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 ก 

บทสรุปผู้บริหาร 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังน้ี 

 

๑)  ดําเนินการส่งเสริม และแสดงกิจกรรมหรือผลงานส่ิงประดิษฐ์ทาง ว และ 
ท เพ่ือให้ความรู้และความบันเทิงแก่ประชาชน 

๒)  ดําเนินการรวบรวมวัตถุ จําแนกประเภทวัตถุ จัดทําบันทึกหลักฐานและ
สงวนรักษาผลงาน สิ่งประดิษฐ์ทาง ว และ ท เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา 
วิจัย และความก้าวหน้าทางวิชาการ 

๓)  ดําเนินการส่งเสริมการวิจัย การให้บริการด้านวิชาการและนิทรรศการ
ทาง ว และ ท แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน 

๔)  จัดนิทรรศการทาง ว และ ท รวมท้ังกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกับ ว และ ท 
๕)  เป ็นศ ูนย ์รวมทางด้านข้อม ูลและว ิชาการเก ี ่ยวกับพิพ ิธภ ัณฑ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้บริการที่เกี่ยวเนื่องแก่หน่วยงานของ
รัฐและเอกชนตามความเหมาะสม 

๖)  ร่วมมือกับองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในด้านการ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

๗)  ดําเนินกิจกรรมหรือธุรกิจอื ่นที ่เกี ่ยวเนื ่องกับกิจการพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ 

 
ในระยะ ๒๖ ปีที่ผ่านมา อพวช. ได้จัดทําแผนวิสาหกิจข้ึน

ใช้แล้วจํานวน ๕ ฉบับ โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึง ปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ โดยแต่ละฉบับมีระยะเวลา ๕ ปี เพื่อแปลงวัตถุประสงค์ใน
พระราชกฤษฎีกาฯ ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้ 
สําหรับให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนใน อพวช. ดําเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื ่อให้ อพวช. ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ จึงมี
ความจําเป็นท่ีต้องจัดทําแผนวิสาหกิจฉบับท่ี ๖ ข้ึน เพ่ือใช้ในระยะ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ 

การจัดทําแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-
๒๕๖๙) อพวช. ได้ทบทวนยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์
ร ัฐว ิสาหกิจ  พ .ศ .๒๕๖๐  – ๒๕๖๕  และแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ สาขาสังคมและเทคโนโลยี รวมถึงยุทธศาสตร์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็น
ต้น 

หล ักการและข ้อม ูลส ํ าค ัญท ี ่ ใช ้ ในการวางแผน 
ประกอบด้วย หลักการบริหารการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Management) การบริหารกลยุทธ์และผลสัมฤทธ์ิ
ขององค์กรอย่างสมดุลด้วย Balanced Scorecard (BSC) และ
ระบบตัวช ี ้ว ัดประส ิทธ ิภาพ รวมถึงการพิจารณาข้อมูล
จุดมุ่งหมายขององค์กรในระดับต่างๆ นับตั้งแต่หน้าที่และความ

รับผิดชอบที่องค์กรได้รับมอบหมายตามพระราชกฤษฎีกาฯ และ
แนวนโยบายของคณะกรรมการ อพวช. ซึ ่งเป็นที ่มาของ
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และทิศทางการบริหาร
จัดการองค์กร (Direction) 
 แผนวิสาหกิจ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) อพวช. 
ได้มีกระบวนการที่มีมาตรฐานตามหลักเชิงวิชาการ โดยได้มีการ
จ้างที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการ
วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นําทีมโดย ศ.ดร.ดํารงค์ 
วัฒนา รวมทั้งให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียพนักงานและลูกจ้างในทุกข้ันตอน ได้จัดให้มีการประชุม
เชิงปฏิบัติการผสมผสานทั้ง Onsite และ Online เพื่อวิเคราะห์
ประเมินสภาพแวดล้อมร่วมกัน ซ่ึงได้ข้อสรุปเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ประมวลผลกับปัจจัยขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื ่อใช้ประกอบการ
พิจารณาและทบทวนการกําหนดทิศทางขององค์กรที่เหมาะสม
ต่อไป 
 ทั้งนี้ อพวช. ได้กําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถใช้ทรัพยากรทุกด้าน
ในการขับเคลื่อนการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย ผ่านกระบวนการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และให้แนวทางในการกําหนดทิศทาง
ขององค์กรจากผลการดําเนินงานและสภาพแวดล้อม ผ่านการ
ประช ุมเช ิงปฏิบ ัต ิการ (Workshop) ร ่วมกันระหว ่างคณะ
กรรมการบริหาร อพวช. พนักงาน และลูกจ้าง อพวช. 

 
 

พระราชกฤษฎีกา 
พ.ศ. ๒๕๓๘ 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร ์
 
 

พันธกิจ (Mission) 
สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนสนุกกับการ ค้นพบ 

เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ 
 
 
 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 
 Curiosity    W I N S 

Wisdom:   ความรอบรู้ในมนุษย์ ธรรมชาติและศิลปวิทยาการ 

Innovation:  มีความคิดริเริ่ม ค้นคว้าและสร้างสรรค์ส่ิงใหม่อยู่เสมอ 

Neighborly:  มอบสิ่งท่ีดีที่สุดให้กับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และสังคม 

Spark:   เป็นประกายมีชีวิตชีวา และพลังเชิงบวก 
 



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

ค 

ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
 

ST1 
มุ่งสู่เสาหลักด้านการจัดการองค์ความรู้
วิทยาศาสตร์เพ่ือพลเมือง 

๑. เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัย มี
มาตรฐานสากล 

๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีแรงบันดาลใจมากข้ึน 
๓. กระบวนการประสานงานกับเครือข่ายมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

๔. กระบวนการจัดการองค์ความรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

๑. ยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการองค์
ความรู้และเช่ือมโยงสู่ฐานข้อมูลประเทศ 
(วิจัย พัฒนา จัดเก็บ เช่ือมโยง) 

๒. พัฒนาการส่ือสารวิทยาศาสตร์เพ่ือตอบ
โจทย์สังคม (platform ศูนย์กลางส่ือสาร
วิทยาศาสตร์) 

๓. สร้างพันธมิตรในการจัดการความรู้และ
ส่ือสารวิทยาศาสตร์ท้ังภายในและ
ต่างประเทศ 

 

ST2 
สร้างประสบการณ์มหัศจรรย์สุดล้ําแห่ง
วิทยาศาสตร์ 

๑. ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ท่ีจะสร้างแรงบันดาลใจด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

๒. ผู้รับบริการได้รับความสุข สนุก ความพึง
พอใจ ในการมีประสบการณ์ท่ี อพวช. 

๓. ประชาชนได้เกิดทัศนคติเชิงบวกในการ
ท่องเท่ียวเชิงสาระ/การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ด้านวิทยาศาสตร์ 

๔. ระบบการบริหารและบริการทันสมัยในยุค
ดิจิทัล 

๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการบริการของพิพิธภัณฑ์ท่ี
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

๒. พัฒนานิทรรศการ หรือกิจกรรมเสริม
ศึกษา ให้มีความหลากหลายโดดเด่นครบ
วงจร เพ่ือมุ่งสู่กลุ่มเป้าหมายท่ี
หลากหลาย 

๓. พัฒนาความผูกพันธ์ระยะยาว (เช่น 
โครงการระบบการให้บริการผู้เข้าชม 
(CRM)) 

 

ST3 
พัฒนาธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับพิพิธภัณฑ์ 

๑. พัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่เพ่ือสร้างคุณค่า
ให้แก่ผู้รับบริการ 

๒. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ อพวช. 
๓. กฎ ระเบียบ แบบแผน ได้รับการทบทวน 
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับธุรกิจรูปแบบใหม่ 

๑. ขยายโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้
ด้วยนวัตกรรม  

๒. ดําเนินการตลาดเชิงรุกเพ่ือสร้างรายได้
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

๓. จัดทํากฎหมายท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาธุรกิจ 
 

ST4 
ขับเคล่ือนองค์การพลวัตท่ีชาญฉลาด 

๑. บุคลากรมีศักยภาพและแรงจูงใจเพ่ิมข้ึน 
๒. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย 

๑. เสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ให้พร้อม
สําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒. พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข 
๓. การพัฒนาระบบดิจิทัลให้รองรับภารกิจ
ขององค์กรในการพัฒนาธุรกิจ 

แต่ละวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ จะถูกถ่ายทอดไปสู่
การปฏ ิบ ัต ิงานของท ุกหน ่วยงานภายในองค ์กร  ผ่าน
ยุทธศาสตร์ภายใต้วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์แต่ละด้าน กล
ยุทธ์ที่จัดวางไว้จะถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติงานผ่านแผนงาน ซ่ึง
แต่ละแผนงานจะประกอบไปด้วยโครงการ และ/หรือ งานที่เป็น
ส่วนสนับสนุนที่สําคัญภายใต้แผนงานนั้นๆ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติ
กําหนดแผนงาน โครงการ และ/หรือ งาน บรรจุไว้ในแผนฯ 

แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที ่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ 
ฉบับนี้ เป็นเอกสารรวบรวมวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ
องค์กรที ่เป็นปัจจุบันเพื ่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงถึง กลยุทธ์ 
แผนงาน โครงการและงานที ่สําคัญของ อพวช. ตลอด ๕ ปี
ข้างหน้า เพื ่อช่วยในการกํากับตรวจสอบ เป็นทิศทางในการ
บริหารจัดการ ประเมินความสําเร็จและดําเนินงานของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน ซ่ึงประกอบด้วย คณะกรรมการ อพวช. ผู้บริหาร 
และพนักงาน ตลอดจนเป็นข้อมูลสําหรับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกได้ทราบถึงความตั้งใจในประเด็นที่มุ่งเน้น และแนวทาง
การดําเนินการพัฒนาของ อพวช. ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน และแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

การบริหารแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที ่ ๖ เป็นการ
บริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย (๑) กระบวนการ
บริหารแผนวิสาหกิจไปสู่การปฏิบัติ (๒) กลไกการบริหารแผน
วิสาหกิจไปสู ่การปฏิบัติ มี ๓ ระดับ คือ ระดับนโยบาย ระดับ
ผลักดันแผน และระดับปฏิบัติการ (๓) กระบวนการติดตามและ
ประเมินผลแผนรัฐวิสาหกิจ (๔) กลไกการบริหารการติดตามและ
ประเมินผลวิสาหกิจของ อพวช. (๕) การติดตามความก้าวหน้า
ในการดําเนินงาน (๖) การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของ
เป้าประสงค์ของแผน (๗) การประเมินผลแผนวิสาหกิจของ 
อพวช. 

ท้ังน้ี ภายหลังการจัดทํารายงานการติดตามประเมินผล 
โดยสรุปผลสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม และสัมฤทธิ์ผลตาม
ตัวช้ีวัด ตลอดจนข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ แล้ว จะมีการนําเสนอ
รายงานผลการประเมินเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ ให้หน่วยงานใน
สังกัดและผู้เกี ่ยวข้องทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อที่จะนํามาเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการจัดทําแผนและการปฏิบัติงานในทุก
ระดับต่อไป 



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 ง 

สารบัญ 

บทสรุปผู้บริหาร           ก 
บทท่ี ๑ บทนํา           ๑ 

ความเป็นมา           ๑ 
วัตถุประสงค์และทิศทางการจัดทําแผนวิสาหกิจ ฉบับท่ี ๖      ๑ 
ส่ิงท่ีประชาชนจะได้รับจาก อพวช.         ๒ 
ผลิตภัณฑ์และบริการ          ๒ 
นโยบายและปัจจัยความย่ังยืน         ๔ 
กระบวนการการจัดทําแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)     ๕ 

บทท่ี ๒ ภารกิจของ อพวช. ท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ      ๘ 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)       ๙ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)      ๙ 
แผนการปฏิรูปประเทศ          ๑๐ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)     ๑๑ 
นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี     ๑๒ 
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)     ๑๓ 
ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0)         ๑๓ 
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐   ๑๔ 
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕)       ๑๔ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  ๑๕ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)       ๑๕ 
แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)   ๑๖ 

บทท่ี ๓ สภาวะแวดล้อมขององค์กร         ๑๗ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis)     ๑๗ 

แนวโน้มการเปล่ียนแปลงระดับโลก (Global Megatrends)      ๑๗ 
องค์กรคู่เทียบแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ๑๙ 
ความต้องการและความคาดหวังท่ีสําคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     ๒๓ 
การวิเคราะห์ PESTEL         ๒๔ 
การวิเคราะห์ Five Force Model        ๒๕ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)     ๒๖ 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อพวช.       ๒๖ 
บุคลากร อพวช.          ๒๗ 
ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) ของ อพวช.       ๒๗ 
ผู้รับบริการนิทรรศการและกิจกรรม        ๒๗ 
รายงานสถานะทางการเงิน         ๒๘ 
การวิเคราะห์ 7–S Model         ๓๐ 

การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)     ๓๒ 
ผลการวิเคราะห์ SWOT         ๓๕ 

การวิเคราะห์ TOWS Matrix         ๓๘ 
กระบวนการวิเคราะห์ความท้าทาย (SC) / ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (SA)    ๓๙ 

ความท้าทายทางยุทธศาสตร์ (SC)        ๓๙ 
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (SA)        ๓๙ 

กระบวนการวิเคราะห์ความสามารถพิเศษองค์กร (CC)       ๓๙ 
การวิเคราะห์ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)      ๔๐ 

กระบวนการปรับตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และสร้างความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์    ๔๑ 
ตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ อพวช. ระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว     ๔๓ 

 



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

จ 

สารบัญ (ต่อ) 

บทท่ี ๔ สาระสําคัญของแผนวิสาหกิจ อพวช.        ๕๐ 
วิสัยทัศน์ (Vision)          ๕๐ 
พันธกิจ (Mission)          ๕๑ 
ค่านิยมหลัก (Core Values)         ๕๑ 
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Themes)       ๕๑ 
การวางระบบงาน (Work Systems)        ๕๒ 

บทท่ี ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย    ๕๖ 
แผนท่ียุทธศาสตร์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (Strategy Maps)    ๕๘ 
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ระดับชาติและและยุทธศาสตร์ของ อพวช.     ๕๙ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑         ๖๐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒         ๖๔ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓         ๖๗ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔          ๗๐ 
การแปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สู่การแผนปฏิบัติการ       ๗๒ 

กระบวนการแปลงแผนวิสาหกิจสู่แผนปฏิบัติการ       ๗๒ 
การติดตามประเมินผล          ๗๓ 

กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนวิสาหกิจ       ๗๓ 
กลไกการบริหารการติดตามและประเมินผลแผนวิสาหกิจ ของ อพวช.     ๗๓ 
การประเมินผลแผนวิสาหกิจ ของ อพวช.       ๗๓ 

 

 



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

ฉ 

สารบัญตาราง 

ตาราง ๑ ส่ิงท่ีประชาชนจะได้รับจาก อพวช.        ๒ 
ตาราง ๒ หลักการวิเคราะห์และกําหนดยุทธศาสตร์ อาศัยหลัก “การทรงงาน”     ๔ 
ตาราง ๓ กระบวนการการจัดทําแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖ ตามตัวแบบ SIPOC     ๗ 
ตาราง ๔ คู่เทียบ           ๔๘ 
ตาราง ๕ การเปรียบเทียบ (Benchmarking) ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ       ๔๙ 
ตาราง ๖ ความต้องการและความคาดหวังท่ีสําคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     ๒๔ 
ตาราง ๗ การวิเคราะห์ PESTEL         ๒๕ 
ตาราง ๘ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อพวช.       ๒๖ 
ตาราง ๙ ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ หลังจากเข้าร่วมชมนิทรรศการ / กิจกรรม     ๒๖ 
ตาราง ๑๐ พนักงาน / ลูกจ้าง อพวช.         ๒๗ 
ตาราง ๑๑ รายงานสถานะทางการเงิน         ๒๘ 
ตาราง ๑๒ การวิเคราะห์ 7–S Model         ๓๑ 
ตาราง ๑๓ ประเด็นจุดแข็ง ๘ ประเด็นแรกท่ีมีน้ําหนักคะแนนสูงสุด      ๓๕ 
ตาราง ๑๔ ประเด็นจุดอ่อน ๑๐ ประเด็นท่ีมีน้ําหนักคะแนนสูงสุด       ๓๖ 
ตาราง ๑๕ ประเด็นโอกาส ๑๐ ประเด็นท่ีมีน้ําหนักคะแนนสูงสุด       ๓๗ 
ตาราง ๑๖ ประเด็นจุดอุปสรรค ๑๐ ประเด็นท่ีมีน้ําหนักคะแนนสูงสุด      ๓๗ 
ตาราง ๑๗ การวิเคราะห์ TOWS Matrix         ๓๘ 
ตาราง ๑๘ ความท้าทายทางยุทธศาสตร์ (SC)        ๓๙ 
ตาราง ๑๙ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (SA)        ๓๙ 
ตาราง ๒๐ การวิเคราะห์ความสามารถพิเศษ (CC) ของ อพวช.       ๔๐ 
ตาราง ๒๑ การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Themes) อพวช.      ๕๒ 
ตาราง ๒๒ ระบบงานตามปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กัน        ๕๓ 
ตาราง ๒๓ วงจรของงาน          ๕๕ 
ตาราง ๒๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ มุ่งสู่เสาหลักด้านการจัดการองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือพลเมือง   ๕๖ 
ตาราง ๒๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ สร้างประสบการณ์มหัศจรรย์สุดล้ําแห่งวิทยาศาสตร์    ๕๖ 
ตาราง ๒๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับพิพิธภัณฑ์     ๕๗ 
ตาราง ๒๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ขับเคล่ือนองค์การพลวัตท่ีชาญฉลาด     ๕๗ 
ตาราง ๒๘ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑     ๖๓ 
ตาราง ๒๙ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒     ๖๖ 
ตาราง ๓๐ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓     ๖๙ 
ตาราง ๓๑ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔     ๗๑ 
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ช 

สารบัญรูปภาพ 

รูป ๑ ตัวแบบการวางแผนยุทธศาสตร์         ๔ 
รูป ๒ ความสัมพันธ์องค์ประกอบสําคัญของยุทธศาสตร์       ๕ 
รูป ๓ ข้ันตอนตามกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์        ๕ 
รูป ๔ SIPOC Model           ๕ 
รูป ๕ ภารกิจของ อพวช. ท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ      ๘ 
รูป ๖ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)     ๙ 
รูป ๗ ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ๑๑ 
รูป ๘ ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)   ๑๓ 
รูป ๙ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๑๕๗๐   ๑๔ 
รูป ๑๐ แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)    ๑๕ 
รูป ๑๑ ความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)      ๑๕ 
รูป ๑๒ การแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อพวช.        ๓๙ 
รูป ๑๓ การใช้ตัวแบบ PESTE Model ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของ อพวช.    ๒๕ 
รูป ๑๔ การใช้ตัวแบบ 5-Force Model ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของ อพวช.    ๒๓ 
รูป ๑๕ ตัวแบบ 7–S Model ของ McKinsey        ๒๖ 
รูป ๑๖ ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) ของ อพวช.       ๒๗ 
รูป ๑๗ จํานวนผู้เข้าชม อพวช. ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓        ๒๗ 
รูป ๑๘ รายได้ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓        ๒๙ 
รูป ๑๙ ค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓        ๒๙ 
รูป ๒๐ รวมสินทรัพย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓        ๒๙ 
รูป ๒๑ กระบวนการวิเคราะห์ความท้าทาย (SC) / ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (SA)    ๓๙ 
รูป ๒๒ การใช้ตัวแบบ VRIO ในการวิเคราะห์ทรัพยากรขององค์กร      ๓๙ 
รูป ๒๓ ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    ๔๑ 
รูป ๒๔ ตัวแบบการจัดทํายุทธศาสตร์ ABC        ๔๑ 
รูป ๒๕ ผลการใช้เคร่ืองมือ POSE และ BOSS ดําเนินการสร้างกลยุทธ์ และความริเร่ิม     ๔๒ 
รูป ๒๖ ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์หลังจากการท้าทายขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   ๔๓ 
รูป ๒๗ ตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ อพวช. ระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว      ๔๓ 
รูป ๒๘ ตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ อพวช. ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖       ๔๔ 
รูป ๒๙ ตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ อพวช. ปี ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘       ๔๖ 
รูป ๓๐ ตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ อพวช. ปี ๒๕๖๙        ๔๘ 
รูป ๓๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Themes)        ๕๒ 
รูป ๓๒ กรอบแนวทางการออกแบบระบบงาน (Work Systems)      ๕๓ 
รูป ๓๓ พลวัตร (Dynamic) ของระบบงานตามปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กัน      ๕๓ 
รูป ๓๔ แผนท่ียุทธศาสตร์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (strategy maps)    ๕๘ 
รูป ๓๕ ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ระดับชาติและและยุทธศาสตร์ของ อพวช.     ๕๙ 
รูป ๓๖ กลไกการบริหารแผนวิสาหกิจไปสู่การปฏิบัติ        ๗๒ 
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๑ 

บทที ่๑ บทนํา 

ความเป็นมา 
เน่ืองในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ เมื ่อวันที ่ ๑๒ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐบาลสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณจึง
มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดําเนินการ
โครงการจัดตั้ง "องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ" เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติที่ล้นเกล้าฯ ทรงมีต่อพสกนิกรและประเทศชาติ 
โดยเฉพาะที่ทรงเป็นผู้นําในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไป
ประยุกต์ใช้กับศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับ
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มี
ฐานะเป ็นร ัฐว ิสาหก ิจในส ังก ัดกระทรวงการอ ุดมศ ึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓๐ 
มกราคม ๒๕๓๘ เป็นองค์กรท่ีก่อต้ังข้ึนเพ่ือมีหน้าท่ีรับผิดชอบใน
การพัฒนาและจัดการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้
ต่างๆ ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ว ิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พิพิธภัณฑ์
พระรามเก้า ซึ่งพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดตั้งอยู่ ณ เทคโนธานี ถนน
เลียบคลองห้า ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี โดยได้รับงบประมาณจากรัฐในการดําเนินงานตามท่ี
กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาฯ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๗ ประการ 
ดังน้ี 

๑)  ดําเนินการส่งเสริม และแสดงกิจกรรมหรือผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ทาง ว และ ท เพ่ือให้ความรู้และความบันเทิง
แก่ประชาชน 

๒)  ดําเนินการรวบรวมวัตถุ จําแนกประเภทวัตถุ จัดทํา
บันทึกหลักฐานและสงวนรักษาผลงาน ส่ิงประดิษฐ์ทาง 
ว และ ท เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิจัย และ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

๓)  ดําเนินการส่งเสริมการวิจัย การให้บริการด้านวิชาการ
และนิทรรศการทาง ว และ ท แก่หน่วยงานของรัฐและ
เอกชน 

๔)  จัดนิทรรศการทาง ว และ ท รวมท้ังกิจการอ่ืนท่ี
เก่ียวเน่ืองกับ ว และ ท 

๕)  เป็นศูนย์รวมทางด้านข้อมูลและวิชาการเก่ียวกับ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้บริการท่ี
เก่ียวเน่ืองแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนตามความ
เหมาะสม 

๖)  ร่วมมือกับองค์กรอ่ืนท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์
ในด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

๗) ดําเนินกิจกรรมหรือธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกับกิจการ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

เพ่ือให้ อพวช. ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ จึงมี
ความจําเป็นท่ีต้องจัดทําแผนวิสาหกิจฉบับท่ี ๖ ข้ึน เพ่ือใช้ในระยะ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๙ 

วัตถุประสงค์และทิศทางการจัดทําแผนวิสาหกิจ ฉบับ
ท่ี ๖ 

แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – 
๒๕๖๙) ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแผนหลักของ อพวช. ในการสริมสร้างขีด
ความสามารถกําลังคนด้าน วทน. รวมทั้งสร้างความตระหนัก
ด้าน วทน. ให ้ก ับประชาชน เพื ่อการสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งเพื่อให้
ภารกิจการดําเน ินงานของ อพวช .  ในระยะ  ๕ ปี  มีความ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีมีคนเป็นจุดศูนย์กลาง 
โดยคํานึงถึงกรอบนโยบายยุทธศาสตร์ของประเทศที่เกี่ยวข้อง 
และนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ระดับประเทศ รวมทั้งยังมีการวิเคราะห์และคํานึงถึงบริบทการ
เปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม/การมี โอกาสเข ้าไปลดความเล ื ่อมลํ ้าทางสังคม / 
ครอบครัวท่ีเปล่ียนแปลงไป / การเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 
เพื ่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท้ัง
ภายนอกและภายในองค์กร  โดยนําหลักการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์มาตรฐานใหม่ตามเกณฑ์ประเมินรัฐวิสาหกิจ (Core 
Business Enablers) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Planning) มาประยุกต์ใช ้ ซึ ่งมีการพิจารณาถึงวิส ัยทัศน์ 
(Vision) พ ันธก ิ จ  (Mission) การบร ิ หารจ ัดการองค ์กร 
(Direction) และสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในต่างๆ ที่มี
นัยสําคัญต่อการดําเนินงานของ อพวช. ในการกําหนดและแปลง
ประเด็นยุทธศาสตร์มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมด้วย
การกําหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายผลการ
ดําเนินการและกลยุทธ์ เพื่อนํามากําหนดทิศทางและปรับบทบาท
ขององค์กร เป็นกลไกหลักที่จะบริหารจัดการองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ทันสมัย สอดรับกับกระ
แสโลกและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม อันนําไปสู่
การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของคนทุกช่วงวัยผ่านแหล่ง
เร ียนร ู ้ และกระบวนการเร ียนร ู ้สาธารณะ  เสร ิมสร ้างขีด
ความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจและความเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 
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๒ 

ส่ิงท่ีประชาชนจะได้รับจาก อพวช. 

๑ 
ความรู้รอบด้าน 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ ท่ี 
อพวช. รวบรวมมาจากหน่วยงานของรัฐ
และนักวิชาการภายในองค์กร ท่ีมีการส่ัง

สมมาเป็นเวลานานกว่า ๒๖ ปี 

๒ 
ความมีประโยชน์ 

ประโยชน์การดํารงชีวิตท่ีจะเป็นแรงต่อ
ยอดสร้างความรู้รอบด้าน ให้กับตนเอง 
ครอบครัว และประเทศในตอนน้ีและ

อนาคต 

๓ 
ความเพลิดเพลิน 

ความสนุก ความสุขท่ีได้รับ และแรง
บันดาลใจใฝ่รู้ทางวิทยาศาสตร์ จากการ
เสพข้อมูลของ อพวช. ผ่านทางช่องทาง

และวิธีการต่าง ๆ 

ตาราง ๑ ส่ิงท่ีประชาชนจะได้รับจาก อพวช. 

ผลิตภัณฑ์และบริการ 
๑) พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดง

นิทรรศการและให้ความรู ้พื ้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับการนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน เป็นสถานท่ี
เรียนรู้ที่ให้ทั้งสาระความรู้ความบันเทิงสําหรับนักเรียนนักศึกษา
และประชาชนทั่วไป มีพื ้นที ่จัดแสดงนิทรรศการหลักประมาณ 
๑๐,๐๐๐ ตร.ม. โดยมีนิทรรศการหลักแบ่งกลุ่มเรื่องเป็น ๖ เรื่อง 
คือ ส่วนต้อนรับ แนะนําการเข้าชม และนักวิทยาศาสตร์รุ่นบุกเบิก
ประว ัต ิความเป ็นมาของนักว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและพลังงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในประเทศไทยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน และ
เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทยนอกจากนี้ ยังมีพื้นที่สําหรับจัดแสดง
นิทรรศการชั ่วคราวประมาณ ๑,๖๐๐ ตร.ม. ซึ ่งนิทรรศการ
ชั่วคราวเป็นนิทรรศการที่จะจัดแสดงชั่วคราวในช่วงระยะเวลาไม่
เกิน ๑๒ เดือน ในแต่ละปีจะจัดประมาณ ๔-๖ เร่ือง 

๒) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มีหน้าที ่ในการจัดหา 
รวบรวมและเก็บรักษาวัสดุตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยาของ
ประเทศไทยและประเทศใกล้เค ียงตามมาตรฐานสากล และ
สนับสนุนการวิจัยด้านธรรมชาติวิทยา เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และ
นําผลการศึกษาวิจัยไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ตลอดจนเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการการกําเนิดโลก การ
กําเนิดสิ ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ ่งมีชีวิต รวมทั ้งความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย มีพื ้นที ่จ ัดแสดง
นิทรรศการถาวร ๑,๑๐๐ ตร.ม.  ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งมีชีวิต
ที่ได้วิวัฒนาการมาแล้วจนถึงปัจจุบันสามารถแยกออกได้เป็น ๕ 
อาณาจักร คือ อาณาจักรแบคทีเรีย อาณาจักรสัตว์เซลล์เดียว 
อาณาจักรเห็ดรา อาณาจักรพืชและอาณาจักรสัตว์นอกจาก
นิทรรศการถาวรที่จัดแสดงภายในแล้ว พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาแห่งนี้ยังเป็นสถานที่จัดเก็บตัวอย่างสัตว์สตัฟฟ์ เขาสัตว์ ท่ี
ค้นพบทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ซึ่งเป็นสมบัติของชาติ
ที่ได้รับมอบมาจากสถานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย และจากทายาทนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล และมีพื้นท่ี
จัดแสดงนิทรรศการช่ัวคราว ๔๐๐ ตร.ม. ในแต่ละปีจะจัดประมาณ 
๔-๖ เร่ือง 

๓) พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัด
แสดงนิทรรศการที ่ให้ความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ เริ่มตั้งแต่การสื่อสารด้วยตัวอักษร ภาพของอียิปต์

โบราณจนถึงการส ื ่อสารไร ้สายผ่านดาวเท ียมตลอดจน
วิวัฒนาการที่จะเป็นไปในอนาคตโดยนิทรรศการถาวรมีพื้นที่จัด
แสดงประมาณ ๙,๓๐๐ ตร.ม.ประกอบด้วย ๗ กลุ่มเรื ่อง คือ 
นิทรรศการส ่วนต้อนร ับน ิทรรศการการส ื ่อสารย ุคแรก 
นิทรรศการการสื ่อสารยุคใหม่  นิทรรศการการคํานวณ
นิทรรศการคอมพิวเตอร์ นิทรรศการโปรแกรมประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศและนิทรรศการบ้านอัจฉริยะ 

๔) พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ได้รับการอนุมัติโครงการข้ึน
เนื ่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ให้เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ด้านความหลากหลายของระบบนิเวศทั่วโลกแห่งแรกของ
ประเทศไทยและใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ีน่ีมีเร่ืองราว
ความสัมพันธ์ระหว่างโลกทั้งใบ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยง
กับเรื่องของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และศาสตร์พระราชา โดยแบ่ง
การจัดแสดงออกเป็นสามส่วน ได้แก่ Our Home, Our Life และ 
Our King 

๕) ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) (กําหนดเปิด
ประมาณ ปี ๒๕๖๗) อพวช. กําหนดพัฒนา โครงการ “ศูนย์
นวัตกรรมแห่งอนาคต - FUTURIUM” ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยและของโลก ท่ี
เหมาะสมกับผู้เข้าชมทุกเพศ ทุกระดับการศึกษา และทุกระดับอายุ 
เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์
ด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรม กับ
บุคลากร นักวิจัย ผู้ประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อเป็นแหล่งในการกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ สร้างจิต
วิทยาศาสตร์ ให้ความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นําไปสู่การประยุกต์สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ 
ให้กับประเทศ เป็นแหล่งให้ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์แก่
เยาวชน เกี ่ยวกับอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อค้นพบตัวเองและพิจารณาถึงการเลือกศึกษาต่อ
ในระดับที ่ส ูงข ึ ้น อีกทั ้งย ังเป ็นสถานที ่ส ําหร ับการแสดง
ผลงานวิจัย-พัฒนา ต้นแบบของนวัตกรรมต่าง ๆ เพื ่อให้
ภาคเอกชนหรือภาครัฐ นําไปประยุกต์ใช้ พัฒนาต่อยอด หรือนําสู่
การประกอบการเชิงธุรกิจต่อไป จนเกิดธุรกิจใหม่ ผู้ประกอบการ
รายใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มส่งผลดีต่อการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม 



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๓ 

การพาณิชย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการแก้ไข
ปัญหาให้กับประเทศในอนาคต 

๖) จัตุรัสวิทยาศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สะดวก สบาย ทันสมัย ที่เปิดให้บริการ
นิทรรศการ และกิจกรรมเสริมศึกษา กับกลุ่มเป้าหมายในเขต
เมืองช้ันในของกรุงเทพมหานคร และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมท่ีอยู่
ในภูมิภาคต่าง ๆ ที่อาจไม่สะดวกในการเดินทางมายัง อพวช. 
คลองห้า ปทุมธานี ปัจจุบันจัตุรัสวิทยาศาสตร์ มีดังน้ี 

• จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะสตรีท รัชดา 
จ.กรุงเทพมหานคร 

• จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สถาบันวิจัยดารา
ศาสตร์แห่งชาติ จ.เชียงใหม่ 

• จัต ุร ัสว ิทยาศาสตร์  อพวช .  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 

๗) การผลิตสื ่อการเร ียนรู ้ทางวิทยาศาสตร์ การ
เผยแพร่นอกจากการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษาต่าง 
ๆ เพื่อให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปแล้ว อพวช. ยังได้จัดทําสื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือ
เป็นสื ่อกลางในการให้ความรู ้ด้านวิทยาศาสตร์และข่าวสาร
กิจกรรมของ อพวช. ได้แก่ บริการทางเว็บไซต์ วารสาร อพวช. 
รายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุ เป็นต้น 

๘) นิทรรศการว ิทยาศาสตร ์ เคล ื ่อนที ่/คาราวาน
วิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่ อพวช. จัดขึ้นเพื่อกระจายโอกาส
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู ่ทุกภูมิภาคของประเทศ โดยการนํา
นิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น นิทรรศการ
วิทยาศาสตร์แบบสื ่อสัมผัส (Hands on Science Exhibition) 
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science shows) การทดลองทาง
ว ิทยาศาสตร ์  (Science Experiment) โดมด ูดาวเคล ื ่อนท่ี  
( Planetarium) ก ิ จกรรมว ิ ทยาศาสตร ์ หรรษา  ( Science 
Activities) กิจกรรมปลูกฝังปัญญาเยาว์   การประกวดแข่งขัน
ทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ไปบริการแก่ นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนในต่างจังหวัดหมุนเวียนเป็นประจําตลอดปี 

๙) การให้บริการท่ีสนับสนุนการสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทั้งในและ
นอกสถานท่ี 

• การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์  
• มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
• การเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนด้วย

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
• ค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้ 
• ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ (Science Camp)   
• ท่องโลกวิทยาศาสตร์ ( Science Walk Rally) 
• การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Shows) 
• ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ (Science Lab) 
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๔ 

นโยบายและปัจจัยความย่ังยืน 
กรอบแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและเทคนิคการจัดทํา

แผนยุทธศาสตร์ของ อพวช.  ใช ้ศาสตร์ของพระราชาและ
ยุทธศาสตร์ ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะ
เพื ่อวางรากฐานการพัฒนาที ่มั ่นคงให้กับประเทศ สิ ่งที ่เป็น
ประจักษ์ คือ พระปรีชาสามารถในการเป็นนักยุทธศาสตร์ท่ี
สมบูรณ์แบบและลํ้ายุคสมัย หัวใจสําคัญยุทธศาสตร์ คือ การชนะ
โดยไม่ต้องรบ หรือ การดําเนินงานโดยท่ีสมดุล ม่ันคง ม่ังค่ัง และ
ยั่งยืน การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
บรรลุอรรถประโยชน์สูงสุด ได้แก่ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

(พอประมาณ/ มีเหตุผล/ มีภูมิคุ ้มกัน มีความรู้และคุณธรรม) 
เป็นไปตามหลัก “การทรงงาน” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๙ ตามองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑. การรู้
ตําแหน่งปัจจุบันขององค์การ ๒. การกําหนดตําแหน่งในอนาคต
ขององค์การ ๓. การกําหนดยุทธศาสตร์และวิธีการจากตําแหน่ง
ปัจจุบันสู่ตําแหน่งในอนาคตขององค์การ และ ๔. การติดตาม
ความก้าวหน้าและปรับปรุงให้เกิดความสําเร็จ ซึ ่งสามารถ
เปรียบเทียบกับตัวแบบการกําหนดยุทธศาสตร์ ตามตัวแบบ 
ABCDE Model และตัวแบบ D5 Model ซึ ่งสอดคล้องกันดัง
แสดงได้ดังน้ี

 

หลักการทรงงานฯ ตัวแบบ ABCDE Model ตัวแบบ D๕ Model 
ทํางานอย่างผู้รู้จริง–ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ A - Assess D - Discover 
ระเบิดจากข้างใน B - Baseline D - Dream 
แก้ปัญหาท่ีจุดเล็ก C - Component D - Design 
ทําตามลําดับข้ัน D - Drive D - Deploy 
องค์รวมและภูมิสังคม E - Evaluate D - Document 

ตาราง ๒ หลักการวิเคราะห์และกําหนดยุทธศาสตร์ อาศัยหลัก “การทรงงาน” 
แนวทางสําหรับการคิดและการดําเนินการ ในการตอบ

คําถามเชิงยุทธศาสตร์ห้าประการ ได้แก่ 
๑. ตําแหน่งยุทธศาสตร์ปัจจุบันขององค์การอยู่ที ่ใด 

ค้นหาและตอบด้วยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การ 
“ทํางานอย่างผู้รู้จริง–ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ”การประเมิน 
คือ A – Assess และการค้นพบ คือ D - Discover 

๒. อนาคตขององค์การจะไปที ่ ใด เป็นการกําหนด
อนาคตขององค์การ ได้แก่ การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ค่านิยมร่วม ด้วยการ “ระเบิดจากข้างใน” จากฐานปัจจุบัน คือ B 
– Baseline สู่ความใฝ่ฝันขององค์การ คือ D - Dream 

๓. องค์การจะไปสู่อนาคตที่ใฝ่ฝันไว้ได้อย่างไร เป็นการ
กําหนดยุทธศาสตร์และวิธีการ จากตําแหน่งปัจจุบันสู่ตําแหน่งใน
อนาคตขององค์การ ด้วยหลัก “แก้ปัญหาที ่จ ุดเล็ก” การ
ดําเนินการต้องเร่ิมจากจุดเล็กและรายละเอียดต่างๆ ท่ีมาจากการ
คิดการณ์ใหญ่ คือ การจัดทําองค์ประกอบยุทธศาสตร์ต่างๆ 
จากใหญ่ไปสู่เล็ก คือ จากกําหนดยุทธศาสตร์ในการนําพาพันธ
กิจ ไปสู่วิสัยทัศน์ ด้วยการจัดทําแผนงาน/ โครงการและกิจกรรม
การดําเนินการ ซึ่งก็คือ การกําหนดองค์ประกอบต่าง ๆ (C – 
Component) ของแผนยุทธศาสตร์ คือ D - Design 

๔ .  การด ํ า เน ิ นงานตามองค ์ปร ะกอบของแผน
ยุทธศาสตร์ สมควรดําเนินการให้เป็นไปตาม “ลําดับขั้นตอน” 
สอดคล้องกับหลักการทรงงานฯ ข้อที่ ๔ และสอดคล้องกับการ
ออกแบบยุทธศาสตร์ที่มีการขับเคลื่อนตามลําดับขั้น คือ D – 
Drive ในขั้นตอนนี้ องค์การจะได้แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบโจทย์
ขององค์การ คือ D - Deploy 

๕. องค์การรู้ได้อย่างไรว่าถึงที่หมายแล้ว ซึ่งองค์การ
จะต้องติดตามความก้าวหน้าและปรับปรุงให้เกิดความสําเร็จที่มี
ลักษณะเป็น “องค์รวม” และ “ภูมิสังคม” คือ การประเมินผล E- 
Evaluate และการบันทึกและจัดทํารายงาน D – Document ท่ี

แสดงถึงความโปร่งใส ทําให้สามารถตรวจสอบได้ ที่นําไปสู่สํานึก
ความรับผิดชอบ 

 
รูป ๑ ตัวแบบการวางแผนยุทธศาสตร์ 

การ “ทํางานอย่างผู้รู้จริง–ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ”
การประเมิน คือ A – Assess และการค้นพบ คือ D - Discover 
เป็นกระบวนการตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยศึกษาข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ  ได้แก่ ข้อมูลภูมิหลัง ซึ่งเป็นการศึกษาข้อเท็จจริงจาก
ข้อมูลขององค์การในเร่ืองของการจัดต้ัง บทบาท ภารกิจ หน้าท่ี 
และอาณัติ ทั้งในกฎหมาย นโยบายรัฐบาล หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และผลการดําเนินงาน ซึ่งองค์การจัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนและสังคม การดําเนินการจึงมุ่งเน้นการตอบสนอง
ความต้องการจําเป็นของประชาชน ที ่อยู ่บนพื ้นของหลัก
คุณธรรม  ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานของ
รัฐ จะต้องตระหนักถึงเหตุผลของการจัดตั้งองค์การ ให้ชัดเจน
และมีการกําหนดพันธกิจให้ตอบสนองประชาชนและสังคม โดยมี
การดําเนินการท่ีเป็นธรรม สร้างคุณานุปการให้แก่ประเทศชาติ
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๕ 

กระบวนการการจัดทําแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 
การจัดทํายุทธศาสตร์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ อาศัยกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์อยู่บนพื้นฐาน
ของกรอบการวิ เคราะห ์ย ุทธศาสตร์องค์การพิพิธภัณฑ์
ว ิ ทยาศาสตร ์ แ ห ่ ง ช าต ิ  ( Strategic Framework) กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรอบยุทธศาสตร์ขาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน แผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ซึ่งสรุปเป็น
แผนงานสําคัญ ๒๓ แผนงาน นโยบายรัฐบาล Thailand ๔.๐ และ 
แผนดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม มาใช้ เป ็นทิศทางเชิง
ยุทธศาสตร์ โดยมีกรอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ตามสมการ 
ดังน้ี 

X + Y = Z 
X = ของเดิมที่เป็นการดําเนินงานตามปกติ ได้แก่ งานประจํา (Routine) ตาม

อาณัติ (Mandate) ที ่ระบุไว้ในกฎหมายการจัดตั ้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ ตลอดจนภารกิจที่ได้รับจากรัฐบาล คณะกรรมการบริการ และมีผู้ส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลอดจนพันธกิจ (Mission) ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ครอบคลุม

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในการ

ดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
Y = ของใหม่ที ่เป็นการดําเนินงานในลักษณะการจัดการการเปลี ่ยนแปลง 

(Change Management) ได้รับการพัฒนาจากกระบวนการทางยุทธศาสตร์ที ่ตอบโต้ 
(Response/ Overcome) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์(Strategic Challenge) ทีเ่กดิจาก
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจําเป็นต้องจัดให้มีงานยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ที่มุ่งตอบสนองความท้าทาย นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ฯลฯ 

Z = จุดยืนในอนาคตที่คาดหวัด เป็นผลสัมฤทธิ์ หรือความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ 
เป็นสิ่งหรือผลที่อยากจะได ้ได้แก่ เป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ (Vision Target) 

ความสัมพันธ์ของปัจจัย X, Y และ Z ข้างต้น แสดงถึง
แนวความคิดเชิงระบบ (System Thinking) ของเหตุและผล โดย
เหตุที่ X เป็นงานจําเป็นที่สนับสนุนการคงอยู่ขององค์การ ต้อง
อาศ ัยทร ัพยากรและเคร ื ่องม ือต ่าง  ๆ  (Means) ตามการ
ดําเน ินงานปกติ  ให ้ เป ็นไปตามพันธกิจ ค่านิยมหลัก และ
จ ุดม ุ ่งหมายขององค์การ  ซึ ่งม ีความเส ี ่ยงในการบรรลุ
จุดมุ่งหมายดังกล่าว เป็นเหตุให้ต้องหาแนวทาง (Way) จัดการ
ความเส่ียงและความท้าทายต่าง ๆ (Y) ตามแนวทางนิติธรรม  
ธรรมาภิบาล  และความเป็นเลิศ  สู ่จ ุดหมาย (End) ที ่ เป็น
จุดมุ่งหมายและความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ขององค์การ (Z) ซ่ึง
แสดงองค์ประกอบของความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ 

 
รูป ๒ ความสัมพันธ์องค์ประกอบสําคัญของยุทธศาสตร์ 

 

แนวทางการจ ัดท ําย ุทธศาสตร ์ย ุทธศาสตร ์  เพ ื ่อ ให ้ ไ ด้
องค์ประกอบที่จําเป็นตามกรอบเชิงยุทธศาสตร์ข้างต้น อพวช. 
อาศัยการกระบวนการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ด้วย
การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นระบบ ตามขั้นตอนที่ ๘ โดยใน
ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการเตรียมและวางระบบการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผล และในขั ้นตอนที ่ ๑๐ เป็นการบริหารจัดการแผน
ยุทธศาสตร์ ตลอดจนการปรับแผนให้เหมาะสม ซึ่งมีขั้นตอนตาม
กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ ดังแสดงตามรูปภาพต่อไปน้ี 

 
รูป ๓ ข้ันตอนตามกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ 

กระบวนการการจัดทําแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ ๖ 
(พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) ประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ ๑๐ ขั้นตอน 
ข้ันตอนท่ี ๑ – ๓ เป็นการเตรียมการให้มีความพร้อมในการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลตามกระบวนการวิจัย
อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ด้วยเดลฟาย (Strategic Delphi Future 
Research - SDFR) ขั ้นตอนที ่  ๔ เป ็นกระบวนการวิ เคราะห์
ตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์และสังเคราะห์
สภาพแวดล้อม ตามขั้นตอนที่ ๕ และนําตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
ไปใช้ในการจัดการความท้าทาย การกําหนดวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ การกําหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตามขั้นตอนที่ ๖ 
ซึ ่งนําไปสู ่การจัดทําสาระสําคัญขององค์ประกอบหลักของ
ยุทธศาสตร์ ตามขั ้นตอนที ่ ๗ การจัดทําแผนปฏิบัต ิการ 
กระบวนการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ด้วยการระดมสมอง และ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนวิสาหกิจ อพวช. อาศัย
แนวทางตามตัวแบบไซพอค (SIPOC Model) มีรายละเอียดดังน้ี 

 
รูป ๔ SIPOC Mode
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๖ 

Suppliers Inputs Process Outputs Customers 
+ คณะกรรมการจัดทําแผนวิสาหกิจ 
อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ.๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) 

+ ประกาศ อพวช. เร่ืองการกําหนดโครงสร้าง
หน่วยงาน อพวช. ลงวันท่ี ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ 
+ คําส่ัง อพวช. ท่ี ๑๓/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๖ มี.ค. 
๒๕๖๓ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผน

วิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕ - 
๒๕๖๙) 

แต่งต้ังคณะกรรมการแผนวิสาหกิจ 
อพวช. ฉบับท่ี ๖ 
 
๗ ต.ค. ๒๕๖๓ 

คําส่ัง อพวช. ท่ี ๖๕/๒๕๖๓ เร่ือง 
แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผน

วิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕ 
- ๒๕๖๙) 

+ ผู้บริหารระดับสูง อพวช. 

+ คณะกรรมการจัดทําแผนวิสาหกิจ 
อพวช. ฉบับท่ี ๖  
+ กองยุทธศาสตร์และความเส่ียง
องค์กร 

+ ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การ
กําหนดแนวทางแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖ 
(พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 
+ แนวทางตามข้อกําหนดของ Core Business 
Enablers ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
+ ร่าง แผนการดําเนินงาน “การจัดทําแผน
วิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕ - 
๒๕๖๙) 

การประชุมคณะกรรมการจัดทําแผน

วิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕ 
- ๒๕๖๙) คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ 
 
๒๐ ต.ต. ๒๕๖๓ 

+ แผนการดําเนินงาน "การจัดทําแผน
วิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕ 
- ๒๕๖๙)" 
+ ศึกษาข้อกําหนดของ Core 
Business Enablers ด้านการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ ในส่วนท่ีไม่สามารถ
ดําเนินการเองได้สมบูรณ์ เพ่ือ
พิจารณาว่าจ้างผู้เช่ียวชาญเป็นท่ี

ปรึกษาจัดทําแผนวิสาหกิจ อพวช. 
ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 

+ คณะกรรมการจัดทําแผน

วิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖  
+ กองยุทธศาสตร์และ
ความเส่ียงองค์กร 

+ คณะกรรมการดําเนินงานจ้างท่ี

ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สําหรับ
การจ้างท่ีปรึกษาจัดทําแผนวิสาหกิจ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – 
๒๕๖๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
+ กองการพัสดุ 

- ขอบเขตงานจ้างท่ีปรึกษาจัดทําแผนวิสาหกิจ 
อพวช. ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 
- หนังสือเชิญส่งข้อเสนองานโครงการจัดทํา

แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 

ดําเนินการจ้างท่ีปรึกษาจัดทําแผน

วิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕ 
- ๒๕๖๙) 
 
๒ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

ท่ีปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดยศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

+ คณะกรรมการจัดทําแผน

วิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖  
+ กองยุทธศาสตร์และ
ความเส่ียงองค์กร 

+คณะกรรมการจัดทําแผนวิสาหกิจ 
อพวช. ฉบับท่ี ๖ 
+กองยุทธศาสตร์และความเส่ียง
องค์กร 

วาระเพ่ือทราบ รายงานความก้าวหน้า การ
จัดทําแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.
๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร อพวช. 
 
๑๒ ม.ค ๖๔ 

มติท่ีประชุม รับทราบ คณะกรรมการบริหาร 
อพวช. 

+ คณะกรรมการจัดทําแผนวิสาหกิจ 
อพวช. ฉบับท่ี ๖  
+ กองยุทธศาสตร์และความเส่ียง
องค์กร 
+ ทีมท่ีปรึกษา 

+ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ 
+ แผนการดําเนินงาน "การจัดทําแผนวิสาหกิจ 
อพวช. ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)" 

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการ

ประชุมเร่ิมงาน 
 
๒๑ ม.ค. ๖๔ 

แผนการดําเนินงานการจัดทําแผน

วิสาหกิจ อพวช. ฉ๖ ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ระลอกใหม่ 

+ คณะกรรมการจัดทําแผน

วิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖ 
(พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 
+ กองยุทธศาสตร์และ
ความเส่ียงองค์กร 

+ ตัวแทนผู้บริหารระดับสูง 
+ ตัวแทนผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
+ คณะกรรมการจัดทําแผนวิสาหกิจ 
อพวช. ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕ - 
๒๕๖๙) 
+ กองยุทธศาสตร์และความเส่ียง
องค์กร 
+ ทีมท่ีปรึกษา 

+ แนวโน้มการเปล่ียนแปลงระดับโลก (Global 
Megatrends) 
+ รายงานผลการดําเนินงาน รายงานประจําปี 
ประจําไตรมาส 
+ รายงานผลกระทบ COVID-19 
+ ประเด็น SWOT เดิม 
+ ข้อมูลเดิมท่ีมีการสํารวจไว้แล้ว เช่น ผลการ
สํารวจความพึงพอใจ 
+ ข้อมูล stakeholder 
+ รายงาน baseline เพ่ือดูคะแนนในแต่ละ 
enabler 
+ แผนวิสาหกิจ อพวช ฉบับท่ี ๕ 
+ รายงานโครงการสํารวจความตระหนักฯ 
+ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปด้านต่าง ๆ แผน
ชาติ แผน อว. และแผนอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
+ ผลสัมภาษณ์ตัวแทนผู้บริหารระดับสูง 
+ ผลสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ท่ีเก่ียวข้อง" 

รวบรวมข้อมูล 
 
ม.ค. - ก.พ. ๖๔ 

ร่าง SWOT๑ 
  + จุดแข็ง ๙ ประเด็น 
  + จุดอ่อน ๑๑ ประเด็น 
  + โอกาส ๑๕ ประเด็น 
  + อุปสรรค ๑๒ ประเด็น 

+ คณะกรรมการจัดทําแผน

วิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖  
+ กองยุทธศาสตร์และ
ความเส่ียงองค์กร 

+ คณะกรรมการจัดทําแผนวิสาหกิจ 
อพวช. ฉบับท่ี ๖  
+ ตัวแทนกลุ่มคนรุ่นใหม่ของ อพวช. 
(Youngster) 
+ ทีมท่ีปรึกษา 
+ กองยุทธศาสตร์และความเส่ียง
องค์กร 

+ ประเด็นจากร่าง SWOT๑ ประชุมเร่ิมงาน Kick off 
 
๑๕ ก.พ. ๖๔ 

+ ผลการวิเคราะห์ SWOT จากผู้
ประเมิน ๘๓ คน 
   + จุดแข็ง ๘ ประเด็น 
   + จุดอ่อน ๑๐ ประเด็น 
   + โอกาส ๑๐ ประเด็น 
   + อุปสรรค ๑๐ ประเด็น 
+ TOWS Matrix 
+  ความท้าทาย (SC) 
+ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (SA) 
+ ความสามารถพิเศษองค์กร (CC) 
+ ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ปัจจุบัน
ของ อพวช. 

+ คณะกรรมการจัดทําแผน

วิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖  
+ กองยุทธศาสตร์และ
ความเส่ียงองค์กร 

+คณะกรรมการจัดทําแผนวิสาหกิจ 
อพวช. ฉบับท่ี ๖ 
+กองยุทธศาสตร์และความเส่ียง
องค์กร 

วาระเพ่ือทราบ รายงานความก้าวหน้า การ
จัดทําแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.
๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร อพวช. 
 
๒๓ ก.พ ๖๔ 

มติท่ีประชุม รับทราบ คณะกรรมการบริหาร 
อพวช. 

+ คณะกรรมการจัดทําแผนวิสาหกิจ 
อพวช. ฉบับท่ี ๖  
+ ตัวแทนกลุ่มคนรุ่นใหม่ของ อพวช. 
(Youngster) 
+ ตัวแทนพนักงานระดับ ๘-๙ 
+ ทีมท่ีปรึกษา 
+ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

+ SWOT 
+ TOWS Matrix 
+ ความท้าทาย (SC) 
+ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (SA) 
+ ความสามารถพิเศษองค์กร (CC) 
+ ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ปัจจุบันของ อพวช. 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทํา

แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.
๒๕๖๕-๒๕๖๙) 
 
๑๗ มี.ค. ๖๔ 

+ ปรับตําแหน่งยุทธศาสตร์จากเชิงรับ 
เป็นสร้างความได้เปรียบต่อการขยาย

งาน 
+ (ร่าง) สาระสําคัญของแผนวิสาหกิจ

ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-
๒๕๖๙) 

+ คณะกรรมการจัดทําแผน

วิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖ 
(พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 
+ กองยุทธศาสตร์และ
ความเส่ียงองค์กร 

+ คณะกรรมการจัดทําแผนวิสาหกิจ 
อพวช. ฉบับท่ี ๖  
+ กองยุทธศาสตร์และความเส่ียง
องค์กร 
+ ทีมท่ีปรึกษา 

วาระเพ่ือพิจารณา (ร่าง) สาระสําคัญของแผน

วิสาหกิจขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

การประชุมคณะกรรมการจัดทําแผน

วิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕ 
- ๒๕๖๙) คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๔ 
 
๑ เม.ย. ๖๔ 

+ (ร่าง) สาระสําคัญของแผนวิสาหกิจ

ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-
๒๕๖๙) 
+ ข้อคิดเห็นจากท่ีประชุมต่อร่าง) 
สาระสําคัญของแผนฯ 

+ คณะกรรมการจัดทําแผน

วิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖  
+ กองยุทธศาสตร์และ
ความเส่ียงองค์กร 



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๗ 

Suppliers Inputs Process Outputs Customers 
+คณะกรรมการจัดทําแผนวิสาหกิจ 
อพวช. ฉบับท่ี ๖  
+กองยุทธศาสตร์และความเส่ียง
องค์กร 

วาระเพ่ือทราบ รายงานความก้าวหน้า การ
จัดทําแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.
๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร อพวช. 
 
๖ เม.ย ๖๔ 

มติท่ีประชุม รับทราบ คณะกรรมการบริหาร 
อพวช. 

+ คณะกรรมการจัดทําแผนวิสาหกิจ 
อพวช. ฉบับท่ี ๖  
+ ตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ท่ี
เก่ียวข้องของ อพวช. 
+ ทีมท่ีปรึกษา 
+ สํานักนโยบายและยุทธสาสตร์ 
+ ทีม IT 
+ ทีมสตูดิโอ" 

+ (ร่าง) สาระสําคัญของแผนวิสาหกิจของ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับ
ท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 
+ จัดประชุมออนไลน์ 
+ ถ่ายทอดการประชุมผ่าน Facebook ของ 
อพวช. 
+ COVID-19 ระลอก ๓ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดม

ความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ท่ี

เก่ียวข้องของ อพวช. 
 
๒๖ เม.ย ๖๔ 

+ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่ี
ประชุม 
+ (ร่าง) สาระสําคัญของแผนวิสาหกิจ

ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-
๒๕๖๙) 

+ คณะกรรมการจัดทําแผน

วิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖  
+ กองยุทธศาสตร์และ
ความเส่ียงองค์กร 

+ คณะกรรมการจัดทําแผนวิสาหกิจ 
อพวช. ฉบับท่ี ๖ 

วาระเพ่ือทราบ (ร่าง) สาระสําคัญของแผน

วิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-
๒๕๖๙) คร้ังท่ี ๓ 

ประชุมคณะกรรมการ อพวช. 
 
๑๘ พ.ค ๖๔ 

มติท่ีประชุม รับทราบ คณะกรรมการ อพวช. 

+ คณะกรรมการจัดทําแผนวิสาหกิจ 
อพวช. ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕ - 
๒๕๖๙) 
+ พนักงาน/ลูกจ้าง อพวช. 
+ ตัวแทนกลุ่มคนรุ่นใหม่ของ อพวช.  
+ ตัวแทนพนักงานระดับ ๘-๙ 
+ กองยุทธศาสตร์และความเส่ียง
องค์กร 
+ ทีมท่ีปรึกษา 

+ รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม แบ่งตามกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ 
+ รูปแบบประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 
+ เลขาประจํากลุ่มตามยุทธศาสตร์ 
+ ช่วงแรกสรุปภาพรวมร่างแผนฯ ให้กับ
พนักงาน/ลูกจ้าง ทุกคนใน อพวช. 
+ ช่วงท่ีสองแบ่งกลุ่มทํา workshop ตาม
ยุทธศาสตร์ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอด

แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.
๒๕๖๕-๒๕๖๙) ให้กับผู้ปฏิบัติ 
 
๑๔ พ.ค ๖๔ 

ร่าง 
  + BSC 
  + Work system 
  + BMC 
  + Intelligent Risk 

+ คณะกรรมการจัดทําแผน

วิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖  
+ กองยุทธศาสตร์และ
ความเส่ียงองค์กร 

+ คณะกรรมการจัดทําแผนวิสาหกิจ 
อพวช. ฉบับท่ี ๖  
+ ผู้เข้าร่วมประชุมตามยุทธศาสตร์ 
+ กองยุทธศาสตร์และความเส่ียง
องค์กร 
+ ทีมท่ีปรึกษา 

+ รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม แบ่งตามกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ 
+ รูปแบบประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 
+ เลขาประจํากลุ่มตามยุทธศาสตร์ 
+ แบ่งกลุ่มทํา workshop ตามยุทธศาสตร์ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือจัดทํา BSC/Work 
system/BMC/IntelRisk 
(ต่อจากการประชุมวันท่ี ๑๔ พ.ค. ๖๔) 
 
๑๙, ๒๔ พ.ค ๖๔ 

+ BSC 
+ Work system 
+ BMC 
+ Intelligent Risk 

+ คณะกรรมการจัดทําแผน

วิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖ 
(พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 
+ กองยุทธศาสตร์และ
ความเส่ียงองค์กร 

+ คณะกรรมการจัดทําแผนวิสาหกิจ 
อพวช. ฉบับท่ี ๖ 
+ กองยุทธศาสตร์และความเส่ียง
องค์กร 
+ ทีมท่ีปรึกษา 

วาระเพ่ือพิจารณา (ร่าง) สาระสําคัญของแผน

วิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-
๒๕๖๙) 

การประชุมคณะกรรมการจัดทําแผน

วิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕ 
- ๒๕๖๙) คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ 
 
๒๘ พ.ค ๖๔ 

+ (ร่าง) สาระสําคัญของแผนวิสาหกิจ

ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-
๒๕๖๙) 
+ ข้อคิดเห็นจากท่ีประชุมต่อร่างแผนฯ 

+ คณะกรรมการจัดทําแผน

วิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖  
+ กองยุทธศาสตร์และ
ความเส่ียงองค์กร 

+คณะกรรมการจัดทําแผนวิสาหกิจ 
อพวช. ฉบับท่ี ๖ 
+กองยุทธศาสตร์และความเส่ียง
องค์กร 

วาระเพ่ือพิจารณา (ร่าง) สาระสําคัญของแผน

วิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-
๒๕๖๙) 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร อพวช. 
 
๓ มิ.ย ๖๔ 

+ (ร่าง) สาระสําคัญของแผนวิสาหกิจ

ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-
๒๕๖๙) 
+ ข้อคิดเห็นจากท่ีประชุมต่อร่างแผนฯ 

คณะกรรมการบริหาร 
อพวช. 

+คณะกรรมการจัดทําแผนวิสาหกิจ 
อพวช. ฉบับท่ี ๖  
+กองยุทธศาสตร์และความเส่ียง
องค์กร 

วาระเพ่ือพิจารณา (ร่าง) สาระสําคัญของแผน

วิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-
๒๕๖๙) 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร อพวช. 
 
๑๒ มิ.ย ๖๔ 

+ ข้อคิดเห็นจากท่ีประชุมต่อร่างแผนฯ คณะกรรมการบริหาร 
อพวช. 

+ คณะกรรมการจัดทําแผนวิสาหกิจ 
อพวช. ฉบับท่ี ๖ 

วาระสืบเน่ือง การพิจารณาสาระสําคัญร่าง

แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-
๒๕๖๙) 

ประชุมคณะกรรมการ อพวช. 
 
๑๕ มิ.ย ๖๔ 

+ ข้อคิดเห็นจากท่ีประชุมต่อร่างแผนฯ คณะกรรมการ อพวช. 

+คณะกรรมการจัดทําแผนวิสาหกิจ 
อพวช. ฉบับท่ี ๖  
+กองยุทธศาสตร์และความเส่ียง
องค์กร 

วาระเพ่ือพิจารณา (ร่าง) สาระสําคัญของแผน

วิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-
๒๕๖๙) 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร อพวช. 
 
๒๔ มิ.ย ๖๔ 
 

+ ข้อคิดเห็นจากท่ีประชุมต่อร่างแผนฯ คณะกรรมการบริหาร 
อพวช. 

+ คณะกรรมการ อพวช. 
+ คณะกรรมการบริหาร อพวช. 
+ คณะกรรมการจัดทําแผนวิสาหกิจ 
อพวช. ฉบับท่ี ๖  
+ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
+ ทีมท่ีปรึกษา 

(ร่าง) สาระสําคัญของแผนวิสาหกิจของ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับ
ท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

การประชุมทบทวนร่างสาระสําคัญแผน

วิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.
๒๕๖๕-๒๕๖๙) 
 
๒๖ มิ.ย ๖๔ 

+ (ร่าง) สาระสําคัญของแผนวิสาหกิจ

ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-
๒๕๖๙) 
+ ข้อคิดเห็นจากท่ีประชุมต่อร่างแผนฯ 

+ คณะกรรมการ อพวช. 
+ คณะกรรมการบริหาร 
อพวช. 

+คณะกรรมการจัดทําแผนวิสาหกิจ 
อพวช. ฉบับท่ี ๖ 
+กองยุทธศาสตร์และความเส่ียง
องค์กร 

วาระเพ่ือพิจารณา แผนวิสาหกิจ ต่อ
คณะกรรมการบริหาร อพวช. ให้ความเห็นชอบ 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร อพวช. 
 
๑๖ ก.ค. ๖๔ 

คณะกรรมการบริหาร อพวช. ให้ความ
เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหาร 
อพวช. 

+ คณะกรรมการจัดทําแผนวิสาหกิจ 
อพวช. ฉบับท่ี ๖ 

วาระเพ่ือพิจารณา ร่างแผนวิสาหกิจ ต่อ
คณะกรรมการ อพวช. ให้ความเห็นชอบ 

ประชุมคณะกรรมการ อพวช. 
 
๒๗ ก.ค. ๖๔ 

คณะกรรมการ อพวช. ให้ความ
เห็นชอบ 

คณะกรรมการ อพวช. 

ตาราง ๓ กระบวนการการจัดทําแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) ตามตัวแบบ SIPOC



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๘ 

บทที่ ๒ ภารกิจของ อพวช. ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและยุทธศาสตรช์าติ 

  

      

   
รูป ๕ ภารกิจของ อพวช. ท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานสําหรับการ
จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที ่ ๑๓ ซึ่งทุกหน่วยงานได้น้อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดแผนงานต่าง ๆ เพื ่อให้เกิด
บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความ
พอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจําเป็นสําหรับการพัฒนาที่ยั ่งยืนโดย
มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็น
สังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้
ดําเนินชีวิตท่ีดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 
ได้รวบรวมหลักการ ยุทธศาสตร์และนโยบายที่มีความเชื่อมโยง
และสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ อพวช. และสอดคล้อง
ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการ
จัดการ (Enablers) หมวด ๒ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

 

  



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๙ 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็น

ยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทย
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” นําไปสู่การมียุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงาน
ของ อพวช. คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน
แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ี
รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความ
ได้เปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ นํามาประยุกต์ผสมผสาน
กับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื ่อให้สอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่
อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง 
ๆ ทั ้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื ้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ (๓) “สร้าง

คุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ
พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ
อนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อม
ทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถ
สร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและ
การลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดี
อยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมลํ้า
ของคนในประเทศไทยได้ในคราวเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ 
โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดี
รอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ี
จําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี
สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง

 
รูป ๖ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

 

  



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๑๐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๘๐) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมีทั้งสิ้น ๒๓ 
แผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องท่ี
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทซึ่งจะ
นําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความม่ันคงม่ังค่ัง ย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ภายในช่วงเวลา
ดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน โดยแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของ อพวช. คือ 

แผนแม่บทฯ ๑๑ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 

แผนย่อย ๑๑.๓ การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอด
รับกับทักษะในศตวรรษที ่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มี
ภูมิค ุ ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น มีความ
ยืดหยุ ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู ้เพื ่อการวางแผนชีวิตและ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนําไปปฏิบัติได้ 
ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ที ่เชื ่อมต่อกับโลกการ
ทํางาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทํางานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งหากมีการออกแบบกระบวนการ
เรียนรู ้ และมีหลักสูตรการศึกษาที ่เอื ้อต่อทักษะชีวิต มีการ
เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพใน
หลักสูตร และสร้างการมีงานทําของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้การ
พัฒนาเด็กและเยาวชนบังเกิดผลสัมฤทธ์ิได้ 

แผนแม่บทฯ ๒๓ ประเด็นการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

แผนย่อย ๒๓.๕ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม เน้นประเด็นสําคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
เป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีท่ี
สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั ้งระบบอย่างครบวงจร 
ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และ
ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางนํ้าและ
ทางทะเล รวมทั้ง การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และการจัดการก๊าซเรือนกระจก และด้านพลังงานหมุนเวียน 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เป็นแผนระดับท่ี 

๒ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลต่อการบรรลุ

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งทุกหน่วยงานต้องดําเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศ
ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ 
(Big Rock) นําไปสู่การปฏิบัติตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและ
ผล (Causal Relationship: XYZ) เพื ่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติของแต่ละช่วงเวลา ๕ ปี โดย
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที ่เกี ่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานของ อพวช. คือ 

ด้านท่ี ๒ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒.๑ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

บริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู ่ระบบดิจิทัล การปรับ
เ ป ล ี ่ ย น เ ป ็ น ร ั ฐ บ า ล ด ิ จ ิ ท ั ล  ( Digital Government 
Transformation) หรือการเป็นภาครัฐที ่เชื ่อมโยงเสมือนเป็น
องค์กรเดียว เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรมการบริการและการทํางานให้กับชุมชน สังคม และ
ประเทศ โดยมีภาครัฐเป็นฐานต่อยอดการพัฒนาและสร้างคุณค่า
ร่วมกันกับทุกภาคส่วนจัดเตรียมและบูรณาการข้อมูลและ ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big data) ให้พร้อมสําหรับการใช้ประโยชน์ทั้งในด้าน
การตัดสินใจเชิงนโยบาย การกํากับติดตาม การพัฒนาบริการ 
และการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงเปิดให้ทุกภาคส่วนสามารถ
เข้าถึง แบ่งปัน และนําไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการ
จัดบริการรูปแบบใหม่ที่บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
โดยเริ่มต้นจากบริการสําคัญที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญกับ
ชีว ิตความเป็นอยู ่ของประชาชนและการดําเนินธุรกิจของ
ภาคเอกชน จัดทําระบบกลางหรือ แอพพลิเคชั่น (Application) 
สนับสนุนกลางที่ได้มาตรฐานและได้รับการกํากับดูแลมาตรฐาน
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคลเพื ่อการใช้ประโยชน์
ร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศด้าน
ดิจิทัลท่ีสร้างความเช่ือม่ัน ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่าง
กันเพ่ือการพัฒนาท่ีต่อเน่ืองและย่ังยืนบนหลักความสมดุล 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๒.๕ ขจัดอุปสรรคในการจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื ่อให้เกิดความรวดเร็ว 
คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ เป็น
กระบวนการที ่สําคัญของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ มี
เจตนารมณ์เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที ่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
หน่วยงานของรัฐทุกแห่งสามารถนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดย
มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากท่ีสุด เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดังน้ัน
การปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ควรจะมุ่งเน้นการวาง
ระบบที่รวดเร็ว และโปร่งใสด้วยการใช้ เทคโนโลยีเข้ามาจัดการ
แทนบุคคล และควรให้ความสําคัญกับเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
ด้านการจัดซื ้อจัดจ้าง และบูรณาการทํางานร่วมกันระหว่าง
กรมบัญชีกลางและหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตเพื่อให้มี แนว
ทางการป้องกันการทุจริตที ่ชัดเจน มีมาตรฐาน สร้างความ
เชื ่อมั ่นต่อเจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติ บุคลากรด้านพัสดุมีความรู้
ความสามารถ มีความภาคภูม ิ ใจในวิชาชีพและมี เส ้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงาน รวมท้ังส่งเสริมบทบาทภาคเอกชน และ



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๑๑ 

ภาคประชาชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการ
ตรวจสอบการจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐเพื ่อป้องกันและขจัดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาคราชการได้อย่างครบวงจร 

ด้านท่ี ๙ ด้านสังคม 
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๙.๒ ผลักดันให้มีฐานข้อมูล

ทางสังคมและคลังความรู ้ ในระดับพื ้นท่ีเพื ่อให้สามารถจัด
สวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย แหล่งให้ความรู้เพื ่อการประกอบ
อาชีพของบุคคลและชุมชนในปัจจุบันมีความหลากหลายและ
กระจัดกระจาย ทั้งในส่วนของข้อมูลสําหรับการประกอบอาชีพ

ของภาครัฐและเอกชน โดยที ่ขาดการบริหารจัดการข้อมูลท่ี
น่าเชื่อถือและสามารถเข้าถึงได้สําหรับทุกกลุ่ม ดังนั้น การมีคลัง
ความรู้แห่งชาติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประกอบอาชีพ
ของบุคคลและชุมชนเสมือนเป็นหอสมุดแห่งชาติที่สามารถเข้าถึง
ได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และแหล่งที่รวบรวมความรู้การประกอบ
อาชีพทุกแขนง สําหรับทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงและได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือ จะ
เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความ
เหล่ือมล้ําของสังคมได้ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

 
รูป ๗ ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

การกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ 
– ๒๕๗๐) ยังคงน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
หลักปรัชญานําทางในการขับเคลื ่อนและวางแผนการพัฒนา
ประเทศ ให้เกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อนพลวัตการพัฒนา
ประเทศในมิติต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ 
อพวช. คือ 

ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ ปัจจัยขับเคลื่อนท่ี
เอ ื ้อต่อการเปลี ่ยนผ่านประเทศไปสู่การเป็น Hi-Value and 
Sustainable Thailand โดยเฉพาะกลไกการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทั้งระบบการศึกษา และการยกระดับและปรับทักษะแรงงาน 
ที ่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและโลกยุคใหม่ และส่งเสริมการเคล่ือนย้ายแรงงาน
ไปสู่ภาคการผลิตและบริการที่มีผลิตภาพและมูลค่าสูง และกลไก
การบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งระเบียบกฎหมาย ระบบงบประมาณ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน การให้บริการสาธารณะ ตลอดจนการติดตาม

ประเมินผลที่ทันสมัย เท่าทันต่อการเปลี ่ยนแปลง ตอบสนอง
ความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ โดยหมุดหมายที่ต้องบรรลุในระยะเวลา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เพื่อสร้าง “ปัจจัยสนับสนุนการ
พลิกโฉมประเทศ” ประกอบด้วย 

หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต คนเป็น
รากฐานสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็
ตาม คุณภาพการศึกษาและระบบการพัฒนาทักษะแรงงานของ
ไทยยังอยู่ในระดับตํ่า อีกทั้งยังประสบกับความเหลื่อมลํ้าในการ
เข้าถึง ส่งผลให้ขาดแคลนกําลังแรงงานที ่สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ ในระยะต่อไป ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มท่ี
จะทว ีความร ุนแรงมากข ึ ้นจากอนาคตของงานและการ
เปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของทางเทคโนโลยี วิถีชีว ิตและ
วัฒนธรรมท่ีมาพร้อมกับความต้องการงานและทักษะประเภทใหม่ 
ๆ รวมถึงทักษะทางพฤติกรรม (Soft Skills) ภายใต้บริบทการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรซึ่งส่งผลให้กําลังแรงงานลดลง
อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี การขาดความพร้อมทางเทคโนโลยีและ
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๑๒ 

ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ยังอาจทําให้ปัญหาความเหลื่อมลํ้า
ทางการศึกษาและทักษะเพ่ิมสูงมากข้ึน อย่างไรก็ดีความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี การลดลงของประชากร และการขยายตัวของ
ความเป็นเม ืองจะน ํามาซ ึ ่งโอกาสในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและฝึกอบรมตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพื ่อให้สามารถผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีสมรรถนะสูง เป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่การเป็น Hi-
Value and Sustainable Thailand ต่อไป 

หมุดหมายท่ี ๑๓ ไทยมีภาครัฐสมรรถนะสูง ภาครัฐมี
ความสําคัญต่อการขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันภาครัฐของไทยมีขนาดใหญ่ ขาดความ
คล่องตัว และมีรายจ่ายประจํามาก อีกทั้งยังมีโครงสร้างการ
บร ิหารงานแบบรวมศูนย์  แต่ขาดการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และมีกฎหมาย
จํานวนมากที่ยังล้าสมัยและขาดการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพใน
ระยะต่อไป ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะขยายตัวไปสู่ปัญหาภาระ
ทางการคลังที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่สังคมสูงวัย ความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจจากความล่าช้าในการปรับตัวให้เท่าทันกับ
เศรษฐกิจ ฐานเทคโนโลยีและการทํางานรูปแบบใหม่ รวมไปถึง
ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ที่มีอย่างจํากัดท่ามกลางกระแสการตระหนักรู้ของสาธารณชน 
(Public Awareness) และการขยายตัวของความเป็นเมืองดังน้ัน 
ภาครัฐจึงจําเป็นต้องปรับโครงสร้างและการบริหารงานให้มี
ความยืดหยุ่นคล่องตัวและมีสมรรถนะสูงโดยอาศัยโอกาสจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการปรับปรุงกระบวนงาน พัฒนา
ระบบข้อมูล และอํานวยความสะดวกในการให้บริการสาธารณะ 
ตลอดจนมุ่งปรับปรุงกฎหมายที ่ เป็นอุปสรรคต่อการปรับ
โครงสร้างและพลิกโฉมประเทศในมิติต่าง ๆ และส่งเสริมศักยภาพ
ของทุกภาคส่วนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี 

นโยบายที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติรับทราบเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้มีการกล่าวถึงการพัฒนาและส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรมไว้ในหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี 

นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 
ข้อ ๘ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา

ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
ข้อ ๘.๖ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 

๘.๖.๒ พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบ
ดิจิทัล พร้อมท้ัง ส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน ออนไลน์แบบเปิด
ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ
และเหมาะสม กับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยาน
การเรียนรู้สําหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และ
ส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย 

๘.๖.๓ ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา โดย
บูรณาการ การดําเนินงานระหว่างหน่วยจัดการศึกษากับกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้น กลุ่มเด็กด้อยโอกาส
และกลุ ่มเด็กนอกระบบการศึกษา ปรับเปลี ่ยนการจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะ
พื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพี่เลี ้ยง จับคู่ระหว่าง
โรงเรียนขนาดใหญ่ท่ีมีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็ก
เพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน 
ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษา ในพื้นท่ี 
สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ 
ตลอดจนแก้ ไขป ัญหาหนี ้ส ินทางการศึกษา โดยการปรับ
โครงสร้างหนี ้กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื ่อการศึกษา และทบทวน
รูปแบบการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีเหมาะสม  

๘ .๖ .๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช ่วงว ัย โดย
กําหนดระบบท่ีเอ้ือต่อ การพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ทุกช่วงวัย อาทิการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ให้
เช ื ่อมโยงกับระบบคุณวุฒิว ิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและ
ประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียน
ท่ีชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนท่ีมีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนา 
ไปสู่นักกีฬาอาชีพ การกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้
มีระบบที่สามารถรองรับ ความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะ
อาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปล่ียนสายอาชีพให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้ม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต  

๘.๖.๕ ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรก
การปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนในชาติหลักคิด
ที ่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การ
เคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและใน
ทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อ
การมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้
ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคล่ือนประเทศ 

นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เร่ือง 
ข้อ ๗ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ โดยสร้าง

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการ
เรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้าน
วิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์และภาษาต่างประเทศ 
ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั ้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตําบล ส่งเสริม
การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือ
แบ่งปันองค์ความรู้ ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยง
ระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่ 
และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศ สร้างความรู ้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่ือ
ออนไลน์และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย เพื่อป้องกันและ
ลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซ
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๑๓ 

เบอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีใน

สังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จําเป็นในการดําเนิน
ชีวิต 

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

 
รูป ๘ ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

SDGs เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกภายหลังปี 
๒๕๕๘  ท ี ่ องค ์การสหประชาชาต ิ  (United Nations: UN) 
ประกอบด้วย ๑๗ เป้าหมาย สําหรับการพัฒนาที่แบ่งเป็นมิติ 
(Dimensions) ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีความ
เช่ือมโยงกัน ซ่ึงในส่วนของประเทศไทยมีการดําเนินงานท่ีสอดรับ
กับ SDGs มาโดยตลอด และ SDGs เป็นแผนหนึ่งที่ใช้ในการจัดทํา
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพ่ือให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างสังคม
ที่เป็นสุข ลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม ขจัดปัญหาความยากจน 
ส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจสีเขียว และมีการผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 

เป้าหมายท่ี ๔ ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ 
เป้าหมายย่อย ๔.๗ สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคน

ได้รับความรู้และทักษะที่จําเป็นสําหรับส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 
รวมไปถึง การศึกษาสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิต
ที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริม
วัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็น
พลเมืองของโลก และความชื ่นชมในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 
 

ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) 
ประเทศไทย ๔.๐ เป็นแนวคิดการเสริมสร้างศักยภาพและ

สร้างโอกาสในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและจาก
การสร้างความเข้มแข็งจากภายในและปรับเปลี่ยนวิธีการจาก
แนวคิด “ทํามากได้น้อย” เป็น “ทําน้อยได้มาก” เพื ่อยกระดับ
ประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดัก ๓ ประการ คือ ๑) กับดักรายได้
ปานกลาง ๒) กับดักความเหลื ่อมลํ ้า และ ๓) กับดักความไม่
สมดุล โดยขับเคล่ือนผ่านกลไก ๓ ด้าน ประกอบด้วย  

ก) มุ่งเน้นองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ปัญญาอย่างแท้จริง ตลอดจนแนวทางให้ไทยเติบโตอย่าง
กระจาย ไม่กระจุก เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการสร้างและยกระดับ
ผลิตภาพ (Productive Growth Engine) 

ข) กลไกขับเคล่ือนท่ีคนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่า
เทียมและทั่วถึง ด้วยการจัดสรรทรัพยากรรูปแบบใหม่ (Inclusive 
Growth Engine) และ  

ค) กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม
อย่างยั ่งย ืน ด้วยการเน ้นความตระหนักและเป ็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม (Green Growth Engine) 
 

 

  



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๑๔ 

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ 

 
รูป ๙ ความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ 

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ “เตรียมคนไทยแห่ง
ศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง 
สังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็ง
ทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล นําพาประเทศไปสู่ประเทศท่ี
พัฒนาแล้ว” โดยเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของ อพวช. คือ 

แพลตฟอร์มท่ี ๑ การพัฒนากําลังคนและสถาบัน
ความรู้ 

โปรแกรมที่ ๑ สร้างระบบผลิตและพัฒนากําลังคนให้
มีคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื ่อสร้างปัจจัยเอื ้อที ่ส่งเสริมการ
พัฒนาและใช้ประโยชน์ศักยภาพกําลังคนระดับสูง ให้สามารถ
ทํางานตอบสนองการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกําลังคนเพ่ือรองรับกิจกรรมวิจัย การพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร 
นักบริหารจัดการเทคโนโลยี หรือผู้เช่ียวชาญระดับสูงในสาขาอ่ืน  

โปรแกรมที ่ ๓ ส่งเสริมการเรียนรู ้ตลอดชีวิตและ
พัฒนาทักษะเพื่ออนาคต มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกและ
มาตรการเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือ
เพิ ่มพูนสมรรถนะใหม่ๆ รองรับอาชีพที ่เปลี ่ยนแปลงไปตาม
แนวโน้มการเปลี ่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลก และเพื ่อเพ่ิม
ความสามารถในการถูกจ้างงาน โดยสนับสนุนโปรแกรม
การศึกษาและการฝึกอบรม ผ่านการศึกษาในระบบปกติ (Formal 
education) การศึกษานอกระบบ (Informal education) และ
การศึกษาตามอัธยาศัย (Non-formal education) โดยมีประเด็น
ครอบคลุมถึงการยกระดับระบบพัฒนาความรู้และทักษะสําหรับ
บุคลากรวัยทํางานผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น (Upskill/reskill) 
และการเร ียนร ู ้ผ ่ านระบบ  Massive Open Online Courses 

(MOOCs) การปรับระบบการศึกษาให้รองรับความต้องการของ
คนทํางาน 

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) 
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ขยายช่วงเวลาสู่แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๕) รัฐวิสาหกิจในฐานะหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่สําคัญต่อ
การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประเทศท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้าง
บทบาทการดําเนินงานให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับนโยบาย
และสภาพแวดล้อม โดยกําหนดเป้าหมาย คือ“รัฐวิสาหกิจเป็น
เครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่ความมั่นคง 
ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินบทบาทในการ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศในด้านต่างๆ ได้ตามเป้าหมาย
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ของ อพวช. คือ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพ่ือ
เป็นพลังขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน
เพ่ือความย่ังยืนในระยะยาว 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ และแผน DE 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๖ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 
(BCG Model) 

 
 

 

นโยบายและยุทธศาสตร์

ก า ร อ ุ ด ม ศ ึ ก ษ า 
ว ิทยาศาสตร ์  ว ิจ ัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๗๐ 

 

นโยบายและยุทธศาสตร์การ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๗๐ 

 



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๑๕ 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

 
รูป ๑๐ ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม จะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
ที่กําหนดทิศทาง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของ อพวช. คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียม
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นการสร้างสังคมดิจิทัลที ่มีคุณภาพ 
(Digital society) มุ่งหวังที่จะลดความเหลื่อมลํ้าทางโอกาสของ
ประชาชนที่เกิดจากการเข้าไม่ถึงโครงสร้างพื้นฐาน การขาด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล หรือการไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ยังมีราคาแพงเกินไป
และให้ความสําคัญกับการพัฒนาพลเมืองที่ฉลาด รู้เท่าทันข้อมูล 
และมีความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
สร้างสรรค์ โดยสุดท้ายเมื่อโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพร้อมและ
พลเมืองดิจิทัลพร้อมแล้ว เทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มผ่านบริการดิจิทัลต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๔ ปรับเปลี ่ยนภาครัฐสู ่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลเป็นการมุ ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการ
ทํางานและการให้บริการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการ
ทํางานและขั ้นตอนการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
รวดเร็ว อํานวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ สร้างบริการของรัฐท่ีมี
ธรรมาภิบาลและสามารถให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติ การเปิดเผยข้อมูลของ
ภาครัฐที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและความมั่นคงของชาติ 
ผ่านการจัดเก็บ รวบรวมและแลกเปลี ่ยนอย่างมีมาตรฐาน ให้

ความสําคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูล 
รวมไปถึงการสร้างแพลตฟอร์มการให้บริการภาครัฐ เพื ่อให้
ภาคเอกชนหรือนักพัฒนาสามารถนําข้อมูลและบริการของรัฐไป
พัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมบริการ และสร้างรายได้ให้กับ
ระบบเศรษฐกิจต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๕ พัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู ่ยุค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนากําลังคน
ดิจิทัล (Digital workforce)ขึ ้นมารองรับการทํางานในระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัล โดยเน้นท้ังกลุ่มคนทํางานท่ีจะเป็นกําลังสําคัญใน
การสร้างผลิตภาพการผลิต (Productivity) ในระบบเศรษฐกิจ 
และกลุ ่มคนที่เป็นผู ้เชี ่ยวชาญด้านดิจิทัล อย่างไรก็ตาม การ
เตรียมความพร้อมให้ประชาชนทั่วไปก็เป็นอีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้
กัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นการมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความ
เช่ือม่ันในการทําธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ 
ผู้ทํางาน และผู้ใช้บริการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วย
ขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และเป็นบทบาทหน้าที่หลัก
ของภาครัฐในการอํานวยความสะดวกให้กับทุกภาคส่วน โดย
ภารกิจสําคัญยิ ่งยวดของยุทธศาสตร์นี ้ จะครอบคลุมเรื ่อง
มาตรฐาน (Standard) การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูล
ส่วนบุคคล (Privacy) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Cyber 
security) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

 
รูป ๑๑ ความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๗๙) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ ดําเนินการจัดทําโดย สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีวิสัยทัศน์ “คน
ไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษที่ ๒๑” ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับการดําเนินงานของ อพวช. ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย
และนวัตกรรมเพื ่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

เป้าหมายที่ ๒.๑ กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเป็นและ
มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
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๑๖ 

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี ้ว ัดที ่ส ําคัญ เช่น มี
ฐานข้อมูลความต้องการกําลังคม (Demand)จําแนกตามกลุ่ม
อุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึนเม่ือ
เทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และสัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์
สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน
สังคมศาสตร์ กําลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการ
ยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมข้ึน เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เป ้าหมายที ่  ๓ .๔  แหล่งเร ียนร ู ้  สื ่อต ําราเร ียน 
นวัตกรรม และสื ่อการเรียนรู ้ม ีค ุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่ มีตัวชี้วัด 
เช่น แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา / จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ส่ือสารมวลชน
ที่เผยแพร่หรือจัดรายการเพื่อศึกษาเพิ่มขึ้น สื่อตําราเรียน และส่ือ
การเรียนรู้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ และได้รับการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและ
เอกชนเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา 

เป้าหมายที่ ๔.๒ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย มีตัวชี้วัดท่ี
สําคัญ เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาท่ี
ทันสมัยสนองตอบความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงและมีคุณภาพ เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

เป้าหมายที ่ ๕.๑ คนทุกช่วงวัย มีจิตสํานึกรักษ์
สิ ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ เช่น 
ครู/บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรมพัฒนาในเรื่องการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักใน
ความสําคัญของการดํารงชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมี
คุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช ้หลักปรัชญาของ
เศรษฐก ิ จพอ เพ ี ยง ใ นการด ํ า เ น ิ นช ี ว ิ ต เพ ิ ่ ม ข ึ ้ น  แล ะ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพ่ิมข้ึน 
เป็นต้น 

เป้าหมายท่ี ๕.๒ คน หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และส่ือ
การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

คุณธรรม จริยธรรมและการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติมีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ เช่น 
สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม 
เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการนําแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ิมข้ึนและส่ือสารมวลชน
ท่ีเผยแพร่หรือให้ความรู้เก่ียวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์

และแหล่งเรียนรู้ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 

 
แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่ง

เรียนรู ้ระยะ ๒๐ ปี จัดทําโดยคณะกรรมการบูรณาการด้าน
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ดําเนินงานและบูรณาการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเร ียนรู ้ของ
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย และเป็นแหล่งท่องเที ่ยวที ่ เสริม
ประสบการณ์แปลกใหม่และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง โดยแผนยุทธศาสตร์
การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของ อพวช. คือ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ
ระหว่างพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
ของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  การบริหารจัดการกระบวนการ
บูรณาการให้มีประสิทธิภาพ 
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๑๗ 

บทที่ ๓ สภาวะแวดล้อมขององค์กร 

การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์การเพื่อทราบ
ถึงสถานภาพขององค์การตั ้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และการ
คาดการณ์ในอนาคต ทั้งสถานการณ์ภายในองค์การที่เป็นจุด
แข็ง และจุดอ่อน และสถานการณ์ภายนอกองค์การที่เป็นโอกาส 
และภัยคุกคามขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดย
ใช้เทคนิควิธีวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External 
Environment Analysis) 

แ น ว โ น ้ ม ก า ร เ ป ล ี ่ ย น แ ปลง ร ะ ด ั บ โ ลก  (Global 
Megatrends) 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก ที่ครอบคลุมขอบเขต
ของการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่กําลังเกิดขึ้นในวงกว้างและคาดว่า
จะส่งผลต่อไปในอนาคต เป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลานาน ดังนั ้นการวิเคราะห์แนวโน้มที ่มีลักษณะเป็น 
Megatrends เพื ่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนวิสาหกิจ 
อพวช. ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) จึงมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะ
ต่อการออกแบบยุทธศาสตร์ และระบุประเด็นการพัฒนาท่ี
ต้องการความเจาะจงและมุ้งเป้าที่ชัดเจนเพื่อโยงให้เห็นถึงความ
จําเป็นเร่งด่วนของการที่จะต้องรองรับ ปรับตัวให้เข้ากับกระแส
ของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยบริบทการเปลี่ยนแปลงระดับ
โลกที่จะส่งผลหรือมีอิทธิพลทําให้สถานะของ อพวช. ที่เป็นอยู่
เกิดการเปลี่ยนแปลงไป และนําไปสู่การปรับทิศทางการพัฒนา มี
รายละเอียดโดยสังเขป ดังน้ี 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ปัจจุบันความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการเร่งความเร็วและความครอบคลุมของ
การเปลี ่ยนแปลงในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการ
เปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) 
ที่มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่างๆอย่าง
กว้างขวางและแตกต่างไปจากวิถีการดําเนินชีวิตและการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมแบบเดิม อาทิ การใช้ระบบ
อัตโนมัติในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ข้อมูล
ขนาดใหญ่ในการกําหนดทิศทางธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเฉพาะเจาะจง และการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา หรือแม้กระ
ทั ้งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับประสิทธิภาพการ
ให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 

ทั้งนี้แนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะมี
บทบาทสําคัญต่อการกําหนดทิศทางของ อพวช. ประกอบด้วย 

๑. การเติบโตของเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (Platform 
Economy) และเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) ซ่ึงจะ
ส่งผลโดยตรงต่อการยกระดับการจัดสรรทรัพยากรในธุรกิจภาค

บริการ ประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกล และการทํางานในรูปแบบใหม่ท่ีมี
ความยืดหยุ่นมากกว่าเดิม 

๒. การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis) 
จะช่วยยกระดับผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีมี
ความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การพัฒนาและใช้งาน
ข้อมูลขนาดใหญ่จะประสบความสําเร็จได้ จําเป็นต้องมีมาตรฐาน
การจัดเก็บและเช่ือมโยงฐานข้อมูลผ่านเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ 
อาทิ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IOT) และ
บล็อกเชน (Blockchain) ร่วมกับการมีบุคลากรที่มีทักษะการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือท่ีเหมาะสม เช่น เหมืองข้อมูล (Data 
Mining) และการเรียนรู้ของเครื่องกล (Machine Learning) เป็น
ต้น 

๓. การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) 
และระบบห ุ ่นยนต ์อ ัตโนม ัต ิ  (Automation & Robotics) ใน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการทดแทนแรงงานท่ีไม่ต้องใช้
ทักษะซับซ้อนในการดําเนินงาน 

 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบในวงกว้างของเทคโนโลยี 

(Technological Disruption) ท่ีกําลังจะเกิดข้ึน จะส่งผลให้พลวัต
การพัฒนาในอนาคตของโลกเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างพลิกผัน 
และอาจทําให้ผู้ที่ก้าวไม่ทัน หรือไม่สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที ่เกิดขึ้น จะต้องเป็นผู้รับแรง
กดดันและเผชิญความเสี่ยงต่อความอยู่รอด อาทิ การปรับตัว
ขององค์กรและแผนการดําเนินธุรกิจ การปับตัวของแรงงานให้
ได้มาซ่ึงทักษะในการทํางานท่ีมีจุดแข็งอย่างแตกต่างและสามารถ
ส่งเสริมซึ่งกันและกันกับปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างกลมกลืน หรือ
การปรับตัวของภาครัฐในการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ร่วมกับการออกแบบระบบการ
กํากับดูแลและนโยบายท่ีเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงและสอดรับกับ
สภาวการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไปได้อย่างฉับไว เพื่อเสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาคส่วนในการที่จะนํามาซึ่งผลประโยชน์ที่พึง
ได้รับจากการเปล่ียนแปลงได้สูงสุดและเป็นไปอย่างท่ัวถึ 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ในระยะ ๕ -๑๐ ปี
ข้างหน้า โครงสร้างประชากรโลกจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเน่ือง โดยองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าประชากร
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๑๘ 

ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป จะเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยกว่าร้อยละ ๑๒๐ จน
มีจํานวนรวมถึง ๑.๕ พันล้านคน ภายในปี ๒๕๙๓ และส่งผลให้
สัดส่วนประชากรวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลงในเกือบทุกประเทศ 
โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มี
จํานวนผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกในปัจจุบัน และยังคงมีแนวโน้มท่ี
ประชากรผู้สูงอายุจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกราว ๓๑๒ ล้านคน จน
คาดว่าจะมีจํานวนผู ้สูงอายุรวมกว่า ๕๗๓ ล้านคน ภายใน
ระยะเวลา ๓๐ ปี ข้างหน้า 

 
ประเทศไทยคาดว่าจะกลายเป็น ๑ ใน ๑๐ ประเทศที่มี

สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมากที่สุดในโลก ทั้งนี้ ไทยได้เข้าสู่สังคม
สูงวัยมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ และคาดว่าจะกลายเป็นสังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์  (Complete-aged Society) ภายในปี  ๒๕๖๖ 
เนื่องจากมีประชากรสูงวัยประมาณร้อยละ ๒๐.๑ และกําลังมุ่ง
หน้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super-aged Society) ภายในปี 
๒๕๗๗ เมื่อมีสัดส่วนของประชากรสูงวัน สูงถึงร้อยละ ๒๘.๑ 
ของประชากรท้ังหมด 

ในกรณีของประเทศไทยซึ่งมีโครงสร้างประชากรเป็น
สังคมสูงวัย หน่วยงานต่างๆ รวมถึง อพวช. จะมีบทบาทสําคัญ
ที่จะพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ โดเฉพาะในกลุ่มผู้
สูงวัยที่ยังมีสุขภาพดี เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือ
สังคมได้อย่างสมศักด์ิศรี และปรับใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

แนวโน้มเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ  

 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของ

ประเทศในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีนที ่มีบทบาทในการ
กําหนดระเบียบเศรษฐกิจการเมืองโลกมากขึ ้น จนนํามาสู่
สถานการณ์ที่อยู่ภายใต้แรงกดดันระหว่างขั้วอํานาจใหม่ทาง
ตะวันออกกับขั ้วอํานาจดั ้งเดิมอย่างสหรัฐอเมริกา ซึ ่งอาจ
ก่อให้เกิดการดําเนินมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสอง
ประเทศขึ้นได้ และอาจทําให้ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของ
โลกได้รับผลกระทบ เนื่องจากห่วงโซ่มูลค่าโลกมีความสัมพันธ์
เชื ่อมโยงใกล้ชิดกับมหาอํานาจทั ้งสองประเทศดังกล่าว ใน
ขณะเดียวกัน การลดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจได้เพิ่มความเป็นไป
ได้ที่จะเกิดความขัดแย้งทางการเมือง และส่งผลกระทบต่อแนว
ทางการจัดทํากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและบทบาทของ

องค์กรระหวางประเทศในปัจจุบัน โดยสถาบันความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่มีขอบเขตแคบลง หรือมุ่งเน้นเฉพาะประเด็นอาจ
มีบทบาทเพ่ิมข้ึน 

แนวโน้มการหดตัวลงของห่วงโซ่มูลค่าโลกและการ
ปรับเปลี่ยนทิศทางไปให้ความสําคัญกับการสร้างความเชื่อมโยง
การพ ึ ่งพาเศรษฐก ิจระหว ่างภายในภ ูม ิภาคก ันมากข้ึน 
(Regionalization) จะเป็นโอกาสสําคัญของประเทศไทย ซึ ่งมี
ตําแหน่งที่ตั้งใกล้ศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใน
การที่จะสร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศไปสู่ศูนย์กลางของ
ภูมิภาคด้านการค้า การลงทุน และการให้บริการโลจิสติกส์ท่ี
เชื่อมโยงภูมิภาค ในบริบทของ อพวช. ก็เป็นโอกาสที่จะวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์สู่การเป็นดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์
ของวิทยาศาสตร์ ในระดับอาเซียน 

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางสังคม ในยุค
สม ัยท ี ่การม ีปฏ ิส ัมพ ันธ ์ทางส ังคมมีความซ ับซ ้อนจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร ประกอบกับบริบท
ทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและสังคมที่มีความเฉพาะตัวในแต่
ละยุค (Individualization) ได้ส่งผลกระทบให้อุปนิสัย ทัศนคติ 
และพฤติกรรมการดํารงชีวิตของประชากรในแต่ละรุ ่นมีการ
ปรับเปลี่ยนที่แตกต่างกันออกไป โดยกลุ่มประชากรเจนเนอเรช่ัน
วายที่มีการเกิดอยู่ในช่วง พ.ศ.๒๕๒๓ – ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นกลุ่มท่ี
เติบโตมากับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จะมีบทบาทที่โดดเด่นใน
สังคม ทั้งจากจํานวนสัดส่วนที่จะมีมากที่สุดทั้งในวัยแรงงานและ
วัยเจริญพันธุ์ โดยประชากรกลุ่มนี้มักมีพฤติกรรม รูปแบบการใช้
ชีวิต และการให้คุณค่าด้านต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมยุค
เก่า ได้แก่ การให้ความสําคัญกับการศึกษา โดยส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาดีกว่าคนรุ่นก่อน และมีจํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่อง ชอบเข้าสังคมท้ังแบบออฟไลน์และออนไลน์ผ่าน
อินเทอเน็ตและสื ่อสังคมออนไลน์ และเป็นกลุ่มประชากรที่เน้น
ความสมดุลระหว่างการทํางานและการใช้ชีวิตส่วนตัว (Work-life 
Balance) เพื ่อตอบสนองความต้องการและความสนใจของ
ตนเองมากกว่าเป้าหมายเพียงเพื่อค่าตอบแทนและความมั่นคง 
นอกจากนี ้ด ้วยความท่ีเติบโตมากับเทคโนโลยี จึงทําให้มี
ความคุ ้นเคยเทคโนโลยี และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ทํางาน/
เร ียนออนไลน์ ไปจนถึงการซื ้อของ ด้วยลักษณะนิสัยของ
ประชากรเจนเนอเรชั่นวาย ที่ต้องการค้นหาโอกาสและความท้า
ทายใหม่ ๆ ทั้งในการทํางานและการใช้ชีวิตดังกล่าว จะส่งผลให้มี
อัตราการย้ายถิ่นและการย้ายงานสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน อัตรา
การเกิดจะน้อยลง เนื่องจากประชากรเจนเนอเรชั่นวายมีแนวโน้ม
แต่งงานช้าและชะลอการมีบุตร 
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๑๙ 

ในปี ๒๕๖๒ ประชากรไทยที่เป็นกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย มี
ช่วงอายุระหว่าง ๑๘ – ๓๙ ปี เป็นจํานวนประมาณ ๒๑ ล้านคน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๑ ของประชากรทั้งหมด โดยในจํานวนนี้ส่วน
ใหญ่ได้เข้าสู่ตลาดงาน กลายเป็นแรงงานสําคัญ จัดเป็นกลุ่ม
ผู้บริโภคที่มีกําลังซื้อสูง ที่ทุกภาคส่วนให้ความสําคัญเพราะเป็น
กําลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในบริบทของ อพวช. ก็เป็น
โอกาสที่จะวางแผนขยายตลาดเพิ่มสู่คนกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายซ่ึง
เป็นกลุ่มท่ีมีกําลังซ้ือสูง รวมถึงกลุ่มเจนเนอเรช่ันอ่ืน ๆ ด้วย 

อนาคตของงาน (Future of Work) และพฤติกรรมการ
ดํารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป โลกแห่งการทํางานในอนาคตกําลัง
เปลี ่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ โดยความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลก และทัศนคติ
ของคนรุ่นใหม่ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอนาคตของงาน 
(Future of Work) กล่าวคือ งานบางประเภทจะเลือนหายไป และ
เกิดงานประเภทใหม่ข้ึนมาทดแทน โดยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มี
แนวโน้มจะเข้ามาทดแทนงานที่มีลักาณะของการทําซํ้าหรือเป็น
แบบแผน (Repetitive/Routine) ส่งผลให้เกิดความต้องการ
แรงงานที่มีทักษะ ความสามารถเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 
อาทิ วิศวกรหุ่นยนต์ (Robotics Engineers) หรือผู้เชี ่ยวชาญ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI Specialists) มากขึ้น และการเข้าสู่สังคมสูง
วัยยังมีแนวโน้มทําให้งานในอุตสาหกรรมเกี ่ยวกับสุขภาพมี
จํานวนเพิ่มขึ ้น ตลอดจนกระแสความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมจะ
ส ่ งผลให ้ งานส ี เ ข ี ยว  (Green Jobs) ทว ีความส ํ าค ัญใน
ตลาดแรงงานมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังเป็นที่คาดการณ์กันว่า
ทักษะทางพฤติกรรม (Non-Cognitive) หรือทักษะด้านมนุษย์ 
(Human Skills) อาทิความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร หรือการ
ทํางานเป็นทีม จะเป็นที ่ต้องการและเป็นงานสําหรับอนาคต 
เนื ่องจากเป็นทักษะเฉพาะที ่เทคโนโลยีสมัยใหม่ยังไม่สามารถ
ทดแทนแรงงานมนุษย์ได้ 

 
ในกรณีของประเทศไทย มีการคาดการณ์ว่าแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรมของไทยจํานวน ๓ ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 
๕๕ มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีภายในระยะเวลา 
๑๐ -๒๐ ปีข้างหน้า นอกจากนี้แรงงานเลิกจ้างบางส่วนอาจผัน
ตัวไปเป็นแรงงานนอกระบบเพื ่อชดเชยรายได้ที ่หายไป ใน

ขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลและค่านิยมของ
ประชากรรุ่นใหม่ที ่ให้ความสําคัญกับการมีอิสระในการบริหาร
จัดการเวลายังผลักดันให้เกิดรูปแบบการจ้างงานท่ีมิใช่มาตรฐาน 
ในขณะที ่แรงงานที ่อยากลาออกจากงานประจํามาเป็น Gig 
Workers นั ้น พบว่ามีมากถึงร้อยละ ๘๖ ส่งผลให้แนวโน้มผู้
ทํางานได้รับสิทธิประโยชน์ไม่ครบถ้วน และอาจไม่ได้รับความ
คุ้มครองตามระบบประกันสังคมมีจํานวนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ พบว่า
แรงงานที ่ทํางานในลักษณะเป็นครั ้งคราว (Gig Works) เป็น
ล ักษณะงานที ่ผ ู ้ท ํางานได้ร ับค่าตอบแทนไม่แน ่นอน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างและนายจ้างมีความไม่ชัดเจน มี
สัดส่วนประมาณร้อยละ ๓๐ ของประชากรวัยแรงงานท้ังหมด 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการใช้
ชีวิตของประชากรโลกอย่างรุนแรง เกิดเป็นต้นทุนจากท้ังความ
สูญเสียชีวิตและความเจ็บไข้ได้ป่วยโดยตรงจากการติดเชื้อ และ
ผลกระทบทางอ้อมจากการพยายามป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาด ทําให้เศรษฐกิจหดตัว อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น รวมถึงมี
การสูญเสียชั ่วโมงการทํางาน จากรายงานของการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ปี ๒๕๖๓ พบว่ากลุ่ม
ประเทศหรือประเทศที่ได้รับความเสียหายในด้านการค้าโลกมาก
ท่ีสุดตามดัชนี Purchasing Managers’ Index (PMI) คือ สหภาพ
ยุโรป และสหรัฐอเมริกาตามลําดับ โดยประเทศไทยได้รับผลกระทบ
สูงเป็นลําดับที่ ๑๑ ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาผลกระทบของ
รายได้จากภาคการท่องเที่ยวตามข้อมูลของสมาคมขนส่งทาง
อ า ก า ศ ร ะ ห ว ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ( International Air Transport 
Association IATA) ยังพบว่ากลุ ่มประเทศในทวีปเอเชียได้รับ
ความเสียหายจากปริมาณการเดินทางทางอากาศที่หดตัวอย่าง
รุนแรงมากที ่สุด อย่างไรก็ดี คาดว่าสถานการณ์จะค่อย ๆ 
ปรับตัวดีขึ้นจากมาตรการควบคุมการระบาด มาตรการฟื้นฟู
เศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาว และการจัดสรรวัคซีนที่คาดว่าจะ
สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๒๐ 

องค์กรคู่เทียบแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ก า ร เ ป ร ี ย บ เ ท ี ย บ  ( Benchmarking)  ห ม า ย ถึ ง 

กระบวนการแลกเปลี ่ยนความรู ้ แลกเปลี ่ยนประสบการณ์และ
แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กับองค์กรอ่ืน
ภายใต้กฎกติกาสากล โดยการศึกษาจากประสบการณ์ตรงของ
องค์กรอื่นแล้วนํามาประยุกต์ให้เหมาะสม จะช่วยประหยัดเวลาและ
ลดการดําเนินงานแบบลองผิดลองถูกทําให้ทราบถึงศักยภาพ
หรือขีดความสามารถที ่แท้จริงขององค์กรของตนเองทําให้
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน 

ดังนั้น ผลที่ได้รับจากการทํา Benchmarking คือทําให้รู้
ว่าใครหรือองค์กรใดเป็นผู้ปฏิบัติได้ดีที่สุดและมีวิธีปฏิบัติอย่างไร 
เพื่อองค์กรอื่นจะนํามาปรับปรุงผลการดําเนินงานของตนโดย
เลือกสรรและนําวิธีปฏิบัติที ่เป็นเลิศเหล่านั ้นไปประยุกต์ใช้ใน

กระบวนการทํางานของตนเองซึ่งไม่ใช่การลอกเลียนแบบแต่เป็น
การสร้างสรรค์ผลงานใหม่ อันเกิดจากการเรียนรู้ ปัจจุบันเรื่องท่ี
ได้รับความนิยมในการทํา Benchmarking ได้แก่ เรื่องเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศ เรื่องการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน เรื่องการ
จัดการเอกสารควบคุม เรื่องความพึงพอใจของลูกค้า และเรื่อง
การจัดการทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบพิพิธภัณฑ์กับบริบท
ของภารกิจของ อพวช .  จึงกําหนดประเด ็นที ่ส ําค ัญ ซ่ึง
ประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านการให้บริการแหล่งเรียนรู้ ด้าน
คุณภาพองค์กร และด้านการบริหารเครือข่ายความร่วมมือ 
ดังน้ัน ตัวชี้วัดที่สําคัญต่อภารกิจจึงประกอบด้วย  ตัวชี้วัด ได้แก่ 
จํานวนผู้เข้าชม ร้อยละความพึงพอใจ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
รายได้จากการบริการ จํานิทรรศการใหม่ และจํานวนแหล่งเรียนรู้ 

หน่วยงาน ภารกิจสําคัญ พิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย 

 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน)  

๑. ผลิต จัดหา รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทําคลังข้อมูลจากดาวเทียม
สํารวจทรัพยากรและ ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ 

๒. ให้บริการข้อมูล และให้คําปรึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศทั้งในประเทศและระดับสากล 

๓. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการให้บริการด้านเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศในระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ 
๔.พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ การสร้างอุตสาหกรรม

ต่อเนื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่ม และหารายได้โดยไม่แสวงหากําไร
จากการบริการ (ทั้งด้านวิชาการและข้อมูล) 

๕. พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในและ

ต่างประเทศ 
๖. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและระบบ

ดาวเทียมสํารวจทรัพยากร 
๗.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 

 

สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์

ความรู ้(องค์การมหาชน) 

๑. จัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะ และการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาของประชาชน 

๒. พัฒนาแหล่งความรู้ที่ทันสมัยเพื่อสร้างการใฝ่รู ้และการแสวงหา
ความรู้ด้วยตัวเอง กระตุ้น 

ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

๓. ศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อจัดการองค์

ความรู้ที่จําเป็นต่อการเพิ่มศักยภาพของคนไทยในการแข่งขัน 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๔. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อน

ประเทศไทยสู่ความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

๑. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
๒. มิวเซียมสยาม 
๓. อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ 

 
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

๑. มีการจัดการด้วยความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาล 
(Corporate Governance) 

๒. เพิ่มขีดความสามารถในการใช้ศักยภาพของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล ให้มีสมรรถนะชั้นสูงในการแข่งขันและการสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้เป็นพลวัตร 

๓. มีการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ป่า มีนโยบายและดําเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้สวนสัตว์มีการบริหารจัดการ

องค์กรสีเขียวตามมาตรฐานสากล รองรับการเป็นประชาคม
อาเซียน 

๔. พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของมาตรฐานการจัดการแหล่ง

เรียนรู้ สู่การพัฒนาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๕. มีวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมในการบริการที่ดี ให้บริการอย่างมือ

อาชีพ 
๖. มุ่งการอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้ด้านสัตว์ป่าและ

สิ่งแวดล้อม และสร้างนวัตกรรม (Innovation) 
๗. พัฒนาระบบธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ECO Friendly) 

๑. สวนสัตว์ดุสิต 
๒. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  
๓. สวนสัตว์เชียงใหม่  
๔. สวนสัตว์นครราชสีมา 
๕. สวนสัตว์สงขลา 
๖. สวนสัตว์อุบลราชธานี 
๗. สวนสัตว์ขอนแก่น 
๘. โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร ์
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๒๑ 

หน่วยงาน ภารกิจสําคัญ พิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้ 

 
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

๑.  จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เพื่อยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนให้

เหมาะสมทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน

ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
๓.  ส่งเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีทางการศึกษา และ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพใน

การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
๔.  พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและ

นวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับ
บริบทในปัจจุบัน 

๕.  พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

๑. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย 
๒. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 
๓. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี 
๔. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น 
๕. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง 
๖. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 
๗. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานคราชสีมา 
 ๘. ศูนย์วิทยาศาสตรเ์พื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 
 ๙. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค ์
 ๑๐. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส 
 ๑๑. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
 ๑๒. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก 
 ๑๓. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายา 
 ๑๔. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลําปาง 
 ๑๕. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร 
 ๑๖. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว 
 ๑๗. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี 
 ๑๘. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา

ร้อยเอ็ด 
๑๙. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกลํ้า ณ หว้ากอ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

 
กรมทรัพยากรธรณีวิทยา 

๑. เสนอความเห็นเพื่อการกํา หนดพื้นที่ การจัดทํานโยบาย แผน และ
มาตรการเกี่ยวกับการสงวนการอนุรักษ ์การฟื้นฟูและการ
บริหาร จัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณ ีซากดึกดํา 
บรรพ ์ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย 

๒. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดํา บรรพ ์
กฎหมายว่าด้วยแร่ในส่วนที่รับผิดชอบ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

๓. เสนอให้มีการปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบและ
มาตรการเกี่ยวกับการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟ ูและการ
บริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดํา บรรพ ์
ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย รวมทั้งกํากับดูแล
ประเมินผล และติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
และมาตรการ  

๔. ดําเนินการเกี่ยวกับการสํารวจ การตรวจสอบ การศึกษา การ
วิจัย การพัฒนาองค์ความรู ้การให้บริการข้อมูล การเผยแพร่
ความรู้ การบริการทางวิชาการและประสานความร่วมมือกับ
ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในด้านธรณีวิทยา

ทรัพยากรธรณี ซากดกึดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและ

ธรณีพิบัติภัย 
๕. กําหนดมาตรฐานทางธรณีวิทยา ทรัพยากรแร ่ซากดึกดําบรรพ์ 

ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย รวมทั้งรวบรวม 
จัดเก็บ และรักษาหลักฐานอ้างอิงทางธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่
และซากดึกดําบรรพ์ของประเทศ 

๖. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ
กรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

๑. พิพิธภัณฑ์หินแร ่จ.กรุงเทพฯ 
๒. ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหินจ.ระยอง 
๓. พิพิธภัณฑ์สิรินธร ภูกุ้มข้าว จ.กาฬสินธุ ์
๔. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรต ิ 
    จ.ปทุมธานี 
๕. ศูนย์วิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จ.ขอนแก่น 
๖. พิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติ

วิทยา จ.สุราษฎร์ธาน ี

แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ 

 
ศูนย์วิทยาศาสตร์สิงคโปร ์

เพื่อส่งเสริมและสร้างความสนใจในการเรียนรู้และความคิด

สร้างสรรค์ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยจินตนาการและ

ประสบการณ์ที่สนุกสนานและนําไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
ของประเทศ (To promote interest, learning and creativity in 
science and technology, through imaginative and enjoyable 
experience and contribute to the nation's development of 
its human resource) 

๑. Science Centre Singapore 
๒. Kidsstop 
๓. Snow City 
๔. OMNI-Theatre 
๕. Butterflies up-close 

 

Shanghai Science and 
Technology Museum 

มุ่งเน้นด้าน "ธรรมชาต ิมนุษยชาติ เทคโนโลยี" การส่งเสริมคุณภาพ

ทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของประชาชนในท้องถิ่น ให้บริการ
ด้านการศึกษาการวิจัยการเดินทางเพื่อการพักผ่อน ความร่วมมือ 
การสื่อสาร การรวบรวมและการผลิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้
ผู้เข้าชมรู้เกี่ยวกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  

๑. Shanghai Science and Technology Museum 
๒. โรงภาพยนตร ์IMAX 3D,  
๓. โรงภาพยนตร ์IMAX Dome,  
๔. โรงภาพยนตร ์Iwerks 4D  
๕. โรงภาพยนตร์อวกาศ 
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๒๒ 

หน่วยงาน ภารกิจสําคัญ พิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้ 

 

National Science Museum,  
South Korea 

สถานที่แห่งกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อความเพลิดเพลินของ

ประชาชนทั่วไปที่ประสบความสําเร็จผ่านการกระตุ้นความประสาท

สัมผัสทั้งหมด ตามพันธกิจหลัก คือ การเผยแพร่ความรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเป็นผู้นําความนิยมชมชอบทาง

วิทยาศาสตร์ ผ่านการการเรียนรู้ในนิทรรศการวิทยาศาสตร์ระดับ
โลกเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทั้งในและนอกห้องเรียน 

๑. Science & Technology Hall 
๒. Future Tech 
๓. Natural History Hall 
๔. Science Alive Discovery Center 
๕. KkumAty Hall 
๖. Human Evolution Hall 
๗. Outdodoor Exhibits 
๘. Planetarium 
๙. Biosphere 

 

Miraikan - The National  

เราแบ่งปันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความรู้ล่าสุด จากนั้นก้าวข้าม
สิ่งนั้นเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า แต่ละเสียงแต่ละการกระทําจะเปลี่ยน
โลกและสร้างอนาคตของพวกเรา อนาคตที่เหมือนฝันเช่นนี้ด้วยการ
มีส่วนร่วมของคุณ มิไรคันจะสร้างสถานที่แห่งมวลมนุษยชาต ิจาก
ต่างสถานที่ ต่างมุมมอง มาเชื่อมต่อกันด้วยความสนุกสนานและ
บุกเบิกสู่อนาคต 

๑. Museum of Emerging Science and Innovation 
๒. Geo-Cosmos 
๓. Dome Theater 

 
Smithsonian Institution 

การสร้างอนาคตโดยการรักษามรดกของเราไว้ ค้นพบความรู้ใหม่
และการแบ่งปันทรัพยากรของเรากับคนทั่วโลก  
โครงสร้างการบริหารสถาบันสมิธโซเนียนมีคณะกรรมการสมาชิก

เป็นผู้กํากับดูแลในการบริหารงาน การกําหนดกลยุทธ์และนโยบาย 
ตลอดจนการจัดหางบประมาณสนับสนุนจากทางภาครัฐบาลผ่าน

เลขานุการ โดยแบ่งกลุ่มงานหลักเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่  
๑. ดูแลเรื่องการบริหารจัดการ บุคลากร และการเงิน 
๒. กํากับดูแลพิพิธภัณฑ์ และงานวิจัย  
๓. ติดตามความก้าวหน้าของสถาบันสมิธโซเนียน 
๔. กํากับดูแลงานด้านการศึกษาเป็นศูนย์กลางการเข้าถึงการศึกษา

แบบดิจิตอลและการจัดนิทรรศการ 
๕. ดูแลงานด้านการสื่อสารและกิจกรรมภายใน 

๑. Anacostia Community Museum 
๒. Arthur M. Sackler Gallery 
๓. Arts and Industries Building 
๔. Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum 

(New York City) 
๕. Freer Gallery of Art 
๖. Hirshhorn Museum and Sculpture Garden 
๗. National Air and Space Museum 
๘. National Air and Space Museum’s Steven F. 

Udvar-Hazy Center (Chantilly, Virginia) 
๙.National Museum of African  
๑๐. American History and Culture 
๑๑. National Museum of African Art 
๑๒. National Museum of American History 
๑๓. National Museum of the American Indian 
๑๔. National Museum of the American Indian’s 

George Gustav Heye Center (New York City) 
๑๕. National Museum of Natural History 
๑๖. National Portrait Gallery 
๑๗. National Postal Museum 
Renwick Gallery 
๑๘. Smithsonian American Art Museum 
๑๙. Smithsonian Institution Building (“Castle”) 

ตาราง ๔ คู่เทียบ 

ลําดับ ตัวชี้วัดที่สําคัญ 

ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย สิงคโปร์ 
อพวช. อุทยาน

รังสรรค์

นวัตกรรม

อวกาศ 

สํานักงาน

บริหารและ

พัฒนาองค์

ความรู้  

องค์การสวน

สัตว์แห่ง

ประเทศไทย  
 

กศน. กรม

ทรัพยากร

ธรณีวิทยา 

ศูนย์

วิทยาศาสตร์

สิงคโปร์ 

๑ จํานวนผู้เข้าชม 
(ล้านคน) 

๓.๖๓๐๑ - ๐.๕๗๖๘ ๔.๒๗๐๕ ๕.๐๒๖๕ ๐.๐๗๗๐ ๑.๓๙๕๔ 

๒.  ความพึงพอใจ(%) ๘๙.๗๘ - ๘๗.๐๐ ๘๑.๙๖ - - - 
๓ เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล (ล้านบาท) 
๗๘๔.๗๕ ๑๙๘๒.๒๕ ๓๔๒.๗๐ ๘๕๗.๖๕ ๑๒,๔๔๑.๑๐ ๕๒๐.๔๒ ๖๘๗.๐๖ 

๔ รายได้ (ล้านบาท) ๑๗.๙๓ - ๑๙.๓๐ ๓๘๘.๕๐ - - ๑๘๙.๖ 
๕ นิทรรศการใหม ่ ๑๖ - ๒ - - - ๖ 
๖ แหล่งเรียนรู้ ๕ ๑ ๓ ๘ ๑๙ ๖ ๕ 

ตาราง ๕ การเปรียบเทียบ (Benchmarking) ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ 
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๒๓ 

ความต้องการและความคาดหวังท่ีสําคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
รูป ๑๒ การแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อพวช. 

อพวช. มีการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและกลุ่มลูกค้า โดยมีการรวบรวมความเห็นจากการสํารวจ
จากหน่วยงานภายนอก การสัมภาษณ์ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี
สําคัญ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศจากช่องทางการ
รับฟังเสียงของลูกค้า (VOC) ในช่องทางต่างๆ มาสรุปและ
จัดลําดับความสําคัญโดยจําแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

จากการระดมความคิดเห็น สัมภาษณ์ความต้องการและ
ความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีความความต้องการและความคาดหวัง ให้ อพวช. 
ปรับปรุง / ทบทวนการดําเนินงาน โดยสรุปดังน้ี

 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวังท่ีสําคัญ 

หน่วยงานเชิงนโยบาย 

§ “อยากให้ประชาชนทั่วไปรู้จัก อพวช. มากขึ้น ข้อจํากัดเรื่องการเดินทาง ทําให้ประชาชนเดินทางเข้า
เยี่ยมชมน้อย” 

§ “ตั้งเป้าไปที่การทํางานเพื่อเยาวชนและร่วมกับเยาวชน” 
§ “เป็นหน่วยงานกลางของประเทศที่ประสานความร่วมมือด้านเยาวชนกับเครือข่าย” 
§ “เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการ” 
§ “ควร transform พัฒนา เปลี่ยนแปลงองค์กรรูปแบบใหม่ อาจอยู่ในลักษณะขององค์การมหาชน 

หรืออื่น ๆ ที่เหมาะสมให้คล่องตัวกว่าเดิม” 
§ “ควรเป็นองค์กรที่พัฒนาแฟลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อให้บริการลูกค้า” 

พันธมิตรความร่วมมือ 

§ “ทําตัวเป็นแพลตฟอร์มให้พื้นที่แก่คนเก่ง ๆ มาเจอกัน” 
§ “กรอบและวิธีการวิจัย ขาด Benchmark หรือ Case Study ที่ประสบความสําเร็จระดับนานาชาต”ิ 
§ “เพิ่มการเชื่อมโยงกับพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่เดียวกัน” 
§ “อพวช. จัดทําพิพิธภัณฑ์คล้าย Disneyland ก็มีความน่าสนใจ ในขณะเดียวกันก็มองว่า อพวช. 

เดินตาม Smithsonian อยู่พอสมควร” 
§ “ถ้า อพวช. ทําให้คนนึกถึงพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เป็นอันดับแรก และมีกิจกรรมสนุกสนานแบบ 

Disneyland ด้วย อาจเป็นแรงดึงดูดคนทั่วไปจากมุมมองนี้ได้” 
§ “อพวช. ต้องชูประเด็นว่ามีอะไรเป็นจุดดึงดูดที่ไม่มีที่อื่น Rebranding ที่สะท้อนกับทุกภาคส่วน” 
§ “อพวช. ควรดําเนินการคือเรื่องกลุ่มโรงเรียนอินเตอร์ แต่เนื่องจากวิทยากรที่สามารถอธิบายเป็น

ภาษาอังกฤษก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมขยายวงนักเรียนให้ไปยังกลุ่มอินเตอร์มากขึ้น” 

คู้ค้า ผู้รับจ้าง และผู้จัดหาทรัพยากร 
§ “ความร่วมมือเรื่องการเรียนการสอนที่สนุกสนาน เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับ อพวช. ร่วมกัน

ทั้ง ๒ ฝ่าย” 

ชุมชน/หน่วยงาน ในพื้นที่ให้บริการ
ของ อพวช. 

§ “แม้จะเป็นนักวิทยาศาสตร ์ต้องยึดสิ่งที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ต้องมีความเป็นจิตอาสาทําให้บ้านเมือง
ดีขึ้น” 

§ “ทํางานเพื่อตอบสนองทั้งตัวเรา สังคม ไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ ่แต่ต้องทําให้ชาติบ้านเมืองด”ี 
§ “ต้องสร้าง Brand Royalty ต่อเด็กอย่างต่อเนื่องไปกระทั่งโต” 
§ “สร้าง Space ของการสร้างสรรค ์แต่ต้องมีความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมและต่อยอดต่อไปได้” 
§ “พร้อมเป็นพันธมิตรกับ อพวช. เพื่อพัฒนาจังหวัด ให้คนพื้นที่ข้างเคียงมาเที่ยวปทุมธาน”ี 

ลูกค้า / ผู้รับบริการภายนอก 

§ “อพวช.ควรมีนักการตลาดมืออาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพ และควรมีการร่วมมือจากพันธมิตรหลาย
ฝ่ายเข้ามาร่วมมือกันซึ่งจําเป็นมาก” 

§ “สมาชิกไม่ได้รับอีเมลข้อมูลข่าวสารอัพเดทกิจกรรม ต้องมาตามหาเองที่เว็บไซต”์ 
§ “เป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์เดียวที่ทําให้เด็กที่อยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าถึงสื่อ

การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได ้ทดลองได้ เรียนรู้ได”้ 
§ “แต่สิ่งที่ต้องการเห็นไปไกลมากกว่านั้นคือ อพวช. มีนวัตกรรมมีผลงานเป็นของตนเอง ที่สามารถ

โดดเด่นทัดเทียมกับนานาประเทศ” 
§ “แต่ละครอบครัวจะเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้บุตรหลานแตกต่างกัน” 
§ “อพวช. ทํางานพิพิธภัณฑ์ ดังนั้น ต้องตอบโจทย์ให้ครอบคลุมและสมบูรณ์ทุกมิติ” 

สื่อมวลชน และสื่อ (Media) 
§ “ควรมีสิ่งที่ดึงดูดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือนักลงทุนอื่น ๆ เพิ่มขึ้น เช่น การลดหย่อนภาษีด้วยการ

บริจาคหรือการร่วมทุน” 



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๒๔ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวังท่ีสําคัญ 
§ “Branding สร้างความสับสนระหว่าง อพวช. และ สวทช.” 
§ “มี Branding คือ ตึกลูกเต๋าทําได้ค่อนข้างดี แต่จะเห็นว่าต้องทํามากกว่านั้นในการสร้างความ

ตระหนักด้าน วทน.” 

ผู้ลงทุนและผู้สนับสนุน 

§ “ในอนาคตอันใกล้พิพิธภัณฑ์ประเภทนี ้อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ทั่วโลก” 

§ “ปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทโลก” 
§ “กระจายองค์ความรู้ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ” 
§ “ความรู้กับชุมชนต้องไปด้วยกัน” 

คนทั่วไปที่ยังไม่มีความเกี่ยวข้องกับ 
อพวช. คู่แข่ง และอื่นๆ 

§ “โครงการช่วยเหลือจากภาคเอกชน  ในการช่วยนักเรียนเพื่อเข้าชมนิทรรศการ การทดลอง อาหาร
ว่าง อาหารกลางวัน หรือแม้แต่ค่ายที่มากกว่า ๑ วัน” 

§ “หาแนวทางในการสร้าง Loyalty กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น First Visitor ให้กลายเป็นกลุ่ม Revisit 
เพื่อสร้างกลุ่มแฟนพันธุ์แท้ ในแต่ละช่วงวัย” 

บุคลากร อพวช. 
§ “ต้องหาวิธีที่จะจัดกิจกรรมที่สร้างแรงดึงดูดให้ประชาชนสนใจเข้าเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งป”ี 
§ “การสร้างแฟลตฟอร์มการเรียนรู้และการสร้างแรงบันดาลใจจากนวัตกรรมในระดับประเทศที่

ผสมผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ากับพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบเดิม” 

ตาราง ๖ ความต้องการและความคาดหวังท่ีสําคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การวิเคราะห์ PESTEL 

 
รูป ๑๓ การใช้ตัวแบบ PESTEL Model ในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกของ อพวช. 

การวิเคราะห์องค์การสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ
องค์การ เพื่อนําผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ท่ี
เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ของ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยอาศัยกรอบการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PESTE Model สามารถ
สรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ ดังน้ี 

P-Politics เป ็นการว ิ เคราะห ์สภาพทางการเม ือง 
รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่มีผลกระทบกับ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

E-Economics เป ็นการว ิ เคราะห ์สภาพการณ์และ
แนวโน ้มทางเศรษฐก ิจท ี ่ม ีผลต ่อองค ์การพ ิพ ิธภ ัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคม
ท่ีมีต่อองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

T-Technology เป ็นการวิ เคราะห์แนวโน้มของการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีที ่ เกี ่ยวข้องกับองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

E-Environment เป ็นการวิ เคราะห์ส ิ ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลต่อองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

L-Legal เป็นการวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ท่ีมีผลต่อองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 
PESTEL Opportunities Threats 

การเมือง 
Political 

 

การที ่ อพวช. เป็นหน่วยงานสังกัดในกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทําให้มี
โ อกาสร ่ วมงานก ับหน ่ วยงานท ี ่ เ ก ี ่ ย วข ้องกับ

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น ทําให้มีโอกาสในความ
ร่วมมือด้านการวิจัยมากขึ้น 

นโยบายรัฐบาลเปลี่ยนแปลง มีผลกระทบต่อ อพวช. ที่ต้อง
ปรับการดําเนินการ ที่อาจไม่เป็นไปตามแผนฯ ที่กําหนดไว ้

เศรษฐกิจ 
Economic: 

การท ่ อง เท ี ่ ย วภาย ในปร ะ เ ทศ โดย เฉพา ะกลุ่ ม 
Edutainment เป็นที่นิยมมากขึ้น 

ภาคเอกชนขาดความสนใจในการเป็นผู้สนับสนุน เนื่องจาก
สภาพเศรษฐกิจของประเทศ 

สังคม 
Social 

 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการตื่นตัวของผู้สูงวัยเพิ่ม

โอกาสในการผลิตและการให้บริการของ อพวช. ที่จะ
พัฒนาการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ผู ้สูงอายุสู่

สังคมไทย 

สังคมมองว่า "พิพิธภัณฑ์" เป็นแหล่งเก็บของโบราณ และ 
"วิทยาศาสตร์" เป็นเรื่องไกลตัวยากเกินกว่าที่จะเข้าใจ เมื่อ
รวมสองคํานี้เข้าด้วยกันกลายเป็น "พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์" 
ยิ่งกลายเป็นสถานที่ซึ่งคนไม่ต้องการมาเยี่ยมชม 

เทคโนโลยี 
Technological  

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว มี
การเรียนรู้ที่แบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เช่น Internet 

สื่อออนไลน์อาศัยความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้น สร้าง 
OTT หร ือ  Over the top อ ัพ โหลดคอนเทนต ์ข ึ ้ น ไปบน 
Platform ต ่ าง  ๆ  เ ช ่ น  YouTube, Netflix, iFlix, iTunes 



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๒๕ 

PESTEL Opportunities Threats 
of Thing ทําให้ อพวช. มีโอกาสที ่จะพัฒนาชิ ้นงาน

นิทรรศการใหม่ ๆ ให้กับผู้ใช้บริการมากขึ้น 
Movie เป็นต้น ดึงดูดกลุ่มคนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง ให้ใช้เวลาเสพสื่อเหล่านี้มากขึ้น และทําให้กลุ่มเป้าหมาย
เหล่านี้ให้เวลาน้อยลงในการเข้าชมสื่อของพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ 

สิ่งแวดล้อม

Environmental  

สถานการณ์และผลกระทบจาก  COVID-๑๙  ท ําให้
กระทรวงการอ ุดมศ ึกษา  ว ิทยาศาสตร ์  ว ิจ ัยและ
นวัตกรรม ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอีก ๑๙ แห่ง 
เป ิดต ัวแพลตฟอร ์มออนไลน ์อย ่างเป ็นทางการ 
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อการสร้างอาชีพ เป็น
โอกาสให้ อพวช. ทบทวนระบบการทํางาน ทั้ง Up-skill 
และ Re-skill มากขึ้น 

ขาดบริการขนส่งมวลชนสาธารณะจากกรุงเทพฯ เข้าถึง 
อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ในปัจจุบันยังไม่มีรถยนต์ขนส่ง
มวลชนสาธารณะจากใจกลางเมือง ที ่ม ีความสมํ ่าเสมอ
แน่นอน เป็นอุปสรรคต่อกลุ่มลูกค้า ครอบครัวที่จะเดินทาง
มายัง อพวช. คลองห้า ปทุมธานี เป็นผลให้กลุ่มครอบครัว
มาย ัง  อพวช .  มีปร ิมาณน้อย  ซึ ่งเป ็นร ้อยละ ๑๐  ของ
ผู้ใช้บริการทั้งหมดของ อพวช. 

กฎหมาย 
Legal 

 

ระบบการประเมินผลองค์กรจากภายนอก กระตุ้นให้การ
บริหารจัดการองค์กรของ อพวช. มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ส่งผลให้ อพวช. มีความพยายามในการ
พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรที ่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

ข ้อกฎหมายท ี ่ เก ี ่ยวข ้องไม ่ เอ ื ้อต ่อการสนับสน ุนการ

ดําเน ินงานของ อพวช. เช ่น ผู ้บร ิจาคไม่สามารถนําไป
ลดหย่อนภาษีได้ อีกทั้ง อพวช. ไม่เป็นหน่วยงานที่ได้รับสิทธิ
ครอบครอง ดูแลรักษาวัตถุตัวอย่างทางธรรมชาติ ได้แก่ 
ตัวอย่างสัตว์และพืชบางประเภท (พระราชบัญญัติสงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่า แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที ่๓ พ.ศ. ๒๕๕๗) 

ตาราง ๗ การวิเคราะห์ PESTEL 

การวิเคราะห์ Five Force Model 

อพวช .  มีการวิ เคราะห์สภาวะการแข่งขันในการ
ให้บริการแหล่งเรียนรู้-พิพิธภัณฑ์ ด้านวิทยาศาสตร์ศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) โดยใช้ และทฤษฎีแรงกดดันท้ัง 
๕ ท่ีมีผลต่อสภาวะแวดล้อมในการแข่งขัน (Five-Force Model) 
ของ Michael E. Porter ตัวแบบ 5-Force Model พิจารณา
คู่แข่ง/คู่เทียบในการแข่งขัน เป็นการวิเคราะห์แวดวงที่นําเสนอ
บริการในกลุ ่มล ูกค้าเด ียวกับ อพวช .  เช ่น พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ รวมท้ังธุรกิจนําเสนอสาระออนไลน์ 
เช่น  Youtube, Tictok  เป็นต้น ในห้าประเด็น ได้แก่ ความ
เข้มข้นในการแข่งขัน แรงกดดันจากลูกค้า แรงกดดันจากผู้จัด
จํานวน สินค้า/บริการทดแทน และความยากง่ายในการเข้ามา
แข่งในธุรกิจ  

 

รูป ๑๔ การใช้ตัวแบบ 5-Force Model ในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกของ อพวช. 

 
 
 
 

การเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่ เนื่องจาก อพวช. เป็นหน่วยงาน
ของรัฐที ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการลงทุนและดําเนินงานตาม

ภารกิจที่จัดตั้งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สร้างความตระหนักด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ  จึงมี
กลุ่มเป้าหมายหลายช่วงอายุ มีการให้บริการผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่
หลากหลาย บริหารจัดการด้านพิพิธภัณฑ์อย่างอาชีพตามมาตรฐานสากล

มีความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงทํา
ให้การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ค่อนข้างตํ่า 

การต่อรองของผู้จัดหาวัตถุดิบ การจัดหาสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ใน
การจัดแสดงและบริการ เช่น ชิ้นงานนิทรรศการวัสดุและอุปกรณ์ในการจัด

กิจกรรมเสริมศึกษา ด้วยการดําเนินงานตามข้อกําหนดของภาครัฐ การ
คัดเลือกผู้รับจ้างที่ตรงตามคุณสมบัติและการจัดหาให้ได้มาตรฐานตาม

งบประมาณที่ตั้งไว้ อพวช. มีหน่วยงานทําหน้าที่ผลิตและซ่อมบํารุงชิ้นงาน
นิทรรศการ มีความเช ี ่ยวชาญในการผลิตสื ่อการเร ียนรู้ วัตถุด ิบมี
ลักษณะเฉพาะ มีการใช้งบประมาณค่อนข้างสูงมาก มีความร่วมมือจาก
ภาคส่วนต่างๆ ในการสนับสนุน เช ่นการนําเข ้าช ุดนิทรรศการจาก
ต่างประเทศ จึงทําให้มีอํานาจการต่อรองค่อนข้างสูง 

การต่อรองของลูกค้า อพวช. เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจไม่แสวง
กําไรมีจุดมุ่งหมายเพื่อบริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้กับคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะเยาวชน รัฐบาลมีนโยบายไม่ให้
เก็บค่าบริการในการเข้าชมนักเรียน  นักศึกษาและเยาวชนและ มีการเก็บ
ค่าบริการจากประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวในอัตราที่ทําตํ่ากว่าต้นทุน 
โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณดําเนินการ จึงทําให้อํานาจการต่อรองลูกค้า
ค่อนข้างตํ่า 

สินค้าทดแทน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้บริการการเรียนรู้
ตามอัธยาศัยและส่งเสริมความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งยังไม่พบมากนะแต่มีเพียงสถานที่ที่มี
กิจกรรมลักษณะคล้ายคลึงกันเท่านั้น เช่น สวนพฤกษศาสตร์สวนสัตว์ ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็นต้น 

การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม เการให้บริการการเรียนรู้ด้วย
พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีการลงทุนมีค่อนข้างสูง นอกจากนั้น มีการ
ร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตร เพื่อให้ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายมากกว่า
ผลกําไรในเชิงรายได้ จึงทําให้การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมมีค่อนข้างตํ่า
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๒๖ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 
การวิเคราะห์องค์การ เพื่อค้นหาสมรรถนะและศักยภาพ

ขององค์การ เป็นการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน 
(Weaknesses) ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ด้วยการประยุกต์และ
ปรับเครื ่องมือต่าง ๆ นํามาเป็นกรอบและเครื ่องมือในการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ ภายในองค์การ ได้แก่ 
การประยุกต์และปรับตัวแบบ 7–S Model ของ McKinsey การ
ใช้ตัวแบบ VRIO (Value, Rareness, Imitation, Organization) 
ในการวิเคราะห์ทรัพยากรขององค์การ เพื ่อพิจารณาความ
ได้เปรียบของทรัพยากรที่สําคัญต่าง ๆ ของ อพวช. และอาศัย
ข้อมูลจากแหล่งมูลทุติยภูมิ ได้แก่ แผนต่าง ๆ รายงานผลการ
ประเมินองค์การ PMQA เป ็นต้น นํามาใช้ในการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในของ อพวช. สามารถสรุปแนวทางการ
วิเคราะห์ได้ดังน้ี 

 
รูป ๑๕ ตัวแบบ 7–S Model ของ McKinsey 

Structure (โครงสร้าง) องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีโครงสร้างการทํางาน หรือโครงสร้าง
การจัดองค์การในระดับต่างๆ เหมาะสมดีหรือไม่ 

Strategy (กลยุทธ์) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ มีการกําหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ท่ีได้กําหนดทิศ
ทางการปฏิบัติงานไว้หรือไม่ 

System (ระบบ) ระบบการทํางานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อน
หรือจุดแข็งอะไรบ้าง 

Skill (ความชํานาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือ
ชํานาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการปฏิบัติงานเป็นท่ียอมรับ
หรือไม่ 

Staff (บุคลากร) บุคลากรขององค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมี
จํานวนเพียงพอหรือไม่ 

Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นท่ียอมรับและมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ 

Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์การมี
ค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างท่ีทําให้องค์การเข้มแข็งหรืออ่อนแอ 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อพวช. 
จากโครงการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการและ

ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ 
อพวช. พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ 
อพวช. ด้านที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ด้านความพึงพอใจโดยรวม
ต่อการให้บริการ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๕ คะแนน รองลงมาคือ 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๑ คะแนน และ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๕ คะแนน เมื่อทํา
การเปรียบเทียบเป็นร้อยละความพึงพอใจจะเท่ากับร้อยละ 
๘๙.๗๘ 

ปัจจัย 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๕ คะแนน) 
ความพึงพอใจการให้บริการ ๔.๔๕ 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ๔.๔๑ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ๔.๓๕ 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา
การให้บริการ 

๔.๓๑ 

ตาราง ๘ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อพวช. 
โดยหลังจากผู้รับบริการได้เข้าร่วมชมนิทรรศการ / 

กิจกรรมแล้ว รู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖ 
รองลงมาค ือ  ได ้ความร ู ้ และความเข ้าใจเก ี ่ยวก ับเร ื ่อง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑ และ
ทําให ้ เห ็นความสําคัญของวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และ
นวัตกรรมมากข้ึน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑ 

ความตระหนักด้าน วทน. ร้อยละ 
รู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ๙๐.๖ 
ได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื ่องวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

๙๐.๑ 

ทําให้เห็นความสําคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมมากขึ้น 

๘๘.๑ 

ทําให ้ เก ิดความคิดสร ้างสรรค์ หรืออยากพัฒนา

สิ่งประดิษฐ์ใหม ่ๆ 
๘๔.๗ 

ท ําให ้ เก ิดความสนใจเร ียนร ู ้ และอยากเข ้า ใจการ

เปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม
มากขึ้น 

๘๓.๖ 

ได้พัฒนาทักษะการสังเกต การวบรวมข้อมูล การ
ทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล 

๘๓.๔ 

สามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียน การดําเนินชีวิต ๘๒.๗ 
ได้ม ีพูดคุยความรู ้ก ับเพื ่อนๆ ระหว่างทํากิจกรรม
ด้วยกัน 

๗๘.๐ 

ทําให้อยากกลับบ้านไปหาความรู้เพิ่มเติม ๗๒.๘ 
เก ิดแรงบ ันดาลใจ  และอยากประกอบอาช ีพด ้าน

วิทยาศาสตร์ 
๗๐.๑ 

ตาราง ๙ ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ หลังจากเข้าร่วมชม
นิทรรศการ / กิจกรรม 
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๒๗ 

บุคลากร อพวช. 
อพวช. มี บุคลากรที ่มีความเชี ่ยวชาญในด้านการ

พัฒนาแหล่งเร ียนรู ้ การสื ่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และด้าน
ธรรมชาติวิทยา ท่ีมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ สนุกงาน พอใจ
กับความอิสระในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เน้นคุณค่าในการ
ทํางาน และระบบหมุนเวียนบุคลากรมีประสิทธิภาพสูง 

ปี ๒๕๖๔ อัตรากําลังของ อพวช. มีพนักงานจํานวน 
๑๗๕ คน และลูกจ้าง ๑๕๕ คน รวมท้ังหมด ๓๓๐ คน แบ่งตาม
โครงสร้างและภารกิจ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
นอกจากนี ้ ยังมีระบบอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัย ซึ ่ช่วย
เสริมสร้างประสบการณ์และเพิ่มศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่การปฏิบัติงานในอนาคต ซึ่งปฏิบัติงานตามส่วน
งานต่าง ๆ อีกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน 

ตาราง ๑๐ พนักงาน / ลูกจ้าง อพวช. 

ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) ของ อพวช. 

 
รูป ๑๖ ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) ของ อพวช. 

ผู้รับบริการนิทรรศการและกิจกรรม 
ตั ้งแต่ป ีงบประมาณ ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒ อพวช .  ได้

ให้บริการนิทรรศการและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ณ อพวช. คลอง
ห้า และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ รวมถึงคาราวานวิทยาศาสตร์และ
นิทรรศการเคลื่อนที่ ซึ่งมีจํานวนผู้เข้าชมอยู่ที่ประมาณ ๓.๕ ถึง 
๓.๘ ล้านคน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ยอดจํานวนผู้เข้าชมตก
ลงมาอยู่ท่ี ๒.๔ ล้านคน ปัจจัยหลักท่ีส่งผลกระทบในปี ๒๕๖๓ เกิด
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดย 
อพวช. ต้องปิดพิพิธภัณฑ์ ตามประกาศพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม 
๒๕๖๓ หลังจากรัฐบาลมีนโยบายผ่อนปรนตามมาตรการณ์
ควบคุมโรค อพวช. เริ่มเปิดให้บริการอีกครั้ง โดยใช้มาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จนถึงปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ซ่ึงยังคงมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่

รูป ๑๗ จํานวนผู้เข้าชม อพวช. ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
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๒๘ 

รายงานสถานะทางการเงิน 
 ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

รายได้     
รายได้เงินงบประมาณ 
จากรัฐบาล 

๖๒๓,๘๕๒,๙๗๐ ๘๘๐,๓๐๗,๗๑๙.๔๙ ๗๘๔,๗๕๑,๖๓๖.๑๙ ๖๑๒,๓๓๔,๕๗๙.๕๘ 

รายได้ดําเนินงาน ๔๔,๙๑๓,๖๗๔ ๕๒,๐๓๕,๐๐๘.๑๓ ๔๗,๕๐๒,๙๕๙.๘๓ ๓๗,๓๔๓,๓๓๐.๙๙ 

รายได้ค่าขายบัตรเข้าชม

พิพิธภัณฑ ์
๕,๘๙๖,๑๐๐ ๘,๓๗๕,๔๕๘.๐๐ 

 
๙,๐๑๗,๔๖๐.๐๐ 

 
๘,๐๑๐,๖๒๐.๐๐ 

 
รายได้ค่าขายบัตร

นิทรรศการหมุนเวียน 
๕๗๐,๒๙๐ ๔,๐๐๗,๐๒๘.๐๐ 

 
๓๓๕,๕๗๐.๐๐ 

 
๑,๑๙๖.๐๐ 

 
รายได้ค่าขายบัตรกิจกรรม ๑,๖๙๐,๘๒๖ ๒,๖๓๑,๙๖๖.๐๐ 

 
๓,๙๗๙,๔๖๔.๐๐ 

 
๑,๘๙๔,๐๗๔.๐๐ 

 
รายได้สมัครสมาชิก/
จําหน่ายสื่อการเรียนรู ้

๑,๘๒๗,๑๓๗.๗๕ ๒,๐๐๙,๔๗๔.๐๐ 
 

๒,๓๔๐,๓๕๔.๐๐ 
 

๑,๕๕๓,๙๙๐.๐๐ 
 

รายได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ๕,๑๘๖,๙๐๐.๐๐ ๙,๓๑๕,๔๗๖.๐๗ 
 

๖,๓๙๔,๗๗๓.๒๐ 
 

๒,๗๙๙,๗๘๐.๐๐ 
 

รายได้การบริการวิชาการ ๙,๐๐๒,๕๗๖.๐๗ ๑๑,๔๔๐,๘๙๘.๐๐ 
 

๑๕,๘๐๖,๐๕๑.๙๐ 
 

๑๔,๖๖๖,๑๔๘.๒๕ 
 

รายได้โครงการเงินทุน

หมุนเวียนร้านขายของ 
ที่ระลึก 

๒,๑๑๐,๒๗๒.๐๐ ๘๒๕,๑๖๕.๓๒ 
 

๒๑๕,๒๐๑.๓๓ 
 

๔๙๐,๕๔๖.๒๘ 
 

รายได้ที่ปรึกษาโครงการ/
บริหารงาน 

๙๐๐,๐๐๐.๐๐ -    
 

-    
 

-    
 

รายได้จากการสนับสนุน ๑๑,๐๒๓,๔๒๐.๕๕ ๒,๙๐๔,๗๓๒.๘๕ 
 

๒,๐๐๐,๘๘๕.๐๑ 
 

๕,๖๕๐,๓๔๗.๐๐ 
 

รายได้สิทธิประโยชน/์
ร้านค้า/บํารุงสถานที/่ 
ขายตั๋วรถ 

๖,๖๙๘,๑๕๒.๕๐ ๑๐,๔๙๙,๓๐๙.๘๙ ๗,๒๕๙,๗๖๒.๓๒ 
 

๒,๒๒๑,๙๒๙.๔๖ 
 

รายได้ดําเนินงานอื่น ๆ ๘,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๕๐๐.๐๐ 
 

๑๕๓,๔๓๘.๐๗ 
 

๕๔,๗๐๐.๐๐ 
 

รายได้อื่น     
รายได้ดอกเบี้ยรับ ๒,๓๔๒,๔๐๗.๙๗ ๒,๓๙๗,๐๕๙.๙๔ ๑,๖๕๑,๔๕๗.๗๑ ๘๒๓,๕๕๙.๗๘ 
อื่น ๆ ๑๖,๖๓๙,๘๘๐.๘๙ ๑๗,๖๙๐,๓๘๗.๓๒ ๑๗,๙๓๒,๗๕๒.๓๗ ๑๕,๗๗๒,๒๒๔.๖๑ 

รวมรายได ้ ๖๘๗,๗๔๘,๙๓๓.๗๗ ๙๕๒,๔๓๐,๑๗๔.๘๘ ๘๕๑,๘๓๘,๘๐๖.๑๐ ๖๖๖,๒๗๓,๖๙๔.๙๖ 

ค่าใช้จ่าย     
ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๑๑๙,๗๐๙,๒๙๒.๒๘ ๑๒๐,๒๒๑,๙๑๘.๙๕ ๑๔๖,๖๕๙,๙๖๕.๙๗ ๑๔๔,๙๕๘,๐๓๐.๕๓ 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ๒๙๒,๙๐๔,๒๙๔.๒๒ ๓๑๖,๔๔๒,๐๖๖.๔๗ ๓๕๕,๒๐๕,๔๙๒.๗๐ ๒๙๔,๕๘๑,๐๔๔.๖๒ 
ค่าใช้จ่ายจัดงาน 
มหกรรมวิทยาศาสตร ์

๑๘๐,๐๙๑,๘๑๖.๔๘ ๔๑๒,๘๓๖,๖๖๑.๕๔ ๒๑๐,๕๗๒,๒๕๓.๕๑ ๙,๒๒๓,๕๒๖.๗๒ 

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการ

พิเศษ 
๑,๔๙๖,๐๐๐.๐๐ -   

ค่าเสื่อมราคาและ 
ค่าตัดจําหน่าย 

๑๐๕,๙๒๑,๒๐๗.๑๑ ๑๑๔,๐๓๐,๗๓๓.๑๗ ๑๖๘,๕๓๒,๙๙๒.๖๒ ๒๑๓,๒๑๐,๑๗๓.๑๓ 

รวมค่าใช้จ่าย ๗๐๐,๑๒๒,๖๑๐.๐๙ ๙๖๓,๕๓๑,๓๘๐.๑๓ ๘๘๐,๙๗๐,๗๐๔.๘๐ ๖๖๑,๙๗๒,๗๗๕.๐๐ 

กําไร(ขาดทุน) (๑๒,๓๗๓,๖๗๖.๓๒) (๑๑,๑๐๑,๒๐๕.๒๕) (๒๙,๑๓๑,๘๙๘.๗๐) ๔,๓๐๐,๙๑๙.๙๖ 
     

รวมสินทรัพย ์ ๒,๑๘๗,๔๕๐,๙๕๗.๓
๒ 

๓,๐๐๖,๘๑๑,๐๒๒.๐๐ ๒,๙๐๗,๐๗๖,๕๓๑.๘๑ ๓,๓๑๒,๘๔๐,๘๕๘.๘๗ 

ตาราง ๑๑ รายงานสถานะทางการเงิน 
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๒๙ 

 
รูป ๑๘ รายได้ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 

 
รูป ๑๙ ค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 

 
รูป ๒๐ รวมสินทรัพย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ 
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รายได้ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓  
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ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓  
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รวมสินทรัพย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓  
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๓๐ 

จากตารางรายได้ – ค่าใช้จ่าย ของ อพวช. พบว่าการ
เปลี่ยนแปลงของสัดส่วนรายได้จากการดําเนินงานของ อพวช. 
ต้ังแต่ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ เป็นดังน้ี 

รายได้จากการขายบัตร ๓ รายการ (ค่าขายบัตรเข้าชม
พิพิธภัณฑ์+รายได้ค่าขายบัตรนิทรรศการหมุนเวียน+รายได้ค่า
ขายบัตรกิจกรรม) ปี ๒๕๖๐ มีสัดส่วนร้อยละ ๑๗.๕๘ และในปี 
๒๕๖๓ สัดส่วนรายได้ฯ เพิ ่มขึ ้นเป็นร้อยละ ๒๑.๓๔ โดยในปี 
๒๕๖๑ มีรายได้มากท่ีสุดท่ีสัดส่วนร้อยละ ๓๒.๓๕ 

รายได้จากการสมัครสมาชิก/จําหน่ายสื่อการเรียนรู้  ปี 
๒๕๖๐ มีสัดส่วนร้อยละ ๒๓.๖๓ และในปี ๒๕๖๓ สัดส่วนรายได้ฯ 
ลดลงเหลือร้อยละ ๒๐.๑๐ โดยในปี ๒๕๖๒ มีรายได้มากที่สุดท่ี
สัดส่วน ร้อยละ ๓๐.๒๗ 

รายได้จากการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๖๐ มีสัดส่วน
ร้อยละ ๒๑.๘๙ และในปี ๒๕๖๓ สัดส่วนรายได้ฯ ลดลงเหลือร้อย
ละ ๑๑.๘๑ โดยในปี ๒๕๖๑ มีรายได้มากที่สุดที่สัดส่วน ร้อยละ 
๓๙.๓๑ 

รายได้จากการบริการวิชาการ ปี ๒๕๖๐ มีสัดส่วนร้อย
ละ ๑๗.๖๘ และในปี ๒๕๖๓ สัดส่วนรายได้ฯ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
๒๘.๘๐ โดยในปี ๒๕๖๒ มีรายได้มากที ่สุดที ่สัดส่วน ร้อยละ 
๓๑.๐๔ 

รายได้จากโครงการเงินทุนหมุนเวียนร้านขายของท่ีระลึก 
ปี ๒๕๖๐ มีสัดส่วนร้อยละ ๕๗.๙๖ และในปี ๒๕๖๓ สัดส่วนรายได้
ฯ ลดลงเหลือร้อยละ ๑๓.๔๗ โดยในปี ๒๕๖๒ มีรายได้น้อยท่ีสุดท่ี
สัดส่วน ร้อยละ ๕.๙๑ 

รายได้ท่ีปรึกษาโครงการ/บริหารงาน เกิดรายการรายได้
เพียงในปี ๒๕๖๐ เท่าน้ัน  

รายได้จากการสนับสนุน ปี ๒๕๖๐ มีสัดส่วนร้อยละ 
๕๑.๐๘ และในปี ๒๕๖๓ สัดส่วนรายได้ฯ ลดลงเหลือร้อยละ 
๒๖.๘๑ โดยในปี ๒๕๖๒ มีรายได้น้อยที ่สุดที ่สัดส่วน ร้อยละ 
๙.๒๗ 

รายได้จากสิทธิประโยชน์/ร้านค้า/บํารุงสถานที่/ขายต๋ัว
รถ ปี ๒๕๖๐ มีสัดส่วนร้อยละ ๒๕.๑๑ และในปี ๒๕๖๓ สัดส่วน

รายได้ฯ ลดลงเหลือร้อยละ ๘.๓๓ โดยในปี ๒๕๖๑ มีรายได้มาก
ท่ีสุดท่ีสัดส่วน ร้อยละ ๓๙.๓๕ 

รายได้จากการดําเนินงานอื่น ๆ ปี ๒๕๖๐ มีสัดส่วนร้อย
ละ ๓.๓๑ และในปี ๒๕๖๓ สัดส่วนรายได้ฯ เพิ ่มขึ ้นเป็นร้อยละ 
๒๒.๖๔ โดยในปี ๒๕๖๒ มีรายได้มากที ่สุดที ่สัดส่วน ร้อยละ 
๖๓.๕๐ 

รายได้อื่น ๆ (รายได้ดอกเบี้ยรับและอื่น ๆ) ปี ๒๕๖๐ มี
สัดส่วนร้อยละ ๒๕.๒๓ และในปี ๒๕๖๓ สัดส่วนรายได้ฯ ลดลง
เหลือร้อยละ ๒๒.๐๕ โดยในปี ๒๕๖๑ มีรายได้มากที่สุดที่สัดส่วน 
ร้อยละ ๒๖.๖๙ 

จากตารางรายได้ – ค่าใช้จ ่าย เม ื ่อพิจารณาด้าน
ค่าใช้จ่าย พบว่าการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนค่าใช้จ่ายจากการ
ดําเนินงานของ อพวช. ต้ังแต่ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ เป็นดังน้ี 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ปี ๒๕๖๐ มีสัดส่วนร้อยละ ๒๒.๕๒ 
และในปี ๒๕๖๓ สัดส่วนค่าใช้จ่ายฯ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๗.๒๗ 
โดยในปี ๒๕๖๒ มีค่าใช้จ่ายฯ มากที่สุดที่สัดส่วนร้อยละ ๒๗.๕๙
(รวมท้ังส้ินจํานวน ๕๓๑,๕๔๙,๒๐๗.๗๓ บาท)   

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี ๒๕๖๐ มีสัดส่วนร้อยละ 
๒๒.๕๒ และในปี ๒๕๖๓ สัดส่วนค่าใช้จ่ายฯ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
๒๗.๒๗ โดยในปี ๒๕๖๒ มีค่าใช้จ่ายฯ มากที่สุดที่สัดส่วนร้อยละ 
๒๗.๕๙ (รวมท้ังส้ินจํานวน ๑,๒๕๙,๑๓๒,๘๙๘.๐๑ บาท) 

ค่าใช้จ่ายจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ (รวมทั ้งส้ิน
จํานวน ๘๑๒,๗๒๔,๒๕๘.๒๕ บาท) ปี ๒๕๖๐ มีสัดส่วนร้อยละ 
๒๒.๑๖ และในปี ๒๕๖๓ สัดส่วนค่าใช้จ่ายฯ ลดลงเหลือร้อยละ 
๑.๑๓ โดยในปี ๒๕๖๒ มีค่าใช้จ่ายฯ มากที่สุดที่สัดส่วนร้อยละ 
๒๕.๙๑ 

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการพิเศษ (รวมทั้งสิ้นจํานวน 
๑,๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท) โดยเกิดค่าใช้จ่ายฯ ข้ึนในปี ๒๕๖๐ เท่าน้ัน 

ค่าเสื ่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (รวมทั้งสิ ้นจํานวน 
๖๐๑,๖๙๕,๑๐๖.๐๓ บาท) ปี ๒๕๖๐ มีสัดส่วนร้อยละ ๑๗.๖๐ 
และในปี ๒๕๖๓ สัดส่วนค่าใช้จ่ายฯ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๓๕.๔๓ 

การวิเคราะห์ 7–S Model 
7–S Strength Weakness 

โครงสร้าง 
Structure 

 

โครงสร้างองค์กรมีการปรับใหม่ให้รองรับการขยายตัว 
องค์กรมีภารกิจใหม่ท่ีเกิดข้ึนและกําลังขยายตัวอีกมาก 
เช่น พิพิธภัณฑ์นวัตกรรม ทําให้มีส่วนของภารกิจท่ี
ชัดเจน รวมทั้งการจัดบุคลากรในแต่ละส่วนงานอย่าง
ทั่วถึง ทําให้เกิดอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของพิพิธภัณฑ์ ลด
การแข่งขันกันเองระหว่างพิพิธภัณฑ์ และจัดการใช้
ทรัพยากรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดกลไกการ
บูรณการงานมากย่ิงข้ึน 

ขาดแผนการบริหารจัดการพื้นที่ และโครงสร้างพื้นฐาน 
ให้รองรับการบริการผู ้เข้าชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ขณะที่มีพิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นใหม่และจํานวนผู้ชมมากขึ้น แต่
โครงสร้างพื้นฐานการบริการที่เพียงพอ เช่น การเดินรถ
และการจอดรถภายใน การกําจัดขยะ ร้านอาหาร ห้องนํ้า 
ร้านจําหน่ายสินค้า ทางเชื่อมระหว่างอาคาร และความร่ม
รื่นของภูมิทัศน์ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการบริการ
ด้านอื ่น ๆ รวมถึงระบบการขนส่งมวลชนยังมีความ
พร้อมไม่เพียงพอ ไม่เชื่อมโยงกับระบบการขนส่งมวลชน
ของจังหวัดและส่วนอ่ืนๆ 

กลยุทธ์ 
Strategy 

เป็นองค์กรระดับประเทศ ที่มีภารกิจชัดเจนด้านการ
สร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ชั้นนําของภูมิภาค มีระบบให้บริการอย่าง

การจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายของ อพวช. ยังให้
นํ้าหนักที่เด็กและเยาวชน ยังไม่สามารถขยายไปสู่กลุ่ม
ผู้รับบริการกลุ่มอื่นๆ อย่างมีประสิทธิผลได้ในระยะยาว 
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๓๑ 

 
 

เป็นมาตรฐานสากล ได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่ง
เรียนรู้ช้ันนําของภูมิภาค 

หาก อพวช. ต้องการขยายกลุ ่มลูกค้า จะต้องปรับ 
Branding เพ่ือหาลูกค้ากลุ่มใหม่ 

ระบบ 
System 

 

มุ่งเน้นระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐาน ด้วยการใช้
ระบบบริหารจัดการภายใน ตามมาตรฐานการบริหาร
จัดการหน่วยงานภาครัฐ ทําให้เกิดการติดตามพัฒนา
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาระบบการ
จัดการด้านพิพิธภัณฑ์ และการจัดกิจกรรมท่ีมีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน ถือว่าอยู่ในชั้นแนวหน้าของประเทศไทย
และของภูมิภาค โดยเฉพาะระบบจัดเก็บวัสดุตัวอย่าง
ทางธรรมชาติที่เป็นมาตรฐานระดับสากล เหนือกว่า
พิพิธภัณฑ์อ่ืน ๆ 
 

การบริการผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ อพวช. ยังไม่
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ตอบสนอง
ต่อการบริหารจัดการองค์กร การบริการประชาชนและ
การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร ยังต้องพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ เช่น ระบบการรับจองออนไลน์ 
ระบบสมาชิกออนไลน์ ระบบการประชาสัมพันธ์ รวมท้ัง
รูปแบบการให้ข้อมูลผ่านส่ือออนไลน์ต่าง ๆ ให้ทันต่อการ
ใช้งาน ท่ีต้องการงบประมาณลงทุนสูง 

ความชํานาญ 
Skill 

 

มีความโดดเด ่นในการสร ้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ การสื่อสารวิทยาศาสตร์ มีหน่วยงาน
ด้านการวิจัยวิชาการและการรวบรวมวัสดุตัวอย่าง
ด้านธรรมชาติวิทยาที่เข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับ และเป็น
แหล่งอ้างอิง ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

อพวช. มีบุคลากรผู้เช่ียวชาญท่ีมีท้ังความรู้และ
ประสบการณ์เป็นจํานวนมากและได้รับการยอมรับ แต่ยัง
ขาดการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะใน
ด้านท่ี อพวช. มีความเป็นเลิศ เช่นการจัดการพิพิธภัณฑ์ 
การพัฒนานิทรรศการ ซ่ึงจําเป็นต้องการพัฒนาและต่อ
ยอดความรู้และประสบการณ์อย่างเป็นระบบเพ่ือมุ่งเป้าใน
การสร้างมูลค่าเพ่ิมในเชิงนวัตกรรม เกิดประโยชน์แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย รวมท้ังเกิดการสร้างรายได้มากข้ึน 

บุคลากร 
Staff 

 

บุคลากร อพวช. มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนา
แหล่งเร ียนรู ้  การสื ่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
และด้านธรรมชาติวิทยา ประกอบกับมีความมุ ่งม่ัน 
ทุ่มเท เสียสละ สนุกงาน พอใจกับความอิสระในการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ เน้นคุณค่าในการทํางาน มีระบบ
อาสาสมัคร และระบบหมุนเวียนบุคลากรมีประสิทธิภาพ
สูง 

จํานวนบุคลากร ยังขาดแคลน ไม่สามารถบรรจุแต่งต้ังให้
เป็นไปตามโครงสร้างองค์การท่ีมีการปรับใหม่ 
บุคลากรของ อพวช. มีช่วงอายุห่างกันและจํานวนไม่
เพียงพอต่อปริมาณงานท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว 
รวมท้ังการพัฒนาความสามารถของบุคลากรรุ่นใหม่
ทดแทนผู้เกษียณอายุยังไม่เหมาะสม ขาดการถ่ายทอด
งานเช่ือมโยงระหว่างบุคลากรรุ่นใหม่และบุคลากรรุ่นเก่า
ซ่ึงมีความเช่ียวชาญสูง 

รูปแบบ 
Style 

 

อพวช. มีความคล่องตัวของการบริหารจัดการองค์กร 
และเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีมีขนาดไม่ใหญ่เกินไป ทํา
ให้การบริหารมีความคล่องตัวสามารถปรับเปลี่ยนเพ่ือ
รองรับโอกาสต่างๆ ได้ค่อนข้างรวดเร็ว มีความยืดหยุ่น
ด้านงบประมาณมากกว่าหน่วยงานราชการ มีการ
สนับสนุนงบประมาณบางส่วนโดยภาครัฐและสามารถ
หารายได้มาอุดหนุนงบประมาณ ทําให้สามารถบริการ
ความรู้แก่ประชาชนได้กว้างขวางโดยเฉพาะกลุ่มที่ขาด
โอกาสและพื ้นที ่ห ่างไกล รวมทั ้งสามารถทํางาน
ตอบสนองความจําเป็นของประเทศ โดยไม่ต้องห่วง
ด้านการแสวงหาผลกําไร 

ยังขาดแผนและบุคลากรด้านธุรกิจเชิงพาณิชย์เพ่ือหา
รายได้ หากจะพัฒนาและขยายการดําเนินการฯ ต้องมี
การศึกษาหรือแลกเปล่ียนองค์ความรู้กับรัฐวิสาหกิจอ่ืน
หรือผู้ประกอบการภาคธุรกิจอย่างจริงจัง 

ค่านิยมร่วม 
Shared Value 

 

§ รักวิทยาศาสตร์และใส่ใจธรรมชาติ 
§ มีใจบริการ 
§ บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ 

§ การบริการผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ อพวช. 
ยังไม่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 

ตาราง ๑๒ การวิเคราะห์ 7–S Model 
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การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 
จากการประยุกต์กรอบและเคร่ืองมือท่ีกล่าวข้างต้น ทีมท่ี

ปรึกษาใช้ขั้นตอนของเดลฟายในการรวบรวมข้อมูล และนําไปใช้
ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทั ้งสภาพแวดล้อมทั ้งภายในและ
ภายนอก จะได้ผลสี่ด้าน แบ่งออกเป็นสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
สองด้าน ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) 
สภาพแวดล ้ อมท ั ้ งภายนอกสองด ้ าน  ไ ด ้ แก ่  โ อกาส 
(Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) หรือเรียกว่า SWOT 
ซึ ่งสามารถนํามากําหนดประเด็นปัจจัยที ่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานขององค์กร (ภาคผนวก ข) โดยประมวลผลจากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปประเด็นในแต่ละด้าน ดังน้ี 

ประเด็นจุดแข็ง (Strength) มี ๙ ประเด็น ดังน้ี 
๑   (๑๖)โครงสร้างองค์กรมีการปรับใหม่ให้รองรับการขยายตัว 

องค์กรมีภารกิจใหม่ที่เกิดขึ้นและกําลังขยายตัวอีกมาก เช่น 
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต 
ทําให้มีส่วนของภารกิจท่ีชัดเจน รวมท้ังการจัดบุคลากรในแต่
ละส่วนงานอย่างทั่วถึง  ทําให้เกิดอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของ
พิพิธภัณฑ์ ลดการแข่งขันกันเองระหว่างพิพิธภัณฑ์ และ
จัดการใช้ทรัพยากรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดกลไก
การบูรณาการงานมากย่ิงข้ึน 

๒    (๒๐)บุคลากร อพวช. มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ การส่ือสารทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และด้านธรรมชาติ
วิทยา ประกอบกับมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ สนุกงาน 
พอใจกับความอิสระในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เน้นคุณค่า
ในการทํางาน มีระบบอาสาสมัคร และระบบหมุนเว ียน
บุคลากรมีประสิทธิภาพสูง 

๓    (๓๖)อพวช. เป็นองค์กรระดับประเทศ ที่มีภารกิจชัดเจนด้าน
การสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ชั้นนําของภูมิภาค มีระบบให้บริการอย่างเป็น
มาตรฐานสากล ได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนํา
ของภูมิภาค  

๔   (๓๗)อพวช .  มีการประเม ินรายงานสถานการณ์การ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (Core Bussiness Enablers) ใน
หัวข้อการตรวจสอบภายใน (Internal Audit: IA) และหัวข้อ
การบร ิหารความเส ี ่ยงและการควบค ุมภายใน  (Risk 
Management&Internal Control: RM&IC) ค ่อนข ้ าง สูง 
กล่าวคือ IA ระดับคะแนน = ๒.๕๖๙๘ และ RM&IC = ๒.๓๒๐๐ 
ซ่ึงเป็นระดับคะแนนสูงสุดใน ๘ หัวข้อ 

๕   (๓๙)อพวช. มีความคล่องตัวของการบริหารจัดการองค์กร 
และเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีขนาดไม่ใหญ่เกินไป ทําให้
การบริหารมีความคล่องตัวสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับ
โอกาสต่างๆ ได้ค่อนข้างรวดเร็ว มีความยืดหยุ ่นด้าน
งบประมาณมากกว่าหน่วยงานราชการ มีการสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนโดยภาครัฐและสามารถหารายได้มา
อุดหนุนงบประมาณ ทําให้สามารถบริการความรู้แก่ประชาชน
ได้กว้างขวางโดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาสและพื้นที่ห่างไกล 

รวมทั้งสามารถทํางานตอบสนองความจําเป็นของประเทศ 
โดยไม่ต้องห่วงด้านการแสวงหาผลกําไร 

๖   (๔๑)อพวช. มีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ระดับประเทศท้ังหมด ๔ 
แห่ง และกําลังจะมีเพิ่มเติมในแห่งที่ ๕ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน 
เป็นอาณาบริเวณที่ยิ่งใหญ่ เป็นจุดดึงดูดในผู้คนเข้ามาเยี่ยม
ชม การเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และโครงการศูนย์
นวัตกรรมแห่งอนาคต จะมีแหล่งเรียนรู้ (Functions) ต่าง ๆ 
สมบูรณ์มากขึ้นทําให้ประชาชนมอง อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้
และแหล่งท่องเท่ียวมากข้ึน 

๗  (๔๒)อพวช. มุ่งเน้นและมีศักยภาพด้านการวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพและการสื ่อสารทางวิทยาศาสตร์
ตลอดระยะเวลา ต้ังแต่แผนวิสาหกิจ ฉบับท่ี ๑ ถึง ๔ รวมท้ังมี
ว ัสด ุต ัวอย ่างด ้านธรรมชาต ิว ิทยาท ี ่ รวบรวมความ
หลากหลายทางชีวภาพระดับนานาชาติ 

๘   (๔๕)อพวช.มีความโดดเด่นในการสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ การสื่อสารวิทยาศาสตร์ มีหน่วยงานด้านการ
วิจัยวิชาการและการรวบรวมวัสดุตัวอย่างด้านธรรมชาติ
วิทยาที ่ เข้มแข็ง เป็นที ่ยอมรับ และเป็นแหล่งอ้างอิง ใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

๙   (๔๖)อพวช.มุ่งเน้นระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐาน ด้วยการ
ใช้ระบบบริหารจัดการภายใน ตามมาตรฐานการบริหาร
จัดการหน่วยงานภาครัฐ ทําให้เกิดการติดตามพัฒนาและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาระบบการจัดการ
ด้านพิพิธภัณฑ์ และการจัดกิจกรรมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ถือว่าอยู ่ในชั ้นแนวหน้าของประเทศไทยและของภูมิภาค 
โดยเฉพาะระบบจัดเก็บวัสดุตัวอย่างทางธรรมชาติที ่เป็น
มาตรฐานระดับสากล เหนือกว่าพิพิธภัณฑ์อ่ืน ๆ 

ประเด็นจุดอ่อน (Weakness) มี ๑๑ ประเด็น ดังน้ี 
๑   (๐๒)การจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายของ อพวช. ยังให้

นํ ้าหนักที ่ เด็กและเยาวชน ยังไม่สามารถขยายไปสู ่กลุ่ม
ผู้รับบริการกลุ่มอื่นๆ อย่างมีประสิทธิผลได้ในระยะยาว หาก 
อพวช. ต้องการขยายกลุ่มลูกค้า จะต้องปรับ Branding 
เพ่ือหาลูกค้ากลุ่มใหม่ 

๒    (๐๕)การบริการผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ อพวช. ยังไม่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ตอบสนองต่อการบริหาร
จัดการองค์กร การบริการประชาชนและการจัดการองค์
ความรู้ภายในองค์กร ยังต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ใหม่ เช่น ระบบการรับจองออนไลน์ ระบบสมาชิกออนไลน์ 
ระบบการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งรูปแบบการให้ข้อมูลผ่านส่ือ
ออนไลน์ต่าง ๆ ให้ทันต่อการใช้งาน ที่ต้องการงบประมาณ
ลงทุนสูง 

๓    (๑๐)ขาดการทําการตลาดและประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เพ่ือ
สื ่อสารสินค้าและบริการกับลูกค้าเดิม รวมทั ้งขยายสู่
กลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ตลอดจนขาดการทํางานเชิงรุกเพ่ือ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับแหล่งทุนในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 
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๔   (๑๗)ผลการศึกษาสํารวจความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผู ้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และผู ้ร่วม
กิจกรรม ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มี
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาว่า เจ้าหน้าที่วิทยากรให้ความรู้คํา
ชี้แนะในทุกจุด ทุกโซน ทุกกิจกรรม มีน้อยไม่เพียงพอ ควร
เพ่ิมให้มากข้ึน 

๕   (๑๘)จํานวนบุคลากร ยังขาดแคลน ไม่สามารถบรรจุแต่งต้ัง
ให้เป็นไปตามโครงสร้างองค์การท่ีมีการปรับใหม่ 

๖   (๒๑)บุคลากรของ อพวช. มีช่วงอายุห่างกันและจํานวนไม่
เพียงพอต่อปริมาณงานท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว การ
เติบโตและเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขององค์กรตลอด
ระยะเวลา ๑๕ ปีที่ผ่านมา ทําให้ อพวช. เผชิญปัญหาในด้าน
บุคลากร มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อภารกิจที่เพิ่มขึ้น รวมท้ัง
การพัฒนาความสามารถของบุคลากรรุ ่นใหม่ทดแทนผู้
เกษียณอายุยังไม่เหมาะสม ขาดการถ่ายทอดงานเชื่อมโยง
ระหว่างบุคลากรรุ ่นใหม่และบุคลากรรุ ่นเก่าซึ ่งมีความ
เช่ียวชาญสูง 

๗  (๒๔)แม้ อพวช. มีบุคลากรผู้เชี ่ยวชาญที่มีทั ้งความรู ้และ
ประสบการณ์เป็นจํานวนมากและได้รับการยอมรับ แต่ยังขาด
การจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในด้านท่ี 
อพวช. มีความเป็นเลิศ เช่นการจัดการพิพิธภัณฑ์ การ
พัฒนานิทรรศการ ซึ่งจําเป็นต้องการพัฒนาและต่อยอด
ความรู้และประสบการณ์อย่างเป็นระบบเพื่อมุ่งเป้าในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงนวัตกรรม เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมท้ังเกิดการสร้างรายได้มากข้ึน 

๘   (๓๘)อพวช. มีการศึกษาวิจัยเกี ่ยวกับความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากร แต่ยังไม่มีการนําผลมาใช้ในการ
นํามาใช้งาน 

๙   (๔๐)อพวช. มีผลการประเมินรายงานสถานะการดําเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ (Core Business Enablers) ในหัวข้อ การ
มุ ่งเน ้นผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเส ียและลูกค้า (Stakeholder & 
Customer: SCM) และหัวข้อการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
(Knowledge Management & Innovation Management: 
KM&IM) ค่อนข้างต่ํา กล่าวคือ SCM ระดับคะแนน = ๑.๐๘๙๔ 
และKM&IM ระดับคะแนน = ๑.๒๓๗๐ ซึ่งเป็นระดับคะแนน
ต่ําสุดใน ๘ หัวข้อ 

๑๐ (๔๓)อพวช. ยังขาดแผนและบุคลากรด้านธุรกิจเชิงพาณิชย์
เพื่อหารายได้  หากจะพัฒนาและขยายการดําเนินการฯ ต้อง
มีการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับรัฐวิสาหกิจอ่ืน
หรือผู้ประกอบการภาคธุรกิจอย่างจริงจัง 

๑๑ (๔๔)อพวช.ขาดแผนการบริหารจัดการพื้นที่ และโครงสร้าง
พื้นฐาน ให้รองรับการบริการผู้เข้าชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ขณะที่มีพิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นใหม่และจํานวนผู้ชมมากขึ้น แต่
โครงสร้างพื้นฐานการบริการที่เพียงพอ เช่น การเดินรถและ
การจอดรถภายใน การกําจัดขยะ ร้านอาหาร ห้องนํ้า ร้าน
จําหน่ายสินค้า ทางเชื่อมระหว่างอาคาร และความร่มรื่นของ
ภูมิทัศน์ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการบริการด้านอื่น ๆ 
รวมถึงระบบการขนส่งมวลชนยังมีความพร้อมไม่เพียงพอ 

ไม่เชื่อมโยงกับระบบการขนส่งมวลชนของจังหวัดและส่วน
อ่ืนๆ 

ประเด็นโอกาส (Opportunities) มี ๑๕ ประเด็น ดังน้ี 
๑   (๐๑)การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการตื่นตัวของผู้สูงวัยเพ่ิม

โอกาสในการผลิตและการให ้บร ิการของ อพวช .  ที ่จะ
พัฒนาการสื ่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ผ ู ้ส ูงอายุ สู่
สังคมไทย 

๒   (๐๓)การท่องเที่ยวในประเทศโดยเฉพาะกลุ่ม Edutainment 
เป็นท่ีนิยมมากข้ึน 

๓   (๐๔)การที ่ อพวช. เป็นหน่วยงานสังกัดในกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทําให้มีโอกาส
ร่วมงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้
มากย่ิงข้ึน ทําให้มีโอกาสในความร่วมมือด้านการวิจัยมากข้ึน 

๔   (๐๖)การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว มีการ
เรียนรู้ที่แบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เช่น Internet of Thing 
ทําให้ อพวช. มีโอกาสที่จะพัฒนาชิ้นงานนิทรรศการใหม่ ๆ 
ให้กับผู้ใช้บริการมากข้ึน 

๕   (๐๗)การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก มีผลทําให้
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อย
และรุนแรงมากขึ ้น ประชาชนมีความสนใจกับกับสภาพ
ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ทําให้ อพวช. มีโอกาสสร้างหัวข้อใหม่มาพัฒนาใช้ใน
การจัดนิทรรศการ กิจกรรมและการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ใหม่ๆ 
มากข้ึน 

๖    (๐๘)กิจการเพื่อสังคมของหน่วยงานอื่น ๆ เปิดโอกาสให้ 
อพวช. ขยายตลาดให้มากขึ ้น หน่วยงานทั ้งภาครัฐและ
เอกชน ให้ความสําคัญในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
มากข้ึน และให้การสนับสนุนภารกิจดังกล่าว ส่งผลให้ อพวช. 
มีโอกาสนําเสนอผลงานอย่างกว้างขวางและคล่องตัวข้ึน 

๗   (๑๒)ความต้องการสืบค้นองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และ
การหาข้อมูลผ่านออนไลน์เป็นที่นิยมในสังคมไทยมากข้ึน 
เป็นโอกาสให้ อพวช. ขยายงานด้านออนไลน์ได้เพ่ิมข้ึน 

๘   (๑๓)ความเหลื่อมลํ้าด้านการศึกษา เป็นโอกาสให้ อพวช. 
ดําเนินกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น (จากปัจจัย
จํานวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรอายุ ๑๕-๕๙ ปี เพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่อง ผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีค่าเฉล่ีย
ตํ ่า เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โอกาส
เข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรี ยังมีความแตกต่างกัน
ระหว่าง เขตเมือง-ชนบท และระหว่างภูมิภาค เป็นต้น) รวมท้ัง
การขยายเวทีและกิจกรรมสู่ภูมิภาคและท้องถ่ินได้มากข้ึน 

๙   (๑๕)เครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งด้านแหล่งเรียนรู้ การ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัยทางวิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์
กับหน่วยงานทั ้งภายในและต่างประเทศ ให้การสนับสนุน 
อพวช. ทั ้งด้านวิชาการและการจัดกิจกรรมจากหน่วย
งานวิจัย หน่วยงานการศึกษา ท้ังภาครัฐและเอกชน 

๑๐ (๒๕)ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ๑๒ และแผนอื่น ๆ 
ที ่ เกี ่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
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ส่งเสร ิมและสนับสนุนภารกิจของ อพวช.  ให ้สามารถ
ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงข้ึน 
โดยเฉพาะอย ่างย ิ ่งระบบการศ ึกษาในร ูปแบบ  STEM 
Education 

๑๑ (๒๖)ระบบการประเมินผลองค์กรจากภายนอก กระตุ้นให้การ
บริหารจัดการองค์กรของ อพวช. มีประสิทธิภาพและ
ปร ะส ิ ทธ ิผล  ( เ ช ่ น  ส ํ าน ั กงบปร ะมาณ  ส ํ าน ั กงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้ทําการ
ประเมินการปฏิบัติงานของ อพวช.) ส่งผลให้ อพวช. มีความ
พยายามในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการ
องค์กรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 

๑๒(๒๗)สถานการณ์ New Education Trend เน้นการศึกษา
นอกระบบหรือเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยมากขึ้น มีประเด็น
ที ่น่าสนใจมากขึ ้น เช่น อวกาศและการบิน เป็นโอกาสให้ 
อพวช .  เป ็นแหล ่งเร ียนร ู ้ส ่งเสร ิมความเข ้มแข ็งทาง
วิทยาศาสตร์ให้กับกลุ่มเหล่าน้ี 

๑๓(๒๘)สถานการณ์ New Normal Lifestyle การปรับตัวใน
สังคมยุคใหม่ และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในช่องทางออนไลน์ 
เป็นโอกาสในการสร้างระบบการเรียนรู ้ ใหม่ผ่านดิจิทัล
แพลตฟอร์ม ทําให้สามารถขยายงานได้มากข้ึน 

๑๔ (๓๑)สถานการณ์และผลกระทบจาก COVID-๑๙ นั้นส่งผลให้
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอีก ๑๙ แห่ง เปิดตัวแพลตฟอร์ม
ออนไลน์อย่างเป็นทางการ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่เพ่ือ
การสร้างอาชีพ เป็นโอกาสให้ อพวช. ทบทวนระบบการ
ทํางาน ท้ัง Up-skill และ Re-skill มากข้ึน 

๑๕ (๓๓)สังคมไทยให้ความสนใจพาบุตรหลานมาเรียนรู้แหล่ง
เรียนรู้ และมีความสนใจแหล่งท่องเที่ยวประเภทพิพิธภัณฑ์
มากข้ึน ทําให้ อพวช. มีโอกาสด้านผู้ใช้บริการมากข้ึน 

ประเด็นอุปสรรค (Threats) มี ๑๒ ประเด็น ดังน้ี 
๑   (๐๙)ข้อกฎหมายที่เกี ่ยวข้องไม่เอื ้อต่อการสนับสนุนการ

ดําเนินงาน เช่น ผู้บริจาคไม่สามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ 
อีกทั้ง อพวช. ไม่เป็นหน่วยงานที่ได้รับสิทธิครอบครอง ดูแล
รักษาวัตถุตัวอย่างทางธรรมชาติ ได้แก่ ตัวอย่างสัตว์และพืช
บางประเภท (พระราชบัญญัติสงวนและคุ ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗) 

๒    (๑๑)ขาดบริการขนส่งมวลชนสาธารณะจากกรุงเทพฯ 
เข้าถึง อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ในปัจจุบันยังไม่มีรถยนต์
ขนส่งมวลชนสาธารณะจากใจกลางเมือง ท่ีมีความสม่ําเสมอ
แน่นอน เป็นอุปสรรคต่อกลุ่มลูกค้า ครอบครัวที่จะเดินทาง
มายัง อพวช. คลองห้า ปทุมธานี เป็นผลให้กลุ่มครอบครัว
มายัง อพวช. มีปริมาณน้อย ซึ ่งเป็นร้อยละ ๑๐ ของ
ผู้ใช้บริการท้ังหมดของ อพวช. 

๓   (๑๔)คู่แข่งของ อพวช. มีทํางานด้านเยาวชนหลายแห่ง เช่น 
บริษัท เวิร์คพอยต์ เอนเตอร์เทนเมนท์ รายการซุปเปอร์เท็น 
ซึ่งมีพิธีกรรายการคือ พี่ซุป เป็นต้น หรือรายการอื่น ๆ ทาง

โทรทัศน์ที่ส่งเสริมเด็กและเยาวชน ทําให้เด็กและเยาวชนหันไป
สนใจมากกว่า 

๔   (๑๙)นโยบายรัฐบาลเปล่ียนแปลง มีผลกระทบต่อ อพวช. ต้อง
ปรับการดําเนินการท่ีอาจไม่เป็นไปตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว้ 

๕   (๒๒)ประเทศไทยมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม่หลายประเภท
เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ มีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีทําเลที่ตั้งใกล้ชุมชน 
สะท้อนจากจํานวนแหล่งเรียนรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนในประเทศ ซ่ึงปัจจุบัน
มีสูงถึงมากกว่า ๑,๐๐๐ แห่ง เป็นผลให้ประชาชนที่สนใจจะ
เดินทางมายังแหล่งเรียนรู้มีโอกาสในการเลือกท่ีจะเดินทางไป
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ นอกเหนือจากการมารับบริการท่ี 
อพวช. 

๖   (๒๓)ภาคเอกชนขาดความสนใจในการเป็นผู ้สนับสนุน 
เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศ 

๗  (๒๙)สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นผลให้การ
บริหารงานและบริหารการเงินของ อพวช. ล่าช้ากว่ากําหนด 
การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน ไม่สามารถดําเนินการ
จ่ายได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๘   (๓๐)สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) มีการประกาศกฎกระทรวงฯ ส่งผลให้
กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนที่เดินทางมาเยี่ยมชม 
อพวช. ลดลงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การจัดกิจกรรมใน
ลักษณะของ Event หรืองานคาราวานวิทยาศาสตร์ จะมี
ข้อจํากัดมากขึ้น และต้นทุนต่อหัวที่สูงขึ้นจากสถานการณ์ 
New Normal 

๙   (๓๒)สังคมไทยยังให้ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์น้อย
ส่งผลให้แหล่งเรียนรู้และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้
รับความสนใจมากพอ กระแสสังคมให้ความสําคัญในการ
แสดงออกของเยาวชน ในด้านความบันเทิงมากกว่าด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สะท้อนจากจํานวนการแข่งขัน
ทางด้านบันเทิงไม่ว่ารายการต่าง ๆ จะได้รับความสนใจการ
แข่งขันมากกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์ ที ่ อพวช. จัดข้ึน 
นอกจากนี้สะท้อนได้จากรายการโทรทัศน์ที ่ยังมีรายการ
ทางด้านเน้ือหาทางวิทยาศาสตร์ท่ีน้อยและไม่หลากหลาย 

๑๐ (๓๔)สังคมมองว่า "พิพิธภัณฑ์" เป็นแหล่งเก็บของโบราณ 
และ "วิทยาศาสตร์" เป็นเรื่องไกลตัวยากเกินกว่าที่จะเข้าใจ 
เมื่อรวมสองคํานี้เข้าด้วยกันเป็น "พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์" 
ย่ิงกลายเป็นสถานท่ีซ่ึงคนไม่ต้องการมาเย่ียมชม 

๑๑ (๓๕)สื่อออนไลน์อาศัยความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่สูงข้ึน  
สร้าง OTT หรือ Over the top อัพโหลดคอนเทนต์ขึ้นไปบน 
Platform ต ่ าง  ๆ  เ ช ่ น  YouTube, Netflix, iFlix, iTunes 
Movie เป็นต้น ดึงดูดกลุ่มคนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง ให้ใช้เวลาเสพสื่อเหล่านี้มากขึ้น และทําให้กลุ่มเป้าหมาย
เหล่าน้ีให้เวลาน้อยลงในการเข้าชมส่ือของพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ 

๑๒(๔๗)โอกาสที่พิพิธภัณฑ์จะถูกปิดบริการชั่วคราวทําให้ไม่
สามารถบริการได้ต่อเนื่อง เช่น การเกิดจลาจล การชุมนุม
ประท้วงและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  เป็นต้น



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๓๕ 

ผลการวิเคราะห์ SWOT 
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน

ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทั้งที่เป็นจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในทุกประเด็น นํามาให้นํ ้าหนัก

ความสําคัญว่าประเด็นใดความสําคัญมากท่ีสุดตามลําดับ โดยให้
ผู ้บริหารและบุคลากรขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติจํานวน ๗๓ ท่าน เป็นผู้ประเมิน ซ่ึงผลการประเมินได้ดังน้ี 

จุดแข็ง (Strength) 
ประเด็นจุดแข็ง ๘ ประเด็นแรกท่ีมีน้ําหนักคะแนนสูงสุด โดยเรียงตามลําดับคะแนน ดังน้ี 

ลําดับท่ี 
น้ําหนัก

ผลกระทบ 
ประเด็นจุดแข็ง 

๑ ๓.๓๕% 

(๔๑)อพวช. มีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ระดับประเทศทั้งหมด ๔ แห่ง และกําลังจะมีเพิ่มเติมในแห่งที่ ๕ ซึ่งอยู่ในพื้นที่
เดียวกัน เป็นอาณาบริเวณที่ยิ่งใหญ่ เป็นจุดดึงดูดในผู้คนเข้ามาเยี่ยมชม การเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และโครงการ
ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต จะมีแหล่งเรียนรู้ (Functions) ต่าง ๆ สมบูรณ์มากขึ้นทําให้ประชาชนมอง อพวช. เป็นแหล่ง
เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น 

๒ ๒.๘๗% 

(๒๐)บุคลากร อพวช. มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และด้านธรรมชาติวิทยา ประกอบกับมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ สนุกงาน 
พอใจกับความอิสระในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เน้นคุณค่าในการทํางาน มีระบบอาสาสมัคร และระบบหมุนเวียน
บุคลากรมีประสิทธิภาพสูง 

๓ ๑.๕๕% 
(๔๕)อพวช.มีความโดดเด่นในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ การสื่อสารวิทยาศาสตร์ มีหน่วยงานด้านการ
วิจัยวิชาการและการรวบรวมวัสดุตัวอย่างด้านธรรมชาติวิทยาที่เข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับ และเป็นแหล่งอ้างอิง ใน
ระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

๔ ๑.๒๓% 

(๓๙)อพวช. มีความคล่องตัวของการบริหารจัดการองค์กร และเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีขนาดไม่ใหญ่เกินไป ทําให้
การบริหารมีความคล่องตัวสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับโอกาสต่างๆ ได้ค่อนข้างรวดเร็ว มีความยืดหยุ่นด้าน
งบประมาณมากกว่าหน่วยงานราชการ มีการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนโดยภาครัฐและสามารถหารายได้มา

อุดหนุนงบประมาณ ทําให้สามารถบริการความรู้แก่ประชาชนได้กว้างขวางโดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาสและพื้นที่
ห่างไกล รวมทั้งสามารถทํางานตอบสนองความจําเป็นของประเทศ โดยไม่ต้องห่วงด้านการแสวงหาผลกําไร 

๕ ๑.๒๒% 
(๓๖)อพวช. เป็นองค์กรระดับประเทศ ที่มีภารกิจชัดเจนด้านการสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ชั้นนําของภูมิภาค มีระบบให้บริการอย่างเป็นมาตรฐานสากล ได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนํา
ของภูมิภาค 

๖ ๐.๖๓% 

(๑๖)โครงสร้างองค์กรมีการปรับใหม่ให้รองรับการขยายตัว องค์กรมีภารกิจใหม่ที่เกิดขึ้นและกําลังขยายตัวอีกมาก 
เช่น พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต ทําให้มีส่วนของภารกิจที่ชัดเจน รวมทั้งการจัด
บุคลากรในแต่ละส่วนงานอย่างทั่วถึง ทําให้เกิดอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของพิพิธภัณฑ์ ลดการแข่งขันกันเองระหว่าง
พิพิธภัณฑ ์และจัดการใช้ทรัพยากรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดกลไกการบูรณการงานมากยิ่งขึ้น 

๗ ๐.๔๘% 

(๔๖)อพวช.มุ่งเน้นระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐาน ด้วยการใช้ระบบบริหารจัดการภายใน ตามมาตรฐานการบริหาร
จัดการหน่วยงานภาครัฐ ทําให้เกิดการติดตามพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาระบบการจัดการ

ด้านพิพิธภัณฑ์ และการจัดกิจกรรมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ถือว่าอยู่ในชั้นแนวหน้าของประเทศไทยและของภูมิภาค 
โดยเฉพาะระบบจัดเก็บวัตถุตัวอย่างทางธรรมชาติที่เป็นมาตรฐานระดับสากล เหนือกว่าพิพิธภัณฑ์อื่น ๆ 

๘ ๐.๐๘% 
(๔๒)อพวช. มุ่งเน้นและมีศักยภาพด้านการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
ตลอดระยะเวลา ตั้งแต่แผนวิสาหกิจ ฉบับที่ ๑ ถึง ๔ รวมทั้งมีวัสดุอุเทศที่รวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพระดับ
นานาชาต ิ

ตาราง ๑๓ ประเด็นจุดแข็ง ๘ ประเด็นแรกท่ีมีน้ําหนักคะแนนสูงสุด 

จุดอ่อน (Weakness) 
ประเด็นจุดอ่อน ๑๐ ประเด็นท่ีมีน้ําหนักคะแนนสูงสุด โดยเรียงตามลําดับคะแนน ดังน้ี 

ลําดับท่ี 
น้ําหนัก

ผลกระทบ 
ประเด็นจุดอ่อน 

๑ ๗.๕๗% 
(๑๐)ขาดการทําการตลาดและประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อสื่อสารสินค้าและบริการกับลูกค้าเดิม รวมทั้งขยายสู่
กลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ตลอดจนขาดการทํางานเชิงรุกเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับแหล่งทุนในระดับชาติและระดับ
นานาชาต ิ

๒ ๖.๕๕% 
(๐๒)การจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายของ อพวช. ยังให้นํ้าหนักที่เด็กและเยาวชน ยังไม่สามารถขยายไปสู่กลุ่ม
ผู้รับบริการกลุ่มอื่นๆ อย่างมีประสิทธิผลได้ในระยะยาว หาก อพวช. ต้องการขยายกลุ่มลูกค้า จะต้องปรับ Branding 
เพื่อหาลูกค้ากลุ่มใหม ่
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๓๖ 

๓ ๕.๖๕% 

(๐๕)การบริการผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ อพวช. ยังไม่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงของสังคม ระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ตอบสนองต่อการบริหารจัดการองค์กร การบริการประชาชนและการ
จัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร ยังต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ เช่น ระบบการรับจองออนไลน์ ระบบ
สมาชิกออนไลน์ ระบบการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งรูปแบบการให้ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ให้ทันต่อการใช้งาน ที่
ต้องการงบประมาณลงทุนสูง 

๔ ๓.๙๒% (๑๘)จํานวนบุคลากร ยังขาดแคลน ไม่สามารถบรรจุแต่งตั้งให้เป็นไปตามโครงสร้างองค์การที่มีการปรับใหม่ 

๕ ๓.๗๘% 

(๒๑)บุคลากรของ อพวช. มีช่วงอายุห่างกันและจํานวนไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
การเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขององค์กรตลอดระยะเวลา ๑๕ ปีที่ผ่านมา ทําให้ อพวช. เผชิญปัญหาในด้าน

บุคลากร มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อภารกิจที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการพัฒนาความสามารถของบุคลากรรุ่นใหม่ทดแทนผู้

เกษียณอายุยังไม่เหมาะสม ขาดการถ่ายทอดงานเชื่อมโยงระหว่างบุคลากรรุ่นใหม่และบุคลากรรุ่นเก่าซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญสูง 

๖ ๓.๖๕% 
(๔๓)อพวช. ยังขาดแผนและบุคลากรด้านธุรกิจเชิงพาณิชย์เพื่อหารายได้ หากจะพัฒนาและขยายการดําเนินการฯ 
ต้องมีการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับรัฐวิสาหกิจอื่นหรือผู้ประกอบการภาคธุรกิจอย่างจริงจัง 

๗ ๓.๕๓% 

(๔๔)อพวช.ขาดแผนการบริหารจัดการพื ้นที ่ และโครงสร้างพื ้นฐาน ให้รองรับการบริการผู ้เข้าชมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ขณะที่มีพิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นใหม่และจํานวนผู้ชมมากขึ้น แต่โครงสร้างพื้นฐานการบริการที่เพียงพอ เช่น 
การเดินรถและการจอดรถภายใน การกําจัดขยะ ร้านอาหาร ห้องนํ้า ร้านจําหน่ายสินค้า ทางเชื่อมระหว่างอาคาร และ
ความร่มรื่นของภูมิทัศน์ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการบริการด้านอื่น ๆ รวมถึงระบบการขนส่งมวลชนยังมีความ
พร้อมไม่เพียงพอ ไม่เชื่อมโยงกับระบบการขนส่งมวลชนของจังหวัดและส่วนอื่นๆ 

๘ ๒.๗๘% 

(๒๔)แม้ อพวช. มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีทั้งความรู้และประสบการณ์เป็นจํานวนมากและได้รับการยอมรับ แต่ยังขาด
การจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในด้านที่ อพวช. มีความเป็นเลิศ เช่นการจัดการพิพิธภัณฑ์ การ
พัฒนานิทรรศการ ซึ่งจําเป็นต้องการพัฒนาและต่อยอดความรู้และประสบการณ์อย่างเป็นระบบเพื่อมุ่งเป้าในการ

สร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงนวัตกรรม เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเกิดการสร้างรายได้มากขึ้น 

๙ ๐.๗๐% 
(๑๗)จากผลการศึกษาสํารวจความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และผู้ร่วม

กิจกรรม ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีข้อเสนอแนะจากการศึกษาว่า เจ้าหน้าที่วิทยากรให้ความรู้คํา
ชี้แนะในทุกจุด ทุกโซน ทุกกิจกรรม มีน้อยไม่เพียงพอ ควรเพิ่มให้มากขึ้น 

๑๐ ๐.๔๓% 
(๓๘)อพวช. มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร แต่ยังไม่มีการนําผลมาใช้ในการนํามาใช้
งาน 

ตาราง ๑๔ ประเด็นจุดอ่อน ๑๐ ประเด็นท่ีมีน้ําหนักคะแนนสูงสุด 

โอกาส (Opportunity) 
ประเด็นโอกาส ๑๐ ประเด็นท่ีมีน้ําหนักคะแนนสูงสุด โดยเรียงตามลําดับคะแนน ดังน้ี 

ลําดับท่ี 
น้ําหนัก

ผลกระทบ 
ประเด็นโอกาส 

๑ ๒.๙๕% 
(๐๔)การที่ อพวช. เป็นหน่วยงานสังกัดในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทําให้มีโอกาส
ร่วมงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น ทําให้มีโอกาสในความร่วมมือด้านการวิจัยมาก
ขึ้น 

๒ ๒.๕๐% 

(๑๓)ความเหลื่อมลํ้าด้านการศึกษา เป็นโอกาสให้ อพวช. ดําเนินกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น (จากปัจจัย
จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ ๑๕-๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) มี
ค่าเฉลี่ยตํ่า เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตร ียังมีความแตกต่าง
กันระหว่าง เขตเมือง-ชนบท และระหว่างภูมิภาค เป็นต้น) รวมทั้งการขยายเวทีและกิจกรรมสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นได้มาก
ขึ้น 

๓ ๒.๓๕% 
(๐๑)การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการตื่นตัวของผู้สูงวัยเพิ่มโอกาสในการผลิตและการให้บริการของ อพวช. ที่จะ
พัฒนาการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ผู้สูงอายุสู่สังคมไทย 

๔ ๒.๑๐% 
(๐๖)การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว มีการเรียนรู้ที่แบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เช่น Internet of 
Thing ทําให้ อพวช. มีโอกาสที่จะพัฒนาชิ้นงานนิทรรศการใหม ่ๆ ให้กับผู้ใช้บริการมากขึ้น 

๕ ๒.๐๐% 
(๓๓)สังคมไทยให้ความสนใจพาบุตรหลานมาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ และมีความสนใจแหล่งท่องเที่ยวประเภทพิพิธภัณฑ์

มากขึ้น ทําให้ อพวช. มีโอกาสด้านผู้ใช้บริการมากขึ้น 

๖ ๑.๘๐% (๐๓)การท่องเที่ยวภายในประเทศโดยเฉพาะกลุ่ม Edutainment เป็นที่นิยมมากขึ้น 

๗ ๑.๗๗% 
(๐๘)กิจการเพื่อสังคมของหน่วยงานอื่น ๆ เปิดโอกาสให้ อพวช. ขยายตลาดให้มากขึ้น หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
ให้ความสําคัญในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น และให้การสนับสนุนภารกิจดังกล่าว ส่งผลให้ อพวช. มี
โอกาสนําเสนอผลงานอย่างกว้างขวางและคล่องตัวขึ้น 
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๓๗ 

๘ ๑.๖๒% 
(๒๕)ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ๑๒ และแผนอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของ อพวช. ให้สามารถขับเคลื่อน
พัฒนาประเทศไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการศึกษาในรูปแบบ STEM Education 

๙ ๑.๕๐% 
(๑๒)ความต้องการสืบค้นองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และการหาข้อมูลผ่านออนไลน์เป็นที่นิยมในสังคมไทยมากขึ้น เป็น
โอกาสให้ อพวช. ขยายงานด้านออนไลน์ได้เพิ่มขึ้น 

๑๐ ๑.๑๕% 
(๒๘)สถานการณ์ New Normal Lifestyle การปรับตัวในสังคมยุคใหม่ และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในช่องทางออนไลน์ 
เป็นโอกาสในการสร้างระบบการเรียนรู้ใหม่ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ทําให้สามารถขยายงานได้มากขึ้น 

ตาราง ๑๕ ประเด็นโอกาส ๑๐ ประเด็นท่ีมีน้ําหนักคะแนนสูงสุด 

อุปสรรค (Threat) 
ประเด็นอุปสรรค ๑๐ ประเด็นท่ีมีน้ําหนักคะแนนสูงสุด โดยเรียงตามลําดับคะแนน ดังน้ี 

ลําดับท่ี 
น้ําหนัก

ผลกระทบ 
ประเด็นอุปสรรค 

๑ ๙.๓๕% 

(๑๑)ขาดบริการขนส่งมวลชนสาธารณะจากกรุงเทพฯ เข้าถึง อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ในปัจจุบันยังไม่มีรถยนต์
ขนส่งมวลชนสาธารณะจากใจกลางเมือง ที่มีความสมํ่าเสมอแน่นอน เป็นอุปสรรคต่อกลุ่มลูกค้า ครอบครัวที่จะ
เดินทางมายัง อพวช. คลองห้า ปทุมธานี เป็นผลให้กลุ่มครอบครัวมายัง อพวช. มีปริมาณน้อย ซึ่งเป็นร้อยละ ๑๐ 
ของผู้ใช้บริการทั้งหมดของ อพวช. 

๒ ๒.๘๘% 

(๓๒)สังคมไทยยังให้ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์น้อยส่งผลให้แหล่งเรียนรู้และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้
รับความสนใจมากพอ กระแสสังคมให้ความสําคัญในการแสดงออกของเยาวชน ในด้านความบันเทิงมากกว่าด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สะท้อนจากจํานวนการแข่งขันทางด้านบันเทิงไม่ว่ารายการต่าง ๆ จะได้รับความสนใจการ
แข่งขันมากกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่ อพวช. จัดขึ้น นอกจากนี้สะท้อนได้จากรายการโทรทัศน์ที่ยังมีรายการ
ทางด้านเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ที่น้อยและไม่หลากหลาย 

๓ ๒.๕๐% 

(๒๒)ประเทศไทยมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม่หลายประเภทเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ มีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีทําเลที่ตั้งใกล้ชุมชน สะท้อนจากจํานวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นในประเทศ ซึ่ง
ปัจจุบันมีสูงถึงมากกว่า ๑,๐๐๐ แห่ง เป็นผลให้ประชาชนที่สนใจจะเดินทางมายังแหล่งเรียนรู้มีโอกาสในการเลือกที่จะ
เดินทางไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ นอกเหนือจากการมารับบริการที ่อพวช. 

๔ ๒.๔๐% 

(๐๙)ขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งไมเ่อือ้ตอ่การสนบัสนนุการดาํเนนิงานของ อพวช. เช่น ผู้บริจาคไม่สามารถนําไปลดหย่อน
ภาษีได้ อีกทั้ง อพวช. ไม่เป็นหน่วยงานที่ได้รับสิทธิครอบครอง ดูแลรักษาวัตถุตัวอย่างทางธรรมชาติ ได้แก่ ตัวอย่าง
สัตว์และพืชบางประเภท (พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฉบับที ่๓ พ.ศ. ๒๕๕๗) 

๕ ๑.๙๗% 
(๑๙)นโยบายรัฐบาลเปลี่ยนแปลง มีผลกระทบต่อ อพวช. ที่ต้องปรับการดําเนินการ ที่อาจไม่เป็นไปตามแผนฯ ที่กําหนด
ไว ้

๖ ๑.๘๗% 
(๑๔)คู่แข่งของ อพวช. มีทํางานด้านเยาวชนหลายแห่ง เช่น บริษัท เวิร์คพอยต์ เอนเตอร์เทนเมนท์ รายการซุปเปอร์เท็น 
ซึ่งมีพิธีกรรายการคือ พี่ซุป เป็นต้น หรือรายการอื่น ๆ ทางโทรทัศน์ที่ส่งเสริมเด็กและเยาวชน ทําให้เด็กและเยาวชนหัน
ไปสนใจมากกว่า 

๗ ๑.๘๓% 
(๓๕)สื่อออนไลน์อาศัยความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้น สร้าง OTT หรือ Over the top อัพโหลดคอนเทนต์ขึ้นไปบน 
Platform ต่าง ๆ เช่น YouTube, Netflix, iFlix, iTunes Movie เป็นต้น ดึงดูดกลุ่มคนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ให้ใช้เวลาเสพสื่อเหล่านี้มากขึ้น และทําให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ให้เวลาน้อยลงในการเข้าชมสื่อของพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ 

๘ ๑.๒๓% 
(๓๔)สังคมมองว่า "พิพิธภัณฑ์" เป็นแหล่งเก็บของโบราณ และ "วิทยาศาสตร์" เป็นเรื่องไกลตัวยากเกินกว่าที่จะเข้าใจ 
เมื่อรวมสองคํานี้เข้าด้วยกันกลายเป็น "พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร"์ ยิ่งกลายเป็นสถานที่ซึ่งคนไม่ต้องการมาเยี่ยมชม 

๙ ๐.๙๘% 

(๓๐)สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) มีการประกาศกฎกระทรวงฯ 
ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนที่เดินทางมาเยี่ยมชม อพวช. ลดลงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การจัด
กิจกรรมในลักษณะของ Event หรืองานคาราวานวิทยาศาสตร์ จะมีข้อจํากัดมากขึ้น และต้นทุนต่อหัวที่สูงขึ้นจาก
สถานการณ์ New Normal 

๑๐ ๐.๗๐% (๒๓)ภาคเอกชนขาดความสนใจในการเป็นผู้สนับสนุน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศ 

ตาราง ๑๖ ประเด็นจุดอุปสรรค ๑๐ ประเด็นท่ีมีน้ําหนักคะแนนสูงสุด 

 



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๓๘ 

การวิเคราะห์ TOWS Matrix 

TOWS Matrix 

โอกาสจากภายนอก (O) OPPORTUNITIES 
O1. โอกาสร่วมงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ โอกาสในความร่วมมือด้าน
การวิจัยมากขึ้น 

O2. ความเหลื่อมลํ้าด้านการศึกษา เป็นโอกาสให้ 
อพวช. ดําเนินกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์
ได้มากขึ้น  

O3. โอกาสในการผลิตและการให้บริการของ อพวช. 
ที่จะพัฒนาการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์

ผู้สูงอายุสู่สังคมไทย 
O4. สังคมไทยให้ความสนใจพาบุตรหลานมาเรียนรู้

แหล่งเรียนรู ้ 
O5. มีการเรียนรู้ที่แบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น  
O6. การท่องเที่ยวภายในประเทศโดยเฉพาะกลุ่ม 

Edutainment เป็นที่นิยมมากขึ้น 
O7. กิจการเพื่อสังคมของหน่วยงานอื่น ๆ เปิด

โอกาสให ้อพวช. ขยายตลาด 
O8. แผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุน
ภารกิจของ อพวช. ใหส้ามารถขับเคลื่อน
พัฒนาประเทศ 

O9. การหาข้อมูลผ่านออนไลน์เป็นที่นิยมใน

สังคมไทยมากขึ้น  โอกาสให ้อพวช. ขยายงาน
ด้านออนไลน ์ 

O10. New Normal Lifestyle การปรับตัวในสังคม
ยุคใหม ่และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในช่องทาง
ออนไลน์ 

อุปสรรคจากภายนอก (T) THREATS 
T1. ขาดบริการขนส่งมวลชนสาธารณะจาก

กรุงเทพฯ  
T2. เยาวชนสนใจความบันเทิงมากกว่าด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
T3. แหล่งเรียนรู้ใหม่หลายประเภทเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ 

มีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น  
T4. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่เอื้อต่อการสนับสนุน

การดําเนินงาน 
T5. นโยบายรัฐบาลเปลี่ยนแปลง มีผลกระทบต่อ 

อพวช.  
T6. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่เอื้อต่อการสนับสนุน

การดําเนินงาน 
T7. สื่อออนไลน์อาศัยความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่

สูงขึ้น ทําให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ให้เวลาน้อยลง
ในการเข้าชมสื่อของพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ 

T8. สังคมมองว่า "พิพิธภัณฑ"์ เป็นแหล่งเก็บของ
โบราณ และ "วิทยาศาสตร์" เป็นเรื่องไกลตัวยาก 

T9. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) 

T10. ภาคเอกชนขาดความสนใจในการเป็น

ผู้สนับสนุน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

จุดแข็งจากภายใน (S) STRENGTHS 
S1. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ระดับประเทศ 
S2. บุคลากร อพวช. มีความเชี่ยวชาญ 
S3. โดดเด่นในการสร้างความตระหนักด้าน

วิทยาศาสตร ์ 
S4. ความคล่องตัวของการบริหารจัดการองค์กร  
S5. เป็นองค์กรระดับประเทศ ชั้นนําของภูมิภาค  
S6. โครงสร้างองค์กรมีการปรับใหม่ให้รองรับการ

ขยายตัว  
S7. มุ่งเน้นระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐาน  
S8. มีศักยภาพด้านการวิจัยด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร ์

SO1 = S1+ O1 
SO2 = S1 + O2 
SO3 = S1 + O3 
SO4 = S2 + O1 
SO5 = S2 + O2 
SO6 = S2 + O3 
SO7 = S3 + O1 
SO8 = S3 + O2 
SO9 = S3 + O3 

ST1 = S1 + T1 
ST2 = S1+ T2 
ST3 = S1+ T3 
ST4 = S2+ T1 
ST5 = S2+ T2 
ST6 = S2+ T3 
ST7 = S3+ T1 
ST8 = S3+ T2 
ST9 = S3+ T3 

จุดอ่อนจากภายใน (W) WEEKNESSES 
W1. ขาดการทําการตลาดและประชาสัมพันธ์ในเชิง

รุก  
W2. ไม่สามารถขยายไปสู่กลุ่มผู้รับบริการกลุ่มอื่นๆ 
W3. ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ อพวช. ยังไม่

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
W4. บุคลากร ยังขาดแคลน  
W5. บุคลากรของ อพวช. มีช่วงอายุห่างกันและ

จํานวนไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ขยายตัว 
W6. ยังขาดแผนและบุคลากรด้านธุรกิจเชิงพาณิชย์

เพื่อหารายได้ 
W7. ขาดแผนการบริหารจัดการพื้นที ่และ

โครงสร้างพื้นฐาน   
W8. ยังขาดการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ  
W9. เจ้าหน้าที่วิทยากรให้ความรู้คําชี้แนะในทุกจุด 

ทุกโซน ทุกกิจกรรม มีน้อยไม่เพียงพอ ควร
เพิ่มให้มากขึ้น 

W10. ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร แต่ยังไม่
มีการนําผลมาใช้ในการนํามาใช้งาน 

WO1 = W1 + O1 
WO2 = W1 + O2 
WO3 = W1 + O3 
WO4 = W2 + O1 
WO5 = W2 + O2 
WO6 = W2 + O3 
WO7 = W3 + O1 
WO8 = W3 + O2 
WO9 = W3 + O3 

WT1 = W1 + T1 
WT2 = W1 + T2 
WT3 = W1 + T3 
WT4 = W2 + T1 
WT5 = W2 + T2 
WT6 = W2 + T3 
WT7 = W3 + T1 
WT8 = W3 + T2 
WT9 = W3 + T3 

ตาราง ๑๗ การวิเคราะห์ TOWS Matrix 



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๓๙ 

กระบวนการวิเคราะห์ความท้าทาย (SC) / ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (SA) 

 
รูป ๒๑ กระบวนการวิเคราะห์ความท้าทาย (SC) / ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (SA) 

ความท้าทายทางยุทธศาสตร์ (SC) 
ผลการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix ข้างต้น 

เม่ือพิจารณาจากจุดอ่อนท่ีเป็น Ranking สูงๆ, Combination 
ประเด็นของจุดแข็งและโอกาสขององค์กรแต่เป็นประเด็นท่ี
องค ์กรย ังต ้องปร ับปร ุง เม ื ่ อ เท ียบก ับค ู ่ เท ียบ  และ 
Combination ประเด็นของจุดอ่อนและภัยคุกคามขององค์กร 
พบว่าองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีประเด็น
ความท้าทายทางยุทธศาสตร์ (SC – Strategic Challenges) 
ท่ีมีลําดับความสําคัญสูง ดังน้ี 

ความท้าทายทางยุทธศาสตร์ (SC) ท่ีมา 
SC1 อพวช. ขาดการทําการตลาดและ

ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก 
W1 

SC2 อพวช. ไม่สามารถขยายไปสู่กลุ่ม
ผู้รับบริการกลุ่มอ่ืนๆ 

W2 

SC3 ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ อพวช. ยังไม่
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 

W4 

SC4 ขาดบริการขนส่งมวลชนสาธารณะจาก
กรุงเทพฯ ทําให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายบาง
กลุ่ม เข้าถึง อพวช. ยาก 

WT4 

SC5 สร้างโอกาสในความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ เพื ่อยกระดับสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์
ระดับนานาชาติ 

SO1 

ตาราง ๑๘ ความท้าทายทางยุทธศาสตร์ (SC) 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (SA) 
ผลการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix ข้างต้น 

เม ื ่ อพ ิจารณาจากจ ุดแข ็งท ี ่ เป ็น  Ranking ส ูงๆ  และ 
Combination ประเด็นของจุดแข็งและโอกาส พบว่าองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีประเด็นความได้เปรียบเชิง
ย ุทธศาสตร ์  (SA – Strategic Advantages) ท ี ่ ม ี ล ํ า ดับ
ความสําคัญสูง ดังน้ี 

 
ความท้าทายทางยุทธศาสตร์ (SA) ท่ีมา 

SA1 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ระดับประเทศ S1 
SA2 บุคลากร อพวช. มีความเช่ียวชาญ S2 
SA3 โดดเด่นในการสร้างความตระหนักด้าน

วิทยาศาสตร์ 
S3 

SA4 โอกาสในความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
เพื ่อยกระดับสู ่การเป็นพิพิธภัณฑ์ระดับ
นานาชาติ 

SO1 

SA5 บุคลากร อพวช. มีความเชี่ยวชาญ ด้าน 
วทน. ขยายโอกาสในการให้บริการสู ่ทุก
ช่วงวัย 

SO6 

ตาราง ๑๙ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (SA) 

กระบวนการวิเคราะห์ความสามารถพิเศษองค์กร 
(CC) 

จากการว ิ เคราะห ์  SWOT ความได ้ เปร ียบเ ชิง
ยุทธศาสตร์ (SA) และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (SC) สู่
ความสามารถพิเศษองค์กร (CC) ของ อพวช. เมื่อพิจารณา
จุดแข็งที่เป็น Ranking สูงๆ ความได้เปรียบ (SA) เทียบกับคู่
เทียบ ทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งสิ่งที่จับต้องได้และสิ่งที่จับต้อง
ไม่ได้ อย่างโนว์ฮาวหรือประสิทธิภาพในการทํางาน สามารถ
วิเคราะห์ความสามารถพิเศษ (CC) ของ อพวช. ได้ดังน้ี 

 
รูป ๒๒ การใช้ตัวแบบ VRIO ในการวิเคราะห์ทรัพยากรของ
องค์กร 
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๔๐ 

Core 
Competency 

Value Rareness Imitation Organization 

CC1 อ พ ว ช .  ม ี ค ว า ม

เชี ่ยวชาญด้านการ

จ ัดการพิพ ิธภ ัณฑ์

ระดับประเทศ 

อพวช .  ม ีพ ิพ ิ ธภ ัณฑ์

วิทยาศาสตร์ระดับประเทศ

ทั้งหมด ๔ แห่ง และกําลัง
จะมีเพิ่มเติมในแห่งที่ ๕ ซึ่ง
อยู ่ในพื ้นที ่เดียวกัน เป็น
อาณาบริเวณที ่ย ิ ่งใหญ่ 
เป็นจุดดึงดูดผู้คนเข้ามา

เยี่ยมชม 

อพวช . เป ็นพิพ ิธภ ัณฑ์

วิทยาศาสตร์ที ่มีอยู ่ไม่กี่

แห่งในประเทศไทย 

อพวช. ใช้เงินลงทุนสร้าง
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ระดับร้อยล้านถึงพันล้าน

บาท ยากที่จะมีใครสร้าง
พิพิธภัณฑ์ใหญ่ขนาดนี ้

อพวช. มีโครงสร้างการ
บริหารงานที่เอื ้อต่อการ

จัดการพิพิธภัณฑ ์

CC2 อพวช. มีบุคลากรที่
ม ีความเช ี ่ยวชาญ

ด ้ า น ก า ร พ ัฒ น า

แหล ่ง เร ียนร ู ้  การ
สื่อสารด้าน วทน. 

ปี ๒๕๖๔ อัตรากําลังของ 
อพวช .  ม ีพน ักงานและ

ล ูกจ ้าง  แบ ่งตามโครง 
สร้าง อพวช. รวมทั้งหมด 
๓๓๐ คน 

บุคลากร มีความสามารถ
เ ฉพ า ะ ด ้ า น  ด ้ า นก า ร

พัฒนาแหล่งเรียนรู ้ การ
สื่อสารด้าน วทน. 

บุคลากร มีประสบการณ์

ด ้ านการพ ัฒนาแหล่ง

เร ียนรู ้ การสื ่อสารด้าน 
วทน. มากว่า ๒๖ ปี 

มีระบบอาสาสมัคร และ
ระบบหมุนเวียนบุคลากรที่

มีประสิทธิภาพสูง 

CC3 อ พ ว ช .  ม ี ค ว า ม

เช ี ่ ย วชาญในการ

สร้างความตระหนัก

ด้านวิทยาศาสตร ์

อพวช .  สามารถสร ้าง
ค ว า ม ต ร ะ ห น ั ก ด ้ า น

ว ิ ทยาศาสตร ์  ร ้ อยล ะ 
๘๒.๔ จากกลุ่มตัวอย่าง
ทั่วประเทศ 

อพวช. มีหน่วยงานด้าน
การวิจัยวิชาการและการ

รวบรวมว ัสด ุต ัวอย ่าง

ด ้านธรรมชาต ิว ิทยาที่

เข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับ และ
เ ป ็ น แหล ่ งอ ้ า งอ ิ ง  ใ น
ร ะ ด ั บ ช า ต ิ แ ล ะ ร ะ ดั บ

นานาชาต ิ

อพวช. มีแพลตฟอร์มที่ 
สร้างการรับรู ้ และขยาย
ฐานผู้เรียนรู้ให้กระจายไป

ในท ุกระดับ  ว ัย  รวมทั้ง
กระจายโอกาสสู่ชุมชนและ

เยาวชนที่ห่างไกล 

อพวช. ได้ปรับโครงสร้าง 
ยกระดับ โดยการจัดตั้ง
ศ ู น ย ์ พ ั ฒ น า ค ว า ม

ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์

แห่งชาต ิ

ตาราง ๒๐ การวิเคราะห์ความสามารถพิเศษ (CC) ของ อพวช. 

การวิเคราะห์ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้นําประเด็น 

SWOT ข้างต้นไปดําเนินการวิเคราะห์และประเมินในกลุ่มผู้บริหาร
และบุคลากรขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
จํานวน ๗๓ คน โดยได้นํ้าหนักคะแนนในแต่ละประเด็น จากผล
การวิเคราะห์ดังกล่าว สามารถนํามากําหนดตําแหน่งทาง
ย ุทธศาสตร ์  หร ือ  SP (Strategic Position) ขององค ์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ดังน้ี 

ประเด็นจุดอ่อน มีนํ้าหนักคะแนนรวมสูงสุด เป็นลําดับ
แรกจํานวน ๑,๕๕๘ คะแนน หรือ ร้อยละ ๓๘.๙๕ ของคะแนน
ท้ังหมด 

ประเด็นอุปสรรค มีนํ ้าหนักคะแนนรวมรองลงมาเป็น
ลําดับที่ ๒ จํานวน ๑,๐๖๑ คะแนน หรือ ร้อยละ ๒๖.๕๒ ของ
คะแนนท้ังหมด 

ประเด็นโอกาส มีนํ้าหนักคะแนนรวมรองลงมาเป็นลําดับ
ที ่ ๓จํานวน ๙๒๕ คะแนน หรือ ร้อยละ ๒๓.๑๓ ของคะแนน
ท้ังหมด 

ประเด็นจุดแข็ง มีน้ําหนักคะแนนรวมรองลงมาเป็นลําดับ
ท่ี ๔จํานวน ๔๕๖ คะแนน หรือ ร้อยละ ๑๑.๔๐ ของคะแนนท้ังหมด 

ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันขององค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตกอยู่ในตําแหน่ง “รับ” โดยมี
สัดส่วนความได้เปรียบต่อความเสียเปรียบ SO : WT = ๐.๒๖ : 
๑.๐๐ เพื ่อปรับตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ให้อยู ่ในตําแหน่งท่ี

ได้เปรียบในอนาคต อาศัย “ตัวแบบการจัดทํายุทธศาสตร์ ABC” 
จึงต้องกําหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ด้วยการ “กําจัดจุดอ่อน” 
และการ “พลิกอุปสรรคเป็นโอกาส” หรือ “พลิกวิกฤต” ทําให้
สามารถสร้างยุทธศาสตร์เชิงรุก และสร้างความได้เปรียบต่อไป 
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๔๑ 

 
รูป ๒๓ ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

กระบวนการปรับตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และสร้างความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้บริหารและบุคลากรของ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้นําผลการสํารวจท้ัง
สองประการ ไป ใช ้ ในการร ะดมสมอง  และพ ิ จารณาน ํ า
ความสามารถพิเศษขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ โดยอาศัยตัวแบบจัดทํายุทธศาสตร์ ABC และใช้
เคร ื ่องมือ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ POSE 
(Philosophy Of Sufficient Economy) และ “ยุทธศาสตร์น่านน้ํา

ส ี ค ร า ม ”  ห ร ื อ  BOSS ( Blue Ocean Strategy Scheme) 
ดําเนินการสร้างกลยุทธ์ (Tactics) และความริเริ่ม (Initiatives) 
ต่าง ๆ เพื่อมุ่งจัดการความท้าทายต่าง ๆ รวมทั้งปัญหา หรือ 
pain points ต่าง ๆ รวมทั้งการเสนอนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างยกระดับ และพลิกโฉมองค์การ ซึ่งสามารถ
ปรับสัดส่วน SO:WT = ๐.๒๖ : ๑.๐๐ ไปเป็น SO:WT = ๑๙.๑๙ : 
๑.๐๐ 

 
รูป ๒๔ ตัวแบบการจัดทํายุทธศาสตร์ ABC 
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๔๒ 

 
รูป ๒๕ ผลการใช้เคร่ืองมือ POSE และ BOSS ดําเนินการสร้างกลยุทธ์ และความริเร่ิม 
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๔๓ 

 
รูป ๒๖ ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์หลังจากการท้าทายขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ อพวช. ระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว 

 
รูป ๒๗ ตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ อพวช. ระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว 
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๔๔ 

ตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ อพวช. ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ 

 
รูป ๒๘ ตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ อพวช. ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ 
Intelligent Risk อพวช. ปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ 

§ ความเส่ียงจากการไม่สามารถสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ใหม่ของ อพวช. ได้ตามเป้าหมาย 
§ ความเส่ียงจากการไม่สามารถดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกรวมท้ังการปรับ

เข้าสู่วิธี New Normal ภายใน อพวช. ได้ตามเป้าหมาย 
§ ความเส่ียงจากการไม่สามารถปรับเปล่ียนองค์กรสู่ระบบการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัลท้ังองค์กรได้ (Digital 

transformation) 
§ ความเส่ียงจากการไม่สามารถพัฒนาบุคลากรเพ่ือดําเนินการสร้างรากฐาน, Rebrand, Re-Engineer 

คู่เทียบ อพวช. ปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ 

    สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

     องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

      สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

      กรมทรัพยากรธรณีวิทยา 
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๔๕ 

 ตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ 

สร้างรากฐาน Rebrand, Re-Engineer องค์กร สู่การเป็นดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ 

Business Model Canvas 
Key Partners Key Activities Value Propositions Customer Relationships Customer Segments 
+ เครือข่ายภาครัฐ/ภาคเอกชน/
ภาคการศึกษา/งบประมาณ 
+ ร้านอาหาร 
+ ร้านขายของท่ีระลึก 
+ บริการห้องประชุม 
+ หน่วยงานภาครัฐ 
+ ปทุมธานี 

+ Visitor service 
+ Museum Assets 
+ Infrastructure 
+ Planning & programimg 
development 
+ Hospitality 

+ โอกาสท่ีจะได้เรียนรู้นอกห้องเรียน 
สนุกสนาน ค้นพบ แบ่งปัน รับแรงบันดาลใจ
มหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์และความรู้
เพ่ิมเติมเพ่ือเสริมการเรียนในห้องเรียน 
+ ความภาคภูมิใจของคนในปทุมธานี และ
การใช้เวลาท่ีดีกับสร้างความสัมพันธ์ต่อ
ครอบครัว 

+ Market place 
+ Museum Information 
+ Community of interest group 
+ Live chat service 

ตลาดในประเทศ/ปทุมธานีและปริมณฑล 
+ กลุ่มนักเรียน โรงเรียน  
+ ครอบครัว 
+ กลุ่มออนไลน์ 
+ พิพิธภัณฑ์อ่ืนๆ 
+ เครือข่ายนักวิจัย 
+ นักท่องเท่ียว 
+ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
+ หน่วยงานวิจัย 
+ ภาคเอกชน (ร่วมทุนทําธุรกิจ) 

Key Resources Channels 
+ Brand 
+ Human resource 
+ Software 
+ Museum 
+ IT 

+ Outreach network 
+ Social media/Website/FB 
+ Direct message 
+ Onsite 
+ Digital platform 
+ ช่องทางพาหนะมวลชน เช่น รถแห่ 

Cost Structure 
+ ค่าใช้จ่ายบุคลากร / ค่าสาธารณูปโภค / ค่าจัดทําช้ินงานนิทรรศการและกิจกรรม / ค่าบํารุงรักษา / ค่าจ้างและ
สวัสดิการ / ค่าเช่าพ้ืนท่ี 
 + ค่าก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ หรือ นิทรรศการ /  ค่าสาธารณูปโภค /ค่าพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  / ค่าจ้างและ
สวัสดิการ  
 + ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพ้ืนท่ี /  ต้นทุนต่อหน่วยของการจัดกิจกรรม หรือ Event บางตัวสูง / ค่าประชาสัมพันธ์/ 
ต้นทุนการให้บริการผู้เข้าชม 
+ ภาษี 

Revenue Streams 
+ เงินงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ 
+ ทุนวิจัย 
+ Brand value 
+ ค่าบริการ ฐานข้อมูล/วิชาการ/อบรม/ท่ีปรึกษา 
+ Professional service fee 
+ ค่าเช่าพ้ืนท่ี  
+ Workshop 
+ ร้านค้าออนไลน์ 



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๔๖ 

ตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ อพวช. ปี ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘ 

 
รูป ๒๙ ตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ อพวช. ปี ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘ 
Intelligent Risk อพวช. ปี ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘ 

§ ความเส่ียงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งท่องเท่ียวในระดับอาเซียน จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น 
§ ความเส่ียงจากการไม่สามารถพัฒนานิทรรศการ/กิจกรรม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล 
§ ความเส่ียงจากการไม่สามารถพัฒนาบุคลากรเพ่ือดําเนินธุรกิจเข้าสู่ระดับอาเซียน จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น 

คู่เทียบ อพวช. ปี ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘ 

        ศูนย์วิทยาศาสตร์สิงคโปร์ 

    Shanghai Science and Technology Museum 
 

 National Science Museum, South Korea 

 

 Miraikan - The National Museum of Emerging Science and Innovation 



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๔๗ 

 ตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ 

สร้างการยอมรับการเป็นดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์  ในระดับอาเซียน จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น 

Business Model Canvas 
Key Partners Key Activities Value Propositions Customer Relationships Customer Segments 
+ เครือข่ายภาครัฐ/ภาคเอกชน/
ภาคการศึกษา 
+ ร้านอาหาร 
+ ร้านขายของท่ีระลึก 
+ บริการห้องประชุม 
+ หน่วยงานภาครัฐ 
+ ปทุมธานี 
+ องค์กรระหว่างประเทศ 

+ Visitor service 
+ Museum Assets 
+ Infrastructure 
+ Planning & programimg 
development 
+ Hospitality 
+ ความร่วมมือในประเทศ/
ต่างประเทศ 

+ โอกาสท่ีจะได้เรียนรู้นอกห้องเรียน 
สนุกสนาน ค้นพบ แบ่งปัน รับแรงบันดาลใจ
มหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์และความรู้
เพ่ิมเติมเพ่ือเสริมการเรียนในห้องเรียน 
+ ความภาคภูมิใจของคนในประเทศและ
ต่างประเทศ และการใช้เวลาท่ีดีกับสร้าง
ความสัมพันธ์ต่อครอบครัว 

+ Market place 
+ Museum Information 
+ Community of interest group 
+ Live chat service 
+ Museum Asian+3 Summit 

ตลาดในประเทศ/อาเซียน+3 (จีน เกาหลี 
ญ่ีปุ่น) 
+ กลุ่มนักเรียน โรงเรียน  
+ ครอบครัว 
+ กลุ่มออนไลน์ 
+ พิพิธภัณฑ์อ่ืนๆ 
+ เครือข่ายนักวิจัย 
+ นักท่องเท่ียว 
+ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
+ หน่วยงานวิจัย 
+ ภาคเอกชน (ร่วมทุนทําธุรกิจ) 
+ องค์กรระหว่างประเทศ 

Key Resources Channels 
+ Brand 
+ Human resource 
+ Software 
+ Museum 
+ IT 
+ ชุดนิทรรศการ (เช่า/ผลิต) 

+ Outreach network 
+ Social media/Website/FB 
+ Direct message 
+ Onsite 
+ Digital plateform 
+ ช่องทางพาหนะมวลชน เช่น รถแห่ 

Cost Structure 
+ ค่าใช้จ่ายบุคลากร / ค่าสาธารณูปโภค / ค่าจัดทําช้ินงานนิทรรศการและกิจกรรม / ค่าบํารุงรักษา / ค่าจ้างและ
สวัสดิการ / ค่าเช่าพ้ืนท่ี 
+ ค่าก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ หรือ นิทรรศการ /  ค่าสาธารณูปโภค /ค่าพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  / ค่าจ้างและ
สวัสดิการ  
+ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพ้ืนท่ี /  ต้นทุนต่อหน่วยของการจัดกิจกรรม หรือ Event บางตัวสูง / ค่าประชาสัมพันธ์/ 
ต้นทุนการให้บริการผู้เข้าชม 
+ ภาษี 
+ ค่าเช่า/ผลิต ชุดนิทรรศการ/ค่าขนส่ง/ต้นทุนดําเนินการ/ค่าประกันภัย 
 

Revenue Streams 
+ เงินงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ 
+ ทุนวิจัย 
+ Brand value 
+ ค่าบริการ ฐานข้อมูล/วิชาการ/อบรม/ท่ีปรึกษา 
+ Professional service fee 
+ Broker/Rental 
+ ค่าเช่าพ้ืนท่ี  
+ Workshop 
+ ร้านค้าออนไลน์ 



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๔๘ 

ตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ อพวช. ปี ๒๕๖๙ 

 
รูป ๓๐ ตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ อพวช. ปี ๒๕๖๙ 
Intelligent Risk อพวช. ปี ๒๕๖๙ 

§ ความเส่ียงจากการไม่สามารถขยายธุรกิจและเครือข่ายสู่เวทีโลก 
§ ความเส่ียงด้านข้อเสนอนโยบายด้านวิทยาศาสตร์พลเมือง 
§ ความเส่ียงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งท่องเท่ียวในเวทีโลก 
§ ความเส่ียงจากการไม่สามารถพัฒนาบุคลากรเพ่ือดําเนินธุรกิจเข้าสู่แหล่งเรียนรู้ช้ันนําด้าน วทน. ในเวทีโลก 

คู่เทียบ อพวช. ปี ๒๕๖๙ 
 

          Smithsonian Institution 

 
 



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๔๙ 

 ตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๙ 

ยกระดับการเป็นดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ สู่เวทีโลก 

Business Model Canvas 
Key Partners Key Activities Value Propositions Customer Relationships Customer Segments 
+ เครือข่ายภาครัฐ/
ภาคเอกชน/ภาคการศึกษา 
+ ร้านอาหาร 
+ ร้านขายของท่ีระลึก 
+ บริการห้องประชุม 
+ หน่วยงานภาครัฐ 
+ ปทุมธานี 
+ องค์กรระหว่างประเทศ 

+ Visitor service 
+ Museum Assets 
+ Infrastructure 
+ Planning & programimg 
development 
+ Hospitality 
+ ความร่วมมือในประเทศ/
ต่างประเทศ 

+ โอกาสท่ีจะได้เรียนรู้นอกห้องเรียน 
สนุกสนาน ค้นพบ แบ่งปัน รับแรงบันดาล
ใจมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์และความรู้

เพ่ิมเติมเพ่ือเสริมการเรียนในห้องเรียน 
+ ความภาคภูมิใจของคนในประเทศและท่ัว
โลก และการใช้เวลาท่ีดีกับสร้าง
ความสัมพันธ์ต่อครอบครัว 

+ Market place 
+ Museum Information 
+ Community of interest group 
+ Live chat service 
+ Museum International Summit 

ตลาดในประเทศ/ต่างประเทศ 
+ กลุ่มนักเรียน โรงเรียน  
+ ครอบครัว 
+ กลุ่มออนไลน์ 
+ พิพิธภัณฑ์อ่ืนๆ 
+ เครือข่ายนักวิจัย 
+ นักท่องเท่ียว 
+ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
+ หน่วยงานวิจัย 
+ ภาคเอกชน (ร่วมทุนทําธุรกิจ) 
+ องค์กรระหว่างประเทศ 

Key Resources Channels 
+ Brand 
+ Human resource 
+ Software 
+ Museum 
+ IT 
+ ชุดนิทรรศการ (เช่า/ผลิต) 

+ Outreach network 
+ Social media/Website/FB 
+ Direct message 
+ Onsite 
+ Digital platform 
+ ช่องทางพาหนะมวลชน เช่น รถแห่ 

Cost Structure 
+ ค่าใช้จ่ายบุคลากร / ค่าสาธารณูปโภค / ค่าจัดทําช้ินงานนิทรรศการและกิจกรรม / ค่าบํารุงรักษา / ค่าจ้างและ
สวัสดิการ / ค่าเช่าพ้ืนท่ี 
 + ค่าก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ หรือ นิทรรศการ /  ค่าสาธารณูปโภค /ค่าพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  / ค่าจ้างและ
สวัสดิการ  
 + ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพ้ืนท่ี /  ต้นทุนต่อหน่วยของการจัดกิจกรรม หรือ Event บางตัวสูง / ค่า
ประชาสัมพันธ์/ ต้นทุนการให้บริการผู้เข้าชม 
+ ภาษี 
+ ค่าเช่า/ผลิต ชุดนิทรรศการ/ค่าขนส่ง/ต้นทุนดําเนินการ/ค่าประกันภัย 

Revenue Streams 
+ เงินงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ 
+ ทุนวิจัย 
+ Brand value 
+ ค่าบริการ ฐานข้อมูล/วิชาการ/อบรม/ท่ีปรึกษา 
+ Professional service fee 
+ Broker/Rental 
+ ค่าเช่าพ้ืนท่ี  
+ Workshop 
+ ร้านค้าออนไลน์ 



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๕๐ 

บทที่ ๔ สาระสําคัญของแผนวิสาหกิจ อพวช. 

กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการระดม
ความคิดเห็นและคณะผู้บริหารได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 

และกลยุทธ์การดําเนินงาน ที่สะท้อนอัตลักษณ์ และบริบทของ 
อพวช. ซึ่งสรุปข้อเสนอแนะสาระสําคัญของแผนวิสาหกิจฯ ได้
ดังน้ี 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
ผลการสังเคราะห์จากกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ 

และการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ สามารถกําหนดตําแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์ของ อพวช. ในอนาคต ๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๕-

๒๕๖๙) ว่าเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจให้คนพัฒนาและเติบโต
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งกําหนดข้อความวิสัยทัศน์ 
(Vision statement) ได้ ดังน้ี 

 

 
  



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๕๑ 

พันธกิจ (Mission) 
จากกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ และการ

วิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ สามารถกําหนดข้อความพันธกิจ 
(Mission statement) ท่ีแสดงว่าเราคือใคร และทําอะไร ซ่ึงพบว่า 
อพวช. มุ่งสร้างแรงบันดาลใจและบ่มเพาะความรู้วิทยาศาสตร์

และนักวิทยาศาสตร์ (To inspire and nurture science and 
scientist) ให ้ ก ั บปร ะชาชน  ข ้ อความพ ันธก ิ จ  (Mission 
statement) คือ 

 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 

 



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๕๒ 

กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Themes) 
การกําหนดประเด ็นยุทธศาสตร์  (ST) ของ 

อพวช. กําหนดจากประเด็นสําคัญ เช่น ความท้าทาย (SC) ความ
ได้เปรียบ (SA) และความสามารถพิเศษ (CC) เพื่อนํามากําหนด

ทิศทางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และระบบงานที ่สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

SA SC CC ประเด็นยุทธศาสตร์ (ST) 
SA1 
SA2 
SA3 
SA4 
SA5 

SC1 
SC2 
SC3 
SC4 
SC5 

CC1 
CC2 
CC3 

ST1 มุ่งสู่เสาหลักด้านการจัดการองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือพลเมือง 
ST2 สร้างประสบการณ์มหัศจรรย์สุดล้ําแห่งวิทยาศาสตร์ 
ST3 พัฒนาธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับพิพิธภัณฑ์ 
ST4 ขับเคล่ือนองค์การพลวัตท่ีชาญฉลาด 

ตาราง ๒๑ การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Themes) อพวช. 
อพวช. สามารถกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic 

Themes) ท่ีแสดงเข็มมุ่ง (Focus & Way) ดังต่อไปน้ี 

 

๑ .  ม ุ ่ งส ู ่ เ สาหล ักด ้ านการจ ัดการองค ์ความ รู้
ว ิ ทยาศาสตร ์ เพ ื ่ อพล เม ื อง  ( toward pillar of science 
knowledge management for public) 

๒. สร้างประสบการณ์มหัศจรรย์สุดล้ําแห่งวิทยาศาสตร์ 
(create extraordinary experiences of science) 

๓. พัฒนาธุรกิจที่เกี ่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ (develop 
new museum related business) 

๔ .  ขับเคลื ่อนองค์การพลวัตที ่ชาญฉลาด (drive 
dynamic and smart organization) 

 
รูป ๓๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Themes) 

การวางระบบงาน (Work Systems) 
การออกแบบระบบงาน (Work Systems) เพ่ือ

สนับสนุน อพวช. ให้บรรลุประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง ๔ ด้าน อาศัย
กรอบแนวทางตามต ั วแบบในร ูปภาพข ้ างล ่ าง  โดย ท่ี
กระบวนงาน/การปฏิบัติงาน อาศัยบุคลากร สารสนเทศ และ

เทคโนโลยีในการประกอบการให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการไปสู่
ลูกค้าและผู้รับบริการ ภายใต้โครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม 
และยุทธศาสตร์ของ อพวช. 
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๕๓ 

 
รูป ๓๒ กรอบแนวทางการออกแบบระบบงาน (Work 
Systems) 

จากกรอบแนวทางตามตัวแบบข้างต้น อพวช . 
กําหนดระบบงานตามปัจจัยที ่มีความสัมพันธ์กัน โดยมี
รายละเอียดโดยสรุป ดังน้ี 

ระบบงาน สรุปรายละเอียด 
ลูกค้า ผู้เข้าชมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ 

อพวช. 

ผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

RECIPE : Research, Exhibit, Collect, 
Inspire, Point, and Educate 

กระบวนงาน/
การปฏิบัติงาน 

ระบบงานจัดการองค์ความรู ้ (KM) และ
นวัตกรรม (IM) 

บุคลากร นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม / นักวิชาการด้านธรรมชาติ
วิทยาและสิ ่งแวดล้อม/ นักวิชาการด้าน
การศึกษา/นักวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์/ผู้
ชํานาญด้านการพัฒนาและผลิตชิ ้นงาน
นิทรรศการ/เจ้าหน้าที่ด้านการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์/เจ้าหน้าที่ด้านบริการผู้เข้า
ชม/ เจ ้าหน ้าด ้านการเง ิน  การบร ิหาร
ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ   (สัดส่วน
เจ้าหน้าที ่ด้านวิชาการและเจ้าหน้าทีงาน
บริหารประมาณ ๑:๑) 

สารสนเทศ § ข้อมูลองค์ความรู้ด้านวิชาการซึ่งด้าน
จากการว ิจ ัยรวบรวมองค ์ความรู้     
ข ้อม ูลองค ์ความร ู ้ท ี ่ ถอดจากประ
ประสบการณ์ของแต ่ละส ่วนงานใน
องค์การ 

§ ฐานข้อมูลเพื ่อจัดเก็บองค์ความรู ้ ซึ่ง
สะดวกต่อการปรับปรุงข้อมูลและการ
สืบค้นข้อมูลเพื่อการใช้งาน 

§ Platform เพ ื ่อการแลกเปลี ่ยนเรียนรู้
ระหว่างคนในองค์การ และการแสดงผล
งานจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เทคโนโลยี โปรแกรมที ่ช ่วยในการประมวลผลการ
แ ลก เ ปล ี ่ ย น เ ร ี ย น ร ู ้ ซ ึ ่ ง ช ่ ว ย ใ ห ้ เ ห็ น
กระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ 

ตาราง ๒๒ ระบบงานตามปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กัน 

เพ ื ่ อแสดงให ้ เห ็นถ ึงพลว ัตร  (Dynamic) ของ
ระบบงานตามปัจจัยที ่ม ีความสัมพันธ์กัน ตามรูปภาพ
ข้างล่างน้ี จากการนําข้ันตอนการปฏิบัติงานเดิม ประกอบกับ
โอกาสจากสิ่งที่คาดไม่ถึงมาพิจารณาริเริ่ม/การเริ่มต้นงาน 
(มุมบนขวาของรูปภาพ) ซึ่งที ่มามีโอกาสจากการปรับเข้า
ภาวะปกติใหม่ (New Normal) จากสถานการณ์การระบาด
ของโควิด-๑๙ ได้ปรับเปลี ่ยนขั ้นตอนการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนการปรับใช้เทคโนโลยีมา
ใช้แบบ Work from home และให้บริการแบบ Visit Museum 
for Home เป็นต้น จากน้ัน มีการพัฒนากระบวนงานใหม่ (มุม
ล่างขวาของรูปภาพ) นําไปสู่และขับเคลื่อนการปฏิบัติ (มุม
ล่างซ้ายของรูปภาพ) และนําไปสู่การปฏิบัติปกติ (มุมบนซ้าย
ของรูปภาพ) 

 
รูป ๓๓ พลวัตร (Dynamic) ของระบบงานตามปัจจัยที ่มี
ความสัมพันธ์กัน 
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๕๔ 

ลําดับ วงจรของงาน สรุปรายละเอียด การดําเนินการ 

๑ การริเร่ิม/ การเร่ิมต้นงาน 
สํารวจองค์ความรู้สําคัญต่อภารกิจของ อพ. /
รวบรวมความต้องการองค์ความรู้ 

สร้างความพร้อม 
กลุ่ม/คณะทํางาน KM 

๒ การพัฒนา 
นโยบาย ระบบ จัดเก็บ จัดการ เผยแพร่ การ
ประเมินผล 

สร้างความพร้อม 
กลุ่ม/คณะทํางานยุทธศาสตร์ 

๓ การแปลงสู่ปฏิบัติ 

§ แต่งต้ังคณะทํางานจัดการองค์ความรู้และ
นวัตกรรม  

§ จัดทําแผน KM&IM การจัดการให้มีการเข้าถึงองค์
ความรู้ 

§ สร้าง Platform ในการจัดการองค์ความรู้และ
นวัตกรรม 

§ ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 
§ ติดตาม Feedback เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 
§ ดําเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
§ ผู้ให้นโยบายกํากับติดตามผลการดําเนินงาน 
§ กําหนดนโยบายการใช้งานการนําเข้าข้อมูลให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือกําหนดมาตรฐาน 
Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือเช่ือมโยง
ข้อมูลไปใช้ ในทุกส่วนในองค์กร และภายนอก
องค์กร 

สร้างความพร้อม 
กลุ่ม/คณะทํางาน KM 

๔ ปฏิบัติการและบํารุงรักษา 

§ มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดการองค์
ความรู้ ตามแผนงาน KM&IM 

§ สร้างแรงจูงใจ (Incentive) ในการจัดการ KM&IM  
§ ผู้ใช้งานในการจัดทํานโยบายการศึกษาของ
ประเทศ /กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ การศึกษา
ของคนในประเทศเพ่ือประโยชน์เชิงธุรกิจ / ผู้ท่ี
สนใจด้าน วทน 

§ จัดต้ังคณะทํางานการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาพัฒนาการทํางานและให้บริการพิพิธภัณฑ์เพ่ือ
นําองค์กรสู่ดิจิทัล 

ดําเนินการต่อเน่ือง 

๕ โอกาสจากส่ิงท่ีคาดไม่ถึง 

§ ศึกษาและกําหนดมาตรฐานระบบข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือกําหนดมาตรฐานและพัฒนา Platform ระบบ 
Big Data และ social listening tools เพ่ือการ
บริการและการบริหารงาน 

§ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  
§ โรคระบาด  
§ Disruptive Technology/Innovation 

(พัฒนาการทาง IT ท่ีช่วยอํานวยความสะดวกใน
การจัดเก็บข้อมูล)  

§ ไวรัส IT ทําลายข้อมูล  
§ โครงสร้างองค์กรเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน 
§ อาสาสมัครท่ีมีจํานวนจํากัด 
§ สังคมผู้สูงอายุ 
§ นวัตกรรมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
§ เกิดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ (ประเด็นความสนใจ
ของกลุ่มลูกค้าท่ีเพ่ิมข้ึน) 

COVID๑๙ พัฒนา Cyber 
Museum 
กลุ่ม/คณะทํางานยุทธศาสตร์ 
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๕๕ 

§ กระทรวงศึกษาธิการปรับหลักสูตรการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนมากข้ึน 

§ การขยายตัวของการใช้งานระบบสารสนเทศใน
สังคมไทย ทําให้สามารถเก็บข้อมูลเชิงลึกของกลุ่ม
บุคคลได้สะดวกและถูกต้อง เพ่ือนําข้อมูลมา
พัฒนากลยุทธ์ท่ีสามารถส่งเสริมการบริหารและ
การบริการได้อย่างรวดเร็ว 

๖ การปรับจากส่ิงท่ีคาดไม่ถึง 

§ การถอดบทเรียนจากวิกฤต (นิทรรศการ Covid-
๑๙) 

§ สร้างมูลค่าเพ่ิมจากเผชิญเหตุการณ์ท่ีคาดไม่ถึง 
(Sci-Delivery, Online) 

§ ปรับรูปแบบธุรกิจการดําเนินงาน (Content 
นิทรรศการผู้สูงอายุสอดคล้องกับต้องการสังคม
ผู้สูงอายุ+อาสาสมัครอาวุโส) 

§ การพัฒนาคนขององค์กรด้าน Digital Literacy 
ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง /การละเมิดและถูกละเมิด
ลิขสิทธ์ิทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล / การ
ละเมิดกฎหมาย PDPA 

§ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ (จากการดําเนินงานไปแล้ว) รวมท้ังการ
ควบคุมภายใน 

COVID๑๙ ปิด on-site เปิด 
online 
กลุ่ม/คณะทํางาน KM 

ตาราง ๒๓ วงจรของงาน
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๕๖ 

บทที่ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร ์วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

ประ เด ็ นย ุ ทธศาสตร ์  ว ัตถ ุ ปร ะสงค ์ เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย อยู่บนพื้นฐานของ
แผนยุทธศาสตร์ที่แสดงจุดมุ่งหมายทั้งในระยะยาวและระยะส้ัน 
รวมทั ้งการกําหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (strategic 
objective) เป็นรูปธรรมที่สามารถวัดได้อย่างเป็นวัตถุประสงค์
และมีตัวชี ้ว ัดที ่มีกลยุทธ์ขับเคลื ่อนให้เกิดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ซึ่งอาจใช้วิธีการเขียนจุดมุ่งหมายในลักษณะแผนท่ี
ยุทธศาสตร์ (strategy map) บนพื้นฐานของบัตรคะแนนสมดุล 

(Balanced Scorecard – BSC) ซึ่งมี ๔ มิติ คือ ประสิทธิผลตาม
พันธกิจ คุณภาพบริการ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการ
พัฒนาองค์การ ซึ ่งความสัมพันธ ์ของวัตถุประสงค์ เชิง
ยุทธศาสตร์ตามมิติของ BSC คือ แผนที่ยุทธศาสตร์ (strategy 
map) กรอบยุทธศาสตร์ท่ีได้มีการกําหนดข้ึนน้ี เป็นแผนระยะ ๕ ปี 
มีการกําหนดค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ในระยะ ๕ ปี ซึ่งต้องมี
รายละเอียดเป็นรายปี 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ มุ่งสู่เสาหลักด้านการจัดการองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือพลเมือง 

มิติ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ประสิทธิผล ๑ เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัย มีมาตรฐานสากล 

๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีแรงบันดาลใจมากข้ึน 
๓ กระบวนการประสานงานกับเครือข่ายมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

๔ กระบวนการจัดการองค์ความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

๑ ยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการองค์
ความรู้และเช่ือมโยงสู่ฐานข้อมูลประเทศ 
(วิจัย พัฒนา จัดเก็บ เช่ือมโยง) 

๒ พัฒนาการส่ือสารวิทยาศาสตร์เพ่ือตอบ
โจทย์สังคม (platform ศูนย์กลางส่ือสาร
วิทยาศาสตร์) 

๓ สร้างพันธมิตรในการจัดการความรู้และ
ส่ือสารวิทยาศาสตร์ท้ังภายในและ
ต่างประเทศ 

คุณภาพบริการ 
ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาองค์กร (ใช้ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔) 
ตาราง ๒๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ มุ่งสู่เสาหลักด้านการจัดการองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือพลเมือง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ สร้างประสบการณ์มหัศจรรย์สุดล้ําแห่งวิทยาศาสตร์ 

มิติ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ประสิทธิผล ๑ ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีจะ

สร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

๒ ผู้รับบริการได้รับความสุข สนุก ความพึงพอใจ ใน
การมีประสบการณ์ท่ี อพวช. 

๓ ประชาชนได้เกิดทัศนคติเชิงบวกในการท่องเท่ียวเชิง
สาระ/การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ 

๔ ระบบการบริหารและบริการทันสมัยในยุคดิจิทัล 

๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการบริการของพิพิธภัณฑ์ท่ีทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ 

๒ พัฒนานิทรรศการ หรือกิจกรรมเสริมศึกษา 
ให้มีความหลากหลายโดดเด่นครบวงจร เพ่ือ
มุ่งสู่กลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย 

๓ พัฒนาความผูกพันธ์ระยะยาว (เช่น 
โครงการระบบการให้บริการผู้เข้าชม (CRM)) 

คุณภาพบริการ 
ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาองค์กร (ใช้ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔) 
ตาราง ๒๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ สร้างประสบการณ์มหัศจรรย์สุดล้ําแห่งวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๕๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับพิพิธภัณฑ์ 
มิติ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ประสิทธิผล ๑ พัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่เพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่
ผู้รับบริการ 

๒ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ อพวช. 
๓ กฎ ระเบียบ แบบแผน ได้รับการทบทวน ปรับปรุงให้
สอดคล้องกับธุรกิจรูปแบบใหม่ 

๑ ขยายโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ด้วย
นวัตกรรม  

๒ ดําเนินการตลาดเชิงรุกเพ่ือสร้างรายได้และ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

๓ จัดทํากฎหมายท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาธุรกิจ 

คุณภาพบริการ 
ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาองค์กร (ใช้ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔) 
ตาราง ๒๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับพิพิธภัณฑ์ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ขับเคล่ือนองค์การพลวัตท่ีชาญฉลาด 

มิติ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ประสิทธิผล  
คุณภาพบริการ (ใช้ร่วมกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑-๓) 
ประสิทธิภาพ  
การพัฒนาองค์กร ๑ บุคลากรมีศักยภาพและแรงจูงใจเพ่ิมข้ึน 

๒ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย 
๑ เสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ให้พร้อม
สําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒ พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข 
๓ การพัฒนาระบบดิจิทัลให้รองรับภารกิจของ
องค์กรในการพัฒนาธุรกิจ 

ตาราง ๒๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ขับเคล่ือนองค์การพลวัตท่ีชาญฉลาด 

 



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๕๘ 

แผนท่ียุทธศาสตร์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (Strategy Maps) 

 
รูป ๓๔ แผนท่ียุทธศาสตร์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (strategy maps)



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๕๙ 

ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ระดับชาติและและยุทธศาสตร์ของ อพวช. 

 
รูป ๓๕ ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ระดับชาติและและยุทธศาสตร์ของ อพวช. 



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๖๐ 

 

 

 

 

ST1 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑  

   มุ่งสู่เสาหลักด้านการจัดการองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือพลเมือง 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
๑. เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัย มีมาตรฐานสากล 
๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีแรงบันดาลใจมากข้ึน 
๓. กระบวนการประสานงานกับเครือข่ายมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
๔. กระบวนการจัดการองค์ความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์  
๑. ยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการองค์ความรู้และเช่ือมโยงสู่ฐานข้อมูลประเทศ (วิจัย 

พัฒนา จัดเก็บ เช่ือมโยง) 
๒. พัฒนาการส่ือสารวิทยาศาสตร์ เพ่ือตอบโจทย์สังคม (Platform ศูนย์กลางส่ือสาร

วิทยาศาสตร์) 
๓. สร้างพันธมิตรในการจัดความรู้และส่ือสารวิทยาศาสตร์ท้ังภายในและต่างประเทศ



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๖๑ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ มุ่งสู่เสาหลักด้านการจัดการองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือพลเมือง 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ ยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการองค์ความรู้และเช่ือมโยงสู่ฐานข้อมูลประเทศ (วิจัย พัฒนา จัดเก็บ เช่ือมโยง) 

๑ โครงการยกระดับระบบการจัดการองค์ความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความ
หลากหลายทางชีวภาพ  

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการ

จัดการองค์ความรู้ของ อพวช. 
ร้อยละ 

 
๕๐ ๗๐ ๑๐๐   ทุกสํานัก 

๒ โครงการ National Online Science 
Communication Platform   

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา 
platform ส่ือสารด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สําหรับ
ประชาชน 

ร้อยละ ๓๐ ๕๐ ๗๐ ๑๐๐  ศพช/สพว/สพธ/สวส 

๓ โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการ

พิพิธภัณฑ์ 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

พัฒนามาตรฐานการจัดการพิพิธภัณฑ์

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ให้เทียบเท่าระดับสากล 

จํานวน

มาตรฐาน 
 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ สพว/ทุกสํานัก 

๔ โครงการส่งเสริมการวิจัยและผลิตองค์ความรู้         

 ๔.๑  โครงการพัฒนางานวิจัยและจัดทํา

ฐานข้อมูล  
จํานวนงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ในแต่ละ
ปี / 
 
จํานวนฐานข้อมูล 

เร่ือง 
 
 

ฐานข้อมูล 

๑๐ 
 
 
๔ 

๑๒ 
 
 
๖ 

๑๔ 
 
 
๘ 

๑๖ 
 
 

๑๐ 

๑๘ 
 
 

๑๒ 

สพว/สพธ/ศพช 

 ๔.๒ โครงการ Civic Science Literacy Survey เผยแพร่ผลวิจัย 
และข้อเสนอเชิงนโยบาย 

คร้ัง  ๑  ๑  ศพช 

 ๔.๓ โครงการพัฒนาคลังวัตถุตัวอย่าง  ความสําเร็จในการพัฒนาระบบคลัง

ตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยาและด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

ร้อยละ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ สพว/สพธ 

 ๔.๔ โครงการพัฒนา ศูนย์ taxidermy สําหรับ
งานพิพิธภัณฑ์ 

ความสําเร็จในการพัฒนาศูนย์ 
Taxidermy ของ อพวช. 

ร้อยละ ๕๐ ๗๐ ๑๐๐   สพว 

 
 

๔.๕  โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและการ

บริการวิชาการ  
จํานวนหลักสูตรฝึกอบรมและการบริการ

วิชาการ (ท่ีปรึกษา) 
หลักสูตร ๖ ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ศพช/สพว/สพธ 

 ๔.๖ โครงการของเล่น/ส่ือการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 

จํานวนของเล่นวิทยาศาสตร์ท่ีพัฒนาข้ึน ช้ิน/ชุด ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ศพช/สพว/สพธ 



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนาการส่ือสารวิทยาศาสตร์เพ่ือตอบโจทย์สังคม 

๑ โครงการ Crowd Sourcing  
สร้างช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  

ความสําเร็จในการพัฒนา platform การ
แลกเปล่ียนข้อมูลความต้องการของ

สังคมด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร้อยละ ๓๓ ๖๖ ๑๐๐   ศพช/สธค 

๒ โครงการ Citizen Science จํานวนโครงการ citizen science ท่ี
ส่งเสริมให้เกิดข้ึนในแต่ละปี  

โครงการ  ๑ ๑ ๑ ๑ สวช/ศพช/สพธ/สพว 

๓ โครงการเวทีเสวนา (Public Science Forum) จํานวนประชาชนท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม

การส่ือสารวิทยาศาสตร์ ผ่านการเสวนา 
กิจกรรมพิเศษ 

คน ๒,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ศพช/สพธ/สพว/สวช 

๔ โครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน  จํานวนผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานท่ี 
เช่น คาราวานวิทยาศาสตร์ เทศกาล
วิทยาศาสตร์ หรือกิจกรรมสู่ชุมชนใน
รูปแบบต่างๆ  

แสนคน ๑ ๒ ๓ ๓ ๓ สวช/ทุกสํานัก 

๕ โครงการ Science Delivery by NSM จํานวนผู้ใช้บริการองค์ความรู้จาก 
อพวช. ผ่าน science delivery 

ล้านคน ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ศพช/ทุกสํานัก 

๖ โครงการพัฒนานวัตกรรมการส่ือสาร

วิทยาศาสตร์ 
จํานวนนวัตกรรมการส่ือสาร

วิทยาศาสตร์/การเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีพัฒนาข้ึนใหม่ 

จํานวน

นวัตกรรม 
๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ศพช/ทุกสํานัก 

๗ โครงการพัฒนานักส่ือสารวิทยาศาสตร์ จํานวนนักส่ือสารวิทยาศาสตร์ท่ีได้รับ

การอบรมหรือร่วมกิจกรรมกับ อพวช. 
คน ๕๐๐ ๘๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ศพช 

๘ โครงการสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ ระดับความสําเร็จตามแผนการแรง

บันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ 
ระดับ 
(๑-๕) 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ สวช/ศพช/สพว/สพธ 

กลยุทธ์ท่ี ๓ สร้างพันธมิตรในการจัดการความรู้และส่ือสารวิทยาศาสตร์ท้ังภายในและต่างประเทศ 

๑ โครงการเครือข่ายส่ือสารวิทยาศาสตร์ จํานวนเครือข่ายทางวิชาการและการ

ส่ือสารวิทยาศาสตร์ ในประเทศ 
หน่วยงาน 

 
คน 

๓๐ 
 

๒๐๐ 

๓๕ 
 

๒๕๐ 

๔๐ 
 

๓๐๐ 

๔๕ 
 

๓๕๐ 

๕๐ 
 

๔๐๐ 

ศพช 

๒ โครงการ Science & Media Center จํานวนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนร่วมกับส่ือ คร้ัง ๔ ๔ ๖ ๖ ๑๒ ศพช 



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๖๓ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

๓ โครงการการพัฒนาความร่วมมือในระดับ

นานาชาติ 
หน่วยงานท่ีร่วมการวิจัย พัฒนา

กิจกรรม และแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีเป็น
องค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศหรือ

นานาชาติ 

หน่วยงาน ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๖ ๑๘ สพว/สพธ/ศพช/สธค/สวช 

๔ โครงการ Co-creation การพัฒนาองค์ความรู้ 
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับพันธมิตร 

จํานวนผลงานความรู้ ส่ือ หรือ
นิทรรศการ ท่ีพัฒนาข้ึนจากองค์ความรู้

ของ อพวช. ร่วมกับพันธมิตร 

จํานวนผลงาน ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ สพว/สพธ/ศพช/สธค/
สวช/สวส 

๕ โครงการ AEC Science Enculturation 
Network 

จํานวนกิจกรรมของเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนใน

แต่ละปี 
คร้ัง ๒ ๕ ๗ ๙ ๑๑ ศพช/สพว/สพธ/สธค 

ตาราง ๒๘ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

 



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๖๔ 

 

 

 

 

ST2 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  

   สร้างประสบการณ์มหัศจรรย์สุดล้ําแห่งวิทยาศาสตร์ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
๑. ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีจะสร้างแรงบันดาลใจด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
๒. ผู้รับบริการได้รับความสุข สนุก ความพึงพอใจ ในการมีประสบการณ์ท่ี อพวช. 
๓. ประชาชนได้เกิดทัศนคติเชิงบวกในการท่องเท่ียวเชิงสาระ/การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้าน

วิทยาศาสตร์ 
๔. ระบบการบริหารและบริการทันสมัยในยุคดิจิทัล 

กลยุทธ์  
๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริการของพิพิธภัณฑ์ท่ีทันสมัยและ

มีประสิทธิภาพ 
๒. พัฒนานิทรรศการ หรือกิจกรรมเสริมศึกษา ให้มีความหลากหลายโดดเด่นครบวงจร 

เพ่ือมุ่งสู่กลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย 
๓. พัฒนาความผูกพันธ์ผู้รับบริการระยะยาว 

 



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๖๕ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ สร้างประสบการณ์มหัศจรรย์สุดล้ําแห่งวิทยาศาสตร์ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

 ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริการของพิพิธภัณฑ์ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพ้ืนท่ีของ 
อพวช. เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสาระบันเทิง 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาพ้ืนท่ีของ 
อพวช. เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
สาระบันเทิง 

ร้อยละ ๑๐ ๓๐ ๕๐ ๘๐ ๑๐๐ สวส/สบช/สธค/สบก 

๒ โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต ร้อยละของความสําเร็จในการเบิกจ่ายงบ
ลงทุนตามแผนก่อสร้าง 

ร้อยละ ๓๐ ๔๕ ๖๐ ๘๐ ๙๐ สอก 

๓ โครงการสร้างความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีเพ่ือ
การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์   

จํานวนนวัตกรรมท่ีนํามาใช้ในการสร้าง
ความทันสมัยในการจัดแสดง/ต้อนรับ
ผู้ชม 
เพ่ือการสร้างประสบการณ์มหัศจรรย์ 
(Museum Experience)  

จํานวน ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ สวส/สบช 

๔  โครงการพัฒนาความสามารถในการให้บริการ
นิทรรศการครบวงจร  

ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาหน่วยบริการนิทรรศการ 
ของ อพวช. ให้ได้ตามมาตรฐานสากล 

ร้อยละ ๑๐ ๓๐ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ สวส 

กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนานิทรรศการหรือกิจกรรมเสริมศึกษาให้มีความหลากหลายโดดเด่นครบวงจรเพ่ือมุ่งสู่กลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย 

๑ โครงการพัฒนานิทรรศการเพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ 

        

 ๑.๑ กิจกรรมการพัฒนานิทรรศการพิเศษ จํานวนนิทรรศการท่ีพัฒนาข้ึนใหม่/ 
จํานวนผู้เข้าชมนิทรรศการพิเศษผ่าน
พ้ืนท่ีของ อพวช.  

เร่ือง 
 

ล้านคน 

๑๐ 
 

๐.๕ 

๑๐ 
 
๑ 

๑๐ 
 

๑.๒ 

๑๐ 
 

๑.๔ 

๑๐ 
 

๑.๖ 

สวส/สพว/สพธ/ศพช 

 ๑.๒ กิจกรรมการพัฒนานิทรรศการกับ
พิพิธภัณฑ์นานาชาติ 

จํานวนนิทรรศการท่ีสามารถนําไปจัด
แสดงในระดับนานาชาติ 

เร่ือง 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สวส/สพว/สพธ/ศพช 

๒ โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สําหรับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย 

        

 ๒.๑  การพัฒนากิจกรรมวิทยาศาสตร์ สําหรับ
นักท่องเท่ียวในประเทศ 

จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ศพช/สพว/สพธ 

 ๒.๒  การพัฒนากิจกรรมวิทยาศาสตร์สําหรับ
ครอบครัว 

จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ศพช/สพว/สพธ 



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๖๖ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

 ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

 ๒.๓  การพัฒนากิจกรรมวิทยาศาสตร์สําหรับ
กลุ่มท่ีมีความต้องการพิเศษ 

จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ศพช/สพว/สพธ 

 ๒.๔  การพัฒนากิจกรรมวิทยาศาสตร์สําหรับผู้
สูงวัย  

จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ศพช/สพว/สพธ 

๓ โครงการยกระดับการบริการสู่การเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวในภูมิภาค 

จํานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ คน - - ๕๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ สบช/สธค 

๔ โครงการบูรณาการแหล่งท่องเท่ียวสู่การเป็น 
Inspiration Valley  

จํานวนเครือข่ายแหล่งท่องเท่ียว เครือข่าย ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ สอก 

กลยุทธ์ท่ี ๓ การสร้างความผูกพันธ์ระยะยาวกับผู้รับบริการ 

๑ โครงการยกระดับคุณภาพการให้บริการผู้เข้าชม 
(Customer Focus) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

ระดับความสําเร็จของการยกระดับ
คุณภาพการให้บริการผู้เข้าชม 
(Customer Focus) / 
 
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
ด้านต่างๆ  

ร้อยละ 
 
 
 

ร้อยละ 

๗๐ 
 
 
 

๘๐ 

๑๐๐ 
 
 
 

๘๕ 

 
 
 
 

๙๐ 

 
 
 
 

๙๐ 

 
 
 
 

๙๐ 

สวส/สบช/ทุกหน่วย 

๒ โครงการพัฒนาระบบการสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า CRM  

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบ 
CRM และการนําไปใช้ 

ร้อยละ ๕๐ ๑๐๐    สบช/สธค 

๓ โครงการสร้างความผูกพันกับชุมชนในจังหวัด
ปทุมธานี 

จํานวนกิจกรรมท่ีร่วมกับชุมชน/จังหวัด
ปทุมธานี 

กิจกรรม ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ สธค/สอก/สบช 

๔ โครงการ NSM Member Club จํานวนสมาชิก อพวช. ท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี ร้อยละ ๑๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ สธค/สบช 

ตาราง ๒๙ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 

 



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๖๗ 

 

 

 

 

ST3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓  

   พัฒนาธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับพิพิธภัณฑ์ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
๑. พัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่เพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการ 
๒. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ อพวช. 
๓. กฎ ระเบียบ แบบแผน ได้รับการทบทวน ปรับปรุงให้สอดคล้องกับธุรกิจรูปแบบใหม่ 

กลยุทธ์  
๑. ขยายโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ด้วยนวัตกรรม 
๒. ดําเนินการตลาดเชิงรุกเพ่ือสร้างรายได้และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
๓. จัดทํากฎหมายท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาธุรกิจ 



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๖๘ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับพิพิธภัณฑ์ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ ขยายโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ด้วยนวัตกรรม 

๑ โครงการผลักดันผลิตภัณฑ์ใหม่จาก

นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าธุรกิจ 
จํานวนผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ท่ีสร้าง
รายได้ 

ผลิตภัณฑ์ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ทุกหน่วย 

๒ โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ (เช่น
การเช่านิทรรศการ การเป็นท่ีปรึกษา) 

ระดับความสําเร็จการพัฒนาโมเดลรูปแบบ

ธุรกิจใหม่ท่ีเกิดข้ึน 
รูปแบบธุรกิจ 

 
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สธค 

๓  โครงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ จํานวนเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจท่ี

เพ่ิมข้ึน 
หน่วยงาน ๓ ๕ ๗ ๙ ๑๐ สธค 

๔ โครงการการขยายธุรกิจสู่ระดับภูมิภาค จํานวนประเทศท่ีดําเนินธุรกิจกับ อพวช. ประเทศ - - ๑ ๒ ๓ สธค 

กลยุทธ์ท่ี ๒ ดําเนินการตลาดเชิงรุกเพ่ือสร้างรายได้และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

๑ โครงการ Rebranding ปรับเปล่ียน
ภาพลักษณ์ 

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 
Rebranding 

ร้อยละ ๗๐ ๑๐๐    สธค/สอก 

๒ โครงการจัดทําแผนการเพ่ิมรายได้ สัดส่วนของรายได้ต่องบประมาณการ

ดําเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ สธค 

๓ โครงการพัฒนากลยุทธ์การตลาดสู่

กลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย 
        

 ๓.๑ ส่งเสริมการตลาดเพ่ือรักษากลุ่ม
ลูกค้าเดิม 

จํานวนผู้รับบริการท่ีเป็นกลุ่มนักเรียน 
นักศึกษาและเยาวชน 

แสนคน ๒ ๓ ๕ ๕ ๕ สธค 

 ๓.๒ ส่งเสริมการตลาดเพ่ือเพ่ิมลูกค้า
กลุ่มครอบครัว/นักท่องเท่ียว/นักศึกษา
มหาวิทยาลัย 

จํานวนสัดส่วนลูกค้ากลุ่มลูกค้ากลุ่ม

ครอบครัว/นักท่องเท่ียว/นักศึกษา
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ สธค 

 ๓.๓ ส่งเสริมกระตุ้นผู้รับบริการท่ีกลับมา
ซ้ํา (re-visit visitors) 

สัดส่วนของผู้รับบริการท่ีกลับมาชมซ้ํา 
(re-visit visitors) ในแต่ละปี 

ร้อยละ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑๐ สธค/สบช 
 

๔ โครงการระดมทุนจากผู้สนับสนุน ร้อยละของรายได้จากผู้สนับสนุนท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๒ ๓ ๕ ๕ ๕ สธค 

กลยุทธ์ท่ี ๓ จัดทํากฎหมายท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาธุรกิจ 

๑ โครงการทบทวนและปรับปรุงกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับให้สอดคล้องกับธุรกิจ

รูปแบบใหม่ 

    
 

    

 ๑.๑ กิจกรรมปรับปรุงปรับปรุงกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับเชิงธุรกิจ 

ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงให้

สอดคล้องต่อการดําเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ 
ระดับ 
(๑-๕) 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ สธค/สอก/สบก 



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๖๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

 ๑.๒ กิจกรรมปรับปรุงกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านวัสดุ

อุเทศทางวิทยาศาสตร์ และวัตถุตัวอย่าง
ทางธรรมชาติ 

ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงให้

สอดคล้องต่อการดําเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ 
ระดับ 
(๑-๕) 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ สบก/สพธ 

 ๑.๓ กิจกรรมศึกษารูปแบบการจัดการ
ทางการเงินเพ่ือรองรับการหารายได้ 
(บริษัทลูก/ร่วมทุนกับเอกชน) 

ระดับความสําเร็จของการศึกษารูปแบบ

การจัดการทางการเงิน 
ระดับ 
(๑-๕) 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ สธค/สบก/สอก 

๒ โครงการจัดต้ัง Business Unit เพ่ือ
ดําเนินธุรกิจ 

จํานวน BU ท่ีเกิดข้ึนใหม่ จํานวน BU  ๑  ๑  สอก/สธค 

ตาราง ๓๐ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 

 



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๗๐ 

 

 

 

 

ST4 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔  

   ขับเคล่ือนองค์การพลวัตท่ีชาญฉลาด 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
๑. บุคลากรมีศักยภาพและแรงจูงใจเพ่ิมข้ึน 
๒. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย 

กลยุทธ์  
๑. เสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ให้พร้อมสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข 
๓. การพัฒนาระบบดิจิทัลให้รองรับภารกิจขององค์กรในการพัฒนาธุรกิจ 

 
 



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๗๑ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ขับเคล่ือนองค์การพลวัตท่ีชาญฉลาด 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ เสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ให้พร้อมสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑ โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านวิชาการ 

ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การผลิตส่ือ การ
ออกแบบ และการซ่อมบํารุง 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาทักษะ

บุคลากรให้มีศักยภาพ 
 

ระดับ 
(๑-๕) 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ สบก/ทุกสํานัก 

๒ โครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการสมรรถนะและ

ศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ ทุกส่วนงาน 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาแผน

บริหารจัดการสมรรถนะและศักยภาพ

ของบุคลากร 

ระดับ 
(๑-๕) 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ สบช/ทุกสํานัก 

กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข 

๑ โครงการพัฒนาให้ อพวช. เป็นองค์กรแห่ง
ความสุข 

        

 ๑.๑ กิจกรรมสร้างความสุขของบุคลากรใน
องค์กร 

ระดับความสุขของบุคลากรในการทํางาน ระดับ 
(๑-๕) 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ สบก/ทุกสํานัก 

 ๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมให้ อพวช. เป็นท่ีทํางานน่า
อยู่ 

ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมให้ 
อพวช. เป็นท่ีทํางานน่าอยู่ 

ระดับ 
(๑-๕) 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ สบก/ทุกสํานัก 

๒ โครงการหลากความสุข ลดความทุกข์พนักงาน ระดับความสําเร็จในการเพ่ิมความสุข ลด
ความทุกข์ในการทํางาน 

ระดับ 
(๑-๕) 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ สบก/ทุกสํานัก 

กลยุทธ์ท่ี ๓ การพัฒนาระบบดิจิทัลให้รองรับภารกิจขององค์กรในการพัฒนาธุรกิจ 

๑ โครงการพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ความสําเร็จของการดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ระดับ 
(๑-๕) 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ สวส 

๒ โครงการพัฒนาระบบบุคลากรด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
ความสําเร็จของการดําเนินการจัดทํา

ระบบเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการบุคลากร 
ระดับ 
(๑-๕) 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ สบก/สวส 

ตาราง ๓๑ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
 

*คําย่อประจําหน่วยงาน สํานักผู้อํานวยการ สอก สํานักบริการผู้เข้าชม สบช สํานักวิศวกรรมและการผลิตสื่อ สวส 
 สํานักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สพว สํานักบริการกลาง สบก สํานักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย สธค 
 สํานักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา สพธ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สนย สํานักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน สวช 
 ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ ศพช สํานักตรวจสอบภายใน สตน   



แผนวิสาหกิจองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 
 

๗๒ 

การแปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สู่การแผนปฏิบัติการ 
การบริหารแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕ - 

๒๕๖๙) ประกอบด้วยการบริหารแผนไปสู ่การปฏิบัติการ ซึ ่งมี
ความสําคัญและจําเป็นต้องอาศัยกลไกและเครื่องมือในการบริหาร
จัดการการวางแผน ผลักดัน สนับสนุน ติดตามและประเมินผล เพ่ือ
เป็นนโยบายหรือแนวทางการดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้
กําหนดไว้ 

กระบวนการแปลงแผนวิสาหกิจสู่แผนปฏิบัติการ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) มีการแปลง

ยุทธศาสตร์จากแผนวิสาหกิจ อพวช. สู่การปฏิบัติ 
๑. กระบวนการแปลงแผนการบริหารแผนวิสาหกิจไปสู่การ

ปฏิบัติ กระบวนการจัดการเพ่ือให้เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมายของ
แผน มีแนวทางสนับสนุนซ่ึงกันและกัน กระบวนการบริหารแผน
วิสาหกิจมีการกําหนดโครงสร้างการบริหารและการดําเนินงานท่ี
เช่ือมโยงกับการบริหารแผนอ่ืน ๆ โดยการถ่ายทอดแผนไปสู่ทุก
พิพิธภัณฑ์/สํานัก โดยผ่านการประชุมและผ่านช่องทางการส่ือสาร
ต่าง ๆ เช่น หนังสือเวียน เว็บไซต์ เป็นต้น 

๒. กลไกการบริหารแผนวิสาหกิจไปสู่การปฏิบัติ เป็นการ
เช่ือมโยง ๓ ระดับ คือ ระดับนโยบาย ระดับผลักดันแผน และระดับ
ปฏิบัติการ 

๒.๑ ระดับนโยบาย คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่ในการวางนโยบายและกํากับ

ดูแลการดําเนินงานทั่วไปของ อพวช. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนการ
ดําเนินงานและนโยบายที่ชัดเจนของ อพวช. แล้วนําเสนอแผนการ
ดําเนินงาน และโครงการรายปี ต่อกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมเพ่ือขออนุมัติกรอบงบประมาณจากสํานักงบประมาณ  

๒ .๒  ระด ับผล ักด ันแผน  คณะกรรมการบร ิหาร 
ผู้อํานวยการ อพวช. รองผู้อํานวยการ อพวช. ผู้อํานวยการสํานัก/
พิพิธภัณฑ์ รวมถึงคณะกรรมการ และคณะทํางานที่ผู้อํานวยการ
แต่งตั้งต่าง ๆ มีหน้าที่ในการผลักดันแผนการดําเนินงานตามกล
ยุทธ์ ถ่ายทอดจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการประจําปี นําเสนอขอความ
เห็นชอบจากผู้อํานวยการ อพวช. และคณะกรรมการ อพวช. เพ่ือ
ดําเนินงานตามแผนต่อไป ในกรณีที่แผนงานหรือโครงการที่ไม่ได้รับ
จ ัดสรรงบประมาณ  ผู ้บร ิหารจะน ําเสนอแผนงานและกรอบ
งบประมาณเสนอผู้อํานวยการ อพวช. ใช้รายได้นอกงบประมาณ
ตามกรอบท่ีคณะกรรมการท่ีได้อนุมัติให้ใช้ในแต่ละปี 

๒.๓ ระดับปฏิบัติการ ผู้อํานวยการสํานัก หรือหัวหน้า
โครงการ ทุกโครงการ ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว ต้องกําหนด
เป้าหมาย แผนการดําเน ินงาน ระยะเวลาการดําเน ินงานและ
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อนําแผนงานไปสู่การปฏิบัติ และแก้ไขปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้น จากการดําเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน โดยใช้แผน
วิสาหกิจ การบริหารความเสี ่ยง การควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มาใช้ประกอบในการผลักดันแผนให้บรรลุตาม
เป้าหมาย 

 
รูป ๓๖ กลไกการบริหารแผนวิสาหกิจไปสู่การปฏิบัติ 
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๗๓ 

การติดตามประเมินผล 

กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนวิสาหกิจ 
การติดตามประเม ินผล จะดําเน ินการคู ่ขนานไปกับ

กระบวนการบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่างๆ ของการดําเนินงานตาม
แผน แล้วนํามาศึกษาและวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ซ่ึงจะสะท้อนให้
เห็นถึงความก้าวหน้า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดําเนินงาน โดยจะนําไปสู่การปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
หรือกระบวนการดําเนินงานที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังเป็นการ
กระตุ้นให้ผู้ที ่เกี่ยวข้องเกิดการตื่นตัว พร้อมที่จะผลักดันแผนให้
ประสบผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยการรวบรวมข้อมูล และให้
ผู้รับผิดชอบโครงการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด และ
ตามแผนงานท่ีกําหนดไว้ในแต่ละข้ันตอนของแผนปฏิบัติการ 

กลไกการบริหารการติดตามและประเมินผลแผนวิสาหกิจ 
ของ อพวช. 

กลไกการติดตามประเมินผลเป็นเครื ่องมือสําคัญที ่จะ
สนับสนุนให้การดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจ บรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าประสงค์ที่กําหนด เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงความสําเร็จและ
ความล้มเหลวของการดําเนินงาน 

๑ )  การต ิดตามความก ้าวหน ้า ในการด ํา เน ินงาน 
(Monitoring) การติดตามความก้าวหน้าในการดําเน ินงาน 
(Monitoring) ของโครงการ / กิจกรรมสําคัญ ซึ ่งมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสําคัญต่อการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแผนในแต่ละ
ช่วง จนการดําเนินงานเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม โดยหน่วยงาน
ในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรมนั้นเป็นผู้รายงานความ
คืบหน้าการดําเนินงานพร้อมปัญหาและอุปสรรคไปยังกองติดตาม
และประเมินผล สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื ่อวิเคราะห์
ตรวจสอบความก้าวหน้าในการดําเนินงานของโครงการ / 
กิจกรรมและนําเสนอผู้บริหาร / ท่ีประชุมต่อไป 

ในระดับการดําเนินการ อพวช. จัดให้มีการประชุมผู้บริหาร 
อพวช. เป็นประจําทุกเดือนเพื ่อติดตามผลของแผนปฏิบัติการ
รับทราบปัญหาการทํางานต่างๆที ่เกิดขึ ้นและร่วมกันนําเสนอ
ทางเลือกในการแก้ปัญหา นําผลการดําเนินงานเข้ารายงานให้กับ

คณะกรรมการบริหารทราบทุกเดือนถึงความคืบหน้าต่าง ๆ ของ
งาน และทุกไตรมาส โดยทางบัญชีการเงินและตัวชี้วัดต่าง ๆ ท่ี
สําคัญ  

๒ )  การต ิดตามความก ้าวหน ้า ในการด ํา เน ินงาน 
(Monitoring) ผลเบื้องต้นท่ีได้จัดโครงการ/กิจกรรม (Outcome) 
ของแต่ละหน่วยงานในสังกัด ที่เชื ่องโยงกับการร่วมนําส่งการ
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี ้วัดของเป้าประสงค์ตามแผนวิสาหกิจ 
อพวช. โดยหน่วยงานในสังกัดเป็นผู้รายงานผลลัพธ์แต่ละตัวช้ีวัดท่ี
ร่วมรับผิดชอบทุกไตรมาส ไปยังส่วนงานการติดตามตัวชี้วัด กอง
ติดตามและประเมินผล สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ทราบและ
ตรวจสอบความคืบหน้า ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการวิเคราะห์ 
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผน ตลอดจนข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การปรับทบทวนแผน 

การวัดผล อพวช. ได้มีการวัดผลการดําเนินงานรายปี 
ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ อพวช. ร่วมกัน
กําหนดข้ึน 

การประเมินผลแผนวิสาหกิจ ของ อพวช. 
การประเมินผลกระทบจากการดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผน กําหนดการประเมินไว้ ๒ 
ระยะ คือ ในระยะครึ ่งแผนและระยะสิ ้นสุดแผน ซ่ึงจะนําไปสู ่การ
ทบทวนปรับปรุงและปรับเปลี ่ยนแนวทางการดําเนินงานเพ่ือ
แก้ปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันต่อสถานการณ์ จนสามารถ
บรรลุผลสําเร ็จตามเป้าหมายได้ และหากกิจกรรมหรือการ
ดําเนินงานใดบรรลุต่อวัตถุประสงค์ดีแล้ว ก็ควรแก่การเป็นแนวทาง
ท่ีจะพัฒนาต่อไป  

ทั ้งนี ้ ภายหลังการจัดทํารายงานการติดตาม
ประเมินผล ดังกล่าวข้างต้น โดยสรุปผลสําเร็จของโครงการ 
กิจกรรมและสัมฤทธิ ์ผลตามตัวชี ้ว ัด ข้อผิดพลาด ตลอดจน
ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ แล้ว จะมีการนําเสนอรายงานผลการ
ประเมินเพื่อเป็นสารสนเทศย้อนกลับ Feedback Information ให้
หน่วยงานในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อที่จะนํามาเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดทําแผนและการปฏิบัติงานกับ
ทุกระดับ ต่อไป
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