให้พร้อมต่อการสืบค้น ต่อยอด หรือนำไปใช้ในการพัฒนา 
หรือเพ่ือสื่อสารวิทยาศาสตร์แก่สังคม เพ่ือสนับสนุนสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยทำงานกับภาคส่วนต่างๆ  
• พัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานวิจัย สถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานภาครัฐ เอกชนต่าง ๆ  

ในการเตรียมองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต รวมทั้งสำหรับตอบคำถามของประชาชน
ในกรณีมีเหตุการณ์ต่าง ๆ  

• เชื่อมโยงฐานข้อมูลในการรวบรวมองค์ความรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดฐานข้อมูลระดับชาติ 
ที่สามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

• มุ่งเน้นการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพ 
เชื่อมโยงกับความต้องการด้านเศรษฐกิจของประเทศ นำเสนอประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่เป็น controversial 
issues และประเด็นที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งภูมิภาค เพ่ือให้เกิดความสนใจและมีส่วนร่วม
ของประชาชน และเตรียมความพร้อมต่ออนาคต 

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าหรือคุณค่าเพ่ิมอันเกิดจากองค์ความรู้ของ อพวช. 
• จ ัดทำส ื ่อองค ์ความร ู ้  และส ื ่อการเร ียนร ู ้ด ้าน วทน. ในร ูปแบบที ่พร ้อมเผยแพร ่แก ่สาธารณะ  

ซึ่งสามารถเข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจ  ส่งเสริมการผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำเสนอองค์ความรู้สำคัญของ
ประเทศ โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ โดยทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

• รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลสำคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมสมัย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมนักสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์: เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และการจัดการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน รวมทั้งให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักวิจัย สื่อสารมวลชน และฝ่ายนโยบายในการสนับสนุน
การสื่อสารวิทยาศาสตร์และงานวิจัยสู่ประชาชน เกิดการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
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• รณรงค์สร้างความเข้าใจกับ ผู้นำชุมชน นักวิจัย  และหน่วยวิจัยถึงความสำคัญของบทบาทนักวิจัยต่อการ
สื่อสารวิทยาศาสตร์ 

• ส่งเสริมการพัฒนานักสื่อสารและนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับมาตรฐานและสร้างแนวร่วมใน
การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์  ส่งเสริมงานวิจัยและการพัฒนาบุคลากรในด้านดังกล่าว และเชิดชู
บุคคลตัวอย่างในด้านการสื่อสารและการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 

• จัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาเครือข่ายของนักสื ่อสารวิทยาศาสตร์และนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
โดยเฉพาะด้าน informal learning ทั้งในและต่างประเทศ 

• สนับสนุนผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อ เช่น สื่อสารมวลชน สำนักพิมพ์ หรือผู้ผลิตภาพยนต์ ในการสอดแทรก
ความรู้ และกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ในการเผยแพร่สื่อสารต่าง ๆ  

• พัฒนา platform ของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ร่วมสมัยสู่สังคม โดยการเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย นักวิจัย นัก
การศึกษา นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ และสื่อสารมวลชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายบริการสู่ชุมชนและครอบครัว  
เป้าหมายของยุทธศาสตร์: เพื่อให้เกิดการกระจายการเรียนรู้สู่ภาคประชาชนมากขึ้น นอกเหนือจากในโรงเรียน 
สถานศึกษา และพื้นที่ของ อพวช. ในสำนักงานใหญ่  เพิ่มการเข้าถึงและโอกาสการเข้าร่วมกับกิจกรรม ข้อมูล
ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ผ่านแหล่งเรียนรู้ ชุมชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ  รวมทั้งสร้างความ
ยั่งยืนให้กับกิจกรรมต่าง ๆ โดยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถดำเนินการเอง 
• เพ่ิมการจัดกิจกรรมออกสู่ชุมชนในพ้ืนที่นอกเมือง เพ่ือกระจายโอกาสการเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้าน

วิทยาศาสตร์  
• สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (เช่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  โรงเรียน ศูนย์เรียนรู้ ห้องสมุด สมาคมฯ รวมทั้ง ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน  หรือ 
Start-up)  ในการเข้ามาช่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อสารและสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 

• ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ปกครองและครอบครัวในการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในครอบครัว  
• แสวงหาความร่วมมือเพื่อการสนับสนุนระยะยาวจากท้องถิ่นหรือภาคเอกชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ หรือ

สนับสนุนกิจกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานวัตกรรมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์: เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างความน่าสนใจของ
ข้อมูลความรู้ เพิ่มวิธีการในการสร้างการมีส่วนร่วมในวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้าถึงวิทยาศาสตร์ใน
หลากหลายด้านได้ทุกที่ทุกเวลา รวมทั้งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้มา
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์    
• พัฒนาข้อมูลองค์ความรู้ในรูปแบบดิจิทัล หรืออื่น ๆ เพื่อให้สามารถเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
• จัดการระบบข้อมูลข่าวสารออนไลน์ให้เผยแพร่ได้ในหลายรูปแบบ  
• แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้งรายการโทรทัศน์ที่

เข้าถึงคนจำนวนมาก 
• กระตุ้นส่งเสริมการเรียนรู้ และรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อประโยชน์ในการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนพัฒนาอาชีพ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
• ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถ

เชื่อมโยง onsite กับ online after visit ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  สร้างเครือข่ายความร่วมมือและพื้นที่ร่วม (platform) ในการสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์  
เป้าหมายของยุทธศาสตร์: เพื่อให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือและได้ใช้จากความเชี่ยวชาญหรือทรัพยากรของแต่
ละองค์กรให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากท่ีสุด โดยการทำงานแบบบูรณาการ  พัฒนามาตรฐานและคุณภาพใน
สื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง อพวช. เอง 
• พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ให้ครอบคลุมตามแผน และสื่อสาร

เป้าหมายกับเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม  
• ส่งเสริมกิจกรรมนอกห้องเรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้าน วิทยาศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนรู้ นิทรรศการ 

กิจกรรม อีเวนต์ การประกวดแข่งขัน และสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย ในลักษณะบูรณาการเพื่อสร้างกระแส
ระดับประเทศ โดยพัฒนาเป็น platform และระบบการทำงาน ให้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้โดยหลาย
หน่วยงาน 

• ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานต่าง  ๆ ในการทำงานร่วมกันบนพื้นที ่ร ่วม 
(platform)  ในการสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการอบรม ดูงาน รวมทั้งการสนับสนุนเชิง
งบประมาณ และอ่ืนๆ   

• สร้างความร่วมมือกับสื่อมวลชนในการทำงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ 
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บทที่ 3 
การดำเนินงานการสรา้งความสัมพันธ์ด้านลูกค้าและตลาดของ อพวช.  

ในปีงบประมาณ 2563 
 

ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา เป็นปีแรกของการนำแนวการประเมินรัฐวิสาหกิจแนวใหม่ มาใช้ประเมินผล
และเป็นช่วงท้ายของแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 5 ซึ่งในระหว่างปีได้มีการทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สำคัญ
และมีการเตรียมการจัดทำ แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 6 และ อพวช. ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการ
ปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินงานของ อพวช. โดยมีการทบทวนลักษณะ ขอบเขตงานและปริมาณงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งได้มีการปรับปรุงงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ตามโครงการใหม่ นอกจากนี้ปีที่ผ่านมายังเป็นปีที่
ประเทศได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดและการติดเชื้อของไวรัสโคโรนา (COVID -19)     

 
ในช่วงต้นของปี พ.ศ. 2563 อพวช. ได้ดำเนินการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์และนโยบายของรัฐบาลในการร่วมมือปัองกันและลดการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ในพ้ืนที่
เสี่ยงที่มีความหนาแน่น โดยมีการประกาศหยุดการให้บริการพิพิธภัณฑ์และระงับงานคาราวานวิทยาศาสตร์ และ
กิจกรรมเสริมการศึกษาที่ต้องมีการสัมผัสและรวมกลุ่ม  

 
➢ ข้อมูลการเปิดให้บริการในปีงบประมาณ 2563 
 
 
ตุลาคม                                             มีนาคม                        มิถุนายน                           กันยายน 

           
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปิดให้บริการตามปกติ 

1 ตุลาคม 2562 – 20 มีนาคม 2563 

ปิดตามประกาศรัฐบาล  

21 มีนาคม – 5 มิถุนายน 

2563 

เปิดให้บริการด้วยมาตรการป้องกนัการ

แพร่ระบาด ฯ 

6 – 30 มิถุนายน 2563 

เปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ไมร่ับ

ผู้เข้าชมหมูค่ณะ 

1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 เปิด

ให้บริการตามปกต ิ

ตามมาตรการ 

จำกัดจำนวนการเข้าชม 
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➢ เป้าหมายของการดำเนินงานด้านลูกค้าและตลาดในปี พ.ศ.2563 
1. เพ่ือเพ่ิมจำนวนผู้เข้าชม ผู้ใช้บริการ พิพิธภัณฑ์ กิจกรรมนอกสถานที่และกิจกรรม Online  
2. เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เข้าชม ผู้ใช้บริการ  
3. เพ่ือสร้างรายได้จากการให้บริการพิพิธภัณฑ์ สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  

 
➢ ตัวช้ีวัดของการดำเนินงานดา้นลูกค้าและตลาดในปี พ.ศ.2563 

1. จำนวนผู้เข้าชม ผู้ใช้บริการทุกช่องทาง 4.15 ล้านคน 
2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการในระดับมาก (ระดับ 4) 
3. รายได้จากการดำเนินงาน การให้บริการต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท   

 
➢ กิจกรรมสำคัญด้านลูกค้าและตลาดที่ดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 

อพวช. มีการคิดค้นและพัฒนานิทรรศการ กิจกรรม และสร้างสรรค์องค์ความรู้ที่ถือเป็นจุดแข็งของ อพวช.
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมทั้งยังมีการปรับตัวในยุคการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โดยนำข้อจำกัดต่าง ๆ มา
พัฒนา เพ่ือให้สามารถเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 
ประกอบด้วย 
 
กิจกรรม NSM Plearn Science  

ชุดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์สำหรับทุกคนในครอบครัว เรียน เล่น และสนุกด้วยกัน เป็นการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กลั่นกรองจากประสบการณ์การเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของ อพวช. เพ่ือมุ่งหวังให้
เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ใกล้ตัวอย่างสนุกสนาน เพ่ิมทักษะที่สำคัญแห่งศตวรรษท่ี 21 
กิจกรรม แบ่งออกเป็น ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ (Lab Box) และชุดของเล่นทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Toys)  เปิดตัวในเดือนกรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย Lab Box   
- ชุดการทดลอง “ศึกษาดูใจ” เป็นการเรียนรู้ด้านชีววิทยา ที่รวมทักษะด้าน STEM & Arts เข้าด้วยกัน 

เพ่ือให้ผู้ทดลองเล่นได้เข้าใจการทำงานของหัวใจและระบบการหมุนเวียนของเลือด กับกิจกรรมกล่อง
ปริศนาองค์ประกอบของเลือด ประดิษฐ์หัวใจ 3 มิติ การ์ดรูปหัวใจ และเรียนรู้การวัดชีพจร 

- ชุดการทดลอง “หรรษากระจกเงา” เป็นการเรียนรู้ด้านฟิสิกส์ ที่ชี้ชวนให้สังเกตสิ่งของใกล้ตัว ค้นพบความ
พิเศษของกระจกเงา เข้าใจเกี่ยวกับแสงและภาพจากกระจกเงา กับกิจกรรมเขาวงกต รหัสลับอักษรและ
ภาพที่ขาดหาย สะท้อนไปมา 

- ชุดการทดลอง “ครบเครื่องเรื่องวงจร” เป็นการเรียนรู้ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือพัฒนาทักษะการ
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย สนุกกับการต่อวงจรไฟฟ้า การทดสอบวงจร 
การวัดความชื้นของดิน และปรับจังหวะการกระพริบของแสงไฟ 

- ชุดการทดลอง “เคมีฟองฟู่” เป็นการเรียนรู้ด้านเคมี เพ่ือรู้จักสถานะของสสารและการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมี ตื่นตาตื่นใจไปกับระเบิดพลังผงฟู การเป่าลูกโป่งแบบนักวิทยาศาสตร์ และค้นพบว่าแก๊สที่เกิดข้ึนคือ
แก๊สอะไร 
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หนังสือจากการค้นพบและงานวิจัยของนักวิชาการด้านธรรมชาติวิทยา ได้แก่ 
- หนังสือภาพและพอตเก็ตบุค “อุ้มผาง ขุมทรัพย์ทรัพยากร” โดย ดร.โดม ประทุมทอง นักวิชาการ 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา รวบรวมจากประสบการณ์ในการทำการวิจัยในพื้นที่ป่าอุ้มผาง  
- หนังสือไม้พ้ืนล่าง 2 :การศึกษาและความหลากหลาย โดย ดร.อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์ นักวิชาการ 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และคณะ 
- หนังสือบันทึกงานวิจัยจากกรีนแลนด์  โดย ดร.อารมณ์ มุจลินทร์ นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
- หนังสือการเตรียมตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยาเพ่ือการศึกษาทางอนุกรมวิธาน 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

การเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช.  
อพวช. เปิดให้บริการ พิพิธภัณฑ์ใหม่ในชื่อ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดย

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาและสิ ่งแวดล้อมที ่ใหญ่ที ่สุดของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ นําเสนอสาระที ่เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติตามแนวคิดและหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานไว้โดย
ให้ผู้เข้าชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาตามสภาพภูมิสังคม และการอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมการมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
และการเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรู้เท่าทัน  

 
 
                                                  
 

 
 
 
                                            
 

สื่อออนไลน์ในโครงการ Science Delivery by NSM  
ในปี 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา ที่ทำให้ อพวช. ปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ 

อพวช. จึงได้ริเริ ่มโครงการกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ภายใต้ชื ่อ  Science Delivery  By NSM 
เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ผู้เข้าชมได้อย่างต่อเนื่อง โดยนำจุดแข็งของ อพวช. ด้านความสามารถทางการ
สื่อสารวิทยาศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ทีม่ีการเข้าถึงและใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น 
นำมาเป็นแนวทางการผลิตรายการวิทยาศาสตร์ออนไลน์ และเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ของ อพวช. ได้แก่ 
YouTube: NSMThailand Facebook: NSM Thailand และ Website: www.nsm.or.th นอกจากนี้ยังได้
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ปรับกลยุทธ์การตลาดโดยพัฒนา NSM Virtual Museum พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 360 องศา ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เผยแพร่ข้อมูลหรือความรู้ของแต่ละพิพิธภัณฑ์ทีท่ันสมัย ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา โครงการ 
Science Delivery By NSM ได้รับรางวัล “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติโควิด-19” ที่มอบโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม อีกด้วย 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
คาราวานวิทยาศาสตร์สายสีน้ำเงิน  “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์” 

อพวช. ได้ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรในการพัฒนานิทรรศการและกิจกรรมใหม่ ภายใต้แนวคิดในการ
เผยแพร่วิทยาศาสตร์สู่สังคมท่ีห่างไกลเพ่ือลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยไดร้่วมกับภาคีพันธมิตรภาคธุรกิจ 
จัดทำโครงการนิทรรศการเคลือนที่ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์” โดยการคัดเลือกและ
ออกแบบสื่อการเรียนรู้ในอาชีพใหม่ที ่น่าสนใจ และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมและเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้แก่ วิศวกรรมภูมิศาสตร์สารสนเทศ ผู้เชี่ ยวชาญด้านสุขภาพ 
สิ ่งแวดล้อม และความปลอดภัย นักพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรชีว
การแพทย์ นักคิดค้นวัคซีน นักออกแบบผลิตภัณฑ์เพื ่อส ิ ่งแวดล้อม สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากขยะ 
นักวิทยาศาสตร์อาหารและเกษตรยุคใหม่ โดยเน้นให้เยาวชนและประชาชนเรียนรู้ผ่านนิทรรศการและกิจกรรม 
รวมถึงได้พบปะพูดคุยกับบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนั้น พร้อมทั้งสนุกและเรียนรู้ไปกับการใช้
อุปกรณ์และเครื่องมือของอาชีพต่าง ๆ ที่ใช้ในภาคปฏิบัติงานจริง  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
นอกจากนี้ อพวช. มีภารกิจหลักในการให้บริการกับเยาวชและประชาชนของประเทศ ทำให้การอัตราค่า

เข้าชมและค่ากิจกรรมในราคาที่ไม่สูงมาก โดยในปี 2563 ได้มีการทบทวนปรับปรุงอัตราค่าเข้าชมให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันกับตลาด ดังนี้ 
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• สำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษาปริญญาตรี ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้พิการ พระสงฆ์  
ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป  

- เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ของ อพวช. ฟรี 
- กิจกรรมเสริมการศึกษา อัตราเริ่มต้นตั้งแต่ 10 บาท  

• สำหรับผู้ใหญ่และผู้เข้าชมทั่วไป  
- ค่าเข้าชมเริ่มต้นที่ 100 – 200 บาท ต่อคน  
- กิจกรรมเสริมการศึกษา อัตราเริ่มต้นตั้งแต่  10 บาท  

• สำหรับสมาชิก อพวช. เพ่ือเป็นการจูงใจและส่งเสริมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์และการทำกิจกรรมใน
พิพิธภัณฑ์ อพวช. จัดทำราคาพิเศษสำหรับสมาชิก 

- สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก เข้าชมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตามระยะเวลาของสมาชิก 
- ส่วนลดค่ากิจกรรม  
- ส่วนลดร้านค้าในพิพิธภัณฑ์  
- ได้รับ นิตยสาร NSM Science Magazine รายเดือน ฟรี 

โดยมีอัตราสมาชิก อพวช. ตั้งแต่ 800 – 1500 บาท 
 

ในปีที่ผ่านมา อพวช. ยังได้พัฒนาระบบการให้บริการ ณ พ้ืนที่ อพวช. และนอกสถานที่  โดยได้มีการ
ปรับปรุงให้ทันสมัยสำหรับผู้รับบริการมากข้ึน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันกับตลาด ดังนี้ 

•  ระบบการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ (Onsite) 
อพวช. มีแผนการที่พัฒนาการให้บริการโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบการจองและจำหน่าย

ตั๋วออนไลน์มาใช้ตามกระบวนการของแผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. โดยได้เริ่มนำระบบการจองและ
การจำหน่ายตั๋วออนไลน์มาใช้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 โดยผู้เข้าชมสามารถทำการจองเข้าชม
พิพิธภัณฑ์และจองกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ของ อพวช. www.nsm.or.th โดยระบบนี้ ทำสามารถ
กำหนดจำนวนการเข้าชมในแต่ละพิพิธภัณฑ์ได้ชัดเจนตามมาตราการด้านสุขอนามัยที ่กำหนด 
อย่างไรก็ตาม การจองเข้าชมทางออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมา อาจพบปัญหาในการเข้าชมได้บ้าง เช่นการ
ไม่มาเข้าชมในวันเวลาที่ได้มีการจอง และการมาเข้าชมโดยไม่ได้ทำการจองเข้าชมทางออนไลน์
ล่วงหน้า ทั ้งนี้  ได้มีการควบคุมระบบการให้บริการส่วนของการรับจองและจำหน่ายตั๋ว  โดยให้
ลงทะเบียนหน้างานได้  

 
• การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ (Outreach) 

นอกจากการให้บริการแก่ผู้เข้าชมที่ พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ของ อพวช. ณ ที่ตั้ง ตำบลคลองห้า อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แล้ว อพวช. ยังได้นำกิจกรรมและนิทรรศการออกไปจัดแสดงและ
เผยแพร่ในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น จัดแสดงนิทรรศการในห้างสรรพสินค้า
ในประเทศและจัดแสดงนิทรรศการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น 
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ในปีที่ผ่านมา อพวช. ยังได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ เพิ่มจำนวนผู้รับบริการและ
สร้างรายได้ อพวช. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับผู้เข้าชมในหลากหลายรูปแบบ เพ่ือสร้างแรงจูงใจการเข้า
ชม และยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดปทุมธานี การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) กรุงเทพฯ  สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การ
เผยแพร่ข่าวสารของ อพวช. ตลอดทั้งปี รวมทั้งได้มีการวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเรียนรู้ในชุมชน (จังหวัด
ปทุมธานี) โดยมีพิพิธภัณฑ์ของ อพวช. เป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการจัด
กิจกรรมแนะนำ อพวช. ให้กับกลุ่มโรงเรียน และยังได้มีการปรับแผนด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสถานการณ์โดยในช่วงที่มีการปิดให้บริการ ได้มีการจัดเตรียมทำสื่อประชาสัมพันธ์ มาตรการ
การป้องกันโควิด 19 และระบบการบริการที่เปลี่ยนแปลงใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจและความเข้าใจให้กับผู้เขา้ชม 
โดยการเผยแพร่ทางช่องทางสื่อต่าง ๆ ของ อพวช. 

 
นอกจากนี้ อพวช. ยังให้ความสำคัญกับลูกค้าและผู้รับบริการ โดยนำความคาดหวัง ความต้องการและ

ข้อเสนอแนะของลูกค้าและผู้รับบริการ มาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ ทั ้งในส่วนของงานวิชาการ การ
ให้บริการและการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐาน โดยในปี 2563 ได้มีการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการ
งานสำคัญ ๆ หลายประการ ได้แก่ 

• การจัดทำมาตรฐานการให้การบริการ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีมาตรฐานเทียบเท่าพิพิธภัณฑ์ระดับสากล  ส่วนงานต่างๆ จึงได้ระดมความคิดเห็นและจัดทำ
มาตรฐานการจัดการพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งมาตรฐานในการให้บริการและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ
ผู้เข้าชม 

• การสำรวจ วิจัย ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า การสังเกตพฤติกรรมและการสัมภาษณ์
ลูกค้า ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 จำนวน 187 คน โดยการทำการสำรวจความต้องการ 
ความคาดหวังของลูกค้า ก่อนการเปิดให้บริการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ฯ  ในเดือนมิถุนายน 
2563 โดยมีการสำรวจในเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 220 คน โดยมีประเด็นสำคัญที่ได้จากการสำรวจ 
ได้แก่ พฤติกรรมการเข้าชม พิพิธภัณฑ์ของ อพวช. การเลือกค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การรับชมและ
การใช้บริการช่องทางสื่อของ อพวช. การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและการติดเชื้อของไวรัสโคโร
นา (COVID -19) และการใช้เวลากับกิจกรรมในช่วงที่อยู่กับบ้าน ความเชื่อมั่นและการกลับมาเที่ยว 
อพวช. หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ คลี่คลาย 

• การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับลูกค้า ได้แก่ การปรับปรุงร้านอาหาร การจัดหาผู้ให้
บริการร้านอาหาร ร้านกาแฟ ตู้จำหน่ายขนม เครื่องดื่มอัตโนมัติ (Vending Machine)  การจัดเช่ารถตู้
ให้บริการในการเดินทางเข้าออกพิพิธภัณฑ์ การจัดให้บริการรถไฟฟ้าระหว่างอาคารพิพิธภัณฑ์ 

 
ในส่วนของการบริหารจัดการภายใน บุคลากร อพวช. ที่เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและเป็นส่วน

สำคัญในการให้บริการผู้เข้าชม ได้แก่ พนักงาน อาสาสมัคร แม่บ้าน ผู้รักษาความปลอดภัย ผู้ให้บริการร้านอาหาร 
เครื่องดื่ม นับเป็นจุดสัมผัสที่สำคัญ (Touch Point) ใกล้ชิดกับลูกค้าโดยตรง  อพวช. ได้มีการออกมาตรการด้าน
สุขอนามัยสำหรับบุคลากรทุกภาคส่วน การซักซ้อมทำความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติในการให้บริการเป็นประจำ เพ่ือ
สื่อสารให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและได้มาตรฐานเดียวกัน โดยปฏิบัติตามมาตรฐานสำหรับวิธีการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure) และถ่ายทอดให้กับอาสาสมัครที่เข้าปฏิบัติงานเป็นประจำ และยังมีการ
ประชุมร่วมกันของเจ้าหน้าทีและมีการรายงานปัญหาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาได้
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ทันท่วงที นอกจากนั้นในส่วนของผู ้ให้บริการร้านค้า ร้านอาหาร มีการประชุมติดตามและนำข้อร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะจากลูกค้ามาแก้ไขร่วมกัน  

 
สรุปการดำเนินงานด้านการสร้างความสัมพันธ์ด้านลูกค้าและตลาดของ อพวช. ในปี 2563  

อพวช. ได้มีการทบทวนปรับปรุงแผน ฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ได้มีการสำรวจ ติดตามความ
คาดหวัง ความต้องการ ความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาช่องทางรับฟังเสียงของลูกค้า และ
นำประเด็นสำคัญที่เป็นเสียงสะท้อนจากลูกค้า มาวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไข รวมทั้ง ยังร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ิมข้ึน เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้น
อย่างยั่งยืน 
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บทที่ 4 
การดำเนินการในการพัฒนา  

แผนยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาดของ อพวช. ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2567 
 
จากแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและตลาด ในปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2563) อพวช. จึงได้นำข้อมูล

การดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางจากแผนวิสาหกิจ อพวช. รวมทั้ง แผนแม่บทการสร้างความตระหนักด้าน 
วทน. ระยะที่ 3  พ.ศ. 2563 - 2565 มาศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นลูกค้า
และตลาดของ อพวช. ในปี พ.ศ. 2564 – 2567 และจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านลูกค้าและตลาดและ
เตรียมแผนปฏิบัติการของโครงการในแต่ละสำนัก/ศูนย์ ภายในองค์กรต่อไป ในปี พ.ศ. 2564 อพวช. ได้ดำเนินการ
แต่งตั้งคณะทำงานการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า  เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการที่
คำนึงถึงลูกค้าที่ใช้บริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมภาพลักษณ์ของ 
อพวช. โดยคณะทำงานการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าได้ดำเนินการจัดการประชุมหารือและประชุมเชิง
ปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลเดิมและศึกษาเพิ่มเติม รวมทั้งนำข้อมูลที่ได้จากรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและลูกค้าเพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและ
ตลาด 
 
➢ การกำหนดกลุ่มลูกค้าและส่วนแบ่งทางการตลาด 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทำงานการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า อพวช. และจาก
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารองค์กร ผู้อํานวยการสำนัก/กอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และลูกค้า คณะทำงานฯ ได้ร่วมกันจัดทำข้อมูลลูกค้าของ อพวช. โดยมีการจัดลำดับ วิเคราะห์กระบวนสำคัญตาม
ภารกิจของ อพวช. และจากโครงสร้างองค์กร โดยคัดเลือกจากกระบวนการสำคัญในการดำเนินงานของทุกภาค
ส่วนในองค์กรที่มีส่วนร่วมและมีความเกี่ยวข้องกับลูกค้า และจากการแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อพวช. จึงได้
ทบทวนการจัดกลุ่มลูกค้า ความสำคัญและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาดของ อพวช. ในปี พ.ศ. 2564 – 2567  

การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ
องค์กรตามกระบวนการต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากการดำเนินงาน
ของ อพวช. ทำให้สามารถจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อพวช. ทั้งภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อพวช.
ภายนอก ของ อพวช. ออกเป็นจำนวน 9 กลุ่ม ดังนี้  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

49 
 

 
จากการแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อพวช. สามารถกำหนดกลุ่มลูกค้า เพื่อดำเนินการใน แผน

ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาดของ อพวช. ในปี พ.ศ. 2564 – 2567 ได้แก่ 
▪ กลุ่มที่ 5: ลูกค้า / ผู้รับบริการภายนอก ของ อพวช. หมายถึง ผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงและใช้บริการ

จากการดำเนินงานของ อพวช. แบ่งเป็น  
- ลูกค้า / ผู้รับบริการ ณ พื้นที่ให้บริการของ อพ. (onsite) 
- ลูกค้า / ผู้รับบริการ ณ ช่องทางสื่อออนไลน์ของ อพ. (online) 

▪ กลุ่มที่ 9: กลุ่มคนทั่วไปท่ีไม่มีความเกี่ยวข้องกับ อพวช. หมายถึง กลุ่มผู้ที่ยังไม่รู้จัก อพวช. 
 
เพื่อให้การจัดลำดับความสำคัญของโครงการและกิจกรรม สอดคล้องกับแนวทางของแผนวิสาหกิจ อพวช.จึง
ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายของ แผน ฯ ดังนี้  
▪ ระยะที่ 1 ของแผน ฯ ปี พ.ศ.2564 – 2566: กลุ่มเป้าหมายในประเทศ/ปทุมธานีและปริมณฑล ได้แก่ 

กลุ่มนักเรียน โรงเรียน นักท่องเที่ยว ครอบครัว  
 

▪ ระยะที่ 2 ของแผน ฯ ปี พ.ศ.2567 : กลุ่มเป้าหมายในประเทศ/ปทุมธานีและปริมณฑล และกลุ่ม
ประเทศอาเซียน จีน เกาหลี และญี่ปุ่น ได้แก่ นักเรียน โรงเรียน นักท่องเที่ยว ครอบครัว 
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➢ การวิเคราะห์สถานภาพด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาดขององค์กร ด้วย SWOT Analysis 

การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย SWOT Analysis เป็นการประเมินสถานการณ์ สภาพแวดล้อมและปัจจัยทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์กร ประกอบด้วย จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน 
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และข้อจำกัด (Threats) โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์สถานภาพ
ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาดของ อพวช. ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5.1 การวิเคราะห์สถานภาพด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาดของ อพวช.  
 

จุดแข็ง (S: Strengths) จุดอ่อน (W: Weaknesses) 
1. อพวช. ได้รับการยอมรับและความน่าเชื่อถือจาก

ผู้รับบริการในส่วนของงานด้านวิชาการ การสื่อสาร
วิทยาศาสตร์และด้านธรรมชาติวิทยา  

2. อพวช. มีบริการด้านกิจกรรมที่สื่อองค์ความรู้ที่
หลากหลายสำหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และ
โรงเรียน 

3. อพวช. มีภาคเีครือข่ายและพันธมิตรความร่วมมือ
ด้านวิชาการท่ีเข้มแข็งสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน 
ครอบครัว และโรงเรียน ได้อย่างดี 

4. อพวช. มีอัตราค่าเข้าชมและค่ากิจกรรมทีร่าคาไม่
สูงมากเม่ือเทียบกับหน่วยงานเอกชน 

5. อพวช. มีฐานกลุ่มลูกค้าประจำ (Fan Club) และมี
ฐานข้อมูลลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน 
ครอบครัวและโรงเรียน   

6. อพวช. มีระบบการบริหารจัดการการเข้าชมอย่าง
เป็นมาตรฐาน และมีพ้ืนที่กว้างขวาง รองรับ
ผู้ใช้บริการจำนวนมากได้ 
 

1. อพวช. ยังขาดการบำรุงสถานที่ให้ทันสมัย พ้ืนที่
ภายนอกยังมีส่วนที่ยังไม่มีชีวิตชีวา 

2. อพวช. ยังขาดการทำตลาดเชิงรุกที่เจาะ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มและขาดการสานต่อความ
ร่วมมือทางการตลาดกับพ้ืนที่ในชุมชน 

3. ตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 
4. ขาดการจัดการระบบสารสนเทศด้านลูกค้าและตลาด 

และด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมการใช้งาน
ภายในองค์กรและขาดการบูรณาการการมีส่วนร่วม
ของส่วนงานในองค์กร  

5. ขาดกิจกรรมและโครงการที่ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายใหม่ในประเทศและขาดกิจกรรม
สำหรับลูกค้าต่างประเทศ (มีความเข้มแข็งในเฉพาะ
กลุ่มลูกค้าที่เป็นเด็ก เยาวชน ครอบครัวและโรงเรียน
ในประเทศ)  

6. ขาดรูปแบบกลไกการบริการจัดการด้านการตลาด
และประชาสัมพันธ์ที่เป็นระบบ 

7. ขาดการให้บริการลูกค้าท่ีครบวงจร โดยยังขาดการ
ติดตามก่อนเข้าชมและการบริการหลังการเยี่ยมชม 

8. ขาดการให้บริการในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกท่ี
ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มเช่น 
ความหลากหลายของอาหาร พ้ืนที่สำหรับผู้บกพร่อง
ทางร่างกาย 
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โอกาส (O: Opportunities) ข้อจำกัด (T: Threats) 
1. รัฐบาลให้การสนับสนุนแหล่งทุนด้านวิทยาศาสตร์

ในการดำเนินงาน เพ่ิมโอกาสให้สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ได้มากขึ้น 

2. นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนมีมากข้ึนเป็นการเพ่ิมโอกาสให้ลูกค้ามา
เรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์ 

3. สังคมไทยเริ่มตื่นตัวและยอมรับสิ่งแปลกใหม่ เพ่ิม
โอกาสให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 
ๆ ได้มากข้ึน 

4. มีตลาดเฉพาะ เป็นโอกาสให้สร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบ
โจทย์ความต้องการเฉพาะกลุ่ม สร้างโอกาสการทำ
การตลาดเชิงรุกแบบเฉพาะกลุ่มได้ 

5. การมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ช่วยให้การนำเสนอ
เนื้อหาในนิทรรศการน่าสนใจและสามารถสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ให้เข้าถึงและเข้าง่ายขึ้น 

 

1. ระเบียบข้อบังคับเรื่องของการระดมทุน การรับ
บริจาคจากประชาชนแก่องค์กรภาครัฐที่กำหนดทำให้
ไม่สามารถให้มีการรับบริจาคในทรัพยากรเท่าท่ีควร 
และมีขั้นตอนมาก 

2. ข้อกำหนดเรื่องนโยบายใช้การข้อมูลทางดิจิทัล การ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้การสำรวจข้อมูลอาจไม่
สามารถทำได้ครบถ้วนและการนำข้อมูลไปใช้ได้ยาก
ขึ้น 

3. ภัยธรรมชาติอาจส่งผลให้ประชาชนมีกำลังซื้อลดลง 
และงดการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรม
นอกสถานที่ 

4. วัฒนธรรมการท่องเที่ยวกับพิพิธภัณฑ์ของไทยยังไม่
มากเท่าที่ควร 

5. การเติบโตของเนื้อหาความรู้บนออนไลน์ OTT (Over 
the top) ทำให้ลูกค้ามีช่องทางการรับข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ที่หลากหลายและมีทางเลือกมากขึ้น 

 
➢ จุดแข็ง (Strengths) 

S1 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
• มีเครือข่ายพันธมิตรด้านวิชาการที่หลากหลายจากหลายภาคส่วน ทั้งในและต่างประเทศที่เข้มแข็ง ที่

สามารถร่วมมือในการดำเนินโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน ครอบครัว และโรงเรียน 
• อพวช. ได้รับการยอมรับและความน่าเชื่อถือจากผู้รับบริการในส่วนของงานด้านวิชาการ การสื่อสาร

วิทยาศาสตร์และด้านธรรมชาติวิทยา  
• อพวช. มีผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายสำหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และโรงเรียน และทำให้

สร้างความร่วมมือได้กับหน่วยงานพันธมิตรทางวิชาการและพันธมิตรทางธุรกิจ กลุ่มผู้ลงทุนและ
ผู้สนับสนุน 

• อพวช. มีอัตราค่าเข้าชมและค่ากิจกรรมที่ราคาไม่สูงมากเมื่อเทียบกับหน่วยงานอ่ืน มกีำหนดเวลาเปิด
ให้บริการอย่างสม่ำเสมอแม้ในวันหยุดราชการ 

• มีการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ที่เข้มแข็ง 
S2 สิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่ 
• อาคารพิพิธภัณฑ์มีความโดนเด่นด้านสถาปัตยกรรม 
• มีพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งมีมาตรฐานระดับสากลที่ได้รับความนิยม สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้

จำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน 
• เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางเลือก สำหรับครอบครัว เหมาะสำหรับผู้เข้าชมทุกช่วง

วัย ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่าย 
• พ้ืนที่โดยรอบกว้างขวาง สามารถปรับปรุงให้ใช้ประโยชน์ได้มาก 
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S3 ด้านระบบและการบริหารจัดการทรัพยากร  
• อพวช. มีฐานกลุ่มลูกค้าประจำ (Fan Club) และมีฐานข้อมูลลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน 

ครอบครัวและโรงเรียน   
• อพวช. มีระบบการบริหารจัดการการเข้าชมอย่างเป็นมาตรฐาน และมีพื ้นที ่กว้างขวาง รองรับ

ผู้ใช้บริการจำนวนมากได้ 
• เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นบริการของรัฐ ที่ให้บริการฟรีสำหรับเยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ  

S4 องค์ความรู้ นิทรรศการ กิจกรรม 
• มีองค์ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา และการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่เป็นความเชี่ยวชาญหลักขององค์กร 
• นิทรรศการมีการเชื่อมโยงจากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา มีอุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ ที่

น่าสนใจ มีประโยชน์ ทันสมัย  
• มีคาราวานวิทยาศาสตร์ และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ที่สามารถให้บริการสู่ชุมชนนอกพื้นที่ อพวช. (ให้กับ

ลูกค้าท่ีไม่สามารถเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์) 
• มีกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ อพวช. และทั่ว

ประเทศ และมีการจัดกิจกรรมทุกเทศกาลอย่างต่อเนื่อง 
S5 บุคลากร  
• อพวช. มีนักวิชาการท่ีมีความเชี่ยวชาญ ความรู้ความสามารถในด้าน วทน. หลากหลายสาขาและ

สามารถให้คำแนะนำได้อย่างน่าเชื่อถือ 
• มีนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ มืออาชีพ รู้ลึกรู้จริง 

 
➢ จุดอ่อน (Weaknesses) 

W1 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
• ขาดการให้บริการลูกค้าที่ครบวงจร โดยยังขาดการติดตามก่อนเข้าชมและการบริการหลังการเยี่ยมชม 
• ขาด Call Center ที่จะให้ข้อมูลได้ชัดเจน 
• ขาดช่องทางติดต่อออนไลน์ ที่เป็นระบบชัดเจน เพ่ือตอบสนองความต้องการ/ข้อร้องเรียนของลูกค้าที่

เป็นระบบมากขึ้น 
W2 สิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที ่
• ขาดการบำรุงสถานที่ให้ทันสมัย พื้นที่ภายนอกยังมีส่วนที่ยังไม่มีชีวิตชีวา  ขาดการให้บริการแบบ

สถานที่ท่องเที่ยว (การให้บริการ ด้านบุคลากร) ยังไม่มีจุดแลนด์มาร์คท่ีน่าสนใจสำหรับกลุ่มคนที่ชอบ
ท่องเที่ยวและถ่ายภาพ 

• ขาดการให้บริการในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
เช่น ความหลากหลายของอาหาร พ้ืนที่พักผ่อน พ้ืนที่สำหรับผู้พิการ/รถเข็นเด็ก/ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

• ยังเป็นสถานที่สำหรับเด็กและโรงเรียนเป็นหลัก ยังไม่เข้าถึงกลุ ่มคนทั่วไปที ่ไม่มีครอบครัว/
นักท่องเที่ยวมากนัก 

• การเดินทางมายัง อพวช  ไม่สะดวกสำหรับผู้เข้าชมที่เดินทางด้วยรถบริการสาธารณะ ที่ตั้งอยู่ห่างไกล 
ขาดการคมนาคมขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงได้สะดวก ทำให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจเลือกไปในสถานที่ที่
เดินทางสะดวกกว่า 
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W3 ระบบและการบริหารจัดการทรัพยากร  
• ขาดรูปแบบกลไกการบริการจัดการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่เป็นระบบ และขาดการ

วางแผนงานที่ขัดเจนเรื่องการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์  
• ขาดการทำตลาดเชิงรุกที ่เจาะกลุ ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ ่มและขาดการสานต่อความร่วมมือทาง

การตลาดกับพ้ืนที่ในชุมชน ตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 
• ขาดการทำตลาดและประชาสัมพันธ์ในส่วนของ Highlight อพ. สู่กลุ่มเป้าหมาย  
• รูปแบบการประชาสัมพันธ์ สื่อ Social Media ของ อพวช. ยังไม่เป็นที่รู้จัก 
• ขาดการสร้างการรับรู้ที่เข้าถึงกลุ่มรอบ อพวช. และจังหวัดปทุมธานี (ยังไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง) 
• ขาดการจัดการระบบสารสนเทศด้านลูกค้าและตลาด และด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมการใช้

งานภายในองค์กร 
• ขาดระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ทางการตลาดในทุกมิติ เช่น การใช้ฐานข้อมูลลูกค้าและข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ อพ. มาประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ตอบโจทย์ลูกค้าในองค์กรอย่างเป็นระบบ 
• การสร้างเครือข่ายด้านสื่อมวลชนยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย 
• ขั้นตอนในการให้บริการมีความซับซ้อน เมื่อเทียบกับการบริการของเอกชน ทำให้ผู้มาใช้บริการไม่

พอใจในความล่าช้า 
W4 องค์ความรู้ นิทรรศการ กิจกรรม 

• การวางแผนล่วงหน้าระยะยาวระหว่างการพัฒนานิทรรศการ และงานทางการตลาด/ประชาสัมพันธ์ 
ยังไม่ได้ทำร่วมกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถนำไปวางแผนการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ และดึงดูดและตอบโจทย์ผู้สนับสนุนในการร่วมลงทุน/สนับสนุนในนิทรรศการ  

• นิทรรศการถาวรมีการเปลี่ยนแปลงช้า ทำให้ขาดโอกาสการมาเยี่ยมชมซ้ำจากลูกค้ากลุ่มเดิม ชิ้นงาน
เป็นของจำลองให้ความรู้สึกเรียบไม่ตื่นตา ไม่ค่อยเปลี่ยนการนำเสนอ ยังมีนิทรรศการลักษณะเดิม
เป็นเวลานาน  

• ขาดการนำเสนอนิทรรศการทางออนไลน์ที่น่าสนใจและมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของ collection ที่
ยังไม่ได้ทำออนไลน์ใหม่ (เพ่ือเพ่ิมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย) 

• ขาดการพัฒนากิจกรรมที่เชื่อมโยงกับ นิทรรศการถาวร ในพิพิธภัณฑ์ เพ่ือสร้างความแปลกใหม่และ
เพ่ิมโอกาสในการมาเยี่ยมชมซ้ำของผู้เข้าชมได้ 

• กิจกรรมสันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ หรือการจัดกิจกรรมภายนอกอาคารยังมีน้อย 
• ขาดกิจกรรมและโครงการที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายใหม่ในประเทศและขาดกิจกรรมสำหรับลูกค้า

ต่างประเทศ (มีความเข้มแข็งในเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นเด็ก เยาวชน ครอบครัวและโรงเรียนใน
ประเทศ) กิจกรรมที่มีเน้นสำหรับเด็กและโรงเรียนเป็นหลัก ยังไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายอื่น โดย
กิจกรรมทางออนไลน์เน้นเฉพาะกลุ่มเด็กและครอบครัว ยังไม่เข้าถึงกลุ่มอ่ืน (เช่น วัยรุ่น หรือคนที่ไม่
สนใจวิทยาศาสตร์) (ควรเพ่ิมกิจกรรมเชิงสาระบันเทิง) เช่นการปรับความยาวของกิจกรรมออนไลน์ ที่
ตอบโจทย์สื่อที่ อพวช. มีอยู่ 

• การนำเสนอเนื้อหาของพิพิธภัณฑ์ กิจกรรม และพ้ืนที่การให้บริการ ยังไมส่ามารถให้บริการกลุ่มของผู้
พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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W5 บุคลากร  
• ขาดการบูรณาการการมีส่วนร่วมในงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ภายในส่วนงานในองค์กร 
• ยังมีบุคลากรในส่วนงานการผลิตสื่อ (Production House) ไม่เพียงพอ (ท้ังจำนวนคนและทักษะ) 
• กลไกการทำงานยังไม่ชัดเจนและยังไม่คล่องตัวทันต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น การ

จัดการสื่อออนไลน์/onsite (ควรจัดทำคู่มือการทำงานที่ชัดเจน) 
• ขาดกลไกการทำงานที่เป็นระบบในส่วนของการให้ข้อมูลกับลูกค้าในพ้ืนที่นิทรรศการและกิจกรรม  
• จำนวนนักวิชาการ ด้าน วทน. ยังไม่เพียงพอต่อการผลิตองค์ความรู้ต่าง ๆ ของ อพวช. เช่น 

นักวิชาการด้าน FUTURIUM รวมถึงอัตรากำลังคน 
• เจ้าหน้าที่ให้บริการไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าชม ยังไม่สามารถให้บริการลูกค้าต่างประเทศ ได้เต็ม

รูปแบบ 
  
➢ โอกาส (Opportunities) 

O1 นโยบาย 
• รัฐบาลให้การสนับสนุนแหล่งทุนด้านวิทยาศาสตร์ในการดำเนินงาน สามารถเพิ่มโอกาสให้พัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่มากขึ้น 
• นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเรียนรู้นอกห้องเรียนมีมากขึ้นเป็นการเพิ่มโอกาสให้ลูกค้ามา

เรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์ และทำให้กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนเพื่อเรียนรู้นอก
สถานทีม่ากขึ้น 

• นโยบายการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทำให้มีความร่วมมือกับ
หน่วยงานในกระทรวงมากขึ้น ทำให้สามารถมีผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่มากขึ้นที่สามารถตอบโจทย์
ลูกค้าได้มากขึ้น เช่น ร่วมมือกับภาควิชาเคมี ภาควิชาศิลปะเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
ความร่วมมือกบัมหาวิทยาลัยที่พร้อมจะร่วมมือทางวิชาการมากข้ึน 

• นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ชาติ ให้ความสำคัญกับการสร้างคนและพัฒนา วทน. สามารถเชื่อมโยง
กับกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์และบริการ 

O2 สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
• สังคมไทยเริ่มตื่นตัวและยอมรับสิ่งแปลกใหม่ เพิ่มโอกาสให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 

ได้มากขึ้น 
• สังคมออนไลน์ปัจจุบันทำให้สามารถเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ หรือ social media ได้สะดวก และ

รวดเร็วขึ้น และมีต้นทุนต่ำลงเป็นโอกาสให้สร้างรับรู้ทางสื่อออนไลน์ได้มากขึ้น 
• การมีความต้องการเฉพาะด้านหรือความต้องการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน (Niche market) เป็น

โอกาสให้สร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะกลุ่มและโอกาสการทำการตลาดเชิงรุกแบบ
เฉพาะกลุ่มได ้(Customize Program) 

• สังคมไทยมีมีพฤติกรรมที่จะศึกษาหรือค้นหาข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้า 
หรือการเลือกไปในสถานที่ต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจมากขึ้น การรีวิวสินค้าจากคนใกล้ชิด คนรู้จัก คนที่มี
อิทธิพลทางสังคม หรือ influencer  ทำให้มีโอกาสในการพัฒนาสื่อเพื่อการส่งเสริมการตลาดใน
ช่องทางใหม่มากข้ึนด้วย 
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• การเปลี่ยนแปลงยุคของผู้บริโภค โดยเฉพาะการใช้เงินในการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับ
เด็ก (ในปัจจุบันเยาวชนและผู้ปกครองให้ความสนใจการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเสริมความรู้
ทักษะพิเศษมากขึ้น ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษา ด้านศิลปะ 

• ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ มีราคาสูง โดยพิพิธภัณฑ์ อพวช. ยังมีราคาที่ไม่สูงมาก 
และคุ้มค่าแก่การมาเรียนรู้นอกห้องเรียน 

• ระบบการเรียนรู้ทั้งในระบบ ทั้งโรงเรียนไทย โรงเรียนนานาชาติ และนอกระบบ (Home school) มี
เพ่ิมมากข้ึน ทำให้คนแสวงหาแหล่งเรียนรู้มีเพ่ิมมากข้ึน  

• การขยายตัวของเมือง ทำให้มีหมู่บ้าน ชุมชน และประชากร ทำให้เกิดเครือข่ายชุมชนในพื้นท่ีโดยรอบ 
อพวช. มากขึ้น ซึ่งสามารถเป็นจุดประชาสัมพันธ์ของ อพวช. สามารถทำความร่วมมือ และขยาย
โอกาสทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น 

• แนวโน้มการท่องเที่ยว สังคมไทย ให้ความสนใจแหล่งท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์มากขึ้น ทำให้ อพวช. มี
โอกาสมากขึน้ 

O3 ระบบและการบริหารจัดการทรัพยากร 
• เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำให้การนำเสนอเนื้อหาในนิทรรศการน่าสนใจและสามารถสื่อสารวิทยาศาสตร์

ให้เข้าถึงและเข้าง่ายขึ้น 
• มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อปรับปรุงขั้นตอนหรือกระบวนการบริการให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 
• ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้จ่ายด้วย e-banking มากขึ้น ส่งผลให้มีการใช้จ่ายผ่าน

ระบบออนไลน์มากขึ้น ช่วยลดต้นทุนการจัดการ และทำให้การบริการสะดวกรวดเร็วขึ้น 
• การมี Course online ที่มากขึ้นและเริ่มมีคนให้ความสนใจ ทำให้สามารถจัดทำ course online ได้

และทำให้ลูกค้าสามารถ Feedback ความพึงพอใจในระบบออนไลน์ ซึ่ง อพวช. สามารถจัดการได้ไว 
 

 
➢ ข้อจำกัด (Threats) 

T1 นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
• ระเบียบข้อบังคับเรื่องของการระดมทุน การรับบริจาคจากประชาชนแก่องค์กรภาครัฐที่กำหนดทำให้

ไม่สามารถให้มีการรับบริจาคในทรัพยากรเท่าท่ีควรและมีขั้นตอนมาก กฎหมายไม่เอ้ืออำนวยต่อการ
ระดมทุนในภาคประชาชน ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของรัฐได้  

• อัตรากำลังคนที่ไม่เพียงพอ เชื่อมโยงถึงงบประมาณของภาครัฐ งบประมาณของรัฐบาลที่ลดลงทำให้
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง  

• ข้อกำหนดเรื่องนโยบายใช้การข้อมูลทางดิจิทัล การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้การสำรวจข้อมูลอาจ
ไม่สามารถทำได้ครบถ้วนและการนำข้อมูลไปใช้ได้ยากข้ึน 

• ความไม่แน่นอนทางการเมือง ทำให้นโยบายการทำงานและงบประมาณเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนแปลง
บ่อยเป็นอุปสรรคต่อการวางแผนการตลาดระยะยาว  

      T2 สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
• ภัยธรรมชาติอาจส่งผลให้ประชาชนมีกำลังซื้อลดลง และงดการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรม

นอกสถานที่ 
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• วัฒนธรรมการท่องเที่ยวกับพิพิธภัณฑ์ของไทยยังไม่มากเท่าที่ควร ประชาชนทั่วไปยังไม่เห็น
ความสำคัญของพิพิธภัณฑ์ และทศันคติของคนทั่วไปต่อพิพิธภัณฑ์ไม่จูงใจเท่ากับไปเที่ยวที่
ห้างสรรพสินค้า สวนน้ำ สวนสนุก 

• การเติบโตของเนื้อหาความรู้บนออนไลน์ทำให้ลูกค้ามีช่องทางการรับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่
หลากหลายและมีทางเลือกมากข้ึน มีคู่แข่งมากขึ้น  

• มีเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาเกิดข้ึน เช่น ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม) หรืออุบัติภัย โรคระบาดจากโควิด - 
19 ทำให้ลูกค้าหลัก คือกลุ่มโรงเรียน มีการปรับรูปแบบในการเดินทางทัศนศึกษา 

• มีพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้คู่แข่ง รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ิมข้ึน แหล่งท่องเที่ยวเอกชน หรือแหล่ง
เรียนรู้ที่เป็นคู่แข่ง มีการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในจัดการระบบบริการ และการสื่อสาร เข้าถึง
กลุม่เป้าหมายได้รวดเร็ว และน่าสนใจมากกว่า มีการเติบโตของคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน เช่น พิพิธภัณฑ์
ธรณีวิทยา สวนสัตว์ที่กำลังจะเกิดข้ึน 

• Lifestyle ของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป อัตราการเกิดของ
เด็กลดลง อาจต้องปรับรูปแบบการนำเสนอเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายกลุ่มมากขึ้น 

T3 ระบบและการบริหารจัดการทรัพยากร 
• การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่บ่อย ทำให้ อพวช. อาจจะยังไม่

สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้เร็วเท่าท่ีควร  
• การผลิตสื่อในยุคปัจจุบัน ต้องอยู่ในกระแสสังคมทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ และมีการ

เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว มีกระแสใหม่ ๆ มาทดแทนตลอดเวลา 
• เทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อสังคมออนไลน์ สามารถส่งผลกระทบทางลบต่อชื่อเสียงองค์กร ได้อย่าง

รวดเร็วหากเกิดปัญหา ข้อพิพาท หรือข้อร้องเรียน 
 

➢ การระบุความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการลูกค้า 
ความต้องการ ความกังวลและความคาดหวังของลูกค้าในแต่ละกลุ่มมีความหลากหลายและแตกต่างกัน 

เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวัง รวมทั้งลดความกังวลของลูกค้าได้อย่าง
ครอบคลุมทั่วถึง องค์กรจะต้องเตรียมรับมือกับความท้าทายและเตรียมความพร้อมขององค์กรและบุคลากรในการ
ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ เพ่ือให้กระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
ของ อพวช. มีประสิทธิภาพ การระบุความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ
จึงต้องคำนึงถึง ประเด็นที่มีความสำคัญต่อ ความต้องการ ความกังวลและความคาดหวังของลูกค้าแยกตาม
กลุ่ม เพื่อนำมาทำการวิเคราะห์ ประเมินผล และจัดทำกระบวนการควบคุมให้หน่วยงานใน อพวช. มีการสร้าง
ความสัมพันธ์ในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกัน และให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 
รวมทั้ง การทบทวนกระบวนการสร้างความสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแล
กิจการที่ดขีององค์กรด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด และการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวมขององค์กร  

 
เพื่อให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ มีความสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียในส่วนของการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้รับบริการ  จึงได้ทำการสำรวจเพื่อรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าและ
ผู้รับบริการ ที่ได้รับผลกระทบและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ อพวช. และการมีส่วนร่วมในการให้ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านการทำแบบสอบถาม เพื่อให้การบริหารจัดการลูกค้าและตลาดมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นและนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานของ อพวช. อย่างยั่งยืน โดยมีจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจในนามของ
บุคคล 122 คน และมีสรุปความคิดเห็น ดังนี้ 
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กลุ่มลูกค้า/ผู้รับบริการ (ภายนอก)  
ประเด็นหลัก ความคิดเห็น  

ด้านการสื่อสารและ
เผยแพร่องค์ความรู้ 

ความต้องการ 
• เผยแพร่งานวิจัยที่ผ่านการรับรองให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
• จัดทำสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กในราคาย่อมเยาว์ 
• เพ่ิมการสื่อสารประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่สนใจของสังคมเพ่ิมมากข้ึน 
• จัดการสื่อสารองค์ความรู้ให้กับโรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

 
ความคาดหวัง 
• ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับประชาชน สามารถเข้าถึงง่ายและท่ัวถึงทุกพ้ืนที่

ของประเทศไทย 
• การนำเสนอความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน ที่มีการลงมือทำ

ได้จริง เพ่ือเยาวชนทุกคนในประเทศไทย 
ด้านการส่งเสริม สร้างแรง
บันดาลใจ และความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 

ความคาดหวัง 
• ส่งเสริมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มากกว่านี้ 
• จัดให้มีการสนับสนุนส่งเสริมให้คนไทยมีอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

ด้านการพัฒนานิทรรศการ 
กิจกรรม และข้อมูลด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม  

ความต้องการ 
• ปรับปรุงชิ้นงานนิทรรศการและอุปกรณ์ ให้สามารถใช้งานได้ดีเสมอ 
• พัฒนากิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมต้นเพ่ิมมากข้ึน 
• จัดกิจกรรมเชิง Hand-on เพ่ิมมากขึ้น 
• พัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบอออนไลน์มากขึ้น 
• มีการให้บริการหูฟังสำหรับการนำชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ 

 
ความคาดหวัง 
• พัฒนาเทคนิคการนำเสนอ และข้อมูลนิทรรศการและกิจกรรมให้น่าสนใจและ

ทันสมัยตลอดเวลา 
• พัฒนากิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ให้ครอบคลุมทุกช่วงวัย รวมทั้งมีความ

หลากหลายของกิจกรรม 
• จัดให้มกีิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชน ผ่านระบบออนไลน์โดยสามารถใช้อุปกรณ์

ในบ้านร่วมทำกิจกรรมได้ 
• จัดให้บริการกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบเต็มวันที่ผู้ปกครองสามารถฝากบุตร

หลานไว้ได้ 
ด้านการให้บริการ 
 

ความต้องการ 
• จัดให้มีการให้บริการผ่านระบบออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน 
• เพ่ิมการบริการที่รับประทานอาหารให้หลากหลาย 
• อำนวยความสะดวกในพ้ืนที่จอดรถในร่มให้มากข้ึน และจัดทำทางเชื่อมในร่ม

ระหว่างอาคาร 
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ประเด็นหลัก ความคิดเห็น  
• จัดทำนิตยสาร อพวช. เป็นไฟล์ดิจิทัล 
• พัฒนาบุคลากรในการให้บริการเพิ่มมากข้ึน 
• เพ่ิมจำนวนห้องน้ำในการให้บริการหอพักสำหรับนักเรียน 
• ปรับปรุงการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
ความคาดหวัง 
• ปรับปรุงการคมนาคมขนส่งให้สะดวกในการเข้าถึงมากข้ึน 
• จัดให้มีการบริการนิทรรศการและกิจกรรมนอกสถานที่เพ่ิมมากขึ้น 

ด้านการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ 

ความต้องการ 
• ปรับปรุงงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับรู้การดำเนินงานของ 

อพวช. เพิ่มมากข้ึน 
• จัดให้มีการสื่อสารในลักษณะที่ อพวช. ควรเป็นสถานที่ท่ีเด็กไทยทุกคนต้องมา

อย่างน้อย 1 ครั้งในชีวิต 
 
 

กลุ่มบุคคลทั่วไปท่ียังไม่รู้จัก อพวช. และยังไม่มีความเกี่ยวข้องกับ อพวช. (ลูกค้าในอนาคต) 
ประเด็นหลัก ความคิดเห็น  

ด้านการสื่อสารและ
เผยแพร่องค์ความรู้ 

ความต้องการ 
• เพ่ิมเติมด้านการสื่อสารให้กว้างข้ึนไม่เฉพาะเจาะจงเพียงด้านการศึกษาเท่านั้น 
• มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการนำเสนอและเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 
• พัฒนาด้านการสื่อสารให้ทั่วถึงประชาชนไทยทุกพ้ืนที่ 
• เพ่ิมกล ุ่มเป้าหมายในการให้ความรู้ให้ครอบคลุมทุกช่วงวัย 
 
ความคาดหวัง 
• นำงานวิจัยมาใช้งาน และทำให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศให้ได้มากท่ีสุด 

ด้านการส่งเสริม สร้างแรง
บันดาลใจ และความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 

• สร้างแรงจูงใจให้เยาวชนสนใจความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น 

ด้านการให้บริการ 
 

ความต้องการ 
• ปรับปรุงบรรยากาศภูมิทัศน์รอบนอกอาคารให้ร่มรื่นผ่อนคลาย 
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บทท่ี 5 
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด อพวช. ปี 2564 - 2567 

 
จากการวิเคราะห์สถานภาพการจัดการด้านลูกค้าและตลาด การระบุกลุ่มลูกค้าขององค์กร การ

กำหนดขอบเขตของการมุ่งเน้นและบริหารจัดการกับกลุ่มลูกค้า และการวิเคราะห์ช่องว่างในการดำเนินงาน ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทำงานการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า อพวช. จากความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารองค์กร ผู้อํานวยการสำนัก/กอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง และจากการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าผู้รับบริการของ อพวช. จึงดำเนินการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและ
ตลาด กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันขององค์กร ได้ดังนี้  
 
➢ วิสัยทัศน์ขององค์กรด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 

 เป็นองค์กรที่สร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ ที่ใส่ใจความต้องการและสร้างความ
ผูกพันกับลูกค้าอย่างยั่งยืน 

  
➢ เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 

1. เพ่ือให้ อพวช. เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งเรียนรู้เชิงสาระบันเทิง (Edutainment) 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านธรรมชาติวิทยาระดับอาเซียน  

2. เพ่ือเพ่ิมการรับรู้และเพ่ิมจำนวนผู้รับบริการของ อพวช. ให้มากข้ึน  
3. เพ่ือสร้างความพึงพอใจและตอบความคาดหวังของผู้ใช้บริการให้มากขึ้น  
4. เพ่ือสร้างรายได้และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร  
5. เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมไทย 
 

➢ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด อพวช. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างภาพลักษณ์ของ อพวช. ในฐานะแหล่งเรียนรู้เชิงสาระบันเทิงระดับอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานความต้องการของลูกค้าและตลาด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด ของ อพวช. ปี พ.ศ. 2564 - 2567 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างภาพลักษณ์ของ อพวช. ในฐานะแหล่งเรียนรู้เชิงสาระบันเทิง (Edutainment) 
ระดับอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 1: เผยแพร่ภาพลักษณ์ของ อพ. ตามแผนการจัดการ Rebranding ขององค์กร โดยการ
เผยแพร่กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการ การสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ขององค์กรให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ อพวช. ตามแผนการจัดการด้าน Rebranding  
 
กลยุทธ์ที ่ 2  ประชาสัมพันธ์และทำการตลาดเชิงรุกกับลูกค้าทั ้งในและต่างประเทศ ทำแผนการ
ประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดเชิงรุก การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่เจาะกลุ่มเป้าหมายและตรงความ
ต้องการ  (Target Marketing)  เพื่อสร้างการรับรู้ดึงดูดความสนใจ และเพิ่มอัตราการใช้บริการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ  
 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างจุดขายจากความเป็นเอกลักษณ์ของ อพวช. การนำจุดแข็งด้านวิชาการ กิจกรรม และ
ผลิตภัณฑ์ มาพัฒนาต่อยอดเป็นจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของ อพวช. เช่นสร้างบุคคลต้นแบบ (Role Model) 
จากผู้เชี่ยวชาญ อพวช.  
 
ในประเด็นยุทธศาสตร์นี้ (SO) พิจารณาจากการที่ อพวช. มีภาพลักษณ์เฉพาะตัวด้านวิชาการ ได้รับการ
ยอมรับและความน่าเชื่อถือจากผู้รับบริการในส่วนของงานด้านวิชาการ การสื่อสารวิทยาศาสตร์และด้าน
ธรรมชาติวิทยา มีเครือข่ายพันธมิตรด้านวิชาการที่หลากหลายจากหลายภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศที่
เข้มแข็ง ที่สามารถร่วมมือในการดำเนินโครงการต่าง ๆ รวมทั้งความโดดเด่นในพิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่
มาตรฐานระดับสากลสามารถรองรับลูกค้าจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน และจากการที่ยังขาดการทำ
ตลาดเชิงรุกที่เจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มและขาดการสานต่อความร่วมมือทางการตลาดกับพื้นที ่ใน
ชุมชน โดยใช้โอกาสที่มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเรียนรู้นอกห้องเรียนมีมากขึ้นเป็นการเพ่ิม
โอกาสให้ลูกค้ามาเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์ และการที่สังคมไทยเริ่มตื่นตัวและยอมรับสิ่งแปลกใหม่ เพิ่มโอกาสให้
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ได้มากขึ ้น รวมทั้งการมีตลาดเฉพาะ เป็นโอกาสให้สร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะกลุ่ม สร้างโอกาสการทำการตลาดเชิงรุกแบบเฉพาะกลุ่มได้ 
 
และประเด็นยุทธศาสตร์นี้ ยังสอดคล้องกับแนวทางของแผนวิสาหกิจ อพวช. ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการมุ่งสู่เสาหลักด้านการจัดการองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพลเมือง ในส่วนของกลยุทธ์ด้านการ
พัฒนาการสื่อสารวิทยาศาสตร์เพื่อตอบโจทย์สังคมซึ่งเป็นการสร้างจุดขายจากความเป็นเอกลักษณ์ของ 
อพวช.  และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ ในส่วนของกลยุทธ์การ
พัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่เพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการและการขยายโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ด้วย
นวัตกรรม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาด้านการบริการในทุกจุดสัมผัส (Touch Point) เพื่อสร้างความพึง
พอใจและความประทับใจ โดยพัฒนา ปรับปรุง และให้ความสำคัญกับทุกจุดสัมผัสของลูกค้าทั้งด้านการ
บริการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ อพวช. เพ่ือสร้างความม่ันใจว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจในทุกจุดตลอด
การเดินทางและการมาใช้บริการ (Customer Journey) 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการ โดยการพัฒนา ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการให้บริการที่ทันสมัย และรวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
กลยุทธ์ที่ 3  สร้างวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาบุคลากรที่มีลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer Centric) โดย
เน้นด้านทุนมนุษย์ ทรัพยากรมนุษย์ บุคลากรขององค์กร สร้างวัฒนธรรมและปลูกฝัง Service Mind ให้แก่
เจ้าหน้าที่ อพวช. เพื่อสร้างความเข้าใจลูกค้าและผู้ใช้บริการ (Empathy) และนำมาปรับปรุง พัฒนาการ
ดำเนินงานด้านการบริการและการตลาดที่ตอบโจทย์แก่ผู้ใช้บริการ 
 
ในประเด็นยุทธศาสตร์นี้ พิจารณาจากการที่ อพวช. ควรต้องมีการรจัดการระบบสารสนเทศด้านลูกค้าและ
ตลาดและด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมการใช้งานภายในองค์กรและขาดการบูรณาการการมีส่วนร่วม
ของส่วนงานในองค์กร และโอกาสในการมีเทคโนโลยีใหม่เกิดข้ึนทำให้บุคลากรสามารถนำมาใช้เพ่ือปรับปรุง
ขั้นตอนหรือกระบวนการบริการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีการจัดทำยุทธศาสตร์นี้เพื่อปรับปรุงแก้ไขใน
ส่วนของบุคลากรในองค์กรที่ยังขาดกลไกการทำงานชัดเจนและทันต่อการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า รวมทั้งการให้ข้อมูลกับลูกค้าในพ้ืนที่นิทรรศการ และการสนับสนุนของรัฐบาลในการให้แหล่งทุนด้าน
วิทยาศาสตร์ในการดำเนินงาน เพ่ิมโอกาสให้สามารถพัฒนาบริการใหม่ ๆ ได้มากข้ึน 

 
และประเด็นยุทธศาสตร์นี้ ยังสอดคล้องกับแนวทางของแผนวิสาหกิจ อพวช. ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างประสบการณ์มหัศจรรย์สุดล้ำแห่งวิทยาศาสตร์ ในส่วนของกลยุทธ์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการของพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และด้านการพัฒนาความ
ผูกพันระยะยาว และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขับเคลื่อนองค์การพลวัตที่ชาญฉลาด ในส่วนของกลยุทธ์ด้าน
การเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ให้พร้อมสำหรับศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาระบบดิจิทัลให้รองรับ
ภารกิจขององค์กรในการพัฒนาธุรกิจ 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานความต้องการของลูกค้าและตลาด 
กลยุทธ์ที่ 1 สำรวจและวิจัยข้อมูลด้านลูกค้าและการตลาด โดยการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ ตีความ และ
รายงานข้อมูลทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ อพวช. เพื่อนำมาใช้ประกอบการวางแผน
และการตัดสินใจทางการตลาด ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการทำให้การดำเนินงานด้านธุรกิจของ อพวช.  
รวมถึง สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานความต้องการของลูกค้าและตลาด การต่อยอดจากการสำรวจ
และวิเคราะห์ตลาดในกลยุทธ์ที่ 1 โดยนำมาปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการ เพ่ือตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 
 
ในประเด็นยุทธศาสตร์นี้ พิจารณาจากการที่ อพวช. มีบริการด้านกิจกรรมที่สื่อองค์ความรู้ที่หลากหลาย
โดยเฉพาะสำหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และโรงเรียน มีระบบการบริหารจัดการการเข้าชมอย่างเป็น
มาตรฐาน มีฐานกลุ ่มลูกค้าประจำ (Fan Club) และมีฐานข้อมูลลูกค้าโดยเฉพาะกลุ ่มเด็ก เยาวชน 
ครอบครัวและโรงเรียน มีพื้นที่กว้างขวางรองรับผู้ใช้บริการจำนวนมากให้ตรงความต้องการของลูกค้าได้ 
โดยการดำเนินการในยุทธศาสตร์นี้เพื่อเตรียมการรับมือกับสถานการณ์การเติบโตของเนื้อหาความรู้ในสื่อ
ต่าง ๆ จากคู่แข่งที่ทำให้ลูกค้ามีช่องทางการรับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายและมีทางเลือกมากข้ึน 
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และการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดที่ต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเตรียมผลิตภัณฑ์และบริการที่
เหมาะสมกับสถานการณ์จากภัยธรรมชาติหรือโรคระบาดที่อาจส่งผลให้ประชาชนมีกำลังซื้อลดลง และงด
การใช้จ่ายในการท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมนอกสถานที่ 
 
และประเด็นยุทธศาสตร์นี้ ยังสอดคล้องกับแนวทางของแผนวิสาหกิจ อพวช. ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างประสบการณ์มหัศจรรย์สุดล้ำแห่งวิทยาศาสตร์  ในส่วนของกลยุทธ์ด้านการพัฒนานิทรรศการ หรือ
กิจกรรมเสริมศึกษา ให้มีความหลากหลายโดดเด่นครบวงจร เพื่อมุ่งสู่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย  และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาธุรกิจที่เกี ่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ ในส่วนของกลยุทธ์การพัฒนา
รูปแบบธุรกิจใหม่เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู ้รับบริการและการขยายโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ด้วย
นวัตกรรม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรด้านการตลาด เน้นการสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริม
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขยายการดำเนินงานด้านการตลาด การจัดส่งข้อมูลข่าวสาร และ
กิจกรรมขององค์กรให้กับหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน
พันธมิตร 
กลยุทธ์ที่ 2 ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร สื่อมวลชน ด้านการประชาสัมพันธ์ เน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์ ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสื ่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ เพื ่อส่งเสริมการ
ดำเนินงานด้านการการประชาสัมพันธ์ร่วมกัน  
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในการบริการ เน้นสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือส่งเสริมการดำเนินงานด้านการพัฒนาการบริการ การสร้างกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก ร้านอาหาร ร้านของที่ระลึก เป็นต้น 
 
ในประเด็นยุทธศาสตร์นี้ พิจารณาจากการที่ อพวช. ต้องมีรูปแบบกลไกการบริการจัดการด้านการตลาด
และประชาสัมพันธ์ที่เป็นระบบและการให้บริการลูกค้าที่ครบวงจร รวมทั้ง การสร้างความร่วมมือกับ
พันธมิตรในการให้บริการในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีครอบคลุมความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
เช่น ความหลากหลายของอาหาร พื้นที่สำหรับผู้บกพร่องทางร่างกาย ร้านของที่ระลึก และพิจารณาจาก
การดำเนินงานด้านการร่วมทุน ระดมทุนที่ยังมีข้อจำกัดทางระเบียบข้อบังคับขององค์กร การรับบริจาคจาก
ประชาชนแก่องค์กรภาครัฐ และการร่วมกับพันธมิตรในการส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวกับพิพิธภัณฑ์
สำหรับคนไทยให้มากขึ้น 
 
และประเด็นยุทธศาสตร์นี้ ยังสอดคล้องกับแนวทางของแผนวิสาหกิจ อพวช. ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการมุ่งสู่เสาหลักด้านการจัดการองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือพลเมือง ในส่วนของกลยุทธ์ด้านการสร้าง
พันธมิตรในการจัดการความรู้และสื่อสารวิทยาศาสตร์ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มคุณภาพการ
ให้บริการ 
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➢ คำนิยาม 

คำที่ใช้ ความหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategy Issue) 

ประเด็นหลักท่ี อพวช. ต้องคำนึงถึง ต้องการพัฒนา ต้องการมุ่งเน้น 
และดำเนินการ 

เป้าประสงค์ 
(Goal) 

เป็นสิ่งที ่อพวช.ต้องการจะบรรลุ โดยต้องนำประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategy Issue) มาพิจารณาว่าหากดำเนินการตามประเด็น
ยุทธศาสตร์จนประสบความสำเร็จแล้ว อพวช. จะได้รับประโยชน์
อย่างไร 

ตัวชี้วัด 
(Key Performance Indicator) 

สิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ว่า อพวช. สามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้
ได้หรือไม่ ขั้นตอนนี้จะต้องพิจารณาหาปัจจัยที่เป็น ตัวบ่งชี้ดังกล่าว 

ค่าเป้าหมาย 
(Value Added) 

ตัวเลข หรือค่าของตัวชี้วัดความสำเร็จที่ อพวช. ต้องการบรรลุขั้นตอนนี้
เป็นขั้นตอนของการกำหนด หรือระบุว่าในแผนงานนั้น ๆ อพวช. 
ต้องการทำอะไร ให้ได้เป็นจำนวนเท่าไร และภายในกรอบระยะเวลา
เท่าใด 

มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
(Methods) 

แนวทางหรือวิธีการที่ อพวช.  จะดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ 
(Goal) โดยมาตรการและแนวทางการปฏิบัตินี้จะกำหนดขึ้นจากการ
พิจารณาจากปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Critical Success factors) เป็น
สำคัญ กล่าวคือต้องพิจารณาว่าในการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ข้อหนึ่ง ๆ 
นั้น มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความสำเร็จ และเราจำเป็นต้องทำอย่างไร
จึงจะไปสู่จุดนั้นได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

65 
 

บทที ่6 
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดสู่การปฏิบัติ 

 
➢ แนวทางการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาดสู่การปฏิบัติ  

   
 จากแผนยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาดของ อพวช. คณะทำงานด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ลูกค้า ได้ดำเนินการจัดทำการวิเคราะห์และสรุปแผนการดำเนินการในภาพรวม เพื่อนำเสนอต่อคณะทำงาน 
คณะกรรมการบริหาร อพ. และคณะกรรมการ อพวช. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยกำหนดให้มี
การเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาดของ อพวช. ปี พ.ศ. 2564 – 2567 ไปยัง สำนัก/
ศูนย์ เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับสำนัก/ศูนย์  

 
การติดตามและประเมินผล 

 คณะทำงานด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า กำหนดให้ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้าและตลาดและแผนปฏิบัติการรายปี โดยทบทวนและสำรวจกลุ่มลูกค้าและผู้รับบริการอย่างเป็น
ระบบ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาแผนฯ ที่กำหนด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริกา ร 
รวมทั้งนวัตกรรม ให้ตรงตามความต้องการและความคาดหวัง ของลูกค้าและตลาด 
 
การบริหารความเสี่ยงของการสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า  

คณะทำงานด้านผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า กำหนดให้มีการจัดทำการรายงานภาพรวมการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าและการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ฯ และแผนปฏิบัติการของแต่ละสำนัก/ศูนย์ โดย 
การจัดสรรบุคลากรในการดำเนินงาน การบริหารทรัพยากร  การรายงานผลการดำเนินงานและการปรับปรุง
กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า     
 
 
 
 

    ตาราง แผนการดำเนินงานของคณะทำงานด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า อพวช. 
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ภาคผนวก 1:  
คำสั่งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ 2 / 2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564  

เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 
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ภาคผนวก 2 
ผลการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อองค์กรโดยรวม 

(สำรวจแบบออนไลน์) 
ทำการสำรวจในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564 
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รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า. 
 
 การสำรวจนี้จัดทำขึ้น เพ่ือสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปทั้งในกลุ่มของลูกค้า/ผู้รับบริการ (ผู้ที่เคย
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของ อพวช.) และกลุ่มผู้ที่ไม่เคยเข้าชมหรือยังไม่รู้จัก อพวช. เพ่ือรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการพิพิธภัณฑ์ของ อพวช. ให้มีมาตรฐานและตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า/ผู้รับบริการได้ดีมากยิ่งขึ้น และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 จึง
ได้จัดทำเป็นแบบสำรวจผ่านระบบออนไลน์ โดยให้ร่วมตอบแบบสอบถามผ่าน Facebook: NSM Thailand  ในช่วง
เดือนมิถุนายน ถงึเดือนกรกฎาคม 2564  

จากการสำรวจมีผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน 684 คน โดยสามารถสรุปข้อมูลจากแบบสำรวจได้ดังนี้ 
 
➢ ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

 
  

จากกราฟแสดงร้อยละจำนวนร้อยละของผู้แสดงความคิดเห็นแบ่งตามเพศและอายุ โดยพบว่า มีผู้หญิงร่วม
แสดงความคิดเห็นร้อยละ 62.57 โดยมากกว่าผู้ชาย และช่วงอายุที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นมาจากทุกช่วงวัยโดย
สัดส่วนมากที่สุดจะเป็นช่วงอายุ 10 - 15 ปี ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลสถานะด้านอาชีพของลูกค้า อพวช. ที่ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่ม นักเรียน นักศึกษา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/78d8d6ee-55a2-4854-ae7e-ce136287f0fd/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
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เมือ่พิจารณาสถานะของผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่จึงมีสถานะโสดและลำดับรองลงมาคือ สถานะแต่งงานแล้ว และ
มีเยาวชนในปกครอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ใช้บริการของ อพวช. นอกจาก นักเรียน นักศึกษาแล้วกลุ่มที่มีความ
สนใจ อพวช. คือ กลุ่มท่ีมีเยาวชนในปกครอง หรือ กลุ่มผู้ปกครอง 
 

 
 
 
 
➢ ข้อมูลรายได้ต่อครอบครัวและจังหวัดที่อยู่อาศัย 
 จากข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจ ส่วนใหญ่อยู่อาศัยอยู่ในเขตภาคกลาง รองลงมาคือ กรุงเทพ ฯปริมณฑล 
และภาคเหนือ ตามลำดับ และมีรายได้ของครอบครัว 3 อันดับแรก คือ  

1. รายได้ 15,000 – 30,000 บาท  
2. รายได้ น้อยกว่า 15,000 บาท  
3. รายได ้30,000 – 50,000 บาท  

ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของที่อยู่อาศัยกับรายได้ พบว่าข้อมูล ผู้ตอบแบบสำรวจ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาค
กลาง สอดคล้องกับรายได้ภาพรวม แต่เมื่อพิจารณาผู้ตอบแบบสำรวจในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จะพบว่า รายได้
ส่วนใหญ่ของกลุ่มนี้คือ 30,000 – 50,000 บาท และรายได้มากกว่า 10,000 บาท มากเป็นลำดับที่ 3 ซึ่งแตกต่าง
จากภาคอื่น ๆ อย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จะมีกำลังซื้อมากกว่าผู้ที่
อาศัยในภาคอ่ืน ๆ 
 
 
 
 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/78d8d6ee-55a2-4854-ae7e-ce136287f0fd/ReportSection5481c1d708745b313a54?pbi_source=PowerPoint
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➢ ข้อมูลความช่องทางการรับข่าวสาร 
 

 
  
จากข้อมูลพบว่า 5 ลำดับแรก ประกอบด้วย 

1-3  Social Media 3 ช่องทาง คือ Facebook, Line และ Instagram  
4 การค้นหาใน Google เป็นอันดับ 3 และ 
5 ช่องทางโทรทัศน์ เป็นลำดับที่ 5  

แสดงให้เห็นว่า ส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารทางออนไลน์ ทั้งในรูปแบบ Social Media และการ
ค้นหาใน Search Engine อย่างไรก็ตามมีช่องทางการสื่อสารที่สำคัญและไม่ควรมองข้ามก็คือช่องทาง โทรทัศน์  
 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

ในปัจจุบัน อพวช. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ในช่องทาง Facebook เป็นหลัก ซึ ่งจากข้อมูล
ประกอบกับการดำเนินการปัจจุบัน พบว่า ช่องทางที่เป็นที่นิยมอันดับต้น ๆ อพวช. ได้มีการดำเนินการด้าน
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในช่องทาง Facebook เท่านั้น ส่วนอีกช่องทางที่เหลืองยังไม่ได้มีการดำเนินงานที่
ต่อเนื่องชัดเจน  
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และหากพิจารณาแยกกลุ่มอายุของ ผู้แสดงความคิดเห็น จะมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
โดยการ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายตามช่วงอายุ พบว่า ช่วงอายุที่แตกต่างกัน มีช่องทางการสื่อสาร ดังนี้ 

- 10 – 20 ปี ช่องทางสื่อสารที่เหมาะสมคือ Facebook, Instagram และ line  
- 21 – 30 ปี ช่องทางสื่อสารที่เหมาะสมคือ Facebook, Instagram และ google 
- 31 – 65 ปี ช่องทางสื่อสารที่เหมาะสมคือ Facebook, line และ google 

แสดงให้เห็นว่าในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงอายุจะต้องใช้ช่องทางที่แตกต่างกัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 3 

3 

3 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/78d8d6ee-55a2-4854-ae7e-ce136287f0fd/ReportSection7d0299d08a27071417ab?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/78d8d6ee-55a2-4854-ae7e-ce136287f0fd/ReportSection7d0299d08a27071417ab?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/78d8d6ee-55a2-4854-ae7e-ce136287f0fd/ReportSection7d0299d08a27071417ab?pbi_source=PowerPoint
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➢ กิจกรรมยามว่าง 
 ข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญในการหาโอกาสต่าง ๆ ของ อพวช. เพื่อให้สอดคล้องกับการทำกิจกรรม
ยามว่างของลูกค้าและผู้รับบริการ โดยพบว่า 3 ลำดับแรก ได้แก่  

- การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้และสื่อให้ความบันเทิง 
- ทำกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- การไปร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า  

ตามลำดับ 
 

 
 
 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

• การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู ้และสื ่อให้ความบันเทิง  เป็นโอกาสที่จะเผยแพร่องค์ความรู ้ด ้าน
วิทยาศาสตร์ให้กับลูกค้าและทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

• กิจกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นโอกาสในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านธรรมชาติเพ่ิม
มากขึ้น ซึ่งเป็นการใช้ความเชี่ยวชาญและจุดแข็งของ อพวช. ในการมีพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าและพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา 

• การไปร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า เป็นโอกาสให้จัดทำกิจกรรมพิเศษร่วมกับหน่วยงานผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรที่เก่ียวข้องในธุรกิจนี้เพ่ิมมากข้ึน  

 
 
 
 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/78d8d6ee-55a2-4854-ae7e-ce136287f0fd/ReportSection5c32a1e049913a006e85?pbi_source=PowerPoint
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➢ ระดับความสนใจกิจกรรม 
 ข้อมูลในส่วนนี้จะแสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสำรวจมีความสนใจกิจกรรมในหัวข้อต่าง ๆ มากหรือน้อย โดย
คิดเป็นระดับคะแนนคือ 1 – 5 (1 = ไม่สนใจเลย ถึง 5= สนใจมาก)  

จากข้อมูลแสดงเป็นค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 684 คน โดยพบว่า มี 5 กิจกรรม ที่ ผู้ตอบแบบ
สำรวจให้ความสนใจมากกว่าค่าเฉลี่ย คือในส่วนของ  

1. กิจกรรมสำรวจด้านธรรมชาติ  
2. กิจกรรมตามเนื้อหาที่สนใจ  
3. การไปแหล่งเรียนรู้  
4. การไปสถานที่ท่ีมี Landmark และมุมถ่ายรูปสวย 
5. กิจกรรมที่เพ่ิมทักษะให้บุตรหลานหรือคนใกล้ชิด 

ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นว่าข้อมูลลำดับที่ 1 ที่มีค่าเฉลี่ยความสนใจมากท่ีสุดจะสอดคล้องกับกิจกรรมยามว่างข้างต้น  
 
 

 
 
➢ ปัจจัยทีมี่ผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสำรวจคำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญในการตัดสินใจเลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรม 
โดยปัจจัยที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย มี 4 ปัจจัยได้แก ่

1. ประโยชน์ที่ได้รับ 
2. ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
3. ความหลากหลายของกิจกรรม 
4. ความสนใจในขณะนั้น 
5. เป็นสถานที่ท่ีมีการรีวิวในทางท่ีดี 
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➢ สิ่งอำนวยความสะดวกที่คาดหวังในการมา อพวช. 
 จากข้อมูลสิ่งอำนวนความสะดวกท่ีลูกค้า/ผู้รับบริการต้องการมากเป็น 2 ลำดับแรก คือ 

1. ร้านขายของและบริการอาหารทีห่ลากหลาย 
2. ที่จอดรถ  

 

 
 
 
 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/78d8d6ee-55a2-4854-ae7e-ce136287f0fd/ReportSectionae52eac2d6c570870097?pbi_source=PowerPoint


 

79 
 

➢ ในฐานะท่ี อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนไทยทุกคน ต้องการให้ อพวช. เป็นสถานที่อย่างไร 
 จากการสำรวจจะพบว่า 5 อันดับแรกที่ผู้แสดงความคาดหวังที่มีต่อ อพวช. คือ 

1. เป็นสถานที่ท่ีสามารถมาใช้เวลาได้ทั้งวัน 
2. มีสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ได้ ทั้งในระบบ offline และ online 
3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับทุกวัย 
4. เป็นสถานที่ท่ีประชาชนทุกคนสามารถเข้าใช้บริการได้ง่าย 
5. เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับสังคมไทย 

 

 
 
 
➢ การแบ่งกลุ่มผู้แสดงความคิดเห็น 
 จากแบบสำรวจ สามารถแบ่งกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจได้ออกเป็น 6 กลุ่ม โดยมี 3 ลำดับแรก คือ  

1. รู้จักและเคยมาเที่ยว  
2. รู้จักแต่ไม่เคยมาเที่ยว  
3. ไมรู่้จัก อพวช. แต่เคยมาเที่ยวตึกลูกเต๋า  

   เมื่อพิจารณาเพ่ิมเติมพบว่า กลุ่มคนที่ไม่รู้จัก “อพวช.” คิดสัดส่วนโดยประมาณคือ 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบ
สำรวจทั้งหมด โดยเมื่อสอบถามเพิ่มเติมพบว่า มีบางส่วนที่รู้จักและเคยมาเที่ยวตึกลูกเต๋า แสดง ให้เห็นว่าตึก
ลูกเต๋าคือภาพจำที่สำคัญของ อพวช. และเมื่อพูดถึงคำว่า “อพวช.” บางส่วนจึงตอบว่าไม่รู้จักเนื่องจากไม่
ทราบว่า อพวช. หมายถึงสถานที่ใด  

 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/78d8d6ee-55a2-4854-ae7e-ce136287f0fd/ReportSectionb2dea510ab054b37a080?pbi_source=PowerPoint
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➢ แหล่งข้อมูลที่ทำให้รู้จัก อพวข. 

ในส่วนของกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจที่ตอบว่า ที่รู้จัก อพวช. พบว่าแหล่งข้อมูลที่ทำให้ผู้ตอบแบบสำรวจรู้จัก 
อพวช. 5 ลำดับแรก คือ 

1. Social Media 
2. การค้นหาใน google  
3. เพ่ือน ญาติ ครอบครัว คนรู้จัก  
4. Website 
5. คาราวานวิทยาศาสตร์ จัตุรัสวิทยาศาสตร์    

 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/78d8d6ee-55a2-4854-ae7e-ce136287f0fd/ReportSectionf45ebb2d1578d2a01d7d?pbi_source=PowerPoint
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➢ สาเหตุที่ยังไม่มีโอกาสมาเที่ยว อพ. 
ในส่วนของกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจที่ตอบว่า ยังไม่ได้เคยมาท่ี อพวช. พบว่า 3 สาเหตุหลักท่ีสำคัญ คือ 
1. ไกลไม่สะดวกในการเดินทาง  
2. ยังไม่มีเวลาไป  
3. ยังไม่มีอยู่ในความสนใจ 
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