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การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาการจดัการเชิงกลยุทธ์  เพื่อศึกษาปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อการด าเนินงาน  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการน ากล
ยทุธ์ไปปฏิบติัและ เพื่อเสนอแนวทางการจดัการเชิงกลยทุธ์ในการพฒันาพิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีชีวิต ของส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ  (องคก์ารมหาชน)  เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ  จากบุคคลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ต่อส านักงาน ประกอบด้วย  1)  กลุ่มบุคลากรในองค์กร  คือ  เจ้าหน้าท่ี  เก็บข้อมูลด้วยการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบติัและการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  มีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม  จ านวน  22  คน  และ  2)  กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในองคก์ร คือ  เครือข่าย  ศูนยก์ารเรียนรู้ 
ของส านกังาน เก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก  จ  านวน  12  คน  
 ผลการศึกษา  พบวา่  ส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  (องคก์ารมหาชน)  มีการ
จดัการเชิงกลยุทธ์  ประกอบดว้ย 1)  การประเมินสภาพแวดลอ้ม 2)  การก าหนดกลยุทธ์ 3)  การน า
กลยุทธ์ไปปฏิบติั  และ  4)  การประเมินและควบคุม  ผลการด าเนินงานไดพ้ฒันานิทรรศการและ
แปลงตน้แบบ  ฐานเรียนรู้ ขยายเครือข่าย  และพฒันาองค์ความรู้ดา้นเกษตร  พฒันาธุรกิจสร้าง
รายไดจ้ากสินคา้ทรัพยากรของส านกังาน  และพฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผล   
 ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน พบว่า จุดแข็ง  คือ  1) มี
นิทรรศการและแปลงตน้แบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสัมผสัได ้  2)  มีกิจกรรมการเรียนรู้  ฝึกปฏิบติั   
3)  มีเครือข่าย  สมาชิกเครือข่าย 4)  มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  5)  มีบุคลากรให้
ความร่วมมือในการท างานอย่างเป็นเอกภาพ  จุดอ่อน คือ  1)  การตลาด และการประชาสัมพนัธ์  และ  
2)  บุคลากรไม่เพียงพอต่องาน  โอกาส คือ  1)  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส่งเสริมและผลกัดนั
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ใหส้ถาบนัการศึกษาต่างๆ จดัการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง  2)  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
และโรงเรียน ส่งเสริมการศึกษาดูงานดา้นการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และ 3)  เทคโนโลยีการ
ส่ือสารท่ีมีความทนัสมยั  อุปสรรค  1)  ลูกคา้ขาดการรับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงของพิพิธภณัฑ์ฯ 
 และมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการน ากลยทุธ์หลกั 4 กลยทุธ์ไปปฏิบติั กลยุทธ์เครือข่าย
และภาคีความร่วมมือ  กลยุทธ์พฒันาองคค์วามรู้  กลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์  และกลยุทธ์การตลาด 
คือ  1)  การจดักิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย  และกิจกรรมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  2)  การ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  3)  เครือข่าย  และสมาชิกเครือข่ายท่ีเขม้แข็ง  4)  บุคลากร
มีความรู้มีจิตใจบริการ ปฏิบติังานไดห้ลายหนา้ท่ี  ยดืหยุน่ ช่วยงานซ่ึงกนัและกนั   

ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา  ส านักงานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ (องค์การ
มหาชน) ควรด าเนินการ ดงัน้ี 

1) มุ่งเน้นกลยุทธ์ระดบัองค์การ  คือ กลยุทธ์ขยายตวัแบบกระจุกตวั  ดา้นการ
พฒันาตลาด  ใชผ้ลิตภณัฑ์เดิม  เพิ่มกลุ่มลูกคา้  ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์  พฒันาคุณภาพ  คุณสมบติั  
คุณลกัษณะ  ดา้นการเจาะตลาด  ผลิตภณัฑ์เดิม  ลูกคา้กลุ่มเดิม  เพิ่มปริมาณการใช้  ความถ่ี  และ
วธีิใช ้ 

2) มุ่งเน้นกลยุทธ์ระดับธุรกิจ  กลยุทธ์การเป็นผูน้ าด้านต้นทุนต ่า สร้างความ
ไดเ้ปรียบดา้นราคา   กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง สร้างภาพลกัษณ์ใหม่  สร้างตราสินคา้ใหม่  และ
กลยทุธ์มุ่งเฉพาะส่วน  พฒันาสินคา้เฉพาะของพิพิธภณัฑ ์ ส าหรับลูกคา้เฉพาะ 

3) มุ่งเน้นกลยุทธ์ระดบัหน้าท่ี 1) กลยุทธ์เครือข่ายและภาคีความร่วมมือ  พฒันา
เครือข่าย ขยายเครือข่ายทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ  ในระดบัพื้นท่ีให้มากข้ึน  เก็บเก่ียวองคค์วามรู้
น าไปสู่ 2) กลยุทธ์พฒันาองค์ความรู้  เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรม 3) กลยุทธ์
ประชาสัมพนัธ์  ทางสังคมโลกออนไลน์ต่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  4) กลยุทธ์การตลาด  พฒันากิจกรรม
ใหต้รงตามกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย พฒันาหน่วยเคล่ือนท่ี  และจดัโปรโมชัน่  ลด  แลก  แจก  แถม   
 



 
ABSTRACT 

 
Title of Thesis Strategic Management : A Case Study of The Golden Jubilee Museum of 

Agriculture Office (Public Organization)  
Author Mr. Kraisit  Singyabut 
Degree Master of Public Administration   
Year 2013 

 
The purposes of this research were 1) to study a strategic management of The Golden 

Jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization), 2) to investigate internal 
environment factors (strengths and weaknesses) and external environment (opportunities and 
threats) of The Golden Jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization), 3) to 
examine the success factors in implement the strategies of The Golden Jubilee Museum of 
Agriculture Office (Public Organization) and 4) to approach the strategic management to develop 
The Golden Jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization) as a learning center of 
agriculture in sufficiency economy as live. This research was done through qualitative research to 
study The Golden Jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)’s stakeholders 
which were divided into two groups: 1) to collect data from the 22 organizations’ officers/ 
employees who participate in the workshop to the review strategic planning and 2) to observe by 
in-depth interview 12 stakeholders who are The Golden Jubilee Museum of Agriculture Office 
(Public Organization)’s representatives.หาชน) เพื่  

The study was revealed that The Golden Jubilee Museum of Agriculture Office (Public 
Organization) uses a strategic management process including 1) Environmental Scanning 2) 
Strategy Formulation 3) Strategy Implementation and 4) Evaluation and Control. 

The operating results in implementing strategy were 1) to develop an exhibition and 
prototype, learning center, network expansion and cognitive in agricultural knowledge, 2) to  
develop business for generate income from own activities and 3) to develop the officials’ 
effective and efficiency operating. 
 Also, the research was studied internal and external environment factors affecting the 
performance, found that strengths including 1) having a exhibition and prototype based on 
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philosophy of sufficiency economy 2) having an activities and training 3) having organization’s 
network and network’s members 4) having publish cognitive knowledge of agriculture in 
sufficiency economy and 5) having personnel operating with collaboration of unity. 

Weaknesses are 1) marketing and public Relation and 2) inadequate personals in 
operation. Opportunities include 1) ministry of Education launched a policy to support and  impel 
education institute having a philosophy of sufficiency economy as learning course 2) the Local 
Administrative Organization and each school have a support in term of studying agriculture in 
sufficiency economy and 3) advance in communication technology. Threat is the visitors cannot 
receive the update information of the museum. 

The success factors to implement 4 strategies, which are network and collaboration 
strategy, cognitive knowledge strategy, public relation strategy and marketing strategy, are 1)  to 
organize various activities and learning activities based on sufficiency economy philosophy 2)  to 
publish cognitive knowledge of agriculture in sufficiency economy 3) to build strong network and 
network’s members and 4) to executive with expertise in strategic management and friendly 
officials who can rotate job role, flexibility and help each other. 
Some suggestions base on the result of this study were 

1) Focus on strategic at organizational level by using Intensive Growth 
Strategy consisting of the 1) market development by using competitive existing products and 
increase market share 2) product development by improve and develop quality and features and 3) 
market penetration by focus on existing products and clients and increase the frequency and 
methods used 

2) Focus on strategic at business level by using 1) Low-cost strategy to 
compete with lower price 2) Differentiation Strategy driven by using marketing and public 
relation strategy mainly concentrate in develop brand image and new logo, and 3) Focus Strategy 
by development only museum’s products to attract the focus group. 

3) Focus on strategic at operational level including 1) network and collaboration 
strategy by both network development and network expansion both quantity and quality in area 
level  in order to gain cognitive knowledge, 2) cognitive knowledge strategy to apply in 
museum’s activities, 3) public relation strategy by using social media with target market  and       
4) marketing strategy by providing activities suitable for each market groups, using mobility to 
access target group and provide promotion such as discount, redeem points or coupon, free 
souvenirs, by one get one promotion. 
 



กติตกิรรมประกาศ 
 

วทิยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จลงดว้ยดี  เน่ืองจากความช่วยเหลือ  ค าแนะน า  และก าลงัใจต่างๆ ท่ี
ส าคญั  และมีคุณค่ายิง่ 

ขอขอบคุณสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   ท่ีให้โอกาสขา้พเจา้เขา้รับศึกษาและท า
วทิยานิพนธ์คร้ังน้ี  ขอกราบขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ไพโรจน์  ภทัรนรากุล  ท่ีกรุณารับ
เป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  พร้อมทั้งให้ความเมตตาให้ค  าแนะน า  สั่งสอน  รวมทั้งสร้างแรงบนัดาลใจ
ในการท าวิทยานิพนธ์  ตลอดจน  เลขาธิการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ดร.วีระชยั  
นาควบิูลยว์งศ ์ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. แตงอ่อน  มัน่ใจตน ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน า ค าปรึกษาจน
วทิยานิพนธ์ส าเร็จไดด้ว้ยดี 

ขอขอบคุณอาจารยทุ์กท่านท่ีใหค้  าสอนและประสิทธ์ิประสาทความรู้ในการท าวิทยานิพนธ์ 
และเจ้าหน้าท่ีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าตลอดเวลาท่ี         
ขา้พเจา้ศึกษา  ณ  สถาบนัแห่งน้ี 

ขอกราบขอบคุณผูอ้  านวยการส านักงานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  (องค์การ
มหาชน)  เจา้หนา้ท่ี  และเครือข่าย  สมาชิกเครือข่ายพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  ทุกท่านท่ี
ใหค้วามอนุเคราะห์และใหค้วามช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ  พี่ๆ  คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์      
ทุกท่านท่ีใหก้ าลงัใจ  ความช่วยเหลือตลอดเวลาท่ีท าวทิยานิพนธ์คร้ังน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ  คุณพ่อ  คุณแม่  และคุณพี่  ส าหรับการอบรมเล้ียงดู  ก าลงัใจ  และ
ความช่วยเหลือตลอดเวลาท่ีผา่นมา  

สุดทา้ย  ขอขอบพระคุณผูมี้พระคุณทุกท่าน  แมจ้ะเอยนามไม่ไดท้ั้งหมด  แต่พระคุณของ
ท่านจะอยูใ่นใจของขา้พเจา้เสมอ 
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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 
การพฒันาประเทศไทยให้เป็นสังคมท่ีอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข  มีความเสมอภาคเป็น

ธรรม  และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกาภิวตัน์  ด้วยการพฒันาคนไทยให้มี
คุณธรรม  มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีทกัษะการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวยั  ควบคู่กบั
การพฒันาสถาบนัทางสังคมและชุมชนทอ้งถ่ินให้มีความเขม้แข็ง  สามารถปรับตวัรู้เท่าทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงไดน้ั้น  ถือเป็นพนัธกิจท่ีส าคญัต่อการพฒันาประเทศภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั  (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2554: 18-24) 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตในทางสายกลางของประชาชนทุก
ระดบัตั้งแต่ระดบัครอบครัว  ชุมชน  จนถึงรัฐ  เพื่อให้กา้วทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์ดว้ยการน าหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง  3  ห่วง  2  เง่ือนไข  มาปรับประยุกต์ใชโ้ดยไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น  ซ่ึงมีความหมาย
ดงัน้ี  ห่วงท่ี  1  พอประมาณ  คือ  การรู้จกัตน  ถึงทกัษะ  ความรู้  ความเขา้ใจต่อการกระท าท่ีจะ
น าไปสู่ความส าเร็จได้  ห่วงท่ี  2  มีเหตุผล  คือ  การวิเคราะห์เหตุและผลของการกระท า  ท่ีจะ
ตดัสินใจไดถู้กตอ้ง  ห่วงท่ี  3  มีภูมิคุม้กนัในตวัเองท่ีดี  คือ  การประเมินเพื่อสร้างแนวทางป้องกนั
ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  ทั้งน้ีการกระท าจะส าเร็จไดต้อ้งอาศยัเง่ือนไขท่ีส าคญั  ไดแ้ก่  1)  
ความรู้  คือ  องคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการแสวงหาความรู้  จากประสบการณ์  เพื่อน ามาปรับใชใ้นการ
กระท าของตน  และ  2)  คุณธรรม  คือ  วิถีปฏิบติัท่ีให้คุณต่อตนเองและผูอ่ื้น  (คณะกรรมการ
อ านวยการจดังานฉลองสิริราชสมบติัครบ  60  ปี, 2551: 376-378)  จึงกล่าวไดว้า่  ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  คือ  แนวทางการพฒันาสังคมให้อยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข  มีคุณธรรม  ความซ่ือสัตย์
สุจริต  การใชค้วามรู้ สติปัญญา  ความมีเหตุผล  ความพอดีพอสมควรและการมีคุม้กนั  ท่ีหน่วยงาน
รัฐจะตอ้งสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษา  มีแสวงหาการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รักการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต   และตอ้งส่งเสริมให้มีการด าเนินงานการจดัตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  
(พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542: 7-9) แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีประชาชนสามารถแสวงหา
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ความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตอีกรูปแบบหน่ึงท่ีส าคัญต่อการพฒันาสังคมไทย  คือ  
พิพิธภณัฑ์  ท าหนา้ท่ีรวบรวม  สงวนรักษา คน้ควา้วิจยั   เผยแพร่ความรู้  และจดัแสดง  โดยมีความมุ่ง
หมายเพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และก่อใหเ้กิดความเพลิดเพลินใจจากวตัถุท่ีรวบรวมไวเ้ป็น
หลกัฐานท่ีมีความส าคญัทางดา้นวฒันธรรมหรือดา้นวิทยาศาสตร์  ในเร่ืองมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม  
(ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542: 789; วชิาญ เอียดทอง, ม.ป.ป.: 1-2)  

พิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จดัตั้ งโดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  ในพื้นท่ีประมาณ  500  ไร่  ณ  ต าบลคลองหน่ึง  อ าเภอคลองหลวง  จงัหวดั
ปทุมธานี  จดัสร้างข้ึนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  เน่ืองในมหามงคล
สมยัท่ีทรงครองสิริราชสมบติัครบรอบ  50  ปี  ในวนัท่ี  4  กรกฎาคม  ปีพุทธศกัราช  2539  และเปิด
เขา้ชมเม่ือวนัท่ี  21  มกราคม  พุทธศกัราช 2545  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นสถานท่ีเผยแพร่พระ
เกียรติคุณและพระอจัฉริยภาพในดา้นการเกษตร  รวมถึงพระกรณียกิจของสถาบนัพระมหากษตัริย์
ในดา้นการพฒันาการเกษตร  เพื่อให้ประชาชนเขา้ชมและร าลึกถึงพระราชกรณียกิจดา้นการเกษตร 
และเรียนรู้ถึงพระอจัฉริยภาพในดา้นการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  

ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินการจดัตั้งส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัข้ึนในรูปแบบองคก์ารมหาชน  ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง
ส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  (องคก์ารมหาชน)  พ.ศ. 
2552  ท าหน้าท่ีบริการสาธารณะตามแผนงานหรือนโยบายของรัฐ  และเพื่อให้เกิดความคล่องตวั
และมีความยืดหยุน่ในการบริหารงาน  โดยสามารถสร้างรายไดจ้ากทรัพยากรบุคคล  และกิจกรรม
ต่างๆ  ท่ีองคก์รจดัให้มีข้ึน  แต่ไม่ให้มุ่งแสวงหาก าไร  โดยมีวตัถุประสงค ์ ดงัน้ี  1)  เผยแพร่พระ
เกียรติคุณและพระอจัฉริยภาพของพระมหากษตัริยไ์ทยกบัความสัมพนัธ์ในดา้นการเกษตรตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบนั  รวมทั้งโครงการพระราชด าริ  พระราชกรณียกิจ  และโครงการพระราชพิธีต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง
ในดา้นการเกษตร  2)  เป็นศูนยก์ลางในการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเก่ียวกบัการเกษตร 
เกษตรทฤษฎีใหม่  และเป็นแหล่งความรู้  ขอ้มูลทางวิชาการเก่ียวกบัโครงการพระราชด าริ  พระราช
กรณียกิจ โครงการพระราชพิธีต่าง ๆ  และให้บริการด้านค าปรึกษาและด้านอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวเน่ืองแก่
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสถาบนัเกษตรกร  องคก์รชุมชน
และประชาชนผูส้นใจ  3)  จดัให้มีการศึกษา  คน้ควา้  วิจยั  รวบรวมวตัถุ วสัดุอา้งอิง  ส่ิงประดิษฐ ์
จ าแนกประเภทวตัถุบนัทึกหลกัฐานเก่ียวกบัความเป็นมา  การสงวนรักษาผลงานเก่ียวกบัวิวฒันาการ
และการพฒันาดา้นการเกษตรของประเทศไทยรวมถึงพนัธ์ุสัตวห์ายาก  ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการเกษตร  เพื่อประโยชน์ในการพฒันาความก้าวหน้าทางวิชาการ  และส าหรับใช้ใน
กิจการของส านกังาน  4)  จดัแสดงกิจกรรม  ผลงาน  นิทรรศการ  การประชุม  สัมมนา  การฝึกอบรม 
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การแสดงสินคา้และการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการพระราชด าริ  พระราชกรณียกิจ 
โครงการพระราชพิธีต่าง ๆ  แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเก่ียวกบัการเกษตรและการเกษตรทฤษฎี
ใหม่ 5) ส่งเสริม สนบัสนุน ประสานความร่วมมือ  และให้ค  าปรึกษาแก่โครงการหลวงสถาบนัการศึกษา  
และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้
ขอ้มูล  และเจา้หน้าท่ี  ตลอดจนการถ่ายทอดประสบการณ์  และเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อน ามา
พฒันาส านกังาน  โดยมีวิสัยทศัน์   “เป็นองค์การเพื่อสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาสังคมเกษตรไทย  ให้พฒันา
อย่างย ัง่ยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในรูปแบบพิพิธภณัฑ์มีชีวิต” และมีพนัธกิจในการ
ด าเนินงานดงัน้ี  1)  เผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอจัฉริยภาพดา้นการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั   2)   เป็นศูนยก์ลางการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร 3)  เป็นสถาบนัการ
เรียนรู้ภูมิปัญญา  และนวตักรรมการเกษตร 4)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีความร่วมมือใน
กิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัส านกังาน  (ส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ, 2553: 1)    ทั้งน้ี 
ส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  (องค์การมหาชน)  ก็สามารถยุบเลิกไดใ้นกรณีอย่างใด
อยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  1)  เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการด าเนินกิจการขององคก์ารมหาชนตามท่ีก าหนดไวใ้น
พระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง  2)  เม่ือการด าเนินกิจการตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกา
จดัตั้ งองค์การมหาชนนั้นเสร็จส้ินลงและรัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งองค์การ
มหาชนนั้นไดป้ระกาศยุติการด าเนินการขององคก์ารมหาชนนั้นในราชกิจจานุเบกษา  หรือ  3)  เม่ือ
รัฐบาลเห็นควรยุบเลิกการด าเนินกิจการขององค์การมหาชนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกายุบเลิก
องค์การมหาชน  (พระราชบญัญติัองค์การมหาชน พ.ศ. 2542: 1-12)  กล่าวคือ ส านกังานพิพิธภณัฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (องคก์ารมหาชน)  เป็นหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีบริการสาธารณะเพื่อเผยแพร่พระ
เกียรติคุณ  และพระอจัฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เป็นศูนย์กลางการ
ขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร  เป็นสถาบนัการเรียนรู้ภูมิปัญญา  และนวตักรรม
การเกษตร  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีความร่วมมือในกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัส านกังาน
โดยสามารถสร้างรายไดจ้ากทรัพยากรขององค์การ   แต่ไม่มีวตัถุประสงค์เพื่อแสวงหาก าไรเป็นหลกั   
และเม่ือการบริหารงานส้ินสุดระยะเวลาด าเนินการ  และด าเนินการบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีก าหนดไว ้ 
หรือไม่สามารถด าเนินการตามวตัถุประสงคไ์ดน้ั้นก็สามารถยบุเลิกองคก์ารมหาชนไดท้นัที 

การปรับเปล่ียนการบริหารงานในรูปแบบองคก์ารมหาชนของพิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ  ภายใตส้ านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  (องคก์ารมหาชน)  ถือไดว้า่เป็น
การเปล่ียนแปลงท่ีมีความท้าท้ายในการด าเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงค์    เน่ืองจากสถานการณ์
สภาพแวดลอ้มปัจจุบนั  ทั้งปัจจยัและเง่ือนไขต่างๆ  ภายในและภายนอกในการด าเนินงานมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  มีความสลบัซบัซอ้นและมีทิศทางท่ีไม่แน่นอน  ซ่ึงอาจส่งผลโดยตรงต่อ
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การด าเนินงานและการอยู่รอดของพิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  ส านักงานพิพิธภณัฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  (องค์การมหาชน)  จ  าเป็นจะตอ้งมีการจดัการเชิงกลยุทธ์  เพื่อพฒันา 
ปรับปรุง  และเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้ตอบสนองต่อผูรั้บบริการและผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง  ให้กา้วไปสู่องคก์ารเพื่อสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาสังคมเกษตรไทยให้พฒันาอยา่งย ัง่ยืน  บน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบพิพิธภณัฑ์มีชีวิต  ดงันั้น  ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาการ
จดัการเชิง    กลยุทธ์ของส านักงานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  
(องค์การมหาชน)  เพื่อน าไปสู่การเสนอแนวทางการจดัการเชิงกลยุทธ์ในการพฒันาพิพิธภณัฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

 

1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 

1) เพื่อศึกษาการจดัการเชิงกลยุทธ์ของส านักงานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
(องคก์ารมหาชน) 

2) เพื่อศึกษาปัจจยัสภาพแวดล้อมภายใน  (จุดแข็ง  จุดอ่อน)  และภายนอก  (โอกาส  
อุปสรรค)  ท่ีส่งผลต่อส านกังานพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  (องคก์ารมหาชน)  

3) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการน ากลยุทธ์ของส านักงานพิพิธภณัฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  (องคก์ารมหาชน)  ไปปฏิบติั 

4) เพื่อเสนอแนวทางการจดัการเชิงกลยุทธ์ในการพฒันาพิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิมพระ
เกียรติฯ  ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีชีวติ 

 

1.3  ขอบเขตและข้อจ ำกดัในกำรศึกษำวจิัย 
 

1) ด้านพื้นท่ี  คือ  ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั (องคก์ารมหาชน)  หมู่ท่ี  13  ถนนพหลโยธิน  ต าบลคลองหน่ึง  อ าเภอคลองหลวง  จงัหวดั
ปทุมธานี 

2) ดา้นเน้ือหาสาระ  คือ  ขอ้มูลการจดัการเชิงกลยุทธ์ของส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ  (องคก์รมหาชน)  ในการพฒันาพิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  และ
ความคิดเห็นของผูมี้ส่วนได้เสียขององค์การ  (Stakeholder)  ต่อการจดัการเชิงกลยุทธ์เพื่อพฒันา
พิพิธภณัฑก์ารเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
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3) ดา้นกลุ่มประชากร  ประกอบดว้ย   บุคลากรภายในองคก์าร  คือ  เจา้หนา้ท่ีส านกังาน
พิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  (องค์การมหาชน)  และผูมี้ส่วนได้เสียภายในองค์การ  คือ  
เครือข่ายส านกังานพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  (องคก์ารมหาชน) 

4) ขอ้จ ากดัระยะเวลาในการศึกษาวิจยัจึงไดก้ าหนดขั้นตอนการเก็บขอ้มูล  วางแผนการ
ท าวจิยั  และเร่ิมเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์  หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยแลว้  ไดท้  า
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบันทึกข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานสรุปผล
การศึกษาจนแลว้เสร็จ 

  

1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1) ท าใหท้ราบถึงการจดัการเชิงกลยุทธ์ของส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
(องคก์ารมหาชน) 

2) ท าให้ทราบถึงปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน  (จุดแข็ง  จุดอ่อน)  และภายนอก  (โอกาส  
อุปสรรค)  ท่ีส่งผลต่อส านกังานพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  (องคก์ารมหาชน)  

3) ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการน ากลยุทธ์ของส านกังานพิพิธภณัฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  (องคก์ารมหาชน)  ไปปฏิบติั 

4) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเชิงกลยุทธ์ของส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระ
เกียรติฯ  (องค์การมหาชน)  เพื่อพฒันาพิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั  ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีชีวติ 

 

 



 
บทที ่2 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
การวิจยัเร่ืองการจดัการเชิงกลยุทธ์:  ศึกษากรณี  ส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

(องคก์รมหาชน)  ผูว้จิยัไดท้บทวนแนวคิด   ทฤษฎี   และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยมีหวัขอ้ดงัน้ี 
2.1  แนวคิดท่ีเก่ียวกบัการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
2.2  แนวคิดท่ีเก่ียวกบัส านกังานพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  (องคก์รมหาชน) 
2.3  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.4  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

2.1  แนวคดิทีเ่กีย่วกบัการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
  

2.1.1  ความหมายและความส าคญัของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 “กลยุทธ์”  ในภาษาองักฤษใช้ค  าว่า  “Strategy”  มีรากศพัท์มาจากภาษากรีกโบราณว่า 
“Strategos”  ซ่ึงเป็นศพัทท์างการทหาร  มาจากค าวา่  Stratos  หมายถึง  กองทพั  และค าวา่  AGO 
หมายถึง  การน า  หรือค าแนะน า เม่ือน ามารวมกนัแลว้  “Strategy”  จึงมีความหมายท่ีเป็นค านามวา่ 
“นายพลผูน้ าทพั”  หรือ  “ศาสตร์และศิลป์ในการบงัคับบญัชากองทพั”  แต่ถ้าใช้เป็นค ากิริยาจะ
หมายถึง  “การวางกลวิธีเพื่อโจมตีฝ่ายศัตรูด้วยการใช้ก าลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และไดผ้ลคือไดรั้บชยัชนะ   (ปกรณ์  ปรียากร, 2550: 51; วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 2554: 
54) และเม่ือพิจารณาจากประวติัศาสตร์โลกตะวนัออกก็จะพบแนวคิดเชิงกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์
ทางการทหาร ถูกบนัทึกไวใ้นต าราพิชยัสงครามของนกัยุทธศาสตร์ชาวจีน  ช่ือว่า  “ซุนวู”  (Zun 
Tzu) เม่ือ  2400  ปีมาแลว้  ซ่ึงมีการแปลภาษาองักฤษ  มีช่ือวา่  The  Art  of  War  นอกจากนั้น  ยงัมี
งานเขียนช่ือ  “The  Book of  the  Five  Ring”  ของ  มิยาโมโต  มูซาชิ  (Miyamoto Musashi)  และ
งานเขียนของนกัรัฐศาสตร์ชาวอินเดีย  ช่ือเกาติลยา เร่ือง  “Artasastra”  เป็นตน้  (ปกรณ์ ปรียากร, 
2550: 51) 

ต่อมาในปี  ค.ศ.  1910  ภาคธุรกิจไดน้ าแนวคิดเก่ียวกบักลยุทธ์ธุรกิจเขา้มาสอนท่ีโรงเรียน
ธุรกิจของมหาวิทยาลยัฮาวาร์ด  (Harvard  Graduate  School  of  Business  Administration)  ในวิชา 
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“นโยบายธุรกิจ  (Business  Policy)”  ซ่ึงเป็นวิชาเลือกของนกัศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ  และพฒันา
อยา่งต่อเน่ืองจนกลายเป็นวชิาบงัคบั  โดย  Arch  W. Shaw  ผูเ้ป็น  “Lecturer  on  Business  Policy”    
ในปี  ค.ศ.  1920  (วรางคณา  ผลประเสริฐ, ม.ป.ป.: 6-7)  และช่วงทศวรรษท่ี  1950  ถึง  1960  การศึกษา
กลยุทธ์ธุรกิจเร่ิมศึกษาอย่างจริงจงัจากมหาวิทยาลยัต่างๆ  ในสหรัฐอเมริกา  มูลนิธิฟอร์ด(Ford 
Foundation)  ของโรเบิร์ต  แมคนามารา  (Robert Mcnamara)  อดีตผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดของ
สหรัฐอเมริการ่วมกับบริษทัคาร์เนกี  (Carnegie Corporation)  ได้สนับสนุนทุนการศึกษาของ 
Gordon  และ  Sowell  พบวา่  วชิานโยบายธุรกิจในระยะแรก  ควรให้มีการเรียนการสอนดว้ยวิชาท่ี
รวบรวมความรู้ความเขา้ใจดว้ยการบูรณาการวิชาต่างๆ  ตั้งแต่การบญัชี  การเงิน  การตลาด  การ
จดัการ  และเศรษฐศาสตร์  เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถประยุกตเ์ป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางหรือ
นโยบายองคก์รไดโ้ดยมุ่งศึกษาโอกาสในการด าเนินธุรกิจ  วิเคราะห์จากจุดแข็งขององค์กร  และ
วิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มระดบัต่างๆ  ท่ีมีผลต่อโอกาสหรือขอ้จ ากดั  พร้อมทั้งสร้างความเขา้ใจถึงจุด
แข็งและจุดอ่อนขององค์กร  เพื่อก าหนดภารกิจและเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมท่ีเรียกว่า  “การ
วิเคราะห์  “SWOT”  ซ่ึงเป็นแนวทางในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  การน าแผนไป
ประยุกต์  และการตรวจสอบการปรับปรุงแผน  ณ  จุดน้ีเอง  วิชา  “การจดัการเชิงกลยุทธ์หรือกล
ยทุธ์ธุรกิจ”  จึงไดก้ าเนิดข้ึน   

ปัจจุบนัแนวคิดการจดัการเชิงกลยุทธ์ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก จากงานเขียนหนงัสือ
ของ  Michael  E.  Porter  แห่งมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด  เร่ือง  Competitive  Strategy  (1980)  และ 
Competitive  Advantage  (1985)   ดว้ยการประยุกตห์ลกัการทางเศรษฐศาสตร์มาอธิบายปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อธุรกิจ  ซ่ึงเรียกวา่  “แบบจ าลองของแรงผลกัดนั  5  ประการ  (Five  Forces  Model)”
ตลอดจนแนวความคิด  “การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า  (Value  Chain  Analysis)”  ท่ีให้ความส าคญั
ต่อการสร้างคุณค่าเพิ่มของผลิตภณัฑ์หรือบริการส าหรับลูกคา้  ซ่ึงช่วยสร้างและส่งเสริมความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  (Competitive  Advantage)  ใหแ้ก่ธุรกิจ  แต่แนวความคิดของ  Michael  E. 
Porter  ก็มีขอ้จ ากดัในการก าหนดตวัแปรต่างๆ  ณ  สถานการณ์ในขณะนั้น  แต่ในปัจจุบนัและ
อนาคตสภาพแวดล้อมมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  การท่ีจะน าแนวคิดการจดัการเชิงกลยุทธ์
จะตอ้งมีการศึกษาปัจจยัภายใตส้ถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป  เพื่อท าความเขา้ใจและประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์ต่อองคก์ร  (ณฎัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2552: 27-28)  มากท่ีสุด  ดงันั้น นกัวางกลยุทธ์จ าเป็น
ท่ีตอ้งเขา้ใจความหมายและความส าคญัของการจดัการเชิงกลยทุธ์ 

2.1.1.1  กลยทุธ์  (Strategy)  
ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542  หมายถึง  การรบท่ีมีเล่ห์เหล่ียม

วิธีการท่ีตอ้งใชก้ลอุบายต่างๆ  หรือเล่ห์เหล่ียมในการต่อสู้  คือ วิธีท่ีจะน าพาให้องคก์รด าเนินไปสู่



8 

เป้าหมายท่ีก าหนด  (สาคร สุขศรีวงศ,์ 2555: 237)  และมีรูปแบบหรือแผนการท่ีมุ่งสร้างองคก์รให้มี
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเหนือคู่แข่ง  จากความแตกต่างท่ีเป็นเอกลกัษณ์โดยการมุ่งเน้นไปท่ี
แผนการในการบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้  (ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2552: 16)  โดยควรเร่ิมด าเนินการ
จากจุดท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัไปยงัจุดหมายปลายทางในอนาคตที่องค์กรก าหนดไว ้กระบวนการ
ก าหนดกลยทุธ์ทางธุรกิจ  เป็นกระบวนการวางแผนระยะยาวขององคก์รธุรกิจท่ีตอ้งมีการประเมิน
สถานการณ์แวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์รอยา่งเหมาะสมเพื่อก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน 
จากนั้นจึงพิจารณาพฒันาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการเปล่ียนแปลงองคก์รจากจุดปัจจุบนัไปสู่ต าแหน่ง
ท่ีองคก์รตอ้งการในอนาคต  (ก่ิงพร ทองใบ, 2549: 4)  กลยทุธ์  จึงเป็นแผนแม่บทท่ีครอบคลุม วา่จะ
ท าอย่างไรจึงจะสามารถบรรลุพนัธกิจและวตัถุประสงค์  เป็นการใช้ขอ้ได้เปรียบในการแข่งขนั
สูงสุด  และท าให้ขอ้เสียเปรียบในการแข่งขนัต ่าสุด  (J. David Hunger, Thomas L.Wheelen, 2007: 9) 
เป็นการสร้างหรือการก าหนดต าแหน่งท่ีชดัเจน  เจาะจง  และมีคุณค่า  ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบักลุ่มของ
กิจกรรมหลายๆ  กลุ่มท่ีแตกต่างกนัไป  จึงกล่าวโดยสรุปตามแนวคิด  5  Ps  ของ  Mintzberg  (1994 
อา้งใน  ปกรณ์  ปรียากร, 2550: 49-51) ไดว้า่  กลยทุธ์  คือ 

1) แผน  (Strategy  is  a  Plan = P1)  
2) รูปแบบ  (Strategy  is  a  Pattern = P2) 
3) การก าหนดฐานะหรือต าแหน่ง  (Strategy  is  Position = P3) 
4) ทศันภาพ  (Strategy  is  a  Perspective = P4) 
5) กลวธีิ  (Strategy  is  a  Ploy = P5) 

2.1.1.2  การจดัการเชิงกลยทุธ์  (Strategic  Management)  
การด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ  และเอกชน  หรือแม้แต่

เจา้หน้าท่ี จ  าเป็นตอ้งใช้กลยุทธ์  ยุทธศาสตร์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายเฉพาะของหน่วยงาน”  (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2555: 66-67)  การก าหนดเป้าหมาย  
แนวทาง  แผนงาน  กระบวนการในการด าเนินงาน  และการควบคุมตรวจสอบ  นั้ นจะต้อง
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ในขณะนั้น  พร้อมทั้งใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้
เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนรูปแบบในการจดัการท่ีเป็นเอกลกัษณ์และโดดเด่นเฉพาะตวัมาเป็น
จุดเด่นท่ีส าคญัต่อการด าเนินการ  

การจดัการเชิงกลยทุธ์  หมายถึง  กระบวนการการจดัการท่ีมุ่งเนน้ 
1) การก าหนดทิศทาง  แนวทาง  พนัธกิจ  เป้าหมาย  และการก าหนดกล

ยุทธ์  ท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร  (ก่ิงพร  ทองใบ, 
2549: 7; สาคร  สุขศรีวงศ,์ 2555: 235)  
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2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมประกอบการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ของ
องค์กร  (ณัฏฐพนัธ์  เขจรนันทน์, 2552: 17)  และการกระท าขององค์กรในระยะยาว  ด้วยการ
ประเมินโอกาสและภัยคุกคามภายนอก  และพิจารณาร่วมกับจุดอ่อน  จุดแข็งองค์กรภายใน  
(Hunger. J. David, 2555: 2) 

3) การปรับปรุงเปล่ียนแปลงพื้นฐานขององค์กรทั้ งด้านทรัพยากร  
ความสามารถในการผลิต  และการกระท าเพื่อรองรับการใชก้ลยุทธ์อยา่งระมดัระวงั  การมุ่งหวงัให้
ผลลพัธ์เป็นไปตามท่ีตั้งไว ้ (Stephen  P  Robbins  and  Mary  Coulter, 2550: 89) 

4) การน าและการควบคุม  โดยเพิ่มและเนน้การวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มทั้ง
ภายนอกและภายในองค์กรเพื่อให้ทราบสถานะขององค์กรเพื่อก าหนดกลยุทธ์อย่างเหมาสมก่อน
น าไปปฏิบติัต่อไป  (Michael  A.Hitt, R.Duane  Ireland  and  Robert  E.Hoskisson, 2551: 4) 

ความส าคญัของการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
1) สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั  และน าพาองค์กรไปสู่

ความส าเร็จสามารถก าหนดทิศทางภารกิจและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์  เพื่อเป็นแนวทางและเป็น
เป้าหมายหลกัขององคก์ร  รวมทั้งเป็นกรอบไม่ให้องคก์รเดินทางออกนอกวิถีท่ีควรจะเป็น  (สาคร  
สุขศรีวงศ,์ 2555: 234) 

2) ช่วยให้องค์กรประเมินสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  อนัจะน ามาไปสู่การสร้างกลยทุธ์ใหม่ท่ีเหมาะสม  และสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม
ทั้งภายในและภายนอกองคก์รและสามารถสร้างความสอดคลอ้งของกลยทุธ์  กิจกรรมต่างๆ  ในการ
ปฏิบติั (Harmony) (Michael  E.Porter  &  James  C. Collins, 2556: 34) 

3) ท าให้มีการจดัสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและพอดีเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในแต่ละโครงการหรือแต่ละกลุ่มและองคก์รมีศกัยภาพสูงในการสร้างความร่วมมือกบัผู ้
จดัส่งวตัถุดิบ 

4) ช่วยใหบุ้คลากรในองคก์รรับรู้ถึงวิสัยทศัน์  ภารกิจ  และเป้าหมายของ
องค์กร  และท าให้พนักงาน  ผูบ้ริหารทุกระดับในองค์กรมีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์ของ
องคก์รและช่วยใหอ้งคก์รสามารถรักษาลูกคา้  และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
สภาวะการแข่งขนั 

5) ผูบ้ริหารองค์กรรับรู้ถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั  
ตลอดจนสามารถแกไ้ข  ปรับปรุงใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
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2.1.2  กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
เป็นระบบขั้นตอนในการจดัการกลยุทธ์ ท่ีจะน าพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศหรือความส าเร็จ  

ภายใตก้ระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์  4  ขั้นตอน  ดงัน้ี  
1) การประเมินสภาพแวดลอ้ม  (Environmental  Scanning) 
2) การก าหนดกลยทุธ์  (Strategy  Formulation) 
3) การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั  (Strategy  Implementation) 
4) การประเมินและควบคุม  (Evaluation  and  Control) 

องคป์ระกอบพื้นฐานของกระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์แสดงดงัภาพท่ี  2.1 
 

 
 

ภาพที ่ 2.1  แสดงองคป์ระกอบพื้นฐานของกระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์  
แหล่งทีม่า:  Wheelen  and Hunger, 2004: 9 อา้งถึงใน  ก่ิงแกว้  ทองใบ, 2549: 19. 

 
2.1.3 การประเมินสภาพแวดล้อม  (Environmental  Scanning) 
ประเมินสภาพแวดลอ้มกบัความตอ้งการขององคก์รต่อความสามารถในการตอบสนองการ

ด าเนินองค์กรภายใต้ความเปล่ียนแปลงของสังคมโลกาภิวตัน์  (Globalization)  ซ่ึงจะประสบ
ความส าเร็จและเกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองทั้งในปัจจุบนัและอนาคตไดน้ั้น  ตอ้งประกอบดว้ยการ
วเิคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม  (ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2552: 36)  ดงัภาพท่ี  2.2  
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ภาพที ่2.2  สภาพแวดลอ้มองคก์ร 
แหล่งทีม่า:  สาคร  สุขศรีวงค,์ 2555: 61. 
 

2.1.3.1 สภาพแวดลอ้มภายนอก  (External  Environment)  คือ  การประเมินโอกาส  
(Opportunities) และขอ้จ ากดั  (Threats)  ประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้มทัว่ไป  (General Environment)  
สภาพแวดลอ้มในการด าเนินงาน  และสภาพการแข่งขนัและการร่วมมือ 

1) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไป  (General  Environment)  โดยนิยม
ทัว่ไปเรียกกนัยอ่ๆ  วา่   PEST  Analysis  ประกอบดว้ย  (ปกรณ์  ปรียากร, 2550: 100-101) 

(1) การเมือง  (Political = P)  เป็นการวิเคราะห์นโยบายกฎเกณฑ์ต่างๆ 
ของภาครัฐ  ท่ีน่าจะมีผลทั้งเชิงบวกและลบต่อการด าเนินกิจการ 

(2) เศรษฐกิจ  (Economic  = E)  เป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจระดบัมหภาค  
เช่น  ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ  อตัราการวา่งงาน  อตัราเงินเฟ้อ  อตัราดอกเบ้ีย 

(3) สังคมและวฒันธรรม  (Sociocultural = S)  เป็นการวิเคราะห์
สภาวะทางสังคมและวฒันธรรม  อนัได้แก่  อตัราการรู้หนังสือ  ระดบัการศึกษา  จารีตประเพณี  
ค่านิยม  ความเช่ือ  ภาษา  วถีิการใชชี้วติ 

(4) เทคโนโลยี  (Technological = T)  เป็นการวิเคราะห์สภาพการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี ท่ีจะมีผลต่อการผลิตสินคา้  และบริการ  ลกัษณะเคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองกล  ความรู้วทิยาการแขนงต่างๆ 



12 

2) สภาพแวดลอ้มในการด าเนินงาน  (Task Environment)  คือ  การวิเคราะห์ 
กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย  (Shareholders)  ซ่ึงมีอิทธิพลโดยตรงต่อองคก์รท่ีส าคญัท่ี  5  ประการ  ไดแ้ก่ 

(1) ลูกคา้  (Customer  Client)  หมายถึง  บุคคลและองคก์รท่ีซ้ือสินคา้
หรือการใช้บริการซ่ึงมีความจ าเป็นท่ีต้องการสร้างและรักษาลูกค้าไว ้ และก าหนดกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายใหช้ดัเจนตลอดจนน าความตอ้งการมาปรับปรุงสินคา้และบริการใหดี้ข้ึนได ้

(2) คู่แข่งขนั  (Competitor)  หมายถึง  องค์กรอ่ืนท่ีเสนอสินค้าหรือ
บริการให้แก่ลูกค้ากลุ่มเดียวกันหรือใช้แหล่งผลิตเดียวกนักบัองค์กร  ดังนั้นองค์กรจ าเป็นต้อง
ประเมิน  และรวบรวมขอ้มูลทุกเร่ืองเก่ียวกบัคู่แข่งทั้งหมดท่ีก าลงัด าเนินการ 

(3) ผูจ้ดัหาปัจจยัการผลิต  (Supplier)  หมายถึง  บุคคลหรือองค์กรท่ี
จดัหาหรือจดัส่งทรัพยากรต่างๆ  เขา้สู่กระบวนการผลิตหรือการบริการผูจ้ดัหาปัจจยัการผลิตให้
อยา่งต่อเน่ือง  เพื่อท าการผลิตหรือใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

(4) แรงงาน  (Labor  Supply)  หมายถึง  บุคคลท่ีมีความพร้อมท่ีจะท างาน
และมีความตอ้งการท่ีเขา้ท างาน  แรงงานเป็นปัจจยัส าคญัท่ีควรรักษาเอาไว ้ โดยเฉพาะแรงงานท่ีเป็นผู ้
ใหบ้ริการลูกคา้ท่ีดี    

(5) หน่วยงานของรัฐ  (Government  Agency)  หมายถึง  องคก์รของ
รัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการขององคก์ร  ทั้งการสนบัสนุนขอ้มูล  และมีอิทธิพล  หรือบงัคบั
ใช้ และนักการเมืองท่ีออกกฎระเบียบต่างๆ  มาบงัคบัใช้องค์กร  เพราะกฎระเบียบเหล่าน้ีมีผล
โดยตรงต่อการตดัสินใจปฏิบติัตามอนัมีผลทนัทีต่อการด าเนินการขององคก์ร 

3) การวิเคราะห์สภาพการแข่งขนัและการร่วมมือ  ตวัแบบการวิเคราะห์
สภาพการแข่งขนั  ท่ีเรียกวา่  “ห้าพลงัของการแข่งขนั”  ของไมเคิลอี. พอร์ตเตอร์ (Michael E.Porter) ได้
เสนอดงัภาพท่ี  2.3 

 

 
ภาพที ่2.3  หา้พลงัของการแข่งขนั 
แหล่งทีม่า:  Michael  E. Porter อา้งถึงใน ปกรณ์  ปรียากร, 2550: 208. 
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(1) การต่อสู้ของคู่แข่งปัจจุบนั  (Rivalry  Among  Existing  Firms)  คือ   
การต่อสู้เพื่อช่วงชิงต าแหน่งการแข่งขนัในชั้นเชิง  ดา้นราคา  โฆษณา  วิธีการขาย  วิธีการบริการ
ลูกคา้  และประกนัสินคา้  การต่อสู้กนั 

(2) คู่แข่งรายใหม่ท่ีมีศกัยภาพ  (Potential  Entrants)  คือ  ผูเ้ขา้มาใหม่
ในแข่งขนั  ท่ีตอ้งการส่วนแบ่งการตลาดและทรัพยากรต่างๆ  คือ  “ภาวะคุกคามของผูแ้ข่งรายใหม่ 
(threat of new entrants)”  มีอยู ่ 5 ประการ  1)  ความประหยดัของตน้ทุนสินคา้  หรือ  บริการ  2)  
ช่ือยี่ห้อ  หรือช่ือเสียงของผลิตภณัฑ์  3)  ขนาดของทุน  4)  ขนาดค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนคู่คา้และ  
5)  การเขา้ถึงช่องทางการจดัจ าหน่าย  

(3) ภาวะคุกคามจากสินคา้หรือบริการทดแทน  (Threat  of  Substitute  
Products)  การมีสินคา้หรือบริการผูซ้ื้อสามารถทดแทนได ้ท ากิจกรรมต่างๆ  ตอ้งระมดัระวงัใน
เร่ืองคุณภาพสินคา้  ราคา  และบริการท่ีไดเ้ปรียบตลอดเวลา 

(4) อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ  (The  Bargaining  Power  of  Buyers)  ผู้
ซ้ือจะมีอ านาจต่อรองสูงกบัผูข้ายในเร่ืองราคา  ปริมาณ  และคุณภาพ  

(5) อ านาจต่อรองของผูจ้ดัหาสินคา้หรือวตัถุดิบ  (The  Bargaining 
Power  of  Suppliers)  ค่าใชจ่้ายในการซ้ือส้ินคา้ตน้ทุน  หรือวตัถุดิบคิดเป็น  60-80%  ของตน้ทุน
ทั้งหมด  ในการผลิตสินคา้หรือบริการ 

ขั้นตอนสุดทา้ยคือการสรุปและสังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาโอกาสและขอ้จ ากดั ดว้ยการ
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดลอ้มทัว่ไป  กบัสภาพแวดลอ้มของงานตารางท่ี  2.1 
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ตารางที ่2.1  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดลอ้มทัว่ไปกบัสภาพแวดลอ้มของงาน 
 
 สภาพแวดล้อมทัว่ไป 

สภาพแวดล้อมของงาน การเมอืง 
1. 
2. 
3. 

เศรษฐกจิ 
1. 
2. 
3. 

สังคมวฒันธรรม 
1. 
2. 
3. 

เทคโนโลยี 
1. 
2. 
3. 

สภาพชุมชนหรือตลาด     
คู่แข่ง     
สินเช่ือหรือเงินทุน     
ลูกคา้     
องคก์รพฒันาเอกชน     
หน่วยงานภาครัฐ     
กลุ่มผลประโยชน์     
ผลิตภณัฑท์ดแทน     
ผูจ้ดัการหรือผูจ้ดัส่ง     
สภาพความร่วมมือ     
 
แหล่งทีม่า:  ปกรณ์  ปรียากร, 2550: 109. 
 

2.1.3.2  สภาพแวดลอ้มภายใน  (Internal  Environment)  คือ  การหาจุดแข็งและ
จุดอ่อนภายในองค์กร  เพื่อก าหนดทิศทางหรือภารกิจหลกัให้สามารถเข้ากับสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงอยู ่ ประกอบดว้ย 

1) สภาพแวดลอ้มในระบบงาน  หมายถึง  กระบวนการหรือวิธีการท างาน
ในส่วนต่างๆ  ขององคก์ร  

(1) วตัถุประสงค ์ คือ  การก าหนดวตัถุประสงคข์ององคก์รอยูบ่นพื้นฐาน
ความสามารถหรือจุดแข็งขององค์กร  2)  วตัถุประสงค์ท่ีไดก้  าหนดข้ึนจะเป็นแนวทางวดัผลการ
ด าเนินงานขององคก์ร  

(2) กลยุทธ์  หมายถึง  แนวทางเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
กบัการผสมผสานกิจกรรมและจดัสรรทรัพยากรต่างๆ  เพื่อใหมี้การด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์ 
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(3) โครงสร้างองคก์ร  คือ  การแบ่งหนา้ท่ีวา่สามารถท าให้การด าเนินงาน
บรรลุตามแผนกลยทุธ์ท่ีวางไว ้

(4) การเงิน   คือ  เป็นทั้ งจุดแข็งและจุดอ่อนทางธุรกิจ  เพราะการ
บริหารแหล่งเงินทุนเป็นส่ิงส าคญัในการตดัสินใจและก าหนดกลยุทธ์ทางการเงินและกลยุทธ์ทาง
องคก์ร 

(5) การตลาด  คือ  1)  การวิเคราะห์กลยุทธ์  เพื่อวดัวา่กิจกรรมทางการ
ตลาดขององค์กรสามารถตอบสนองความพอใจของลูกคา้ไดห้รือไม่  และ  2)  การบริหารการวาง
ต าแหน่งผลิตภณัฑ์  และต าแหน่งการแข่งขนั  ส่วนประสมการตลาด  เพื่อเขา้ถึงส่วนแบ่งตลาดท่ี
องคก์รตอ้งการ 

(6) การผลิต  คือ  ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของสินคา้และบริการ
มีคุณภาพเท่าเทียมกบัคู่แข่ง  และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที  จากโรงงาน 
เคร่ืองจกัร  ผลผลิต  และแรงงาน  ซ่ึงอาศยัการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิต  ก าลงัการผลิต  ท าเลท่ีตั้ง 
และมีตน้ทุนการผลิตต ่า  

(7) การวิจยัและพฒันา  คือ  การคิดคน้นวตักรรมใหม่  จากประสิทธิภาพ
การตลาดของผลิตภณัฑ์ใหม่หรือผลิตภณัฑ์ท่ีไดป้รับปรุงข้ึน  รวมทั้งความสามารถทางเทคโนโลยี
ของกระบวนการผลิต 

(8) บุคลากร  คือ  ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
องค์กรนิยมใช้การจดัอตัราเข้า-ออกของงาน  และอตัราการขาดงานของบุคลากร  เพราะอตัรา
ดงักล่าวเป็นสัญญาบอกถึงขวญัและก าลงัใจ  ตลอดจนระดบัความพึงพอใจของบุคลากร 

(9) ผูมี้ส่วนไดเ้สียในองคก์ร  คือ  กลุ่มบุคคลต่างๆ  ภายในองค์กรท่ีมี
ส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร โดยตรง  และทางออ้ม 

(10) ส่ิงอ านวยความสะดวก  หมายถึง  อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
ตลอดจนอาคารสถานท่ีขององค์กรท่ีเหมาะสม  เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้สะดวกและ
ปลอดภยั 

(11) วฒันธรรมองค์กร  คือ  ความสามารถสัมผสัและการรับรู้ร่วมกนั
ระหวา่งสมาชิกภายในองคก์รและการยอมรับไปในทิศทางเดียวกนั  เม่ือเกิดข้ึนแลว้มกัจะกลายเป็น
รากฐานทางความคิดขององคก์รและเปล่ียนแปลงไดย้าก  

2) สภาพแวดลอ้มตามหน้าท่ีทางธุรกิจ  การตระหนกัถึงความสอดคลอ้ง
และการสนบัสนุนของหนา้ท่ีแต่ละอยา่งต่อหน่วยธุรกิจขององคก์ร ดงัน้ี 
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(1) การตลาด  (Marketing)  คือ  การบริหารผลิตภณัฑ์ทั้งดา้นต าแหน่งทาง
การตลาด และการบริหารส่วนประสมทางการตลาดขององคก์ร  โดยตอ้งศึกษาเก่ียวกบัการตลาดมี
ดงัน้ี 1) ต าแหน่งทางการตลาด  (Market  Position)  หมายถึง  การเลือกตลาดท่ีเฉพาะเจาะจงเพื่อ
ระบุตลาด  ผลิตภณัฑ์และพื้นท่ีลูกคา้กลุ่มเป้าหมายขององค์กรคือใคร โดยใช้การแบ่งส่วนตลาด  
(Market  Segmentation) 2) ส่วนประสมทางการตลาด  (Marketing  Mix)  หมายถึง ปัจจยัทาง
การตลาดท่ีส าคญัท่ีจะมีผลกระทบต่ออุปสงค์และข้อได้เปรียบทางฐานะการแข่งขนัแก่องค์กร  
ไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ ์ ราคา  ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงองคก์รตอ้งวิเคราะห์
รายละเอียดในภาพท่ี  2.4  ดงัน้ี 

 

 
 
ภาพที ่2.4  ส่วนประสมทางการตลาด 
แหล่งทีม่า:  ณฎัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์, 2552: 105. 
 
3) วงจรชีวติผลิตภณัฑ์  (Product Life Cycle: PLC) คือ วิวฒันาการของผลิตภณัฑ์  ตั้งแต่ขั้นแนะน า
เขา้สู่ตลาด  (Introduction)  ขั้นเจริญเติบโต  (Growth)  ขั้นเติบโตเต็มท่ี  (Maturity)  และขั้นถดถอย  
(Decline)  ในการวิเคราะห์ต าแหน่งผลิตภณัฑ์ว่า ผลิตภณัฑ์ชนิดใดอยู่ในต าแหน่งใด  เพื่อท่ีจะ
สามารถก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดดงัท่ีแสดงในภาพท่ี  2.5  สามารถอธิบาย
ไดด้งัน้ี 
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ภาพที ่2.5  วงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์ 
แหล่งทีม่า:  ณฎัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์, 2552: 106. 
 

(2) การสรุปจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  (SWOT  Analysis)        
หลักจากด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก  จะสามารถ
สังเคราะห์จุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรคดว้ยการจดัท า  SWOT  Matrix  ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

 
 

ตารางที ่2.2  SWOT Matrix 
แหล่งทีม่า:  ปกรณ์  ปรียากร, 2550: 131. 
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จากตารางน้ีสรุปไดว้า่ การประมวล  SWOT  Matrix  น าไปสู่การวางกล
ยทุธ์  4 แนวทางคือ 

1) SO  Strategies  ความไดเ้ปรียบอยา่งยิง่  the  Best-Case  Scenario 
2) WT  Strategies  ความเสียเปรียบอนัส าคญั  the  Worst-casescebario 
3) WO  Strategies  เป็นการด าเนินการตอ้งใช ้ SO  Strategies  มาช่วย 
4) ST  Strategies  การด าเนินการท่ีท าให ้SO  Strategies มีความแกร่งมากข้ึน 
 

2.1.3 การก าหนดกลยุทธ์  (Strategy  Formulation) 
เป็นกระบวนการ  การวางแผน  ก าหนด  ตดัสินใจ  เลือกกลยุทธ์ในอนาคต  ซ่ึงตอ้งท า

ความเขา้ใจเจตนารมณ์เชิงกลยทุธ์  (Strategic  Intent)  โดยจะอธิบายรายละเอียด  ดงัน้ี 
2.1.3.1 ระดบัชั้นเจตนารมณ์เชิงกลยทุธ์  (Strategic  Intent)  เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดท่ี

องค์กรตอ้งการบรรลุผล  เพื่อน ามาใชก้ าหนดกลยุทธ์  (Strategic  Intent)  ดงัภาพประกอบท่ี  2.6
สามารถอธิบายได ้

 

 
 

ภาพที ่2.6  ระดบัชั้นของเจตนารมณ์เชิงกลยทุธ์  (Strategic  Intent)  
แหล่งทีม่า:  ปกรณ์  ปรียากร, 2550: 6. 

1) วิสัยทศัน์  (Vision)  หมายถึง  เจตจ านงหรือความตั้งใจท่ีกวา้งขวาง 
ครอบคลุมทุกๆเร่ืองขององคก์ร  คือ  การคิดไปขา้งหนา้  (Forward  Thinking)  แสดงให้เห็นถึง
ความคาดหวงัในอนาคตโดยมิไดร้ะบุวธีิด าเนินงาน 
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2) ภารกิจหรือพนัธกิจ  (Mission)  คือ  ขอ้ความท่ีแสดงแนวคิดและวิธีการ
ด าเนินงานเพื่อบรรลุถึงวิสัยทศัน์ท่ีก าหนดไวแ้ล้ว  (ปกรณ์  ปรียากร, 2553: 10-11)  ท่ีแสดงถึง
ภารกิจเป็นส่ิงท่ีก าหนดขอบเขต  (Boundaries)  และจุดมุ่งเนน้  (Focus)  ขององคก์รเป็นแนวทางใน
การก าหนดความรับผิดชอบของกลุ่มผู ้มีส่วนได้เสีย  (Stakeholder)  ก าหนดมาตรฐานต่างๆ
(standards)  และก าหนดดา้นพฤติกรรม  หรือจริยธรรมของสมาชิกในองคก์ร 

3) จุดมุ่งหมาย  (Goals)  คือผลลพัธ์ขั้นสุดทา้ย  (End Results)  ท่ีองค์กร
หน่ึงวางไวล่้วงหน้า  เพื่อบรรลุภารกิจท่ีก าหนดไวปี้เตอร์ดรัคเกอร์  ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย  โดยเสนอ  8  มิติของจุดมุ่งหมาย  ดงัน้ี 
มิติท่ี 1  ความรับผดิชอบต่อสาธารณชน   
มิติท่ี 2  ทรัพยากรทางกายภาพและการเงิน  
มิติท่ี 3  นวตักรรมหรือการริเร่ิม  
มิติท่ี 4  ผลการด าเนินงานและการพฒันาการจดัการ  

มิติท่ี 5  ความสามารถในการท าก าไร  
มิติท่ี 6  ผลิตภาพ  
มิติท่ี 7  ผลงานและทศันคติของปฏิบติังาน  
มิติท่ี 8  ฐานะหรือต าแหน่งทางการตลาด  

4) วตัถุประสงค์  (Objectives)  เพื่อให้จุดมุ่งหมายด้านต่างๆท่ีก าหนดให ้
สามารถน าไปสู่การด าเนินงานได้  (Operational)  จึงจะตอ้งระบุลกัษณะของผลงานท่ีจะปฏิบติั 
(Outputs)  ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั  4  ประการ  คือ 1)  คุณลกัษณะของผลงาน  (Attributes)  2) 
เคร่ืองช้ีวดั  (Index)  3)  เป้าหมาย  (Target)  4)  หว้งเวลา  (Time  Frame) 

2.1.3.2 การก าหนดกลยทุธ์  (Strategy  Formulation) 
เป็นการก าหนดกลยทุธ์ใหเ้หมาะสมกบัองคก์รเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไวไ้ด ้  

ทั้งน้ีกลยุทธ์จะตอ้งมีความสอดคล้องและสนบัสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัทุกระดบัข้ึนจากพิจารณา  
โอกาส  และขอ้จ ากดัของสภาพแวดลอ้มภายนอก  โดยถือเป็นปัจจยัหลกัความส าเร็จ  (Key  Success  
Factors)  และการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน  เพื่อกลัน่กลองสมรรถนะท่ีโดดเด่นขององค์กร  
(Distinctive  Competences)  และในการเลือกกลยุทธ์ ประกอบดว้ย  2  ปัจจยั  คือ  ปัจจยัภายใน  
ได้แก่  ค่านิยมในการจดัการ  (Managerial  Values)  กบัปัจจยัภายนอก  คือ  ส านึกด้านความ
รับผดิชอบต่อสังคม  (Social  Responsibility)  ดงัภาพท่ี  2.7 
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ภาพที ่2.7  ตวัแบบในการก าหนดกลยทุธ์ 
แหล่งทีม่า:  ปกรณ์  ปรียากร, 2550: 84. 
 

กลยทุธ์ มี  3  ระดบั 
1) กลยุทธ์ระดบัองคก์ร  (Corporate Strategy)  เป็นกลยุทธ์ท่ีครอบคลุมและ

บ่งบอกถึงกลยุทธ์โดยรวม   และทิศทางในการแข่งขนัการพฒันา  และจะจดัสรรทรัพยากรแต่ละ
หน่วยขององค์กร  แบ่งออกเป็น  กลยุทธ์การขยายตวั  (Growth  Strategy)  กลยุทธ์การคงตวั  
(Stability  Strategy)  กลยทุธ์การหดตวั  (Retrenchment  Strategy)  สามารถอธิบายได ้ดงัภาพท่ี  2.8  
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ภาพที ่ 2.8  กลยทุธ์ระดบัองคก์ร 
แหล่งทีม่า:  สาคร  สุขศรีวงค,์ 2555: 238. 
 

(1) กลยุทธ์การขยายตวั  (Growth  Strategy)  ใช้เม่ือองคก์รมีความ
พร้อมภายในอนัเหมาะสมมีสภาพแวดลอ้มภายนอกเอ้ือต่อการขยายตวั โดยมีกลยุทธ์รองในการ
ขยายตวั  1)  การขยายตวัแบบกระจุกตวั  (Intensive  Growth  Strategy)  ดา้นการพฒันาตลาด 
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(Market  Development)  ใช้ผลิตภณัฑ์เดิม  เพิ่มกลุ่มลูกคา้  ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์  (Product 
Development)  พฒันาคุณภาพ  คุณสมบติั  คุณลกัษณะ  ดา้นการเจาะตลาด  (Market  Penetration)
ผลิตภณัฑ์เดิม  ลูกคา้กลุ่มเดิม  เพิ่มปริมาณการใช ้ ความถ่ี  และวิธีใช ้ 2)  การขยายตวัแบบรวมตวั 
(Integrative  Growth  Strategy)  ไดแ้ก่  การรวมตวัไปขา้งหนา้  (Forward  Integration)  การด าเนิน
ธุรกิจท่ีลูกคา้กิจการด าเนินอยู ่ การรวมตวัแบบยอ้นหลงั  (Backward  Integration)  การด าเนินธุรกิจ
ท่ีผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบของกิจการด าเนินอยู ่ การรวมตวัในแนวระนาบ  (Horizontal  Integration)  การ
ควบรวม/ซ้ือกิจการคู่แข่ง  3)  การขยายตวัแบบกระจายตวั  (Diversification  Growth  Strategy)
ไดแ้ก่  การกระจายโดยมีความเก่ียวเน่ือง  (Concentric  Diversification)  ขยายกิจการไปสู่ธุรกิจอ่ืน
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกนัในดา้นต่าง ๆ  เช่นเทคโนโลยีประเภทสินคา้กลุ่มลูกคา้  และการกระจายโดยไม่มี
ความเก่ียวเน่ือง  (Conglomerate  Diversification)  ขยายกิจการไปสู่ธุรกิจอ่ืนซ่ึงไม่เก่ียวเน่ืองกนั 

(2) กลยุทธ์การคงตวั  (Stability  Strategy)  มุ่งเนน้การด ารงกิจการเดิม
ขององคก์รใหม้ัน่คงและมีเสถียรภาพสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจไม่เอ้ืออ านวยภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั
ผูบ้ริหารไม่ตอ้งการความเส่ียงในการขยายตวัการขยายตวัอาจมีผลตอบแทนต ่าไม่คุม้ค่ากบัความ
เส่ียงสภาพท่ีเป็นอยูส่ามารถท าก าไรในระดบัท่ีเหมาะสม 

(3) กลยุทธ์การหดตวั  (Retrenchment  Strategy)  เลือกใช้เฉพาะใน
กรณีท่ีองคก์รประสบปัญหาและตอ้งแกไ้ขปัญหาต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึน  ใชใ้นสภาวะท่ีโอกาสทางธุรกิจไม่
เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินธุรกิจ  ได้แก่  กลยุทธ์การเก็บเก่ียว  (Harvest  Strategy)  กลยุทธ์พลิกฟ้ืน  
(Turnaround  Strategy)  กลยทุธ์ตดัทิ้งบางส่วน  (Divestiture  Strategy)  กลยุทธ์การขอความคุม้ครอง
ตามกระบวนการล้มละลาย  (Bankruptcy  Strategy)  กลยุทธ์การขายทิ้งกิจการ (Liquidation  
Strategy) 

2)  กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ  (Business  Strategy)  เป็นการก าหนดกลยุทธ์ใน
ระดบัท่ีย่อยลงไป   จะมุ่งปรับปรุงฐานะ  และระบุวิธีการการแข่งขนัของผลิตภณัฑ์ให้สูงข้ึน โดย
อาจรวมกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีคลา้ยกนัไวด้ว้ยกนั  ภายในหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์  (Strategic  Business  
Unit - SBU)  เดียวกนั  โดยมุ่งการเพิ่มก าไร  (Improving  Profitability)  และขยายการเติบโต  
(Growth)  ใหม้ากข้ึน  เรียกวา่กลยุทธ์การแข่งขนั  (Competitive  Strategy)  มีอยู ่ 3  กลยุทธ์ คือ  กล
ยุทธ์การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนต ่า  (Cost  Leadership  Strategy)  กลยุยุทธ์การสร้างความแตกต่าง  
(Differentiation  Strategy)  และ  กลยทุธ์มุ่งเฉพาะส่วน  (Focus  Strategy)  
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ภาพที ่2.9  กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ 
แหล่งทีม่า:  สาคร  สุขศรีวงค,์ 2555: 61. 
 

3) กลยุทธ์ระดบัปฏิบติัการ  (Operational  Strategy) เป็นการก าหนดกล
ยทุธ์ท่ีครอบคลุมวธีิการในหน่วยงาน  (Function)  ต่าง ๆ  และมุ่งให้แผนกตามหนา้ท่ีพฒันากลยุทธ์
ภายใตก้รอบของกลยุทธ์ระดบัองค์กรและกลยุทธ์ระดบัธุรกิจ  เช่น  แผนการผลิต  แผนการตลาด   
แผนการด าเนินงานทัว่ไป   แผนการดา้นทรัพยากรบุคคล   แผนการเงิน  เป็นตน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.10  กลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ีองคก์ร 
แหล่งทีม่า:  สาคร  สุขศรีวงค,์ 2555: 244. 

 

กลยุทธ์ระดบัองค์กร 
(Corporate Strategy) 



24 

3.1.2.3 การตดัสินใจเลือกกลยุทธ์คือ  ขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการตดัสินใจ
เลือกกลยุทธ์  ดว้ยการทบทวนสภาพแวดลอ้มภายภายในและภายนอกอย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงจะน าไป
ปฏิบติัให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือวิสัยทศัน์ท่ีก าหนดไว ้ดังภาพท่ี  2.11  กระบวนการตดัสินใจ
เชิงกลยทุธ์ 

 
 
ภาพที ่2.11  กระบวนการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
แหล่งทีม่า:  ก่ิงแกว้  ทองใบ, 2547: 38.  
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2.1.4 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  (Strategy  Implementation)  
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั  มี  4  ประการ  ไดแ้ก่  การประสานสอดคลอ้งภายใน

องคก์ร  (Organizational  Alignment)  การเปล่ียนแปลง  (Change)  ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร  (Leadership)  
และการจูงใจ  (Motivation) 

 

 
 
ภาพที ่2.12  กระบวนการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั 
แหล่งทีม่า:  สาคร  สุขศรีวงค,์ 2555: 245. 
 

2.1.4.1 การประสานสอดคลอ้งภายในองค์กร  (Organizational  Alignment)  คือ 
การวิเคราะห์การสนบัสนุนการด าเนินการ  หรือความบกพร่อง  ท่ีส่งผลให้การด าเนินการ  สะดุด 
ติดขดั  และไม่สามารถด าเนินงานตามกลยทุธ์ท่ีก าหนดสามารถพิจารณาจากองคป์ระกอบดว้ยปัจจยั
ต่างๆ  7  ประการ  ดงัภาพท่ี  2.13  

 

 
 

ภาพที ่2.13  ปัจจยั  7  ประการของแมคคินซ่ี  (McKinsey’s 7-S  Model)  
แหล่งทีม่า:  สาคร  สุขศรีวงค,์ 2555: 245. 
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1) กลยทุธ์  (Strategy) คือ  การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัมากกวา่ 1 ขอ้ จ าเป็นตอ้ง
ล าดบัความส าคญัของกลยทุธ์ก่อน-หลงั  หรือการเลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มภายใน
และภายนอกองคก์ร  

2) โครงสร้าง  (Structure)  คือ  การจดัการองคก์ร  (Organizing)  เช่น การ
ออกแบบงาน  การออกแบบโครงสร้างองค์กร  การจัดแบ่งอ านาจหน้าท่ีภายในองค์กรการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ว่ามีความสอดคลอ้งและสนบัสนุนกลยุทธ์ท่ีเลือกใช้  และ
การมอบหมายภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการทบัซ้อนหรือความ
สับสนในการด าเนินงาน 

3) ระบบต่างๆ  ขององคก์ร  (Systems) หมายถึง  กระบวนการและขั้นตอน
ต่างๆ  ท่ีใช้ในการท างานเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด  อาทิ  ระบบการ
วางแผน  ระบบการบริหารขอ้มูล  ระบบการบริหาร  ฯลฯ  องค์กรจ าเป็นตอ้งตรวจสอบให้ชดัเจน
ต่อระบบการปฏิบติังานหรือพฒันาปรับปรุงระบบต่างๆ  เพื่อให้สามารถด าเนินงานไดส้อดคลอ้ง
กบักลยทุธ์ขององคก์ร 

4) การจัดคนเข้าท างาน  (Staffing)  องค์กรจ าเป็นต้องมีบุคลากรท่ีมี
คุณภาพและลกัษณะตรงตามท่ีประสงค์  องค์กรจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญัต่อการรับสมคัรและ
คดัเลือกพนกังาน ตลอดจนการฝึกฝนและพฒันาบุคลากร รวมทั้งการควบคุมการปฏิบติังาน  และ
การประเมินผลงาน  เป็นตน้  

5) ทกัษะของบุคลากร  (Skills)  ทกัษะของบุคลากร  หมายถึง  ความ
เช่ียวชาญอนัโดดเด่น  ของบุคลากร  องคก์รจ าเป็นตอ้งทราบวา่บุคลากรมีความเช่ียวชาญดา้นใดท่ี
โดดเด่น  จ าเป็นตอ้งพฒันาปรับปรุง  ทกัษะการท างานขององคก์รใหส้ าเร็จ 

6) สไตล์การท างาน  (Style)  คือ รูปแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารระดบัสูง
ขององค์กร  และวิธีการท างานโดยทัว่ไปของพนกังานในองค์กร  เช่น  การติดต่อส่ือสารภายใน
องคก์ร  ทั้งระหวา่งหน่วยงานภายในและภายนอกองคก์ร  การวิธีการตดัสินใจเพียงผูเ้ดียว หรือการ
ตดัสินใจแบบกลุ่ม  ตลอดจนการจดัสรรเวลาในการท างาน  การประชุม  การตรวจสอบงาน  ตลอดจน
ความถ่ีของการพดูคุยกบัลูกคา้  เป็นตน้ 

7) คุณค่าร่วมกนัของสมาชิกในองคก์ร  (Shared  Value)  หมายถึง  คุณค่า  
แนวคิด  ความเช่ือ  และทศันคติท่ีสมาชิกขององคก์รมีร่วมกนัในดา้นต่างๆ 

2.1.4.2 การเปล่ียนแปลง  (Change)  การพฒันาและปรับปรุงปัจจยัต่างๆ  ในองคก์ร
นั้น  คือ  การเปล่ียนแปลง  (Change)  ใหปั้จจยัต่างๆ เหล่านั้นเป็นไปตามท่ีประสงค ์ปัจจยับางอยา่ง
สามารถเปล่ียนแปลงไดง่้าย  ขณะท่ีปัจจยับางประการเปล่ียนแปลงไดย้าก  และจ าเป็นตอ้งใชเ้วลา
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ในการเปล่ียนแปลงท่ียาวนาน  ปัจจยัท่ีมีความละเอียดอ่อนสูงจะเปล่ียนแปลงได้ยากท่ีสุด ส่วน
ปัจจยัท่ีมีความชดัเจนสูงกลบัเปล่ียนแปลงไดง่้ายท่ีสุด 

1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร  (Leadership)  การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัน้ี  ภาวะ
ผูน้ ามีบทบาทส าคญัเป็นอย่างยิ่งในการเปล่ียนแปลงให้ปัจจยั  7  ประการขา้งตน้มีการประสาน
สอดคล้องกัน  ผูน้  าจ  าเป็นต้องทราบว่าตนเองมีอ านาจอะไร  และควรใช้อ านาจด้านใดในการ
เปล่ียนแปลงตามท่ีก าหนด ผูน้ ายงัตอ้งพิจารณาก าหนดบทบาทและแสดงพฤติกรรมเพื่อกระตุน้ให้
เกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อใหส้ามารถน ากลยทุธ์ไปปฏิบติัได ้

2) การจูงใจ  (Motivation)  การจูงใจหมายถึง  การท าให้บุคคลยินดีปฏิบติั
หนา้ท่ีอยา่งเตม็ความรู้ความสามารถดว้ยความเต็มใจ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้การน ากลยุทธ์
ไปปฏิบติัน้ี  การจูงใจมีความส าคญัอยา่งยิ่ง  เน่ืองจากกรณีท่ีองคก์รมีการก าหนดกลยุทธ์ใหม่  และ
น ากลยทุธ์ใหม่ไปปฏิบติั  ยอ่มท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ  การเปล่ียนแปลงน้ีอาจสร้าง
คามไม่พอใจให้กบับุคลากรในองคก์ร  อาจไม่เป็นส่ิงท่ีสมาชิกตอ้งการ  และอาจไม่สอดคลอ้งกบั
ความคาดหวงัของหลายคนในองค์กร  ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นต้องมีความสามารถในการจูงใจให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตามกลยทุธ์ท่ีก าหนดไวไ้ด ้

 
2.1.5 การประเมินผลและการควบคุม  (Evaluation  and  Control) 
การควบคุมกลยทุธ์  เป็นหนา้ท่ีส าคญัท่ีเก่ียวกบัการติดตาม   ตรวจสอบ ประเมินผลกลยุทธ์

ท่ีน าไปปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานท่ีตรงตามแผนท่ีได้ตั้ งไวก้ารตรวจสอบกลยุทธ์  
(Strategic  Control)  จะมีการวดัผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  มีการก าหนดเกณฑ์และ
มาตรฐาน  โดยมาตรวดัการด าเนินงานท่ีเหมาะสมกบัแต่ละองคก์ร  ซ่ึงในแต่ละองคก์รจะมาตรฐาน
และเกณฑ์การด าเนินงานของตนเอง  ทั้งน้ีการก าหนดมาตรฐานควรมีความระมดัระวงัเพื่อให้
สามารถสะทอ้นผลการท างานไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  

2.1.5.1 กระบวนการควบคุม  (Controlling  Process)  การติดตามตรวจสอบการ
ท างานในส่วนต่างๆ  ขององค์กร  เพื่อให้ผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตามมาตรฐานหรือ
เป้าหมายท่ีก าหนด  
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ภาพที ่2.14  กระบวนการควบคุม 
แหล่งทีม่า:  สาคร  สุขศรีวงค,์ 2555: 188. 
 

1) การก าหนดขอบเขตและส่ิงท่ีต้องการควบคุม  คือ  การพิจารณาว่า
องคก์รมีความจ าเป็นท่ีตอ้งการควบคุมในดา้นใดบา้ง  มีระบบหรือเคร่ืองมือท่ีสามารถน ามาควบคุม 
พร้อมทั้งก าหนดความถ่ี  ก าหนดบุคคลท่ีรับผดิชอบในการควบคุม 

2) การก าหนดมาตรฐาน/เป้าหมาย  คือ  ผลท่ีประสงค์ท่ีจะได้รับก่อน
ปฏิบติังาน  และการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานจากการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร  ผูท่ี้มีความ
เช่ียวชาญ  และมีประสบการณ์ตรง หรืออาจใชม้าตรฐานสากล 

3) การวดัผลการปฏิบติังาน  คือ  ขั้นตอนท่ีองคก์รควรจะก าหนดให้ชดัเจน
และเป็นธรรม  เพื่อให้ได้รับผลท่ีเท่ียงตรงถูกตอ้งและเช่ือถือได้ ซ่ึงอาจจ าเป็นตอ้งน าไปปรับค่า
เทียบวดั  (Calibrate)  

4) การเปรียบเทียบผลกับมาตรฐาน/เป้าหมาย  คือ  หลังจากวัดผล
ปฏิบติังานแลว้ตอ้งน าผลท่ีไดรั้บมาเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย/มาตรฐานท่ีก าหนดไวล่้วงหน้าโดย
เปรียบเทียบระหวา่งผลงานกบัเป้าหมาย/มาตรฐาน แบ่งไดเ้ป็น  3  ประเภท  1)  การเปรียบเทียบกบั
ผลการด าเนินงานในอดีต  2)  การเปรียบเทียบกบัคู่แข่งหรือมาตรฐานอุตสาหกรรม  และ  3)  การ
เปรียบเทียงกบัเป้าหมายหรือมาตรฐานท่ีก าหนดโดยฝ่ายบริหาร 

5) การปรับปรุงแกไ้ข  คือ  การน าผลท่ีเกิดข้ึนตามมาตรฐานหรือเป้าหมาย
ท่ีก าหนด  เพื่อการน ามาพฒันากระบวนการควบคุม  และการปรับปรุงกระบวนการท างาน ปรับปรุง
ปัจจยัการผลิต  ทดสอบความเท่ียงตรงของวิธีการวดัผล  นอกจากน้ีในกรณีท่ีจ าเป็นและมีเหตุผลท่ี
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ต้องปรับเปล่ียนมาตรฐานหรือเป้าหมายให้สอดคล้องกับระดับความสามารท่ีแท้จริงของการ
ปฏิบติังาน 

2.1.5.2 ระดบัการควบคุม  (Levels  of  Controlling)  องคก์รจะแบ่งระดบัผูบ้ริหาร
และระดบัของแผนงานออกเป็น  3  ระดับ  การควบคุมก็สามารถแบ่งได้เป็น  3  ระดับ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัระดบัของผูบ้ริหารและระดบัของแผนงาน  1)  การควบคุมระดบักลยุทธ์ (Strategic  
Control)  2)  การควบคุมระดบัยุทธวิธี  (Tactical  Control)  และ  3)  การควบคุมระดบัปฏิบติัการ  
(Operational  Control) 

 

 
 

ภาพที ่2.15  ระดบัการควบคุม 
แหล่งทีม่า:  สาคร  สุขศรีวงค,์ 2555: 190. 
 

2.1.5.3 ประเภทการควบคุม  (Types  of  Controlling)  แบ่งตามกระบวนการท างาน
หรือกระบวนการผลิตสินคา้/บริการขององคก์ร  ไดแ้ก่  1)  การควบคุมก่อนปฏิบติังาน (Preventive  
Control)  เนน้การคุมปัจจยัการผลิต  2)  การควบคุมขณะปฏิบติังาน  (Concurrent Control)  ท า
ตลอดสายการปฏิบัติงานเพื่อการแก้ไขอย่างทนัท่วงทีอาจไม่เหมาะกับงานท่ีต้องใช้ความคิด
สร้างสรรค์  3)  การควบคุมผลผลิต  (Output  Control)  เทียบผลผลิตกบัมาตรฐานหรือเป้าหมาย
รายงานผล  (Feedback)  ไปยงัผูป้ฏิบติังาน 

2.1.5.4  การประเมินผลองคก์ร  (Performance  Appraisal  Systems)  คือ  การวดัผล
การด าเนินงานในอดีต  ปัจจุบนั  และอนาคต  มีหลายองคก์รไดมี้การออกแบบการประเมินองคก์ร  
โดย  ส านักงาน  ก.พ.ร.  ได้ก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบติังานขององค์การมหาชน  ดงั
ภาพท่ี 2.16 
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ภาพที ่ 2.16  กรอบการประเมินผลการปฏิบติังานตามค ารับรองการปฏิบติังานของ องคก์ารมหาชน    
                     4  มิติ 
    

มิติท่ี 1  ดา้นประสิทธิผลของการปฏิบติังาน  
พิจารณาจากการปฏิบติังานให้ไดผ้ลสัมฤทธ์ิของการปฏิบติังานตามวตัถุประสงคก์าร

จดัตั้ง และอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารมหาชนท่ีก าหนดในกฎหมาย  รวมทั้งพนัธกิจท่ีองคก์ารมหาชน
ไดรั้บมอบหมายเพิ่มเติมจากรัฐบาล  (เนน้วดัผลส าเร็จทั้งดา้นผลผลิตและผลลพัธ์) 

มิติท่ี 2  ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 
พิจารณาจากการตอบสนองต่อความคาดหวงัและความต้องการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

หลกั  ไดแ้ก่  รัฐบาล  ผูมี้ส่วนไดเ้สียทางตรง  ไดแ้ก่  ผูใ้ชบ้ริการหลกั ผูไ้ดรั้บผลกระทบทางตรงจาก
การปฏิบติังาน  ขององคก์ารมหาชน 

มิติท่ี 3  ดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน  
พิจารณาจากการปฏิบติังานทางการเงิน เน่ืองจากองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานท่ี

ไดรั้บงบประมาณเพื่อให้บริการท่ีไม่แสวงหารายได ้จึงมุ่งเนน้วดัความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
ในการบริหาร  และใช้งบประมาณรวมถึงทรัพยากรทางการเงินอ่ืนให้สร้างผลผลิตและผลลพัธ์
สูงสุด การปรับปรุงและพฒันากระบวนการภายใน  โดยมุ่งพิจารณากระบวนการภายในท่ีจะช่วย 
น าเสนอคุณคา่ใหผู้ใ้ชบ้ริการหรือกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกัขององคก์ารพึงพอใจ 

มิติท่ี 4  ดา้นการก ากบัดูแลกิจการและการพฒันาองคก์าร  
พิจารณาจากบทบาทและการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการและการพฒันาตนเอง

ของคณะกรรมการ 
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2.2 แนวคดิทีเ่กีย่วกบัส ำนักงำนพพิธิภัณฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรติฯ  (องค์กำรมหำชน) 
 

2.2.1 ควำมเป็นมำ 
เม่ือปีพุทธศักราช  2539  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการจัดตั้ งพิพิธภัณฑ์

การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวัท่ีทรงครองสิริราชสมบติัครอบรอบ  50  ปี  โดยมีวตัถุประสงค์  1)  เพื่อเป็นการเผยแพร่
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ  กบัการพฒันาการเกษตร  2)  เพื่อแสดงถึง
วิวฒันาการ เคร่ืองมือเคร่ืองใชด้า้นการเกษตรของเกษตรกรภาคต่างๆ  จากอดีตจนถึงปัจจุบนั  ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน  3)  เพื่อเป็นแหล่งความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนได้ศึกษาประวติัความ
เป็นมาในด้านปูชนียบุคคล  ท่ีมีคุณค่าทางการเกษตร  โครงการพระราชด าริเก่ียวกบัการเกษตร  
โครงการพิธีต่างๆ  4)  เพื่อการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลดา้นการเกษตร  โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน
ลกัษณะ  One-Stop  Service   ใหถึ้งผูใ้ชเ้ทคโนโลยแีละข่าวสารมากท่ีสุด  และสามารถสืบคน้ขอ้มูล
ได้อย่างรวมเร็วมีประสิทธิภาพ  5) เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจถึงกระบวนการการ
ด าเนินงานของหน่วยงานสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ท าให้มีการรักษา  อนุรักษ ์ สืบสาน
เร่ืองราวความเป็นมาต่างๆ  ทางการเกษตรของประเทศไทย และ  6)  เพื่อใช้เป็นสถานท่ีในการ
สัมมนา การแสดงสินคา้  และผลงานการเกษตรของรัฐ และเอกชน ฝึกอบรมเกษตรกร  สถาบนั
เกษตรกร  และธุรกิจดา้นการเกษตร  ปศุสัตว ์ ประมง  ป่าไมแ้ละบริหารดา้นการเกษตร  โดยตั้งอยู่
ท่ีต  าบลคลองหน่ึง  อ าเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธานี  ในพื้นท่ีประมาณ  500  ไร่  อยู่ตรงขา้ม
ศูนยอุ์ตสาหกรรมนวนคร  ถนนพหลโยธิน  กม.ท่ี  46-47  พิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
ประกอบดว้ย กลุ่มอาคารพิพิธภณัฑ์ มีอาคารหลกัและอาคารบริวารเช่ือมโยงกบัอาคารหลกั พร้อม
ด้วยสระเก็บน ้ ารอบบริเวณอาคาร  ลานจอดรถ  และส่วนส าหรับจัดแสดงกิจกรรมเก่ียวกับ
การเกษตรใหเ้หมาะสม  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินการจดัตั้งส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  ข้ึนเป็นองค์การมหาชน  ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ ง
ส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  (องคก์ารมหาชน)  พ.ศ. 
2552  โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  23  มิถุนายน  พ.ศ.  2552 

  
2.2.2 วตัถุประสงค์  

2.2.2.1 เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอจัฉริยภาพของพระมหากษตัริยไ์ทยกับ
ความสัมพนัธ์ ในดา้นการเกษตรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั รวมทั้งโครงการพระราชด าริพระราชกรณียกิจ 
และโครงการพระราชพิธีต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นการเกษตร 
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2.2.2.2 เป็นศูนยก์ลางการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเก่ียวกบัการเกษตร 
เกษตรทฤษฎีใหม่  และเป็นแหล่งความรู้  ขอ้มูลทางวชิาการเก่ียวกบัโครงการพระราชด าริ  พระราช
กรณียกิจ  โครงการ  พระราชพิธีต่างๆ  และให้บริการดา้นค าปรึกษาและดา้นอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวเน่ืองแก่
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  รวมทั้งสถาบนัเกษตรกร  องคก์ร
ชุมชน  และประชาชนผูส้นใจ 

2.2.2.3 จดัให้มีการศึกษา  ค้นควา้  วิจัยรวบรวมวตัถุ  วสัดุอ้างอิง  ส่ิงประดิษฐ ์
จ าแนกประเภทวตัถุ  บันทึกหลักฐานเก่ียวกับความเป็นมา  การสงวนรักษาผลงานเก่ียวกับ
วิวฒันาการและการพฒันาด้านการเกษตรของประเทศไทย  รวมถึงพนัธ์ุสัตว์หายาก  ตลอดจน
เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้เก่ียวเน่ืองกบัการเกษตร  เพื่อประโยชน์ในการพฒันาความกา้วหนา้ทางวิชาการ 
และส าหรับใชใ้นกิจการของพิพิธภณัฑก์ารเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 

2.2.2.4 จดัแสดงกิจกรรม  ผลงาน  นิทรรศการ  การประชุม  สัมมนา  การฝึกอบรม 
การแสดงสินคา้และการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการพระราชด าริ พระราชกรณียกิจ
โครงการพระราชพิธีต่างๆ  แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเก่ียวกบัการเกษตรและการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

2.2.2.5 ส่งเสริม  สนบัสนุน  ประสานความร่วมมือ  และให้ค  าปรึกษาแก่โครงการ
หลวงสถาบนัการศึกษา  และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ใน
การแลกเปล่ียนองค์ความรู้  ข้อมูล  และเจ้าหน้าท่ี  ตลอดจนการถ่ายทอดประสบการณ์และ
เทคโนโลยดีา้นการเกษตร  เพื่อน ามาพฒันาพิพิธภณัฑก์ารเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 

 
2.2.3 อ ำนำจหน้ำทีข่องพิพิธภณัฑก์ารเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 

2.2.3.1 ถือกรรมสิทธ์ิ  มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่างๆ 
2.2.3.2 ก่อตั้งสิทธิ  หรือท านิติกรรมทุกประเภทผูกพนัทรัพยสิ์น  ตลอดจนท านิติ

กรรมอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของพิพิธภณัฑก์ารเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
2.2.3.3 ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอ่ืนทั้ งภาครัฐและ

ภาคเอกชน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการตามวตัถุประสงคข์อง
พิพิธภณัฑก์ารเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 

2.2.3.4 จดัให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา  วิจยั และการด าเนินงานของ  
พิพิธภณัฑก์ารเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 

2.2.3.5 เขา้ร่วมทุนกบันิติบุคคลอ่ืนในกิจการท่ีเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของพิพิธภณัฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติตามหลกัเกณฑท่ี์คณะรัฐมนตรีก าหนด 

2.2.3.6 จ าหน่ายสินค้า  หรือให้บริการท่ีเก่ียวกับวตัถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
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2.2.3.7 กูย้ืมเงินเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวตัถุประสงค์ของพิพิธภณัฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ  ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะรัฐมนตรีก าหนด 

2.2.3.8 เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการด าเนิน
กิจการต่างๆ  ตามวตัถุประสงคข์องพิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติทั้งน้ี  ตามหลกัเกณฑ์และ
อตัราท่ีคณะกรรมการก าหนด 

2.2.3.9 การด าเนินการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นหรือต่อเน่ืองเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ  
พิพิธภณัฑก์ารเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 

 
2.2.4 กำรบริหำรงำนของพพิธิภัณฑ์กำรเกษตรเฉลมิพระเกยีรติ 
ด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการฯ  โดยมีอ านาจหนา้ท่ีควบคุมดูแลส านกังานให้ด าเนิน

กิจการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์   และแต่งตั้งผูอ้  านวยการฯ   เพื่อบริหารกิจการของพิพิธภณัฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติประกอบดว้ย 

2.2.4.1 คณะกรรมการส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั  ประกอบดว้ย 

1) ประธานกรรมการ  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ ง  จากผูมี้ความรู้  ความ
เช่ียวชาญ  และประสบการณ์สูงทางดา้นการบริหาร 

2) กรรมการโดยต าแหน่ง  จ  านวนห้าคน  ได้แก่  ปลัดกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและการกีฬา  ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปลดักระทรวงวฒันธรรม  ปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ  และเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเ น่ืองมาจาก
พระราชด าริ  

3) กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  จ  านวนไม่เกินส่ีคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก
ผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญ  และประสบการณ์เป็นท่ีประจกัษใ์นดา้นประวติัศาสตร์เก่ียวกบัสถาบนั
พระมหากษตัริยด์า้นการเกษตร  ดา้นการบริหารจดัการ  หรือดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  และเป็นประโยชน์
ต่อกิจการของพิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ โดยในจ านวนน้ีตอ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงมิใช่
ขา้ราชการหรือผูป้ฏิบติังาน  ในหน่วยงานของรัฐร่วมอยูด่ว้ย  

4) ผูอ้  านวยการฯ  เป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง  และสามารถ
แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีเป็นผูช่้วย เลขานุการไดต้ามความจ าเป็น  

2.2.4.2 คณะกรรมการส านักงานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  มีอ านาจ
หนา้ท่ีควบคุมดูแลส านกังานใหด้ าเนินกิจการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ อ านาจหนา้ท่ี
ท่ีวา่น้ีใหร้วมถึง 
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1) ก าหนดนโยบายการบริหารงาน  และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงาน
ของพิพิธภณัฑก์ารเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 

2) อนุมัติแผนการลงทุน  แผนการเงิน  และงบประมาณประจ าปีของ  
พิพิธภณัฑก์ารเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 

3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้อ  านวยการและผู ้ปฏิบัติงานของ  
พิพิธภณัฑก์ารเกษตรเฉลิมพระเกียรติตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการก าหนด 

4) ควบคุมดูแลการด าเนินงานและการบริหารงานทัว่ไป  ตลอดจนออก
ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศ  หรือขอ้ก าหนดเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

(1) การบริหารงานทัว่ไปของพิพิธภณัฑก์ารเกษตรเฉลิมพระเกียรติการ
จดัแบ่งส่วนงานของส านกังานพิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติและขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของ
ส่วนงานดงักล่าว 

(2) การก าหนดต าแหน่ง  คุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง  อตัราเงินเดือน 
ค่าจา้ง  และเงินอ่ืนของเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง 

(3) การคดัเลือก  การบรรจุการแต่งตั้งการประเมินผลงาน  การถอด
ถอน  วนิยัและการลงโทษทางวนิยั  การออกจากต าแหน่ง  การร้องทุกขแ์ละการอุทธรณ์การลงโทษ
ของเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง  รวมทั้งวธีิการและเง่ือนไขในการจา้งลูกจา้ง 

(4) การบริหารและการจดัการการเงิน  การพสัดุ  และทรัพยสิ์นของ
ส านักงาน  รวมทั้ งการบัญชีและการจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ  ตามกฎเกณฑ์ท่ี
คณะรัฐมนตรีก าหนด 

(5) การจดัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนแก่เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง 
(6) ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและระเบียบเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ีของผู ้

ตรวจสอบภายใน 
(7) การสรรหา การแต่งตั้ง และถอดถอน ผูอ้  านวยการ  การปฏิบติังาน

ของผูอ้  านวยการ  และการมอบหมายใหผู้อ่ื้นปฏิบติังานแทน 
(8) ให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีและเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อ

ปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
(9) กระท าการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นหรือต่อเน่ืองเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์

ของส านกังาน 
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2.2.4.3 ผูอ้  านวยการส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  มีหนา้ท่ีบริหาร
กิจการของส านกังานให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค์ของพิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิมพระ
เกียรติ ระเบียบ  ข้อบงัคบั ข้อก าหนด  นโยบาย  มติ  และประกาศของคณะกรรมการและเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาเจา้หน้าท่ีและลูกจ้างทุกต าแหน่ง  (เวน้แต่ผูด้  ารงต าแหน่งผูต้รวจสอบภายในให้
รับผิดชอบข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัท่ีคณะกรรมการก าหนด)  รวมทั้งมี
หนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1) เสนอเป้าหมายและแผนงานต่อคณะกรรมการ  เพื่อให้การด าเนินงาน
ของพิพิธภณัฑก์ารเกษตรเฉลิมพระเกียรติบรรลุวตัถุประสงค ์

2) เสนอรายงานประจ าปีเก่ียวกับผลการด าเนินงานด้านต่างๆ  ของ  
พิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งรายงานการเงินและการบญัชีตลอดจนเสนอแผนการ
เงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

3) เสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการปรับปรุงกิจการและการด าเนินงานของ 
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ  ให้ มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อ
คณะกรรมการ 

4) คณะกรรมการได้ด าเนินการสรรหาและแต่งตั้ง  นางจารุรัฐ  จงพุฒิศิริ 
เป็นผูอ้  านวยการพิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติและไดด้ าเนินการจดัจา้งเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีตัง่
แต่วนัท่ี  3  เมษายน  พ.ศ. 2553 
 

2.3  งำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

พรพิมล  หรรษาภิรมยโ์ชค  (2550)  การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ  พบวา่  ผลการศึกษา  วเิคราะห์  และสังเคราะห์เอกสารรายงานค ารับรองการปฏิบติัราชการ 
มีขั้นตอนการสร้างและการแสวงหาความรู้กบัขั้นตอนการประมวลและกลัน่กรองความรู้มีวิธีการ
คลา้ยกนั  หน่วยงานส่วนใหญ่ใหผู้เ้ช่ียวชาญประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของความรู้  ขั้นตอน
การเขา้ถึงขอ้มูลคลา้ยกบัขั้นตอนการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้  แต่ผูอ้  านวยการจดัการความรู้ส่วน
ใหญ่เห็นวา่เป้าหมายของการจดัการความรู้ภาครัฐตอ้งมุ่งเนน้การน าความรู้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์
ในหน่วยงาน  บุคลากรตอ้งสามารถน าความรู้ไปใชพ้ฒันาตนเองได ้ ตอ้งจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน
จากการสร้างและพฒันาความรู้วิชาการใหม่ๆ  และผูท้รงคุณวุฒิด้านการจัดการความรู้เห็นว่า
ขั้นตอนการน าความรู้ไปใชเ้ป็นขั้นตอนส าคญัของรูปแบบและให้ลดขั้นตอนโดยการรวมขั้นตอน
การประมวลและกลัน่กรองเขา้กบัขั้นตอนการสร้างความรู้ใหเ้ป็นขั้นตอนการสร้างความรู้   
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สลิตตา  ลายลิขิต (2547)  กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดเพื่อสร้างตราสินคา้องค์กรของ
บริษทัท่ีแปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจ  กบัการรับรู้และทศันคติของผูบ้ริโภค  พบวา่  1)  กลยุทธ์การ
ส่ือสารการตลาดเพื่อสร้างตราสินคา้องค์กรของบริษทัท่ีแปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจจะนิยมใช้กล
ยุทธ์การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองคก์รท่ีมีความสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ขององคก์ร  โดยนิยมใช้
โฆษณาองค์กรผ่านส่ือสารมวลชน  ประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรมและเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม 
ประกอบกบัการใช้อาคาร  ศูนยบ์ริการลูกคา้  และ  พนักงานในการส่งมอบตราสินคา้องค์กรท่ีมี
ความแข็งแกร่งท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ท่ีดีและมีทศันคติท่ีดีต่อบริษทั,  2)  กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่มีการรับรู้ต่อบริษทั  ปตท.  สูงกวา่บริษทั  ทศท.,  และ  3)  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดี
ต่อบริษทั  ปตท.  มากกวา่บริษทั  ทศท. 

วิทวสั  เอกอศัดร (2553)  โอกาสและกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษทัน าเท่ียวเชิงนิเวศใน
กรุงเทพมหานคร  พบวา่  ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัน าเท่ียว
เชิงนิเวศทั้ง   คือ  การจดัโปรแกรมน าเท่ียวน่าสนใจ  ความสามารถจดัหามคัคุเทศก์ท่ีให้ความรู้ไดดี้ 
การมีโปรแกรมน าเท่ียวให้เลือกหลากหลาย ความมีช่ือเสียง  ภาพพจน์ท่ีดี  ความสามารถในการ
จดัหาอุปกรณ์เฉพาะต่างๆ  ในการท่องเท่ียวไดดี้ ความสามรถในการจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวก
ไดดี้  ความปลอดภยัจากการเดินทางกบับริษทัน าเท่ียว และความร่วมมือ  การสนบัสนุนยอมรับจาก
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  การตดัสินใจเลือกใช้บริการระดบัสูงของกลุ่มบุคคลทัว่ไป  และ
กลุ่มลูกคา้ของบริษทัน าเท่ียวเชิงนิเวศมีความตอ้งการต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศใกลเ้คียงกนัในเร่ือง
ของช่วงเวลาในการท่องเท่ียว ระยะเวลาในการท่องเท่ียว  ค่าใช้จ่ายส่วนตวัในการท่องเท่ียวต่อวนั  
แหล่งขอ้มูลในการท่องเท่ียว  พฤติกรรมในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีแตกต่างกนัในเร่ืองกิจกรรม
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  คือ  กลุ่มบุคคลทัว่ไปฯ  เลือกท่ีจะชมสถานท่ีทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม
มากท่ีสุด   

สฤษฎพ์นธ์   กองเป็ง  (2554)  การจดัการเชิงกลยทุธ์เพื่อการท่องเท่ียว  กรณีศึกษา  :  สถานี
วิจยัเกษตรหลวงอินทนนท์   พบว่า   กลยุทธ์องค์กรใชก้ าหนดทิศทางของบริษทั  โดยกลยุทธ์ท่ีใช้
ประกอบดว้ย  1)  การเจริญเติบโต  (Growth  Strategies)  ท่ีมุ่งสู่การขยายภายนอก  (Diversification) 
โดยการเพิ่มธุรกิจใหม่ท่ีสัมพนัธ์กบัธุรกิจเดิม  (Concentric  Diversification)   2)  กลยุทธ์ระดบั
ธุรกิจ  ไดส้ร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  (Concentric  Advantage) โ ดยใชค้วามช านาญใน
ธุรกิจเดิม  (Experience  Marketing)  และ  3)  กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง  (Differentiation  
Strategy)  เป็นการสร้างความไดเ้ปรียบในทางการแข่งขนั  โดยการยึดถือประโยชน์หรือคุณค่าท่ี
ลูกคา้ตอ้งการเป็นหลกั  นอกจากน้ีแผลกลยุทธ์ระดบัหน้าท่ีส าหรับการท่องเท่ียวมีการวางกลยุทธ์
ดึงดูดลูกคา้ผูรั้กธรรมชาติ  ในการท่ีจะไดม้าท ากิจกรรมท่ามกลางธรรมชาติ  แนวทางพฒันา  ไดแ้ก่  
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1)  แนวทางการจดัการสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เป็นแหล่งศึกษาตามอธัยาศยั หรือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิต  2)  แนวทางการจดัการสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เป็นแหล่งเรียนรู้  ความคิด  
วิชาการและประสบการณ์  และ  3)  แนวทางการจดัการสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เป็นแหล่ง
สร้างความคิดเกิดอาชีพใหม่สู่ความเป็นสากลการพฒันาอาชีพ 

มาฆวดี   บุญสมบติั  (2552)  การศึกษาแนวทางการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์พลเรือเอก 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์  กรมหลวงชุมพรเขตอุดม  พบว่า  ผูเ้ข้าชม
พิพิธภัณฑ์ฯ  ส่วนใหญ่ให้ความสนใจในส่ิงของท่ีจัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์และมีความ
ประทบัใจในการบรรยายของเจา้หนา้ท่ีประจ าพิพิธภณัฑ์เป็นอยา่งมาก  และมีความคิดเห็นวา่ควรมี
การปรับปรุงและพฒันาพิพิธภณัฑ์ในหลายๆ ดา้น  ไดแ้ก่  การเนน้ดา้นการประชาสัมพนัธ์ การจดั
แสดงส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ  และการน าเทคโนโลยีมาช่วยเป็นส่ือในการน าเสนอ   รวมถึงการเพิ่ม
ส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ข้าชมพิพิธภัณฑ์ให้มากข้ึน  เช่น ป้ายบอกทางท่ีชัดเจนหรือป้าย
ประชาสัมพนัธ์  เพิ่มจ านวนส่ิงของเคร่ืองใช้ของพระองค์ท่านท่ีจดัแสดงภายในอาคารและการน า
เทคโนโลยีมาช่วยเป็นส่ือในการน าเสนอ  การปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณโดยรอบอาคารพิพิธภณัฑ ์ 
โดยการปลูกไมด้อกไมป้ระดบัแทนตน้ไมใ้หญ่  ควรให้ความส าคญักบัการคดัเลือกบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นเจา้หน้าท่ีประจ าพิพิธภณัฑ์รวมถึงการขอรับการสนับสนุนในด้าน
ต่างๆ  เช่น  การประชาสัมพนัธ์  การมีส่วนร่วมหรือแหล่งเงินทุนจากหน่วยงานอ่ืนและประชาชน
ในพื้นท่ีใหม้ากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
 

2.4  กรอบแนวคดิในกำรวจิัย 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยัเร่ืองการจดัการเชิงกลยุทธ์: ศึกษากรณี  ส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ  (องคก์ารมหาชน)  ผูว้ิจยัไดท้  าการทบทวนการจดัการเชิงกลยุทธ์  พบวา่ปัจจยั
สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกจะมีผลต่อการก าหนดกลยทุธ์  และการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัท่ี
จะท าใหพ้ิพิธภณัฑก์ารเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีชีวติ 
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ภาพที ่2.17  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 



 
บทที ่3 

 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
การศึกษาวิจยัเร่ืองการจดัการเชิงกลยุทธ์: ส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

(องคก์ารมหาชน)  มีระเบียบวธีิวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 

3.1  วธิีวจิัยทีใ่ช้ 
 
การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative   Research)   ขอ้มูลเชิงลึกท่ี

ชดัเจนและรอบคอบ   โดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลท่ีหลากหลายเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ 
ประกอบดว้ยการศึกษาเอกสาร  (Documentary Study) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participation  
Observation)   และการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth  Interview) 

 

3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีศึ่กษา 
  

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา  คือ  กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อพิพิธภณัฑ์ส านกังานเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ  (องคก์ารมหาชน)  คือ  ผูใ้หข้อ้มูลหลกั  (Key  Information)  เชิงคุณภาพ  โดยใช้
วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง  (Purposive  sampling)  สามารถแบ่งออกได ้ 2  กลุ่ม  ดงัน้ี 

3.2.1 กลุ่มบุคลากรในองคก์าร  คือ  เจา้หน้าท่ีส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
(องค์การมหาชน)  เป็นเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพด้วยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participation  
observation)  ในการประชุมเชิงปฏิบติัการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  จ  านวน  22  คน 

3.2.2 กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในองคก์าร  คือ  บุคคลตวัแทนของศูนยก์ารเรียนรู้เครือข่าย
พิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth  Interview)  จ  านวน  11  คน 
ประกอบดว้ย 

1) ตวัแทนศูนยเ์ครือข่ายฯ  ภาคเหนือ  จงัหวดัเชียงใหม่  จ  านวน  1  คน 
2) ตวัแทนศูนยเ์ครือข่ายฯ  ภาคใต ้ จงัหวดัชุมพร  จ านวน  1  คน 
3) ตวัแทนศูนยเ์ครือข่ายฯ  ภาคเตะวนัออก  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  จ  านวน  1  คน 
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4) ตวัแทนศูนยเ์ครือข่ายฯ  ภาคเหนือ  จงัหวดันครราชสีมา  จ  านวน  1  คน 
5) ตวัแทนศูนยเ์ครือข่ายฯ  ภาคตะวนัออก  จงัหวดัจนัทบุรี  จ  านวน  1  คน 
6) ตวัแทนศูนยเ์ครือข่ายฯ  ภาคเหนือตอนล่าง  จงัหวดัก าแพงเพชร จ านวน 1 คน 
7) ตวัแทนศูนยเ์ครือข่ายฯ  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  จงัหวดัสกลนคร  จ  านวน  1 คน 
8) ตวัแทนศูนยก์ารเรียนรู้ฯ  จงัหวดัเชียงใหม่  จ  านวน  1  คน 
9) ตวัแทนศูนยก์ารเรียนรู้ฯ  จงัหวดัน่าน  จ  านวน  1  คน 
10) ตวัแทนศูนยก์ารเรียนรู้ฯ  จงัหวดัยโสธร  จ  านวน  1  คน 
11) ตวัแทนวทิยากรถ่ายทอดองคค์วามรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 2 คน 
 

3.3  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 
3.3.1 การศึกษาเอกสาร  (Documentary  Study) 
3.3.2 แบบสัมภาษณ์  ไดใ้ชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูมี้ส่วน ไดเ้สียในองคก์าร  เป็นการ

ก าหนดประเด็นค าถามปลายเปิดซ่ึงไดเ้ตรียมไวล่้วงหนา้โดยจะเร่ิมตน้ขั้นตอน  เตรียมการสัมภาษณ์   
ขั้นตอนสัมภาษณ์  ขั้นตอนจดบนัทึก  และขั้นตอนปิดการสัมภาษณ์ 

3.3.3 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  ในการสนาทนากลุ่มการจดัท ากลยุทธ์ของเจา้หนา้ท่ี
ส านกังานพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  (องคก์ารมหาชน) 

  

3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ  สามารถแบ่งออกเป็น 
3.4.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ  (Primary  Data)  มีรายละเอียดการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1) การแนะน าตวั  ในการการสัมภาษณ์กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อองค์การ และอธิบาย
วตัถุประสงคก์ารสัมภาษณ์ใหช้ดัเจน 

2) การใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียง  (Tape Recording)  ใชส้ าหรับเป็นเคร่ืองมือบนัทึกเสียง
การสัมภาษณ์เชิงลึก  และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 

3.4.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ  
เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารการด าเนินงาน  การจดัการเชิงกลยุทธ์ของส านกังาน

พิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  (องค์การมหาชน)  ร่วมทั้งส่ิงพิมพ์ต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้อง เช่น  
บทความ  เอกสาร  หนงัสือ  วารสาร  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเวบ็ไซต ์ เป็นตน้ 
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3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล  
  

วิจยัจะด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาโดยยึดการวิเคราะห์  จ  าแนกชนิดขอ้มูล 
(Typological  Analytic)  คือ  การจ าแนกประเด็นการวิเคราะห์จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์  และ
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  เพื่อน ามาวเิคราะห์ประกอบเป็นขอ้สรุปเบ้ืองตน้วา่ขอ้เปรียบเทียบ
ท่ีน่าจะเป็นค าตอบส าคญั  (Key  Word)   เพื่อสร้างเป็นขอ้สรุป  (Summary  Making) 

  
3.6  ตัวแปรและนิยามปฏบิัติ 
 

3.6.1 ตวัแปรตาม  (Dependent  Variables)  ไดแ้ก่  การจดัการเชิงกลยุทธ์ของส านกังาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (องค์การมหาชน)  เพื่อพฒันาพิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิม      
พระเกียรติฯ  เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีชีวติ 

3.6.2 ตวัแปรอิสระ  (Independent  Variables)  
1) ปัจจยัภายนอก  ไดแ้ก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  ประชาชน  เครือข่าย

พิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติ   และภาคีความร่วมมือ 

2) ปัจจยัภายใน  ไดแ้ก่  บุคลากรในองคก์าร  วฒันธรรมองคก์าร  การควบคุมการ
ปฏิบติังาน  กิจกรรมการเรียนรู้  และการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นเกษตรมีหลกัสูตรท่ี
หลากหลาย  นิทรรศการ และฐานการเรียนรู้แปลงตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียง 

3.6.3 นิยามปฏิบติั  
1) การจัดการเชิงกลยุทธ์ของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

(องค์การมหาชน)  เพื่อพฒันาพิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีชีวิต 
หมายถึง  ผลของความส าเร็จในการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั 

2) ปัจจยัภายนอก  หมายถึง  โอกาส  (Opportunities)  และอุปสรรค  (Threats) เป็น
ภาวะคุกคามจากสภาพแวดลอ้มภายนอก  ประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้มทัว่ไป  (General  Environment)  
และสภาพแวดลอ้มในการด าเนินงาน  คือ  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั  
ไดแ้ก่  หน่วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชน  ประชาชน  เครือข่ายพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ  

และภาคีความร่วมมือ  เป็นตน้ 
3) ปัจจยัภายใน  หมายถึง  จุดแข็ง  และจุดอ่อน  ในการก าหนดทิศทางหรือภารกิจ

หลกัให้สามารถเขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ  คือ  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จใน
การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั  ไดแ้ก่  บุคลากรในองคก์าร  วฒันธรรมองคก์าร  การควบคุมการปฏิบติังาน 

กิจกรรมการเรียนรู้  และการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรมีหลกัสูตรท่ีหลากหลาย 

นิทรรศการ  และฐานการเรียนรู้แปลงตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้ 
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3.7 ค าถามการวจิัย 
 
ตารางที ่3.1  ค  าถามการวจิยั 
 

วตัถุประสงค์การ
วจัิย 

ค าถามการวจัิย เคร่ืองมือในการวจัิย 

1) เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ก า ร
จดัการเชิงกลยุทธ์ของ
ส านักงานพิพิธภัณฑ์
เ ก ษ ต ร เ ฉ ลิ ม พ ร ะ
เ กี ย ร ติฯ  (องค์ก า ร
มหาชน) 

1.1) กระบวนการจัดท าแผนเชิงกลยุทธ์ของ
ส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
เป็นอยา่งไร 
1.2) การก าหนดกลยุทธ์และผลการขบัเคล่ือนกล
ยุทธ์ไปปฏิบัติของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นอยา่งไร 

1.1) การศึกษาเอกสาร 

2) เ พ่ือศึกษาปัจจัย
สภาพแวดลอ้มภายใน 
(จุดแขง็ จุดอ่อน) และ
ภ า ยนอก  ( โ อก าส 
อุปสรรค) ท่ีส่งผลต่อ
ส านักงานพิพิธภัณฑ์
เ ก ษ ต ร เ ฉ ลิ ม พ ร ะ
เ กี ย ร ติฯ  (องค์ก า ร
มหาชน) 

2.1) ท่านคิดวา่ปัจจยัภายนอกท่ีเป็นโอกาสและ
อุปสรรคในการด าเนินงานของส านักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คืออะไร 
เพราะอะไร 
2.2) ท่านคิดว่าปัจจยัภายในท่ีเป็นจุดแข็งและ
จุด อ่อนในการด า เ นินงานของส านักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คืออะไร
และเพราะอะไร 

2.1) การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม 
2.2) การสมัภาษณ์เชิงลึก 

3) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการน ากลยทุธ์ของ
ส านกังานพิพิธภณัฑ์
เกษตรเฉลิมพระ
เกียรติฯ (องคก์าร
มหาชน) ไปปฏิบติั 

3.1) ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ว่า ปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
เ ป็นปัจจัย ท่ี ส่ งผลต่อความส า เ ร็ จในการ
ด าเนินงานของพิพิธภณัฑ ์เพราะไร 

1) หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  
2) ประชาชนท่ีใชบ้ริการสินคา้และ

กิจกรรม 

3) เครือข่ายพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

4) ภาคีความร่วมมือ 

5) บุคลากร 

3.1) การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม 
3.2) การสมัภาษณ์เชิงลึก 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 
วตัถุประสงค์การ

วจัิย 
ค าถามการวจัิย เคร่ืองมือในการวจัิย 

 6) สถานท่ี 
7) การปฏิบติังาน 
8) กิจกรรมการเรียนรู้มีหลกัสูตร

หลากหลาย 
9) การฝึกอบรมถ่ายทอดองคค์วามรู้

ดา้นเกษตร 
10) ฐานการเรียนรู้ แปลงตน้แบบ

เศรษฐกิจพอเพียง 
11) นิทรรศการ 
12) องคค์วามรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
13) สินคา้และบริการ 

3.2) ใหท้่านจดัระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ี
มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของ
พิพิธภณัฑโ์ดยให้คะแนนความส าคญัตั้งแต่ 1 
– 5 คะแนน 

 

4) เ พ่ื อ เ ส นอ แน ว
ทางการจัดการเชิงกล
ยุ ท ธ์ ในกา รพัฒน า
พิพิธภัณฑ์การเกษตร
เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ท่ีมีชีวิต 

4.1) ท่านมีข้อเสนอหรือแนวทางการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ เพ่ือพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีชีวิต 
หรือไม่ อยา่งไร 

4.1) การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม 
4.2) การสมัภาษณ์เชิงลึก 

 

 



 

 

บทที ่4 
 

 ผลการศึกษา 

 
จากการศึกษาการจดัการเชิงกลยุทธ์ของส านักงานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

(องคก์ารมหาชน)  มีวตัถุประสงคข์องการวจิยั  ดงัน้ี  
1) เพื่อศึกษาการจดัการเชิงกลยุทธ์ของส านักงานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

(องคก์ารมหาชน) 
2) เพื่อศึกษาปัจจยัสภาพแวดล้อมภายใน  (จุดแข็ง  จุดอ่อน)  และภายนอก  (โอกาส  

อุปสรรค)  ท่ีส่งผลต่อส านกังานพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  (องคก์ารมหาชน) 
3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการน ากลยทุธ์ของส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตร

เฉลิมพระเกียรติฯ  (องคก์ารมหาชน)  ไปปฏิบติั 
4) เพื่อเสนอแนวทางการจดัการเชิงกลยุทธ์ในการพฒันาพิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิมพระ

เกียรติฯ  ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีชีวติ 
 

4.1 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของส านักงานพพิธิภัณฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรติฯ   
       (องค์การมหาชน) 
   

การศึกษาการจดัการเชิงกลยทุธ์ของส านกังานพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (องคก์าร
มหาชน)  ผูว้ิจยัไดต้ั้งค  าถามวิจยั  ดงัน้ี  1)  กระบวนการจดัท าแผนเชิงกลยุทธ์ของส านกังานพิพิธภณัฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  2)  การก าหนดกลยุทธ์  และ  3)   ผลการขบัเคล่ือนกลยุทธ์ไปปฏิบติัของ
ส านกังานพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  ตลอดจน  4)  ไดส้อบถามความคิดเห็นของเจา้หนา้ต่อ
การจดัการเชิงกลยุทธ์ของส านักงานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ (องค์การมหาชน)  ผล
การศึกษาพบวา่  

ส านักงานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  (องค์การมหาชน)  ได้ปรับเปล่ียนการ
บริหารงานจากระบบราชการเป็นรูปแบบองคก์ารมหาชน มีหนา้ท่ีในการบริการสาธารณะ เผยแพร่
พระเกียรติคุณและพระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร  ปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง  นวตักรรม  และภูมิปัญญาสังคมเกษตร  ตลอดจนตอ้งพึ่งพาตนเองได ้ ดว้ยการ
สร้างรายไดจ้ากิจกรรมและทรัพยากรของส านกังาน  แต่ไม่มีวตัถุประสงค์มุ่งแสวงหาก าไรเป็น
หลกั เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค์  ส านกังานจึงตอ้งบริหารงานเชิงกลยุทธ์ดว้ย
การศึกษาปัจจยัสภาพแวดล้อมท่ีมีต่อการก าหนดเป้าหมาย  ทิศทาง  กลยุทธ์  เพื่อให้พิพิธภณัฑ์
การเกษตรฯ  เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีชีวิต  ดังภาพกระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ของส านักงาน
พิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  (องคก์ารมหาชน)  ซ่ึงสามารถอธิบายผลไดด้งัน้ี 
 

 
 
ภาพที ่4.1  กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ส านกังานพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
                   (องคก์ารมหาชน) 
 

4.1.1 การศึกษาขอ้มูลและปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการจดัการเชิงกลยุทธ์ ส านกังาน
ได้ท าการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน  ดงัน้ี  1)  พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งส านกังาน
พิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั  (องคก์ารมหาชน)  พ.ศ. 2552  2)  
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงพระราชทานในโอกาส
ต่างๆ  รวมทั้งพระราชด ารัสอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  3)   พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเศรษฐกิจพอเพียง  และทฤษฎีใหม่  ซ่ึงพระราชทานในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  
ตั้งแต่ปี 2530-2552  4)  เศรษฐกิจพอเพียง  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  2549  (ประมวลและกลัน่กรองจากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว  ซ่ึง
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พระราชทานในโอกาสต่างๆ  และไดน้ าความกราบบงัคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท
แล้ว  ทรงพระกรุณาปรับปรุงแกไ้ข  และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาต  
ตามท่ีขอพระมหากรุณา  ตามหนงัสือท่ี รล 0003/1888 ลงวนัท่ี 29 พฤศจิกายน  2542  ส านกัราช
เลขาธิการพระบรมมหาราชวงั กทม.)  5)  พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเกษตรซ่ึงพระราชทานในโอกาสต่างๆ  6)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  ปี 2550  7)  
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 10  8)  แผนพฒันาการเกษตรในช่วงแผนพฒันาฯ  
ฉบบัท่ี  10  9)  แผนบริหารราชการแผน่ดิน  พ.ศ. 2552-2554  10)  ค  าแถลงนโยบายรัฐบาล  เม่ือ
วนัท่ี  29  ธนัวาคม  พ.ศ. 2551  11)  ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และ 12)  นโยบาย
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

นอกจากนั้นยงัได้ส ารวจและประเมินสภาพทรัพยากรและอาคาร  สถานท่ี  ในพื้นท่ี
ประมาณ  500  ไร่  พบวา่  มี  1)  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  9  อาคาร  2)  อาคารพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ า 3)  
อาคารเรือนไทย  4  ภาค  4)  อาคารเรือนพกั  2 อาคาร 5)  ช้ินงานและระบบจดัแสดงภายในอาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ  6)  ช้ินงานและกระบวนการจดัแสดงภายนอกอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  7)  ระบบการ
ท าความเยน็ภายในอาคาร 8)  ระบบน ้า ระบบไฟฟ้า  9)  ภูมิทศัน์ สภาพการใชพ้ื้นท่ี และตน้ไมต่้างๆ  
10)  โรงเรือนสาธิตเก่ียวกบั  พืช  สัตว ์ ประมง  11)  พื้นท่ีจดัแสดงนอกอาคาร  12)  พื้นท่ีนอก
อาคารพิพิธภณัฑ์  สระน ้ าและคลองน ้ าต่างๆ  หลงัจากการส ารวจ พบวา่ทรัพยากรอยูใ่นสภาพเก่า  
ช ารุด  บกพร่อง  ท่ีตอ้งบูรณะ  ฟ้ืนฟู  ซ่อมแซมปรับปรุง  จดัสร้าง  จดัซ้ือ  จดัท าเน้ือหาและพฒันา
รูปแบบใหส้มสมยัสอดคลอ้งกบัสถานการณ์และวตัถุประสงคข์อง  พกฉ. 

4.1.2 การศึกษาวเิคราะห์  SWOT  การก าหนดแผนแม่บทและโครงสร้างงานส านกังานได้
ด าเนินการจดัประชุมวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้  เพื่อก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  ทิศทางการด าเนินการ 
โดยกระบวนการวิเคราะห์กลยุทธ์  SWOT  รวม  4  คร้ัง  และจดัประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าร่าง
แผนแม่บทและแผนยทุธศาสตร์  ดงัน้ี  1)  การจดัประชุมทีมบริหาร  และทีมปฏิบติังาน พกฉ.  เพื่อ
ก าหนดวิสัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  โครงการ  กิจกรรม  2)  จดัท าแผน
แม่บท  และกรอบยุทธศาสตร์ น าเสนอคณะกรรมการในการประชุมคร้ังท่ี  1/2552  วนัพุธท่ี  12  
สิงหาคม  2552  3)  จดัตั้งคณะท างานส านกังานฯ  จดัท าแผนแม่บทและกรอบแผนยุทธศาสตร์ของ
ส านกังานฯ  (30  กนัยายน  2552)  4)  จดัประชุมท าการ  ทบทวน  และปรุงแผนยุทธศาสตร์ท่ีเสนอ
คณะกรรมการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2552  วนัพุธท่ี  2  ธนัวาคม  2552  5)  การจดัท าร่างแผนแม่บท
และแผนยุทธศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุงเพิ่มเติม)  ท่ีเสนอคณะกรรมการในการประชุมคร้ังท่ี  5/2552  
วนัพุธท่ี  2  ธันวาคม  2552  6)  ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อการปรับปรุงและพฒันาร่างแผนแม่บท
และแผนยุทธศาสตร์  โดยเชิญคณะกรรมการ  นกัวิชาการ  และคณะท างาน เขา้ร่วมการประชุม วนัท่ี  
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12-14  กุมภาพนัธ์  2553 7)  การน าเสนอร่างแผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์ให้คณะกรรมการ  
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี  3/2553  วนัศุกร์ท่ี  16 กรกฎาคม  2553  8)  ปรับปรุง
แผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์ตามมติคณะกรรมการคร้ังท่ี  3/2553  วนัศุกร์ท่ี  16  กรกฎาคม  
2553  9)  น าเสนอแผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์ให้คณะกรรมการ พิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการคร้ังท่ี  4/2553  วนัพฤหสับดีท่ี  26  สิงหาคม 2553 โดยมีรายละเอียดแผนแม่บทดงัน้ี  

4.1.2.1 วสิัยทศัน์  
เป็นองค์การเพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสังคมเกษตรไทยให้พฒันาอย่างย ัง่ยืนบน

พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในรูปแบบพิพิธภณัฑมี์ชีวติ 
4.1.2.2 พนัธกิจ  

1)   เผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั   

2)   เป็นศูนยก์ลางการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร 
3)  เป็นสถาบนัการเรียนรู้ภูมิปัญญาและนวตักรรมการเกษตร 
4)    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีความร่วมมือในกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบั  

พกฉ. 
4.1.2.3 เป้าประสงค ์  

1)   เชิดชูและเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอจัฉริยภาพด้านการเกษตรของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัใหเ้ป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวาง  

2) เกิดเครือข่ายเพื่อพัฒนายกระดับและขยายผลการน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นภาคการเกษตร  

3)   ประชาชนไดเ้รียนรู้ภูมิปัญญาและนวตักรรมการเกษตร 
4.1.2.4 ยทุธศาสตร์ และกลยทุธ์  
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
กลยทุธ์ท่ี 1  เชิดชูและเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอจัฉริยภาพกษตัริย์เกษตร

ศึกษารวบรวมข้อมูล  ประวติัองค์ความรู้พระราชกรณียกิจพระบรมราโชวาทพระราชด ารัส
โครงการพระราชด าริพระอจัฉริยภาพ  และผลงานอนัเน่ืองจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาค
การเกษตร 

1) เผยแพร่และจดัแสดง  แนวคิดองค์ความรู้พระราชกรณียกิจ พระราช
ด ารัสพระบรมราโชวาทโครงการพระราชด าริเผยแพร่เชิดชูพระเกียรติคุณ  พระวิริยภาพ พระ
อจัฉริยภาพ  หลกัการทรงงาน  ผลงานอนัเน่ืองจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรจดั
แสดงวิวฒันาการเกษตรไทย  เศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร  และนวตักรรมเกษตรเศรษฐกิจ
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พอเพียง  จดัมหกรรม  และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายผูน้ า
เกษตรเฉลิมพระเกียรติ  และภาคีความร่วมมือต่างๆ  ทั้งในอาคาร/นอกอาคาร  ศูนยภ์าค  และการจดั
นิทรรศการหมุนเวยีน  นิทรรศการสัญจร 

กลยทุธ์ท่ี 2  สืบสานภูมิปัญญาของแผน่ดิน 
1) เผยแพร่และจดัแสดงกรณีศึกษาผลงานตวัอยา่งท่ีประสบความส าเร็จอนั

เน่ืองจากการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นภาคการเกษตร  
2) เผยแพร่และจดัแสดงตวัอย่างท่ีประสบความส าเร็จในด้านนวตักรรม

การเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยทุธ์ท่ี 3  ตน้แบบนวตักรรม 

1) จดัแสดงชุมชนพอเพียงดว้ยวิถีเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  4  ภาค  ภาค
กลาง  ภาคเหนือ  ภาคใต ้ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

2) จดัแสดงนวตักรรมการเกษตรเพื่อเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นวตักรรม
ด้านพืช  นวตักรรมชีวภาพ  นวตักรรมด้านพลังงาน  นวตักรรมด้านน ้ า  นวตักรรมเคร่ืองมือ
เคร่ืองจกัรกลการเกษตร  นวตักรรมท่ีอยูอ่าศยั  และนวตักรรมประยกุตก์ารเกษตรต่างๆ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยทุธ์ท่ี 4   เครือข่าย  และภาคีความร่วมมือ 

1) สร้างและประสานเครือข่ายขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงจดัตั้งเครือข่าย
ผูน้ าเกษตรเฉลิมพระเกียรติศูนยภ์าค  และภาคีความร่วมมือ  เพื่อเป็นศูนยก์ลางการเผยแพร่พระ
เกียรติคุณและพระอจัฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  และเช่ือมโยงการเรียนรู้ ประสานงาน
และขบัเคล่ือนเครือข่ายผูน้ าเกษตรเฉลิมพระเกียรติและภาคีความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจพอเพียงภาค
การเกษตร  และนวตักรรมการเกษตร 

2) จดักระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพฒันายกระดบัขยายผลเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลยทุธ์ท่ี 5  การมีส่วนร่วมพฒันาพิพิธภณัฑ ์
1) จดักิจกรรมระดมความร่วมมือและทรัพยากรเพื่อพฒันาพิพิธภัณฑ์

การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
กลยทุธ์ท่ี 6  เรียนรู้วชิาของแผน่ดิน 

1) จดักระบวนการเรียนรู้หลักสูตรองค์ความรู้พื้นฐานเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียงหลกัสูตรประยกุตอ์งคค์วามรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  

2) ถ่ายทอดและฝึกปฏิบติันวตักรรมการเกษตร 
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ยทุธศาสตร์ท่ี 3  สร้างสรรคภ์ูมิปัญญา  และนวตักรรมเกษตรไทย 
กลยทุธ์ท่ี 7  พฒันาองคค์วามรู้ 

1) ศึกษา  รวบรวม  วิจัยและพัฒนาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงภาคการเกษตรและนวตักรรมการเกษตร 

2) ศึกษาวิจยั  เพื่อสร้างและพฒันาองค์ความรู้จากผูน้ าเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียงและเวทีถ่ายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

กลยทุธ์ท่ี  8  สรุปบทเรียนและประสบการณ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
1) ประชุมสรุปบทเรียนและประสบการณ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงแห่งชาติ 
2) ประชุมเชิงวชิาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรแห่งชาติ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4  การตลาดเชิงรุก 
กลยทุธ์ท่ี 9  การประชาสัมพนัธ์ 

1) ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกจดัท าแผนประชาสัมพนัธ์ระยะสั้นและระยะยาว
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นส่ือมวลชนจดันิทรรศการ/ประชุม  สัมมนา 

กลยทุธ์ท่ี 10  การตลาด 
1) จดัท าแผนการตลาดระยะสั้ นระยะยาวการวิจยัการตลาด  การพฒันา

ธุรกิจจดัท าแผนการตลาด 
2) จดัตลาดนดัชุมชนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกบัภาคีความร่วมมือและ

เครือข่ายผูน้ าเกษตรเฉลิมพระเกียรติจดัตลาดนดัสินคา้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการจ าหน่าย
ผลผลิตและผลิตภณัฑ์สร้างรายได้และตอบสนองความต้องการสินคา้จดัเวทีแสดงผลงาน และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้  และประสบการณ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งนวตักรรม
การเกษตรจดัเวทีเช่ือมประสาน  ระหว่าง  พกฉ.  เครือข่ายผูน้ าเกษตรเฉลิมพระเกียรติ  ภาคีความ
ร่วมมือและผูส้นใจเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

3) สร้างรายไดจ้ากทรัพยากรและกิจกรรมส านกังาน 
ยทุธศาสตร์ท่ี 5  การบริหารจดัการ 
กลยทุธ์ท่ี 11  การบริหารจดัการท่ีดี 

1) บริหารจดัการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการอ านวยการสนบัสนุน
ให้สามารถบริหารจดัการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดพฒันาระบบงานพฒันาบุคลากรและ
ประหยดัพลงังานและใชพ้ลงังานทดแทน 

4.1.2.5 โครงสร้างงานส านกังานพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (องคก์ารมหาชน) 
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ภาพที ่4.2  โครงสร้างงานส านกังานพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  (องคก์ารมหาชน) 
 

การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัของส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (องคก์าร
มหาชน) ดงัน้ี 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ประกอบดว้ย  1)  กล
ยุทธ์เชิดชูและเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอจัฉริยภาพกษตัริยเ์กษตร 2) กลยุทธ์สืบสานภูมิ
ปัญญาของแผน่ดิน  และ  3)  กลยทุธ์ตน้แบบนวตักรรม  การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั  พบวา่  ส านกังาน
พิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  (องคก์ารมหาชน)  ไดจ้ดัสร้างและปรับปรุงพิพิธภณัฑ์ภายใน
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  5   ประกอบดว้ย  พิพิธภณัฑ์ในหลวงรักเรา  ชั้นท่ี  1  จดัแสดงพระเกียรติ
คุณ  และพระอจัฉริยภาพดา้นการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  จ  านวน  10  นิทรรศการ  
ดงัน้ี  1)  พระราชพิธีในวิถีเกษตร น าเสนอพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั  2)  กษตัริย์
เกษตร น าเสนอพระราชประวติัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  และโรงภาพยนตร์  3  มิติ  3)  
หลกัการทรงงาน  น าเสนอหลกัการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั  23  ขอ้  4)  หวัใจใฝ่
เกษตร  น าเสนอวถีิการเกษตร  5)   ตามรอยพ่อ อยูอ่ยา่งพอเพียง  น าเสนอพระราชจริยวตัร วิ ถีแห่ง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  6)  วิถีเกษตรของพ่อ น าเสนอพระอจัฉริยภาพดา้นการจดัการ  ดิน  น ้ า  
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ป่า  คน  และศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  7)  นวตักรรมของพ่อ  น าเสนอ
ผลงานดา้นลิขสิทธ์ิ  สิทธิบตัร  พระราชนิพนธ์  8)  ภูมิพลงัแผน่ดิน  น าเสนอช่วงสมยัในการทรงงาน  
9)  น ้ าคือชีวิต  น าเสนอพระอจัฉริยภาพการบริหารจดัการน ้ า  และ  10)  ลานภูมิปัญญาแผ่นดิน 
น าเสนอภาพประติมากรรมพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และพิพิธภณัฑใ์นหลวงรักเรา  ชั้น  2   

 

 
 
ภาพที ่4.3  พิพิธภณัฑใ์นหลวงรักเรา ชั้นท่ี 1 
 

จดัแสดงวิถีแห่งการน้อมน าพระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
จ  านวน  5  นิทรรศการ  ประกอบดว้ย  1)  เกษตรไทยเกษตรโลก น าเสนออารยธรรมเกษตรไทย  
และอารยธรรมเกษตรโลก  2)  มหัศจรรยท์อ้งทุ่ง  น าเสนอวิถีการเกษตร  วิถีการหาอยู่หากินของ
เกษตรกรด้วยความเขา้ใจในธรรมชาติของดิน  น ้ า  ตน้ไม ้ และสัตว์  3)  น้อมน าค าพ่อสอน  
น าเสนอบุคคลท่ีน าแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  สู่การพฒันาตนเอง  และสังคม  4)  
นวตักรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง น าเสนอองค์ความรู้นวตักรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  5)  
สถาบนัเกษตรไทย  น าเสนอขอ้มูลสถาบนัเกษตร  ส่ือส่ิงพิมพใ์นรูปแบบ  E-book  ดา้นการเกษตร
จากอดีตถึงปัจจุบนั  
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ภาพที ่4.4  พิพิธภณัฑใ์นหลวงรักเรา ชั้นท่ี 2 
 

ตลอดจนได้จดัสร้างและปรับปรุงพิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
ประจกัษ ์ประกอบดว้ย  “พิพิธภณัฑ์นวตักรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง”  น าเสนอในรูปแบบฐาน
เรียนรู้ จ  านวน  8  ฐานเรียนรู้  ดงัน้ี  1)   เกษตรพอเพียงเมือง  น าเสนอการท าเกษตรของคนในเมือง  
การใชพ้ื้นท่ีขนาดเล็ก  การปลูกผกับนพื้นปูน  การท านาในบ่อซีเมนต ์ และวงบ่อซีเมนต ์  เป็นตน้  2)   
1  ไร่  พอเพียง  น าเสนอการท าเกษตรส าหรับคนท่ีมีพื้นท่ีจ  ากดัโดยการท าเกษตรผสมผสาน  ไดแ้ก่ 
การเพาะเห็ด  การใชโ้ซลาร์เซลลสู์บน ้า  การเล้ียงกระบือดว้ยฟางหมกั  การเผาถ่านคุณภาพสูง  ถ่าน
อดัแท่ง  การใช้เตาแก๊สชีวมวล  การเล้ียงหมูแบบเกษตรธรรมชาติ  (หมูหลุม)  การเล้ียงไก่แบบ
เกษตรธรรมชาติ  การสร้างบา้นดินตน้ทุนต ่า  การปลูกผกัอินทรียผ์กัพื้นบา้น  การท านาอินทรียด์ว้ย
วิธีหมกัฟางและการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  3)  บา้นดิน – บา้นฟาง  น าเสนอนวตักรรมการสร้าง
บา้นดินดว้ยตวัเองราคาไม่แพง  4)  บา้นทุ่งรังสิต  น าเสนอวถีิการท าเกษตรในพื้นท่ีขนาดเล็กให้เกิด
ประโยชน์เก้ือกูลกนั  ประกอบด้วยกิจกรรมท านา  ปลูกพืชผกั  การเล้ียงสัตว ์ การใช้พลังงาน
ทางเลือก  และกิจกรรมอ่ืนๆ  5)  แปลงนาอินทรีย ์การท านาโยนกลา้ น าเสนอนวตักรรมการท านา
แนวใหม่ท่ีประหยดัแรงงาน  6)  แปลงผกัอินทรียแ์ละผกัพื้นบา้น  น าเสนอรูปแบบการจดัการแปลง
ผกัพื้นท่ีขนาดใหญ่ดว้ยวิธีจดัการท่ีเขม้ขน้  7) โรงเล้ียงไส้เดือน  น าเสนอการก าจดัขยะอินทรีย ์ 8  
โรงปุ๋ยการผลิตปุ๋ยหมกัดว้ยวธีิการเติมอากาศ  น าเสนอรูปแบบการหมกัปุ๋ย ท่ีเกษตรกรสามารถมีปุ๋ย
ไวใ้ชไ้ดเ้ร็วเพียง  2 – 3  เดือน และพิพิธภณัฑก์ลางแจง้  “พิพิธภณัฑเ์กษตรตามรอยพอ่”  น าเสนอ 
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ภาพที ่4.5  พิพิธภณัฑน์วตักรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ในรูปแบบฐานเรียนรู้  5  ฐานเรียนรู้  ดงัน้ี  1)  สวนกลว้ยเฉลิมพระเกียรติฯ  86  สายพนัธ์ุ  น าเสนอ
ความหลากหลายของพนัธุกรรมกลว้ยในประเทศไทย   2)   แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต ์ 9  ไร่  
9  แสน  น าเสนอการท านา  1  ไร่  ไดเ้งิน  1  แสนบาท  ซ่ึงเป็นนวตักรรมการเกษตรท่ีเกิดจากการ
ประยกุตแ์นวพระราชด าริเกษตรทฤษฎี  3)  พลงังานไร้ฤดู  น าเสนอพลงังานทางเลือกจากพลงังาน
ท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ และ  4)  ผกัคุณภาพในโรงเรือน  น าเสนอองคค์วามรู้
การปลูกผกัคุณภาพในโรงเรือนหรือผกักางมุง้  
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ภาพที ่4.6  พิพิธภณัฑเ์กษตรตามรอยพอ่ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  เครือข่ายขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย  1)  กลยุทธ์
เครือข่าย  และภาคีความร่วมมือ  2)  กลยทุธ์การมีส่วนร่วมพฒันาพิพิธภณัฑ์และ  3)  กลยุทธ์เรียนรู้
วิชาของแผน่ดิน  การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั  พบวา่  ส านกังานพิพิธภณัฑ์ไดส้ร้างและประสาน
เครือข่ายขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงจดัตั้งเครือข่ายผูน้ าเกษตรเฉลิมพระเกียรติศูนยภ์าค  และภาคี
ความร่วมมือ  เพื่อเป็นศูนยก์ลางการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอจัฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั  และเช่ือมโยงการเรียนรู้  ประสานงานและขบัเคล่ือนเครือข่ายผูน้ าเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
และภาคีความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร และนวตักรรมการเกษตร  ซ่ึงมีรายช่ือ
เครือข่ายพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  ศูนยภ์าค  ศูนยก์ารเรียนรู้พิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระ
เกียรติฯ  และภาคีความร่วมมือ  ดงัน้ี 

1) ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรระดับภาค  จ  านวน  8  ศูนย์
ประกอบดว้ย  1)  ศูนยเ์ครือข่ายพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ   ภาคเหนือ  วดัเจดียแ์ม่ครัว 
อ าเภอสันทราย   จงัหวดัเชียงใหม่  โดย  พระครูสมุห์วิเชียร  คุณธมฺโม  2)  ศูนยเ์ครือข่ายพิพิธภณัฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  ภาคกลาง  มูลนิธิวนเกษตรเพื่อสังคม  อ าเภอสนามชัยเขต  จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา  โดย  นายวิบูลย ์ เข็มเฉลิม   3)   ศูนยเ์ครือข่ายพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ภาค
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ตะวนัออกเฉียงเหนือ  สวนลุงโชค  อ าเภอวงัน ้ าเขียว  จงัหวดันครราชสีมา  โดย  นายโชคดี  ปรโลกานนท ์ 
4  ศูนยเ์ครือข่ายพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  ภาคใต ้ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั  วิทยาเขตชุมพร  อ าเภอปะทิว  จงัหวดัชุมพร  5)  ศูนยเ์ครือข่ายพิพิธภณัฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ  ภาคตะวนัออก  วดัโพธ์ิทอง  ต าบลเทพนิมิต  อ าเภอโป่งน ้ าร้อน  จงัหวดัจนัทบุรี  
6)  ศูนยเ์ครือข่ายพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  ภาคเหนือตอนล่าง  วดัพระบรมธาตุ พระ
อารามหลวง  ต าบลนครชุม   อ าเภอเมือง  จงัหวดัก าแพงเพชร  โดย  พระศรีวชิราภรณ์  (วีระ 
วรปัญโญ)  7)  ศูนยเ์ครือข่ายพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  ภาคตะวนัเฉียงเหนือตอนบน  
เครือข่ายอินแปง  149/7  หมู่ท่ี  8  ต าบลกุดบาก  อ าเภอกุดบาก  จงัหวดัสกลนคร  8) ศูนยเ์ครือข่าย
พิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  ภาคตะวนัตก  ต าบลหนองพนัจนัทร์  อ าเภอบา้นคา  จงัหวดั
ราชบุรี  โดย  นายจนัทร์  เรืองเรรา 

 

 
 
ภาพที ่4.7  ศูนยเ์ครือข่ายพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติ 
 

2) ศูนยก์ารเรียนรู้พิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน  3  ศูนย์
การเรียนรู้  ประกอบดว้ย  1)  ศูนยก์ารเรียนรู้พิพิธภณัฑ์ฯ  วดัโป่งค า  จงัหวดัน่าน  2)  ศูนยก์ารเรียนรู้
พิพิธภณัฑ์ฯ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลก้ึดช้าง  จงัหวดัเชียงใหม่  3)  ศูนยก์ารเรียนรู้พิพิธภณัฑ์ฯ  
กลุ่มเกษตรกรท านา  นาโส่  จงัหวดัยโสธร   
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3) ภาคีความร่วมมือ  องคก์ร หน่วยงานต่างๆ โดยไดล้งนามความร่วมมือ  
เพื่อเผยแพร่พระอจัฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  การถ่ายทอดองค์ความรู้ นวตักรรม
เกษตร  และพฒันาพิพิธภณัฑฯ์  จ  านวน  16  องคก์ร ประกอบดว้ย 1)  ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม  2)  มหาวทิยาลยัศิลปากร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร  3  บริษทั เกษตร
สนองแผน่ดิน จ ากดั  4)  บริษทั ออร์กานิคเวิร์ล จ  ากดั  5)  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั  วิทยาเขตชุมพร  เครือข่ายพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ภาคใต้ตอนบน  
จงัหวดัชุมพร  6)  บริษทั เทคโนโลยีสรรพส่ิง จ ากดั  7)  สถาบนัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย  8)  วดัโป่งค า  จงัหวดัน่าน  9)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลก้ืดชา้ง จงัหวดัเชียงใหม่  
10)  วดัเจดียแ์ม่ครัว จงัหวดัเชียงใหม่  11)  วดัโพธ์ิทอง  จงัหวดัจนัทบุรี  12) กลุ่มเกษตรกรท านา นา
โส่ จงัหวดัยโสธร  13)  ศูนยเ์รียนรู้อาชีพเกษตร (นายส าเนาว ์ ฤทธ์ินุช) จงัหวดัชยันาท 14)  ศูนยเ์รียนรู้
เพชรพิมาย  จงัหวดันครราชสีมา  15)  ศูนยเ์รียนรู้กลุ่มร่วมทุนวิสาหกิจชุมชนต าบลหนองแซง 16)  
ฟาร์มเห็ดยายฉิม (ทุ่งบางเขน) 

4) การจดักระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร  
นวตักรรมเกษตร   แล้วเผยแพร่ให้ประชาชนน าไปประยุกต์ใช้  ในการเช่ือมโยงเน้ือหาการจดั
นิทรรศการในอาคารและนอกอาคารใหส้ามารถเรียนรู้จากการปฏิบติัและจดัแสดงเพื่อการเรียนรู้  

5) จดักิจกรรมตลาดนดัเศรษฐกิจพอเพียง  10  คร้ัง  จ  าหน่ายสินคา้  ผลผลิต   
ผลิตภณัฑ์  และเกษตรกรได้เรียนรู้ด้านการจดัการผลผลิตและการตลาดและเป็นแหล่งจ าหน่าย
สินคา้คุณภาพ  โดยไดร้ะดมความร่วมมือจากศูนยเ์ครือข่ายพิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
ระดบัภาค   ศูนยก์ารเรียนรู้พิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และภาคีความร่วมมือ  จ านวน  
15  องคก์ร  
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ภาพที ่4.8  กิจกรรมตลาดนดัเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างสรรค์ภูมิปัญญา  และนวตักรรมเกษตรไทย ประกอบดว้ย  1)  
กลยทุธ์พฒันาองคค์วามรู้  และ  2)  กลยทุธ์สรุปบทเรียนและประสบการณ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  
การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั  พบวา่  

1) ส านกังานพิพิธภณัฑเ์กษตรฯ  ไดท้  าการศึกษา  รวบรวม  วจิยัและพฒันา
เพื่อเผยแพร่องคค์วามรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรและนวตักรรมการเกษตรผ่านทางเวบ็ไซต ์ 
ดงัน้ี  1)  การท าอาหารปลาป้ันกอ้นดว้ยเทคโนโลยีสรพส่ิงอะตอมมิคนาโน  2)  การคดัเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
ดว้ยน ้ าเกลือ  3)  การเพาะกลา้ผกัส าหรับปลูกในโรงเรือน  (ผกักางมุง้)  4)  การผลิตอาหารปลา
ชีวภาพ  5)  การเล้ียงไก่แบบเกษตรธรรมชาติ  6)  การเผาถ่านคุณภาพสูงดว้ยถงั 200 ลิตร (แบบ
นอน)  7)  การสร้างบา้นดินตน้ทุนต ่าท าไดเ้อง  8)  การท านาอินทรียโ์ยนกลา้  9)  ถงัหมกัแก๊ส
ชีวภาพระดบัครัวเรือน  10)  เตาแก๊สชีวมวลทดแทนแก๊สหุ้งตม้  11)  น ้ าหมกัชีวภาพจากผลไม  ้ 12)  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  13)  การเพาะเห็ดสวนครัวในโรงเรือนขนาดเล็กแบบน็อคดาวน์   14)  
การปลูกขา้วในวงบ่อซีเมนต ์  15)  การผลิตปุ๋ยหมกัชีวภาพ  16)  สวนผกับนพื้นปูน  17)  ถ่านอดั
แท่ง จากเศษไม ้ก่ิงไม ้ความร้อนดี ติดไฟนาน  18)  การเพาะถัว่งอกแบบตดัรากปลอดสารเคมี  19)  
การปลูกขา้วในบ่อซีเมนต ์ 20)  ระบบโซล่าร์เซลลสู์บน ้า 
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2) จดัศึกษา  พฒันาองค์ความรู้จากผูน้ าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและเวที
ถ่ายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู้  ประกอบดว้ย  1)  นายสุพจน์  ศรีไสยเพชร  ต  าบลแม่เปิน  อ าเภอแม่เปิน  
จงัหวดันครสวรรค ์ มีองคค์วามรู้ท่ีสามารถถ่ายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู้  ไดแ้ก่  เกษตรกรแบบยัง่ยืน  
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและธรรมชาติ   2)  นางสาวศริยา  ค  าพิลา  ผูจ้ดัการมูลนิธิวนเกษตรเพื่อ
สังคม  ต าบลเกาะขนุน  อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา   มีองคค์วามรู้ท่ีสามารถถ่ายทอด
แลกเปล่ียนเรียนรู้  ไดแ้ก่  สมุนไพรและการแปรรูป   การเกษตรย ัง่ยืน  และขา้ว  ปลา  อาหาร  และยา  
3)  นายพฤหัส  หล่อเข็มทรัพย  ์  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภาควิชาเทคโนโลยี-
การเกษตร  ชั้นปีท่ี  4  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  มีองคค์วามรู้ท่ีสามารถถ่ายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู้  
ไดแ้ก่   การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกตด์ว้ยเทคโนโลยีสรรพส่ิงอะตอมมิคนาโน  4)  นายพิชิต  
กนัทรัตน์  ต าบลทุ่งกลว้ย  อ าเภอภูซาง   จงัหวดัพะเยา   มีองคค์วามรู้ท่ีสามารถถ่ายทอดแลกเปล่ียน
เรียนรู้  ไดแ้ก่   การแปรรูปสมุนไพรในรูปแบบต่างๆ   การมดัยอ้มผา้สีธรรมชาติ   และความรู้เร่ือง
สมุนไพร  5)  นายพีระพงษ ์ แซ่หยุง่  นกัคอมพิวเตอร์กราฟฟิกดีไซน์อิสระในกรุงเทพมหานคร  มี
องคค์วามรู้ท่ีสามารถถ่ายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู้  การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกตด์ว้ยเทคโนโลยี
สรรพส่ิงอะตอมมิคนาโน  6)  นายมานะ  โพธิชยั  ต าบลนครชุม   อ าเภอเมือง  จงัหวดัก าแพงเพชร  
มีองค์ความรู้ท่ีสามารถถ่ายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู้  ไดแ้ก่  ความรู้ดา้นบญัชีและการบริหารจดัการ  
การเพาะเห็ด  และการบริหารฟาร์มเห็ด  7)  นางบุญชู   นิลฉ ่า  ต  าบลน ้ารอบ  อ าเภอลานสัก  จงัหวดั
อุทยัธานี   มีองค์ความรู้ท่ีสามารถถ่ายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู้  ได้แก่   การท าบญัชีชาวบา้นแบบ
ง่ายๆ  การสร้างเคร่ืองหีบออ้ยแบบชาวบา้น   การท าน ้ าตาลออ้ย  8)  นายวิบูลย ์  เข็มเฉลิม  ต าบล
ลาดกระทิง   อ าเภอสนามชยัเขต   จงัหวดัฉะเชิงเทรา   มีองคค์วามรู้ท่ีสามารถถ่ายทอดแลกเปล่ียน
เรียนรู้  ไดแ้ก่   แผนการเรียนรู้และการจดัการ  สูตร 353  9)  นายทองค า  แจ่มใส  ต าบลจนัดุม 
อ าเภอพลบัพลาชยั  จงัหวดับุรีรัมย ์ มีองคค์วามรู้ท่ีสามารถถ่ายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู้  ไดแ้ก่  การ
พฒันากลุ่มหรือกิจกรรมท่ีย ัง่ยืน  10)  พระครูสุจิณนนัทกิจ ต าบลดู่พงษ ์ อ าเภอสันติสุข  จงัหวดั
น่าน  มีองค์ความรู้ท่ีสามารถถ่ายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู้  ไดแ้ก่  การสร้างแปลงสาธิต  11)  นาย
ประเสริฐ  สุริยวงษา  ต  าบลน ้ าโจ ้ อ าเภอแม่ทะ  จงัหวดัล าปาง  มีองค์ความรู้ท่ีสามารถถ่ายทอด
แลกเปล่ียนเรียนรู้  ไดแ้ก่  การท าฝาย  12)  นายประยงค์   รณรงค์  ต าบลไมเ้รียง  อ าเภอฉวาง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช   มีองค์ความรู้ท่ีสามารถถ่ายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู้  ไดแ้ก่  องคป์ระกอบ
หลกัของศูนยก์ารเรียนรู้  4  ประการ  13)  พระสมุห์วิเชียร  คุณธมฺโม   ต าบลแม่แฝกใหม่   อ าเภอ
สันทราย   จงัหวดัเชียงใหม่   มีองคค์วามรู้ท่ีสามารถถ่ายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู้  ไดแ้ก่   การอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูป่าไมธ้รรมชาติ  14)  พระอภิการมนสั   ขนฺติธมฺโม   ต าบลแสลง  อ าเภอเมือง   จงัหวดัจนัทบุรี   
มีองคค์วามรู้ท่ีสามารถถ่ายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู้  ไดแ้ก่  สัจจะสะสมทรัพย ์ 15)  นางพิมพ ์  โถค าตนั   
ต าบลนาม่อง   อ าเภอกุดบาก   จงัหวดัสกลนคร  มีองคค์วามรู้ท่ีสามารถถ่ายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู้  
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ไดแ้ก่  การท าขา้วฮาง  16)  นายทวีวตัร   เครือสาย   ต าบลละแม   อ าเภอละแม จงัหวดัชุมพร   มี
องคค์วามรู้ท่ีสามารถถ่ายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู้  ไดแ้ก่   กระบวนการเรียนริแผนแม่บทชุมชน   การ
พฒันากลุ่มอาชีพในชุมชน   และการบริหารกิจกรรมกลุ่มอาชีพ  17)  นายขวญัชยั   รักษาพนัธ์   
ต าบลเทพราช   อ าเภอบา้นโพธ์ิ   จงัหวดัฉะเชิงเทรา   มีองคค์วามรู้ท่ีสามารถถ่ายทอดแลกเปล่ียน
เรียนรู้  ไดแ้ก่   เทคนิค 3 เหลืองเพิ่มผลผลิต  18)  นายจนัทร์ที  ประทุมภา ต าบลตลาดไทร  อ าเภอ
ชุมพวง  จงัหวดันครราชสีมา   มีองค์ความรู้ท่ีสามารถถ่ายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู้  ได้แก่  การเพาะ
ขยายพนัธ์ุ   ผกัหวานป่า  และ 19)  นายโชคดี  ปรโลกานนท์   ต  าบลวงัน ้ าเขียว   อ าเภอวงัน ้ าเขียว   
จงัหวดันครราชสีมา   มีองคค์วามรู้ท่ีสามารถถ่ายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู้ ไดแ้ก่   หลกัการจดัการสวน  

ยทุธศาสตร์ท่ี  4   การตลาดเชิงรุก ประกอบดว้ย 1) กลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์  และ  
2)  กลยทุธ์การตลาด  การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั  พบวา่ 

1) ส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรฯ  ไดป้ระชาสัมพนัธ์เชิงรุกเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารผา่นส่ือมวลชน  ไดแ้ก่  1)  รายการ Beautiful  Thailand   เมืองไทยสวยงาม  สถานีวิทยุ
โทรทศัน์กองทพับก  ช่อง  5  2)  รายการเพลินตา Thailand  ทางเคเบิ้ลทีวีไทย ช่องสุวรรณชาแนล   
3)  รายการสู้กบัภยัทางทีวีมหาดไทย   4)  รายการ Hi  Seoul  Tokyo  ทางเคเบิ้ลทีวีไทย และ JKN  
Connecting  Asia  5)  รายการ พ่อหนูเก่งท่ีสุดในโลก  สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7   6)  
รายการบนัทึกจากรอยลอ้  ทางเคเบิ้ลทีวีไทย  ช่อง  Nation  Channel  7)  รายการรักษถ่ิ์นไทย  ทาง
โมเดิร์นไนน์ทีว ี ช่อง 9  และ  8)  รายการข่าว ทาง NBT  เป็นตน้ 

2) ส านักงานพิพิธภณัฑ์เกษตรฯ ได้ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกทางนิตยสาร  
ไดแ้ก่  1)  นิตยสาร Weekend   2)  นิตยสารเกษตรกรกา้วหนา้  3) นิตยสารจ๊ิบ-จ๊ิบ  4)  วารสารท่องเท่ียว
เชิงเกษตร   5)  หนงัสือพิมพ์สยามธุรกิจ   6)  หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์7)  นิตยสาร Mother & 
Care   8)  นิตยสารเกษตรโฟกสั  และ 9)  หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์ เป็นตน้ 

3) ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ได้ท าการตลาดเชิงรุกเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร  และแสวงหาลูกคา้  ผา่นการจดันิทรรศการในงานแสดงสินคา้ต่างๆ ไดแ้ก่  1)  นิทรรศการ
ในหลวงรักเรา  งาน  Save  The World  Expo  เมืองทองธานี   2)  นิทรรศการท่องเท่ียวเกษตรไทย  
ตอ้งไปพิพิธภณัฑ์ฯ  เมืองทองธานี   3)  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  8,350  การทรงงาน เพื่อประโยชน์
สุขแห่งมหาชน  4)  นิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ   เทคโนโลยีประจ าปี  2556  5)  
นิทรรศการท่องเท่ียววิถีเกษตรไทย  กบัพิพิธภณัฑ์  ในงาน ISRMAX  ASIA 2013  and  ISRMAX  
Horti & Agri 2013  6)  นิทรรศการไทยเท่ียวไทย  เป็นตน้ 

4) ได้จดัปรับปรุงอาคารสถานท่ี  ห้องพกั  ห้องประชุมเพื่อสร้างรายได้  
โดยได้ก าหนดอัตราค่าบริการ  1)  บริการสถานท่ีห้องประชุม   บริการห้องประชุมสัมมนา
ก าหนดเวลาระหวา่งเวลา  08.00 - 17.00 น.  2)  บริการหอ้งพกั  
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ตารางที ่4.1  บริการหอ้งประชุมสัมมนา 
 
ห้องประชุม ขนาด ราคา/วนั ล่วงเวลาไม่เกนิ 20.00 น. 
หอ้งประชุมพระคุณพ่อ (อาคารเรือนพกั2) 50 คน 5,000 บาท  ชัว่โมงละ 1,000 บาท 
หอ้งประชุมภูมิพลงัแผน่ดิน  100 - 200 คน 10,000 บาท ชัว่โมงละ 1,500 บาท 
หอ้งภูมิปัญญาแผน่ดิน  80-120 คน 8,000 บาท ชัว่โมงละ 1,200 บาท 

ตารางที ่ 4.2  บริการหอ้งพกั 
 
ห้องพกั ขนาดที่นอน ราคา/วนั 
หอ้งพกัมาตรฐาน   2 คน 600 บาท  
หอ้งพกัมาตรฐาน   3 คน 700 บาท 
หอ้งพกัรวม 25 คน 150 บาทต่อคน 
 
 

 
 
ภาพที ่4.9  อาคารสถานท่ี หอ้งพกั หอ้งประชุม 
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5) การจดักิจกรรมบริการเขา้ร่วมพิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
เพื่อเผยแพร่พระอจัฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั  ภูมิปัญญา  นวตักรรมเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง  เป็นการบริการสาธารณะและสร้างรายได ้ดงัน้ี 

(1) กิจกรรมบริการการเขา้ชมประเภทหมู่คณะแบ่งออกเป็น  4 รูปแบบ  
1)  การเขา้แบบตามอธัยาศยั  (ไม่ตอ้งการวิทยากรน าชม)  พิพิธภณัฑ์จะจดัเจา้หนา้ท่ีในการตอ้นรับ  
แนะน าสถานท่ี  เง่ือนไขการเขา้ชม  กติกา  เส้นทางการเรียนรู้  และรอบเวลาการชมภาพยนตร์  3  
มิติ  โดยใชเ้วลาประมาณ 15  นาที  2)  การเขา้ชมแบบนัง่รถน าชมพิพิธภณัฑ์กลางแจง้  2  เส้นทาง
โดยใช้เวลาน าชมเส้นทางละ  30  นาที  โดยมีอตัราค่าบริการ  คนละ  20  บาท โดยมีเจา้หน้าท่ี
บริการตอ้นรับ แนะน าสถานท่ี เง่ือนไขการเขา้ชม  กติกาบนรถน าชม  3)  การเขา้ชมแบบวิทยากร
น าชมรายเส้นทาง  โดยใช้เวลาน าชมเส้นทางละ  1  ชั่วโมง  30  นาที  โดยมีอัตราค่าบริการ  
วิทยากร  1  คน  จ านวน  2,000  บาท  ต่อผูเ้ขา้ชมไม่เกิน 40 คน  โดยมีเจา้หน้าท่ีบริการตอ้นรับ  
แนะน าสถานท่ี  เง่ือนไขการเขา้ชม  กติกา  และตามน าชมตามเส้นทาง  4)  การเขา้ร่วมโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกระบวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงโดย
มุ่งเน้นผูเ้รียนรู้เป็นส าคญั ผา่นกิจกรรมน าชมพิพิธภณัฑ์ในอาคารและพิพิธภณัฑ์กลางแจง้ กิจกรรม
สร้างสรรค์ความคิด และกิจกรรมนันทนาการ โดยแบ่งเป็นหลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียงและอตัราค่าบริการ ดงัน้ี 

 
ตารางที ่ 4.3  หลกัสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและอตัราค่าบริการ 
 
หลกัสูตรการเรียนรู้ตามเส้นทาง

เรียนรู้ 
ระยะเวลา ค่าบริการนร./นศ. ต่อคน ค่าบริการผู้ใหญ่ต่อคน 

หลกัสูตร 1 “หลกัการทรงงาน” 3 ชัว่โมง 80 บาท 100 บาท 
หลกัสูตร 2 “นวตักรรมเกษตร” 3 ชัว่โมง 100 บาท 150 บาท 
หลกัสูตร 3 “นวตักรรมของแผน่ดิน” 3 ชัว่โมง 120 บาท 180 บาท 
หลกัสูตร 4 “ภูมิพลงัแผน่ดิน” 5 ชัว่โมง 180 บาท 200 บาท 
หลกัสูตร 5 “นวตักรรมของพอ่” 3 ชัว่โมง 120 บาท 180 บาท 
หลกัสูตร 6 “พอดีพอเพียง” 3 ชัว่โมง 150 บาท 200 บาท 
หลักสูตร 7 “ตามรอยพ่อกษัตริย์
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” 

5 ชัว่โมง 200 บาท 250 บาท 

หลกัสูตร 8 “ค่ายวถีิพอเพียง” 2 วนั 1 คืน หอ้งนอนรวม 1,400 บาท 
หอ้งแอร์1,600 บาท 

1,800 บาท 
2,000 บาท 

หลกัสูตร 9 “ค่ายตน้กลา้พอเพียง” 3 วนั 2 คืน หอ้งนอนรวม 1,800 บาท 
หอ้งแอร์ 2,000 บาท 

2,200 บาท 
2,500 บาท 
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ภาพที ่ 4.10  กิจกรรมบริการการเขา้ชมประเภทหมู่คณะ 
 

(2) กิจกรรมบริการน าชมประเภทบุคคลทั่วไป  ประกอบด้วย 1)  
บริการเข้าชมแบบตามอธัยาศยั  (ไม่ตอ้งการวิทยากรน าชม)  พิพิธภณัฑ์จะจดัเจา้หน้าท่ีในการ
ตอ้นรับ  แนะน าสถานท่ี เง่ือนไขการเขา้ชม  กติกา  เส้นทางการเรียนรู้  โดยใช้เวลาประมาณ 15 
นาทีแบ่งเป็น  2  รอบ  ณ  จุดบริการประชาสัมพนัธ์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  1  รอบท่ี  1  เวลา 
11.00 น.  และรอบท่ี  2  เวลา 14.00 น. โดยมีอตัราค่าบริการ เขา้ชมพิพิธภณัฑ์ในหลวงรักเรา เด็ก 
คนละ  30  บาท ผูใ้หญ่  คนละ 50 บาท 2)  บริการเขา้ชมแบบนัง่รถน าชมพิพิธภณัฑ์กลางแจง้ 2 
เส้นทาง โดยใช้เวลาน าชมเส้นทางละ  30  นาที โดยมีอตัราค่าบริการ  คนละ  20  บาท โดยมี
เจา้หนา้ท่ีบริการตอ้นรับ  แนะน าสถานท่ี  เง่ือนไขการเขา้ชม  กติกาบนรถน าชม แบ่งเป็น  2  รอบ 
ณ  จุดบริการประชาสัมพนัธ์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  1  รอบท่ี  1  เวลา  10.30 น.  และรอบท่ี  2 
เวลา  13.30 น.  3)  บริการเขา้ร่วมกิจกรรมเสาร์-อาทิตยสุ์ขสันต์ เรียนรู้การท าเกษตรผ่านการฝึก
ปฏิบติัดา้นนวตักรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น  การปลูกผกับนพื้นปูน  การเพาะเห็ดฟางใน
ตะกร้า  การท าสบู่แชมพูดว้ยสมุนไพรไทย  การสร้างบา้นดิน  เป็นตน้  ตั้งแต่เวลา  10.30 – 14.30 น.  
4)  บริการภาพยนตร์ 3  มิติ  เปิดฉาย  2  รอบ  รอบท่ี  1 เวลา 11.30 น.  และรอบท่ี 2 เวลา 14.30 น.  
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6) กิจกรรมฝึกอบรมวิชาของแผ่นดิน  หลกัสูตรเขม้ขน้  (มีค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรม)  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง  
สร้างอาชีพ  และรายไดสู่้ครอบครัว  ระยะเวลาอบรม  1  วนั  และ  2  วนั  1  คืน  อาทิเช่นหลกัสูตร
การท าบา้นดินแบบช่างมืออาชีพ  หลกัสูตรมหศัจรรยน์วตักรรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การบริหารจดัการ  ประกอบดว้ย  กลยุทธ์การบริหารจดัการท่ีดี  
การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั  พบวา่  ส านกังานพิพิธภณัฑเ์ฉลิมพระเกียรติฯ  ไดบ้ริหารจดัการทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดการอ านวยการสนับสนุนให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  พบว่า  ส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  (องค์การมหาชน)  ได้
จดัระบบพฒันางาน  ดงัน้ี  1)   จดัพฒันาระบบงาน  โดยให้แต่ละกลุ่มงานจดัท าคู่มือปฏิบติังานเพื่อ
ใชเ้ป็นตวัแบบในการด าเนินงาน ประสานงาน พร้อมทั้งจดัระบบการควบคุมติดตามการด าเนินงาน
ประชุมกลุ่มงานรายสัปดาห์ ประชุมคณะผูอ้  านวยการกลุ่มงานรายสัปดาห์  และประชุมคณะ
ผูบ้ริหารรายเดือน  2)  จดัพฒันาบุคลากร โดยไดจ้ดัประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบติังาน  เพื่อช้ี
แจง้นโยบาย  เป้าหมาย  กิจกรรมประจ าปี  และจดัใหก้ลุ่มงานแต่ละกลุ่มจดัระบบการท างานโดยให้
กลุ่มต่างๆ  รวมเรียนรู้ดว้ย  ตลอดจนจดัให้มีการศึกษาเรียนรู้นอกพื้นท่ีประจ าปี  3)  การประหยดั
พลงังาน  และใช้พลงังานทดแทน โดยมีมาตรการประหยดัพลงังาน ไดแ้ก่ เปิดระบบปรับอากาศ  
อาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ  ต่อเม่ือมีผูเ้ขา้ชมมากกวา่  300  คน  

ผลการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัของส านักงานพิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
(องคก์ารมหาชน)  สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

1) นกัเรียน  นกัศึกษา  เกษตรกร  และประชาชน ไดเ้รียนรู้พระอจัฉริยภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  ผลงานการนอ้มน าพระอจัฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไป
ขยายผลโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีและเครือข่ายพิพิธภณัฑ์การเกษตร
ในภาคต่างๆ  และองคค์วามรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร  วิวฒันาการเกษตรโลก  เกษตรไทย 
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั  วถีิเกษตรไทย  (ภูมิปัญญาชาวบา้น)  นวตักรรมเกษตร  และหน่วยงานองคก์ร
ท่ีเก่ียวกบัการเกษตร  ท าใหผู้เ้ขา้มาเยีย่มชมพิพิธภณัฑฯ์  ไดค้วามรู้และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้น
วถีิชีวติ  ผูเ้ขา้ชมประมาณ  157,079  ราย 

2) ผูม้าเรียนรู้และเยี่ยมชม  ได้รับความรู้และประสบการณ์จาก  ตน้แบบ  
และฐานเรียนรู้  เกษตรพอเพียงเมือง  เกษตรประณีต  2  ไร่  พึ่งตนเอง  วิถีชีวิตพอเพียง  4  ภาค   1  ไร่ 
พอเพียงนวตักรรมเกษตร  เก่ียวกบัเมล็ดพนัธ์ุแห่งความพอเพียง   พืชสมุนไพร   มหศัจรรยพ์รรณไม้
หอม   ภูมิปัญญาและนวตักรรมการจดัการน ้ าการเกษตร  พลงังานทดแทน  ขา้ว  นาอินทรีย ์ พืชผกั  
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ปุ๋ยอินทรีย ์ บา้นดินบา้นฟาง  ผกักางมุง้ ฯลฯ สามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 

3) ประชาชนได้รับความรู้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อลดรายจ่าย  สร้างรายได ้ ในหลกัสูตรความรู้พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  ความรู้เขม้ขน้
เพื่อน าไปปฏิบติัจริง จ านวน  24  หลกัสูตร  30  คร้ัง  เทคโนโลยีการจดัการพืชหลงัน ้ าลด  (พืชผกั  
พืชไร่  ไมผ้ล)  เทคนิคขั้นพื้นฐานการสร้างบา้นดินตา้นภยัธรรมชาติ  การท าเตาแก๊สชีวมวลใชแ้ทน
แก๊สหุงตม้  นาโยนกลา้และการปลูกขา้วตน้เด่ียว  ทางรอดของชาวนาในภาวะวิกฤต  นวตักรรมการ
ปลูกขา้วในน ้า น ้าท่วมก็มีขา้วกิน  การใชโ้ซล่าเซลลผ์ลิตไฟฟ้าเตรียมรับมือภาวะวิกฤต  การผลิตปุ๋ย
อินทรียคุ์ณภาพสูงจากไส้เดือนดิน  การผลิตน ้ าหมกัตามชนิดธาตุอาหารพืชส าหรับเกษตรอินทรีย์
และส่ิงแวดลอ้ม  นวตักรรมการปลูกผกัส าหรับคนเมืองรับมือภาวะวิกฤต  เทคนิคการฟ้ืนฟูดินให้ดี 
การเลือกพืชใหเ้หมาะสมหลงัน ้าท่วม  การเล้ียงสัตวก์  าจดัขยะสร้างรายได ้ การท าเกษตรเพื่อบริโภค
ในภาวะน ้ าท่วม  การเพาะเห็ดสวนครัวแบบผสมผสาน สร้างอาหารมีคุณค่า ขายได้ราคาการท า
ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรไทย  การเพาะถัว่งอกตดัราก งอกเร็ว กินเร็ว ขายเร็ว  การท ากอ้นจุลินทรีย์
จากดินป่าเพื่อการเกษตร และการท าผลิตภณัฑส์มุนไพรรักษาโรค ฯลฯ 
 

4.2 การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน  (จุดแขง็  จุดอ่อน)  และภายนอก  (โอกาส   
       อปุสรรค) ทีส่่งผลต่อส านักงานพพิธิภัณฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรติฯ  (องค์การ 
       มหาชน) 

 
ผูว้ิจยัไดก้ลุ่มตวัอยา่งการศึกษาวิจยั  ออกเป็น  2  กลุ่ม  คือ  1  กลุ่มบุคลากรภายในองคก์ร  

เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิการเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการทบทวนแผนยทุธศาสตร์  และ  2  กลุ่มผูมี้ส่วนได้
เสียภายในองค์กร  เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview)  สามารถสรุปผล
การศึกษา  ดงัต่อไปน้ี 

 
4.2.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่มีผลต่อการด าเนินงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์

เกษตรเฉลมิพระเกยีรติฯ  (องค์การมหาชน)  พบวา่  
4.2.1.1 ปัจจยัดา้นจุดแขง็ (Strengths) ประกอบดว้ย  
ดา้นการตลาดและผลผลิต 

1) มีนิทรรศการทั้งภายในและภายนอกอาคาร  ท่ีน าเสนอพระอจัฉริยภาพ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร  เศรษฐกิจพอเพียง นวตักรรมเกษตร และภูมิ
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ปัญญาเกษตรไทยท่ีมีความทนัสมยัทนัต่อเหตุการณ์และสอดคล้องทุกกลุ่มเป้าหมาย  เช่น โรง
ภาพยนตร์  3  มิติ  ห้องมหัศจรรยท์อ้งทุ่งระบบโฮโลแกรมท่ีทนัสมยั และสามารถร่วมเรียนรู้เชิง
ประจกัษไ์ด ้ 

2) เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีเน้ือหาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับ
หลกัสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน  และหน่วยงานของภาครัฐ  ท่ีเป็นตวัเลือกในการเขา้มา
ทศันะศึกษา  และศึกษาดูงาน 

3) จัดให้มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย  เช่น  งานมหกรรมในหลวงรักเรา
ประจ าปี  งานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ  งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง  และมีกิจกรรมท่องเท่ียว
เสาร์อาทิตยสุ์ขสันต ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  จ  านวน  9  หลกัสูตร  ท่ี
สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบติัได ้ 

4) จดัให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  ขั้นพื้นฐาน
และขั้นมืออาชีพ   โดยมีวิทยากรมืออาชีพท่ีท าจริงประสบผลส าเร็จจริง  สามารถน าไปปฏิบติัได้
อย่างเป็นรูปธรรม  ตลอดจนได้มีการรวบรวมองค์ความรู้ดา้นเกษตร  นวตักรรมเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง  และไดจ้ดัแสดงองค์ความรู้ในแปลงตน้แบบฐานเรียนรู้ให้เป็นพื้นท่ีเรียนรู้เชิงประจกัษ ์
คุณขวญัตา บุญเชิด ไดก้ล่าวถึง พิพิธภณัฑไ์วด้งัน้ี 
 

พิพิธภณัฑ์ของเรามีนิทรรศการทั้งภายในและภายนอกอาคาร ท่ีน าเสนอพระ
อจัฉริยภาพของในหลวง เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญา และนวตักรรมเกษตร ท่ี
ทนัสมัยทนั สอดคล้องต่อลูกค้าทุกเพศทุกวยั เช่น โรงภาพยนตร์ 3 มิติ ห้อง
มหัศจรรยท์อ้งทุ่งระบบโฮโลแกรม ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัโรงเรียน
คุณขวญัตา  บุญเชิด เจา้หน้าท่ีพิพิธภณัฑ์  “...นิทรรศการมีเน้ือหาท่ีท าให้เห็น
เร่ืองราวของบุคคลผูน้อ้มพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงสอน น าไปปฏิบติัได้
จริงและเกิดผลส าเร็จ...” คุณจนัทร์ เรืองเรรา ศูนยเ์ครือข่ายพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภาคตะวนัตก จงัหวดัราชบุรี  “...และมี
องค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงท่ีหลากหลายสามารถจบัตอ้งได้ และน าไป
ปฏิบติัตามไดจ้ริง มีองคค์วามรู้นวตักรรมใหม่ๆ เสมอ...” ศูนยเ์ครือข่ายพิพิธภณัฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภาคเหนือตอนล่าง จงัหวดั
ก าแพงเพชร “...ผา่นการน าแสดงในแปลงตน้แบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งท่ี
ชดัเจนเป็นรูปธรรม แบ่งกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสามารถ
เลือกปฏิบติัและชมการสาธิตได้...” ศูนยเ์ครือข่ายพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระ
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เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภาคตะวนัเฉียงเหนือตอนบนเครือข่ายอินแปง 
จงัหวดัสกลนคร “...มีหลกัสูตรท่องเท่ียวเรียนรู้ 9 หลกัสูตร สามารถรองรับได้
หลายกลุ่ม และกิจกรรมของพกฉ. มีความหลากหลาย ทั้งกิจกรรมเพื่อหารายได้
และกิจกรรมเพื่อบริการสังคม เช่น Event งานประจ าปี มีกิจกรรมครอบครัว เสาร์ 
อาทิตย.์..” คุณอ านาจ อุมานนท์ เจา้หน้าท่ีพิพิธภณัฑ์ “...ตลอดจนจดัให้มีการ
ฝึกอบรมองคค์วามรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวิทยากรเป็นผูป้ฏิบติัจริงเขา้ถึง
ได้ มีความตั้ งใจในการถ่ายทอดทันสถานการณ์และตอบโจทย์ความต้องการ
ก ลุ่ม เ ป้าหมายได้ . . . ”  ศูนย์เค รือข่ ายพิพิ ธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเ กียร ติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภาคตะวนัออก จงัหวดัจนัทบุรี 
 

ดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในองคก์ร 
1) มีเครือข่าย และสมาชิกเครือข่ายส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระ

เกียรติฯ  ท่ีมีความรู้ดา้นการเกษตรพร้อมท่ีจะสนับสนุนการท ากิจกรรมต่างๆ  และเป็นทั้งผูก้าร
จดัการองคค์วามรู้  สามารถพฒันาองคค์วามรู้ไปใชใ้นรูปแบบหรือกิจกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
คุณคุณโชคดี ปรโลกานนท ์ไดก้ล่าวถึง พิพิธภณัฑไ์วด้งัน้ี 

 
พิพิธภณัฑ์มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเครือข่าย เครือข่ายของพิพิธภณัฑ์มีองค์ความรู้
ชัดเจนในเร่ืองท่ีท าเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นต้นแบบทีน าเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชจ้ริงมีเครือข่ายใหญ่เขม้แข็งและมีทัว่ทุกภาคและมีกิจกรรมร่วมกนั
ตลอด...” คุณโชคดี ปรโลกานนทศ์ูนยเ์ครือข่ายพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สวนลุงโชค อ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา 
 

ดา้นบุคลากรและวฒันธรรมองคก์ร 
1) ผู้บริหารมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ และ

บุคลากรมีจิตใจบริการแบบพี่แบบนอ้ง  สามารถปฏิบติังานไดห้ลายหนา้ท่ี  ยืดหยุน่ช่วยงานซ่ึงกนั
แลกนั มีความอดทนขยนัตั้งใจท างาน  มุ่งมัน่ในให้บริการ ผา่นค่านิยมและวฒันธรรมท่ีมุ่งเนน้การ
ท างานเพื่อส่วนรวมเป็นหลกั คุณเสถียร ใจค า ไดก้ล่าวถึง ศูนยก์ารเรียนรู้พิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ ไวด้งัน้ี 
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ผูบ้ริหารมีประสบการณ์เช่ียวชาญ วางกลยุทธ์ไวดี้ด้านเครือข่าย และเช่ือม
ประสานไดทุ้กภาคส่วน เจา้หนา้ท่ีมีความตั้งใจในการท างาน อธัยาศยัดี คุณเสถียร 
ใจค า ศูนยก์ารเรียนรู้พิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลก้ืดช้าง จงัหวดั เชียงใหม่ “...บุคลากรมีจิตบริการและบริการประทบัใจ 
เจ้าหน้าท่ี พกฉ. ท าได้หลายหน้าท่ี มีความยืดหยุ่นสามารถช่วยงานกันได ้ 
บุคลากรมีความเขา้ใจใน พกฉ. ขยนั อดทน ตั้งใจท างาน มุ่งมัน่ มีน ้ าใจ บริการ
แบบพี่นอ้ง...” คุณทรงพล  สุวณัณทพัพะ เจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ์ “...มีวฒันธรรมการ
ท างานใหบุ้คลากรท างานเพื่อส่วนร่วม เพื่อในหลวง เพื่อเกษตรกรมากกวา่ท าเพื่อ
เงินเดือน หรือท าเพราะเป็นหนา้ท่ี...” คุณสุพจน์ ศรีไสยเพชร ต าบลแม่เปิน อ าเภอ
แม่เปิน จงัหวดันครสวรรค ์วทิยากรถ่ายทอดองคค์วามรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
1) มีสถานท่ีกวา้งขวา้งสะดวกสบาย  ร่มร่ืนเป็นธรรมชาติ มีบริการสถานท่ี  

ห้องพกั  ห้องประชุม  ร้านคา้จดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีจุดเด่นลกัษณะเฉพาะ  เช่น  เส้ือผา้ฝ้าย เส้ือใน
หลวงรักเรา  และบริการอาหาร  เคร่ืองด่ืม  รูปแบบต่างๆ  ในกรณีท่ีคณะสั่งจอง 

2) พิพิธภณัฑ์ตั้งอยู่จงัหวดัปทุมธานี  ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 30  
กิโลเมตร คุณวาสนา  ด่านก่อโพธ์ิ ไดก้ล่าวถึงสถานท่ีบริการของพิพิธภณัฑ ์ไวด้งันั้ 

 
มีสถานท่ีจอรถกวา้งขวา้งสะดวก พื้นท่ีเป็นธรรมชาติร่มร่ืน การให้บริการสถานท่ี 
ขอ้มูล มีความพร้อม มีท่ีพกั ห้องประชุมและร้านคา้ บริการอาหาร อาหารว่าง 
เคร่ืองด่ืม...” คุณวาสนา  ด่านก่อโพธ์ิ เจา้หน้าท่ีพิพิธภณัฑ์  “...เหมาะสมส าหรับ
การผกัผอ่น มีพื้นท่ีรองรับลูกคา้จ านวนมากใกลก้รุงเทพมหานคร ใชเ้วลาเดินทาง
นอ้ย...” ศูนยก์ารเรียนรู้พิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  กลุ่มเกษตรกรท า
นา นาโส่ จงัหวดัยโสธร   
 

4.2.1.2 ปัจจยัดา้นจุดอ่อน (Weaknesses) 
ดา้นการตลาดและผลผลิต 

1) การประชาสัมพนัธ์สาธารณะไม่ครอบคลุม  และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย  
และขอ้มูลล่าชา้ในการประชาสัมพนัธ์  การประชาสัมพนัธ์ภายใน  ป้ายจราจร ป้ายห้องน ้ า  ป้ายฐาน
เรียนรู้  ไม่ชดัเจน 
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2) การบริการร้านค้าและสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ  และไม่มี
ร้านอาหารส าหรับบุคคลทัว่ไปท่ีเข้ามาเท่ียวชม คุณอญัญ์รินทร์  ทรัพย์มณี ได้กล่าวถึงด้าน
ประชาสัมพนัธ์ดงัน้ี 

 
การประชาสัมพันธ์ภายนอกน้อย ท าให้คนไม่ รู้จักพิพิธภัณฑ์การเกษตร หรือจะ
ประชาสัมพนัธ์ในแต่ละคร้ังก็ชา้ท าให้การจดังานแต่ละคร้ังคนมาเท่ียวเรานอ้ย เพราะตอ้ง
รอขอ้มูล รายละเอียดกิจกรรม กว่าจะไดป้ระชาสัมพนัธ์ก็อีก 4 วนั งานเร่ิมแลว้...” คุณ
อญัญริ์นทร์  ทรัพยม์ณี เจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ์ “...การประชาสัมพนัธ์ไม่ทัว่ถึง การส่ือสารอยู่
ในวงแคบ...” คุณพิชิต กันทรัตน์ ต าบลทุ่งกล้วย อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา วิทยากร
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  “...ผมว่าการให้บริการขอ้มูลแก่คนเขา้มา
เท่ียวพิพิธภณัฑ์แล้ว เจา้หน้าท่ีให้ขอ้มูลไม่ครอบ ว่าเรามีกิจกรรมต่างๆ อีกเยอะ ซ่ึงป้าย
ประชาสัมพนัธ์ภายในเราก็ไม่มีหรือมีน้อย ขนาดป้ายบอกทาง ห้องน ้ า หรือแมฐ้านเรียนรู้
ภายนอกยงัไม่ชดัเชนอีก คนเขา้มาก็งงวา่จะไปไหนมาไหนอะไรอยูไ่หนท่ีใด...”    คุณธีระ
ยทุธ์ ประมยัพิมพ ์เจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ์ 
 

ดา้นบุคลากรและวฒันธรรมองคก์ร 
1) เจา้หนา้ท่ีมีจ านวนนอ้ย  ถา้เปรียบเทียบกบังานและพื้นท่ี  เช่น เจา้หนา้ท่ี

ดา้นตลาด  การวางแผนการตลาด  และมีผลต่อการรองรับผูเ้ขา้ชมเป็นหมู่คณะ  ท าให้เจา้หนา้ท่ีจบั
งานหลายดา้นในคนเดียว  ประสิทธิภาพการท างานจึงลดลง ในการประสานงานแยกไม่ออกว่าจะ
ควรติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีท่านใดเร่ืองอะไร  และเจ้าหน้าท่ีอายุน้อยจึงท าให้ขาด
ประสบการณ์เชิงประจกัษ ์คุณทววีตัร เครือสาย ไดก้ล่าวถึงดา้นบุคลากรและวฒันธรรม ดงัน้ี 

 
เจา้หนา้ท่ีมีนอ้ย ถา้เปรียบเทียบกบังานและพื้นท่ี เจา้หนา้ท่ีจบังานหลายดา้นในคน
เดียวท าใหป้ระสิทธิภาพการท างานลดลง การประสานงานแยกไม่ออกวา่จะติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีท่านใดเร่ืองอะไร และเจ้าหน้าท่ีอายุน้อยขาด
ประสบการณ์ คุณทวีวตัร เครือสาย ศูนย์เครือข่ายพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระ
เกียรติฯ ภาคใต ้สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั วิทยา
เขตชุมพร อ าเภอปะทิว จงัหวดัชุมพร 
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ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
1) ระบบการจดัการสถานท่ีไม่เอ้ืออ านวย  เช่น  สถานท่ีตอ้นรับหมู่

คณะท่ีติดต่อและไม่ติดต่อเขา้ชม  สถานท่ีรับประทานอาหาร สถานท่ีทิวทศัน์สวนหยอ่มไม่สวยงาม
รกร้าง  มีขยะก่อสร้าง  ขาดพื้นท่ีจดัเก็บพสัดุท าให้เก็บของกระจดักระจาย  และห้องน ้ าไม่เพียงพอ
ต่อผูเ้ขา้ชมจ านวนมาก คุณจุฑามาศ ทองชมพูนุช เจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ์ กล่าวถึงดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวกดงัน้ี 

 
กรณีท่ีมีหมู่คณะผูเ้ขา้ชมเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ประเภทหลกัสูตร สถานท่ีรับรองจดั
กิจกรรมไม่พอเพียง ไม่วา่ห้องน ้ า ท่ีกินขา้ว ร้านคา้สินคา้ต่างๆ และถา้หมู่คณะมา
เท่ียวไม่แจ้งก็จะไม่มีอาหารรับประทาน และท่ีส าคัญสถานพื้นท่ีต่างๆ เช่น 
สวนหยอ่ม ฐานเรียนรู้ก็ดูรกไปหมด 
 

4.2.2 สภาพแวดล้อมภายนอกทีม่ีผลต่อการด าเนินงานของส านักงานพพิธิภัณฑ์เกษตร
เฉลมิพระเกยีรติฯ  (องค์การมหาชน)  
4.2.2.1 ปัจจยัดา้นโอกาส (Opportunities) 
ดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ 

1) ภาครัฐมีนโยบายขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม  ภายใต้หลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี  11  (พ.ศ. 2555-2559)  
และสนองงานพระบาสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  การขบัเคล่ือนงานดา้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2) กระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายส่งเสริมและผลกัดนัให้สถาบนัการศึกษา
ต่างๆ  ก าหนดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  ในหลกัสูตรการเรียนการสอน คุณสรานนท์  ใยบ ารุง เจา้หนา้ท่ี
พิพิธภณัฑ ์ไดก้ล่าวถึง ดา้นการเมืองและเศรษฐกิจดงัน้ี 

   
ปัจจุบนัภาครัฐ ภาคเอกชน น านโยบายเศรษฐกิจพอเพียงไปผลกัดนัให้หน่วยงาน
ในสังกัดไปด าเนินการ เป็นโอกาสดีท่ีพิพิธภัณฑ์เราท าเร่ืองน้ีอยู่แล้ว แค่เรา
ประชาสัมพนัธ์ให้มาก ก็น่าจะมีคนมาเรียนรู้เป็นจ านวนมาก คุณสรานนท์  ใย
บ ารุง เจา้หน้าท่ีพิพิธภณัฑ์ “...ประชาชนบอบซ ้ ากบัเศรษฐกิจทุนนิยม ท าให้คน
สนใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง เครือข่ายภาคประชาสังคมก็จบัประเด็นเร่ืองเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกนั...” คุณทวีวตัร เครือสาย ศูนยเ์ครือข่ายพิพิธภณัฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ภาคใต ้สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั วทิยาเขตชุมพร อ าเภอปะทิว จงัหวดัชุมพร 
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ดา้นหน่วยงานของรัฐและลูกคา้ 
1) องค์การบริหารส่วนต าบล  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนจงัหวดั มี

นโยบายส่งเสริมการศึกษาดูงานดา้นการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนมีกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน  เช่น  ทศันศึกษา  อยา่งนอ้ย  1  คร้ังตลอดทั้งปี  และค่ายลูกเสือ  1  คร้ังในช่วงเดือนพฤศจิกายน-
เดือนกุมภาพนัธ์  

2) หน่วยงานต่างๆ  เครือข่าย  กลุ่ม  ชมรม  ของภาครัฐ  ภาคเอกชนและ
ประชาสังคม  ตลอดจนบุคคลทัว่ไป  ท่ีท าหนา้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นต่างๆ  ของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัว  ดา้นเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการท่องเท่ียว  และได้จดักิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้  และการท่องเท่ียว  ตลอดจนบริษทัท่องเท่ียวต่างให้ความนิยมจดักิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
ธรรมชาติและการเกษตร 

3) ประชาชนมีความสนใจเรียนรู้พระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัดา้นการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  ดา้นสุขภาพ  และนิยมบริโภคอาหารปลอดภยั  ตลอดจน
ครอบครัวมีความสนใจแสวงหากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพใหแ้ก่บุตรหลาน 

4) ประชาชนจ านวนมากท่ีอาศัยอยู่บริเวณพิพิธภัณฑ์  และอยู่จ ังหวดั
ใกลเ้คียง  เช่น  กรุงเทพมหานคร  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  จงัหวดันครนายก  จงัหวดันนทบุรี  
เป็นตน้  ท่ียงัไม่รู้จกั  และรู้จกัพิพิธภณัฑ์  แต่ไม่มีโอกาสเขา้มาเท่ียวชมพิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ คุณจุฑามาศ ทองชมพนุูช กล่าวถึง หน่วยงานของรัฐและลูกคา้ ดงัน้ี 

 
มีหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงเรียน อบต. เทศบาล อบจ. หรือแมแ้ต่อ าเภอ จงัหวดั ก็
ตอ้งไปศึกษาดูงานเร่ืองเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และท่ีส าคญัโรงเรียนในประเทศ
ไทยมีจ านวนมาก และจะตอ้งพานกัเรียนไปทศันะศึกษาอย่างน้อยปีละคร้ัง และ
ตอ้งพาไปเขา้ค่ายลูกเสือดว้ย และบริษทัทวัร์ทุกวนัน้ีให้ความสนใจน าพิพิธภณัฑ์
การเกษตรเสนอขายให้กบัโรงเรียน เพื่อน านกัเรียนมาทศันศึกษาท่ีพิพิธภณัฑ์เป็น
จ านวนเพิ่มข้ึนมากอยา่งเห็นไดช้ดั คุณจุฑามาศ ทองชมพูนุช เจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ์  
“...ประชาชนรักสุขภาพและเร่ิมเรียนรู้ท่ีจะดูแลสุขภาพด้วยตนเอง รวมทั้ งมี
หน่วยงานท่ีท างานดา้นสุขภาพ เช่นเครือข่ายโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร ใน
พระอุปถมัภ ์เครือข่ายอินแปง และมูลนิธิวนเกษตรเพื่อสังคม เป็น ซ่ึงเป็นสะทอ้น
ถึงกระแสดา้นสุขภาพสมุนไพรไทยท่ีมีความต่ืนตวัสูง...”  คุณศกัด์ิชยั ชาตาดี ศูนย์
เครือข่ายพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ภาคกลาง  มูลนิธิวนเกษตรเพื่อสังคม  
อ าเภอสนามชยัเขต  จงัหวดัฉะเชิงเทรา “...พ่อแม่สนใจแสวงหากิจกรรมต่างๆ ท่ี
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พฒันาลูกๆ ให้กล้าแสดงออก ช่วยเหลือตนเอง จากท่ีเห็นพ่อแม่พาลูกมาเท่ียว
พิพิธภณัฑ์ และไปร่วมค่ายต่างๆ มากข้ึน ซ่ึงครอบครัวท่ีอยู่ในจงัหวดัปทุมธานี 
หรือจงัหวดัไกลเคียง ไม่วา่จะเป็น อยุธยา นครนายก นนทบุรี หรือแมแ้ต่กรุงเทพ
เอง ก็น่าจะพาลูกมาพิพิธภณัฑไ์ดง่้าย...” คุณอรรถชยั บุตรสอนเจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ ์

 
ดา้นเทคโนโลย ี

1) เทคโนโลยีทางการส่ือสารมีความทนัสมยั  และราคาถูก ประชาชนจึง
นิยมส่ือสารทางสังคมโลกออนไลน์กนัอยา่งแพร่หลาย  เช่น  เฟสบุค  ไลน์   อินสตาร์แกรม  และ
ทวิตเตอร์  เป็นตน้  และมีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีส่ือสารขอ้มูลต่อสังคม  เช่น  ส่ือโทรทศัน์  วิทย ุ 
หนงัสือพิมพ ์ต่างๆ  ให้ความสนใจน าเสนอข่าวเร่ืองการเกษตร การเท่องเท่ียว คุณนนัทกา  แสง
จนัทร์ เจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ์ กล่าวทางดา้นเทคโนโลย ีดงัน้ี 

 
ทุกวนัน้ีคนต่างติดต่อส่ือสารทางออนไลน์ เฟสบุค ไลน์ ถ้าเราใช้การส่ือสาร
เผยแพร่กิจกรรมต่างของเราก็ท าให้คนเข้าถึงเราได้ ตลอดจนส่ือทีวี วิทย ุ
หนงัสือพิมพ ์ก็หาข่าวเร่ืองเกษตร ในหลวง อยูแ่ลว้  
 

4.2.2.2 ปัจจยัดา้นอุปสรรค  
ดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ 

1) ปัญหาด้านการเมือง  ส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศไทยถดถอย  ท า 
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สนใจไปท่องเท่ียวและใช้จ่ายเงิน คุณมณิชรา ทองน้อย กล่าวถึงด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจ ดงัน้ี 

 
 การเมืองไทยวุน่วาย เศรษฐกิจย  ่าแย ่คนส่วนใหญ่ไม่มาไปไหนมาไหน เพราะตอ้ง
เก็บเงิน จึงเป็นปัญหาตอ้งการมาเท่ียวท่ีพิพิธภณัฑ์ของเรา คุณมณิชรา ทองน้อย 
เจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ์   “...ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไม่ดี ประชาชนส่วนใหญ่
ประหยดัค่าใช้จ่าย องค์กร หน่วยงานรัฐต่างๆ ก็มีผลกระทบกบัเร่ืองงบประมาณ
...” คุณดวงมล  ยศพรมมา เจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ์   “...นโยบายภาครัฐเนน้กิจกรรมท่ี
กระตุน้เศรษฐกิจ การใชจ่้ายเงินมากกวา่ให้ประชาชนท าเอง...” พระครูสุจิณนนัท
กิจ ศูนยก์ารเรียนรู้พิพิธภณัฑก์ารเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ วดัโป่งค า  จงัหวดัน่าน   
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ดา้นคู่แข่งขนั 
1) หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีกระจายอยู่

ทัว่ประเทศ  และจงัหวดัปทุมธานีมีสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลายรูปแบบจ านวนมาก เช่น เช่น  
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์  มิวเซียมสยาม  พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้  หรือองคก์ารพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ  (อพวช. หรือ NSM)  ท่ีมีความช านาญเฉพาะดา้น มีการประชาสัมพนัธ์ และมีช่ือเสียงมากว่า
พิพิธภณัฑ ์ ท าใหป้ระชาชนมีทางเลือกท่ีในการท่องเท่ียว คุณสุพจน์ ศรีไสย กล่าวถึงดา้นคู่แข่งวา่ 

 
คู่แข่ง เช่น นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มิวเซียมสยาม พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ หรือ
องคก์ารพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. หรือ NSM) มีการประชาสัมพนัธ์ มี
ช่ือเสียง ทนัสมยัและมีเทคโนโลยี และมีความช านาญเฉพาะดา้น เม่ือเปรียบเทียบ
ท าให้ลูกค้าเลือกท่ีจะไปหน่วยงานนั้นมากกว่าพิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิมพระ
เกียรติฯ...” คุณสุพจน์  ศรีไสยเพชร  ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จงัหวดันครสวรรค ์
วทิยากรถ่ายทอดองคค์วามรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ดา้นลูกคา้ 
1) ประชาชนท่ีเคยมาเท่ียวชมพิพิธภณัฑ์ติดภาพลกัษณ์เดิม  และ ขอ้มูล

พิพิธภณัฑ์การเกษตรฯ  ท่ีเผยแพร่กระจายตามเวบ็ไซตส่์วนราชการ  แหล่งท่องเท่ียว  เป็นขอ้มูลท่ี
ล่าหลงั  มีผลต่อความรู้สึกท่ีไม่อยากมาท่องเท่ียวพิพิธภณัฑ์  คุณวชัรินทร์ ศรีวิชา เจา้หน้าท่ี
พิพิธภณัฑ ์กล่าวถึงดา้นลูกคา้ดงัน้ี  

 
ลูกค้ามีข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ท่ีเผยแพร่อยู่ตามเว็บไซต์ต่างๆ ยงัเป็นข้อมูลเก่า 
ก่อนท่ีจะมาเป็นองคก์ารมหาชน แถมแผนท่ีในเวบ็ Google ยงัไม่มีแลว้ใครจะมา
หาเราเจอ  
 

4.3 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน ากลยุทธ์ของส านักงานพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลมิพระเกยีรติฯ  (องค์การมหาชน)  ไปปฏบิัติ 

 
ผูศึ้กษาไดเ้ก็บขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จการสัมภาษณ์เชิงลึก  จดัระดบัความส าคญั

ของปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์โดยให้คะแนนปัจจยัท่ีมีผลการ
บรรลุเป้าหมาย  ความส าคญัเร่งด่วน  ตั้งแต่  1-5 คะแนน พบวา่ 
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4.3.1 ปัจจัยด้านจุดแข็ง (Strengths) ดังตารางที ่ 
 
ตารางที ่4.4  ปัจจยัดา้นจุดแขง็ 
 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

ส่ ง ผ ล ต่ อ
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ความส าคญั
เร่งด่วน 

ผลรวม 

ด้านการตลาดและผลผลติ    
1)  มีนิทรรศการทั้งภายในและภายนอกอาคาร ท่ีน าเสนอพระอจัฉริยภาพ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง 
นวตักรรมเกษตร และภูมิปัญญาเกษตรไทยท่ีมีความทันสมัยทันต่อ
เหตุการณ์และสอดคลอ้งทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น โรงภาพยนตร์ 3 มิติ ห้อง
มหศัจรรยท์อ้งทุ่งระบบโฮโลแกรมท่ีทนัสมยั และสามารถร่วมเรียนรู้เชิง
ประจกัษไ์ด ้

5 4 9 

2)  เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีเน้ือหาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคลอ้งกับ
หลกัสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน และหน่วยงานของภาครัฐ ท่ีเป็น
ตวัเลือกในการเขา้มาทศันะศึกษา และศึกษาดูงาน 

5 4 9 

3) จัดให้มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น งานมหกรรมในหลวงรักเรา
ประจ าปี งานสปัดาห์เฉลิมพระเกียรติ งานตลาดนดัเศรษฐกิจพอเพียง และ
มีกิจกรรมท่องเท่ียวเสาร์อาทิตยสุ์ขสันต์  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 9 หลกัสูตร ท่ีสามารถเรียนรู้และฝึก
ปฏิบติัได ้

5 5 10 

4) จดัให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นพ้ืนฐาน
และขั้นมืออาชีพ โดยมีวิทยากรมืออาชีพท่ีท าจริงประสบผลส าเร็จจริง 
สามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ตลอดจนไดมี้การรวบรวมองค์
ความรู้ดา้นเกษตร นวตักรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และไดจ้ดัแสดง
องคค์วามรู้ในแปลงตน้แบบฐานเรียนรู้ใหเ้ป็นพ้ืนท่ีเรียนรู้เชิงประจกัษ ์

5 5 10 

ด้านผู้มส่ีวนได้เสียภายในองค์กร    
5) พิพิธภณัฑมี์เครือข่าย และสมาชิกเครือข่ายท่ีเขม็แขง็ มีความรู้ดา้น
การเกษตรพร้อมท่ีจะสนบัสนุนการท ากิจกรรมต่างๆ และการจดัการองค์
ความรู้ของพิพิธภณัฑมี์ความชดัเจนสามารถพฒันาองคค์วามรู้ไปใชใ้น
รูปแบบหรือกิจกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

5 5 10 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

ส่ ง ผ ล ต่ อ
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ความส าคญั
เร่งด่วน 

ผลรวม 

ด้านบุคลากรและวฒันธรรมองค์กร    
6) ผู ้บริหารมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ และ
บุคลากรมีจิตใจบริการแบบพี่แบบนอ้ง สามารถปฏิบติังานไดห้ลายหนา้ท่ี 
ยืดหยุ่นช่วยงานซ่ึงกันแลกัน มีความอดทนขยนัตั้งใจท างาน มุ่งมัน่ใน
ให้บริการ ผ่านค่านิยมและวฒันธรรมท่ีมุ่งเน้นการท างานเพ่ือส่วนรวม
เป็นหลกั 

5 5 10 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก    
7) สถานท่ีกวา้งขวา้งสะดวกสบาย ร่มร่ืนเป็นธรรมชาติ มีบริการสถานท่ี 
หอ้งพกั หอ้งประชุม ร้านคา้จดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีจุดเด่นลกัษณะเฉพาะ 
เช่น  เส้ือผา้ฝ้าย เส้ือในหลวงรักเรา และบริการอาหาร เคร่ืองด่ืม รูปแบบ
ต่างๆ ในกรณีท่ีคณะสัง่จอง 

5 4 9 

8) พิพิธภณัฑต์ั้งอยูจ่งัหวดัปทุมธานี ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 30 
กิโลเมตร 

5 3 9 

 
4.3.2 ปัจจัยด้านจุดอ่อน (Weaknesses) 

 
ตารางที ่ 4.5  ปัจจยัดา้นจุดอ่อน 

 
จุดอ่อน 

(Weaknesses) 
ส่งผลต่อ
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ความส า
คญั

เร่งด่วน 

ผลรวม 

ด้านการตลาดและผลผลติ    
1) การประชาสัมพนัธ์สาธารณะไม่ครอบคลุม และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
และข้อมูลล่าช้าในการประชาสัมพนัธ์ การประชาสัมพนัธ์ภายใน ป้าย
จราจร ป้ายหอ้งน ้ า ป้ายฐานเรียนรู้ ไม่ชดัเจน 

5 5 10 
 

2) การบริการร้านคา้และสินคา้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ และไม่มี
ร้านอาหารส าหรับบุคคลทัว่ไปท่ีเขา้มาเท่ียวชม 

4 3 7 
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ตารางที ่ 4.5  (ต่อ) 
 

   

จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

ส่งผลต่อ
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ความส า
คญั

เร่งด่วน 

ผลรวม 

ด้านบุคลากรและวฒันธรรมองค์กร    
3) เจา้หนา้ท่ีมีจ านวนนอ้ย ถา้เปรียบเทียบกบังานและพ้ืนท่ี เช่น เจา้หนา้ท่ี
ดา้นตลาด การวางแผนการตลาด และมีผลต่อการรองรับผูเ้ขา้ชมเป็นหมู่
คณะ ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีจบังานหลายดา้นในคนเดียว ประสิทธิภาพการท างาน
จึงลดลง ในการประสานงานแยกไม่ออกวา่จะควรติดต่อประสานงานกบั
เจ้าหน้า ท่ี ท่านใดเ ร่ืองอะไร และเจ้าหน้า ท่ีอายุน้อยจึงท าให้ขาด
ประสบการณ์เชิงประจกัษ ์

5 5 10 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก    
4) ระบบการจดัการสถานท่ีไม่เอ้ืออ านวย  เช่น สถานท่ีตอ้นรับหมู่คณะท่ี
ติดต่อและไม่ติดต่อเขา้ชม สถานท่ีรับประทานอาหาร สถานท่ีทิวทัศน์
สวนหย่อมไม่สวยงามรกร้าง มีขยะก่อสร้าง ขาดพ้ืนท่ีจดัเก็บพสัดุท าให้
เก็บของกระจดักระจาย และหอ้งน ้ าไม่เพียงพอต่อผูเ้ขา้ชมจ านวนมาก 

4 5 9 

 
4.3.3 ปัจจัยด้านโอกาส (Opportunities) 

 
ตารางที ่4.6  ปัจจยัดา้นโอกาส 

 
โอกาส 

(Opportunities) 
ส่งผลต่อ
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ความส า
คญั

เร่งด่วน 

ผลรวม 

ด้านการเมอืงและเศรษฐกจิ    
1) ภาครัฐมีนโยบายขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม ภายใตห้ลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 
11 (พ.ศ. 2555-2559) และสนองงานพระบาสมเด็จพระเจา้อยู่หัว การ
ขบัเคล่ือนงานดา้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

4 4 8 

2) กระทรวง ศึกษา ธิการ  มีนโยบาย ส่ ง เส ริมและผลักดัน ให้
สถาบนัการศึกษาต่างๆ ก าหนดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ในหลกัสูตรการ
เรียนการสอน  

5 5 10 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
 

   

โอกาส 
(Opportunities) 

ส่งผลต่อ
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ความส า
คญั

เร่งด่วน 

ผลรวม 

ด้านหน่วยงานของรัฐและลูกค้า    
3) องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจงัหวดั มี
นโยบายส่งเสริมการศึกษาดูงานดา้นการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และ
โรงเรียนมีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เช่น ทศันศึกษา อยา่งนอ้ย 1 คร้ังตลอด
ทั้งปี และค่ายลูกเสือ 1 คร้ังในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนกมุภาพนัธ์ 

5 5 10 

4) หน่วยงานต่างๆ เครือข่าย กลุ่ม ชมรม ของภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาสังคม ตลอดจนบุคคลทัว่ไป ท่ีท าหน้าท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ดา้น
ต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ดา้นเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการท่องเท่ียว และได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และการ
ท่องเท่ียว ตลอดจนบริษัทท่องเท่ียวต่างให้ความนิยมจัดกิจกรรม
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ธรรมชาติและการเกษตร 

4 4 8 

5) ประชาชนมีความสนใจเรียนรู้พระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวดา้นการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นสุขภาพ และนิยม
บริโภคอาหารปลอดภัย ตลอดจนครอบครัวมีความสนใจแสวงหา
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพใหแ้ก่บุตรหลาน 

4 4 8 

6) ประชาชนจ านวนมากท่ีอาศัยอยู่บริเวณพิพิธภณัฑ์ และอยู่จังหวดั
ใกล้เคียง เช่น กรุงเทพมหานคร จังหวดัพระนครศรีอยุธยา จังหวดั
นครนายก จงัหวดันนทบุรี เป็นตน้ ท่ียงัไม่รู้จกั และรู้จกัพิพิธภณัฑ์ แต่
ไม่มีโอกาสเขา้มาเท่ียวชมพิพิธภณัฑก์ารเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

5 4 9 

ด้านเทคโนโลย ี    

7) เทคโนโลยทีางการส่ือสารมีความทนัสมยั และราคาถูก ประชาชนจึง
นิยมส่ือสารทางสงัคมโลกออนไลน์กนัอยา่งแพร่หลาย เช่น เฟสบุค ไลน์  
อินสตาร์แกรม และทวิตเตอร์ เป็นต้น และมีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ี
ส่ือสารขอ้มูลต่อสังคม เช่น ส่ือโทรทศัน์ วิทยุ หนังสือพิมพ ์ต่างๆ ให้
ความสนใจน าเสนอข่าวเร่ืองการเกษตร การเท่องเท่ียว 

5 
 

5 
 

10 
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4.3.4 ปัจจัยด้านอุปสรรค (Threats) 
 

ตารางที ่4.7  ปัจจยัดา้นอุปสรรค 
 

อุปสรรค 
(Threats) 

ส่งผลต่อ
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ความส า
คญั

เร่งด่วน 

ผลรวม 

ด้านการเมอืงและเศรษฐกจิ    
1) ปัญหาด้านการเมือง ส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศไทยถดถอย ท า 
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สนใจไปท่องเท่ียวและใชจ่้ายเงิน 

3 3 6 

ด้านคู่แข่งขัน    
2) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีกระจายอยู่
ทัว่ประเทศ และจงัหวดัปทุมธานีมีสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลายรูปแบบ
จ านวนมาก เช่น เช่น นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มิวเซียมสยาม พิพิธภณัฑก์าร
เรียนรู้ หรือองคก์ารพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. หรือ NSM) ท่ี
มีความช านาญเฉพาะด้าน มีการประชาสัมพนัธ์ และมีช่ือเสียงมากว่า
พิพิธภณัฑ ์ท าใหป้ระชาชนมีทางเลือกท่ีในการท่องเท่ียว 

4 4 8 

ด้านลูกค้า    
3) ประชาชนท่ีเคยมาเท่ียวชมพิพิธภณัฑ์ติดภาพลกัษณ์เดิม และ ขอ้มูล
พิพิธภณัฑก์ารเกษตรฯ ท่ีเผยแพร่กระจายตามเวบ็ไซตส่์วนราชการ แหล่ง
ท่องเท่ียว เป็นขอ้มูลท่ีล่าหลงั มีผลต่อความรู้สึกท่ีไม่อยากมาท่องเท่ียว
พิพิธภณัฑ ์

5 5 10 

 

4.4 ข้อเสนอหรือแนวทางการในการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทีม่ีชีวติ 

  
4.4.1 ด้านการตลาดและผลผลติ 

1) พฒันากิจกรรมหลกัสูตรการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ตามกลุ่มลูกคา้เป้าหมายนกัเรียน  
ไดแ้ก่  หลกัสูตรเกษตรพื้นฐาน  หลกัสูตรเศรษฐกิจพอเพียง  และหลกัสูตรค่ายลูกเสือ 

2) ควรจดัท าสรุปขอ้มูลในแต่ละจุดนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภณัฑ์และฐาน
เรียนรู้ภายนอกพิพิธภณัฑ ์ เพื่อรองรับผูเ้ขา้ชมท่ีเลือกเรียนรู้ตามอธัยาศยั  ซ่ึงจะท าให้มีความรู้ความ
เขา้ใจในประเด็นต่างท่ีพิพิธภณัฑน์ าเสนอ  เพื่อใชเ้ป็นสินคา้ในการตลาด 
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3) ควรเตรียมฐานเรียนรู้  ภูมิทศัน์สวนหยอ่มภายนอกและภายในอาคารพิพิธภณัฑ ์
ท่ีไม่สวยงามรกร้าง  ใหมี้ความสวยงามพร้อมรองรับคณะผูเ้ขา้ชม  โดยควรให้กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ
พื้นท่ีก าหนดแผนท าความสะอาดพื้นท่ีเป็นรายสัปดาห์  หรือสองสัปดาห์  

4) ปรับปรุงระบบการจดัการสถานท่ีไม่เอ้ืออ านวย  เช่น สถานท่ีตอ้นรับหมู่คณะ  
สถานท่ีรับประทานอาหาร  ห้องน ้ าท่ี  และร้านจ าหน่ายอาหารท่ีไม่มี  หรือไม่เพียงพอต่อผูเ้ขา้ชม
จ านวนมาก  

5) ควรมุ่งใชส่ื้อสารทางสังคมโลกออนไลน์ เช่น  เฟสบุค   ไลน์  อินสตาร์แกรม  และ
ทวติเตอร์  เป็นตน้  เป็นเคร่ืองมือใหใ้นการประชาสัมพนัธ์  

6) สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีส่ือสารขอ้มูลต่อสังคม  เช่น ส่ือ
โทรทศัน์  วทิย ุ หนงัสือพิมพ ์ต่างๆ  เพิ่มกิจกรรม  กระจายกิจกรรมไปจดัแสดง หรือเป็นตน้แบบท่ี
ศูนยฯ์  ภาค คุณสุพจน์  ศรีไสยเพชร กล่าววา่ 

  
ส่ิงท่ีต้องท าคือจดักิจกรรมท่ีตอบสนองลูกค้า นักเรียน และนักท่องเท่ียว เช่น
หลกัสูตรการเขา้ชม นิทรรศการหมุนเวียน ทุกเดือน หรือทุกคร่ึงเดือน และเพิ่ม
การ ฟาร์มเล้ียงสัตว์ ปศุสัตว์ ให้เป็นท่ีเรียนรู้เพิ่ม คือต้องมีส่ิงมีชีวิตอยู่ใน
พิพิธภณัฑเ์พื่อใหเ้กิดระบบความสัมพนัธ์ต่อเน่ือง คุณสุพจน์  ศรีไสยเพชร  ต าบล
แม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จงัหวดันครสวรรค์ วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง   “...ประชาสัมพนัธ์ คือหวัใจในการเรียกคน การตลาด เป็นตวั
เก็บเก่ียวผล ดงันั้น สองส่ิงน้ีตอ้งท าเป็นอนัดบัแรก...” คุณศกัด์ิชัย ชาตาดี ศูนย์
เครือข่ายพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ภาคกลาง  มูลนิธิวนเกษตรเพื่อสังคม 
อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

4.4.2 ด้านผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร  
1) ควรสนับสนุนการขบัเคล่ือนเครือข่ายหลักในการพฒันาองค์ความรู้ด้านการ

คุณภาพผลผลิต  บรรจุภณัฑ ์ เพื่อใหเ้กิดการขยายผลเครือข่ายทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ 

2) ควรเพิ่มเครือข่ายระดบัพื้นท่ีใหม้ากข้ึน เพื่อรองรับการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
พิพิธภณัฑ ์ เช่น  งานตลาดนดัเศรษฐกิจพอเพียง  งานมหกรรมในหลวงรักเรา  เป็นตน้ 

3) ควรจดัเก็บองคค์วามรู้จากเครือข่ายพิพิธภณัฑแ์ละสมาชิก  ดา้นนวตักรรมเกษตร  
ดา้นสุขภาพ  และน ามาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินกิจกรรมของ  พกฉ.  ตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ท่ีใหค้วามสนใจท าเกษตร  และสุขภาพมากข้ึน  และการประชาสัมพนัธ์เชิญชวนลูกคา้ให้เขา้
มาเรียนรู้ท่ีพิพิธภณัฑเ์กษตร 
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4) ควรพฒันาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ให้เข้าถึงง่าย  ในการน ามาใช้  ทั้ งใน
เวบ็ไซต ์ เพื่อสนบัสนุนการท างานของเจา้หนา้ท่ี คุณเสถียร ใจค า กล่าววา่ 

 

กิจกรรมต่างๆ ของพิพิธภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึน มาจากเครือข่ายของพิพิธภณัฑ์ ถ้าไม่มี
เครือข่ายความย ัง่ยืนของพิพิธภณัฑ์ไม่เกิดข้ึนแน่นอน เพราะเครือข่าย เป็นทั้งตวั
ขอ้มูล และรูปแบบ ควรมีการประสาน และพฒันาใชพ้ลงัเครือข่ายอยา่งมีส่วนร่วม 
และตอ้งขยายเครือข่ายอย่างรวดเร็ว คุณเสถียร ใจค า ศูนยก์ารเรียนรู้พิพิธภณัฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ องคก์ารบริหารส่วนต าบลก้ืดชา้ง จงัหวดั เชียงใหม่   
 
4.4.3 ด้านบุคลากรและวฒันธรรมองค์กร  

1) พฒันาทกัษะ  ศกัยภาพเจา้หนา้ท่ีใหมี้ความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะ และ
หนา้ท่ีรอง  เพื่อใหส้ามารถสนบัสนุนการท างานของฝ่ายอ่ืนได ้ 

2) ควรเพิ่มเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานในดา้นการน าชมทั้งภายนอกและภายใน  เพื่อเพิ่ม
คุณภาพในการท างานและรองรับจ านวนผูเ้ขา้ชมท่ีมากข้ึน คุณเสถียร ใจค า กล่าววา่ 

 

คนมีส่วนส าคญังานจะเร็ว งานจะดี มีคุณภาพ แต่ท่ีเห็นคือเราคนนอ้ย แต่ก็ท  างาน
เต็มท่ี ควรเร่งสร้างพฒันาความสามารถบุคลากรให้รองรับกบัภารกิจเพิ่มคนดว้ย
คุณเสถียร ใจค า ศูนยก์ารเรียนรู้พิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ องค์การ
บริหารส่วนต าบลก้ืดชา้ง จงัหวดั เชียงใหม่ 

 
 

 

 



 

 
บทที ่5 

 
 สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ืองการจดัการเชิงกลยุทธ์:  ศึกษากรณี  ส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

(องค์การมหาชน)  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการจดัการเชิงกลยุทธ์ของส านักงานพิพิธภณัฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  (องค์การมหาชน)  เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน  (จุดแข็ง  
จุดอ่อน)  และภายนอก  (โอกาส  อุปสรรค)  ท่ีส่งผลต่อส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
(องคก์ารมหาชน)  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการน ากลยุทธ์ของส านกังานพิพิธภณัฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  (องค์การมหาชน)  ไปปฏิบติั   และเพื่อเสนอแนวทางการจดัการเชิงกล
ยุทธ์ในการพฒันาพิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมีชีวิต  ซ่ึงเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ  จากบุคคลผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียต่อส านกังาน
พิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  (องคก์ารมหาชน)  แบ่งออกได ้ 2  กลุ่ม  ดงัน้ี  1)  กลุ่มบุคลากร
ในองค์การ  คือ  เจ้าหน้าท่ี  เก็บข้อมูลด้วยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในการประชุมเชิง
ปฏิบติัการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  จ  านวน  22  คน  และ  2)  กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียในองคก์าร  คือ 
บุคคลตวัแทนของศูนยก์ารเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เก็บขอ้มูลด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน  12  คน  

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
จากการศึกษาสามารถอธิบายการจดัการเชิงกลยุทธ์ของส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิม

พระเกียรติฯ  (องคก์ารมหาชน)  ดงัน้ี 
5.1.1 ส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  (องค์การมหาชน)  ไดจ้ดัตั้งข้ึนตาม

พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
(องคก์ารมหาชน)  พ.ศ.  2552  โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  23  มิถุนายน  พ.ศ.  2552  ซ่ึงเป็นการ
ปรับเปล่ียนการบริหารงานจากระบบราชการเป็นรูปแบบองค์การมหาชน  มีหน้าท่ีในการบริการ
สาธารณะ  เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้าน
การเกษตร  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นวตักรรม  และภูมิปัญญาสังคมเกษตร  สามารถพึ่งพาตนเอง
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ไดด้ว้ยการสร้างรายไดจ้ากกิจกรรมและทรัพยากรของส านกังาน  แต่ไม่มีวตัถุประสงคมุ์่งแสวงหา
ก าไรเป็นหลกั  เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ท่ีก าหนดตามพระราชกฤษฎีกา  

5.1.2 ส านกังานพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  (องคก์ารมหาชน)  ถือเป็นองคก์รใหม่ 
จึงได้ด าเนินการจดัท าแผนแม่บท ผ่านกระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์  โดยมีขั้นตอน  ดังน้ี  1) 
การศึกษาทบทวนวตัถุประสงค ์  กรอบแนวคิดต่างๆ  ท่ีเก่ียวเน่ืองศึกษาปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีมีผล
ต่อการบริหารจดัการ  และส ารวจทรัพยากรท่ีไดรั้บโอน   พบวา่   ทรัพยากรอยู่ในสภาพเก่า  ช ารุด 
บกพร่อง  ท่ีตอ้งบูรณะ  ฟ้ืนฟู  ซ่อมแซมปรับปรุง  จดัสร้าง  จดัซ้ือ  จดัท าเน้ือหาและพฒันารูปแบบ
ให้สมสมยัสอดคลอ้งกบัสถานการณ์และวตัถุประสงค์ของ  พกฉ.  แลว้นั้น  2)  น าขอ้มูลจากจาก
ศึกษามาท าการวเิคราะห์  SWOT  ก าหนดเป้าหมาย  ทิศทาง  ภารกิจ  ดงัน้ี   

1) วิสัยทศัน์  เป็นองค์การท่ีสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสังคมเกษตรไทยให้พฒันาอย่าง
ย ัง่ยนื  บนพื้นฐานหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบพิพิธภณัฑมี์ชีวติ 

2) พนัธกิจ  1)  เผยแพร่พระเกียรติคุณ  และพระอจัฉริยภาพด้านการเกษตรของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั   2)   เป็นศูนยก์ลางการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร 
3)  เป็นสถาบนัการเรียนรู้ภูมิปัญญาและนวตักรรมการเกษตร  4)   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีความ
ร่วมมือในกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง 

3) เป้าประสงค์  1)  เชิดชูและเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้าน
การเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัให้เป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวาง  2)  เกิดเครือข่ายเพื่อ
พฒันายกระดบัและขยายผลการนอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใชใ้นภาคการเกษตร  
3)  ประชาชนไดเ้รียนรู้ภูมิปัญญาและนวตักรรมการเกษตร 

5.1.3 ดงันั้น จึงไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์  เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานสู่วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  และเป้าประสงคข์ององคก์ร  

1) ยุทธศาสตร์ท่ี  1  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  แบ่งออก 3 กลยุทธ์  
ไดแ้ก่  กลยทุธ์ท่ี  1  เชิดชูและเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอจัฉริยภาพกษตัริยเ์กษตร กลยุทธ์ท่ี  2  
สืบสานภูมิปัญญาของแผน่ดิน  และ  กลยทุธ์ท่ี  3  ตน้แบบนวตักรรม  

2) ยทุธศาสตร์ท่ี  2 เครือข่ายขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย 3 กลยุทธ์หลกั  
ไดแ้ก่  กลยุทธ์ท่ี  4  เครือข่าย  และภาคีความร่วมมือ  กลยุทธ์ท่ี 5 การมีส่วนร่วมพฒันาพิพิธภณัฑ์และ
กลยุทธ์ท่ี  6  เรียนรู้วิชาของแผ่นดิน  

3) ยุทธศาสตร์ท่ี  3  สร้างสรรคภ์ูมิปัญญา และนวตักรรมเกษตรไทย ประกอบดว้ย  
2  กลยทุธ์  ไดแ้ก่  กลยทุธ์ท่ี  7  พฒันาองคค์วามรู้  และกลยทุธ์ท่ี  8  สรุปบทเรียนและประสบการณ์
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  
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4) ยุทธศาสตร์ท่ี  4   การตลาดเชิงรุก ประกอบดว้ย  2  กลยุทธ์  ไดแ้ก่ กลยุทธ์ท่ี 9  
การประชาสัมพนัธ์  กลยทุธ์ท่ี  10  การตลาด  

5) ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การบริหารจดัการ  ประกอบดว้ย  กลยุทธ์ท่ี  11  การบริหาร
จดัการท่ีดี  ส านกังานพิพิธภณัฑเ์ฉลิมพระเกียรติฯ  

5.1.4 ส านักงานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (องค์การมหาชน) จึงได้ก าหนด
โครงสร้างงานในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์  และกลยทุธ์  ประกอบดว้ย 

1) ผูอ้  านวยการ  ด าเนินหนา้ท่ีควบคุมการปฏิบติังานของกลุ่มงานต่างให้เป็นไปตาม
ยทุธศาสตร์  และกลยทุธ์ 

2) ท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ  ด าเนินหน้าท่ีให้ค  าแนะน า ติดตามความกา้วหน้า ผล
การด าเนินงาน  ของกลุ่มงานต่างๆ 

3) กลุ่มอ านวยการ  ด าเนินหน้าท่ีสนับสนุนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย ์
การคลงั  การบริหารงานทัว่ไป  ตลอดจนอาคาร  และสถานท่ี 

4) กลุ่มพฒันาพิพิธภณัฑ์  ด าเนินงานพฒันาพิพิธภณัฑ์  จดัสร้าง  ผลิตช้ินงานจดั
แสดงภายในอาคาร  

5) กลุ่มนวตักรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  ด าเนินงานพฒันานวตักรรมเกษตร 
แปลงตน้แบบ  ฐานเรียนรู้ภายนอกอาคารนิทรรศการ  

6) กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่าย  ด าเนินงานพัฒนาองค์ความรู้เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง  และประสาน  ขยายความร่วมมือกบัเครือข่ายต่าง 

7) กลุ่มประชาสัมพนัธ์  ด าเนินงาน  เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  ภาพลกัษณ์ กิจกรรม
ต่างๆ  ขององคก์ร  และด าเนินงานการน าชมพิพิธภณัฑ ์

8) กลุ่มพฒันาธุรกิจ  ด าเนินงานดา้นการตลาด  แสวงหาลูกคา้  และพฒันาธุรกิจท่ี
สร้างรายไดจ้ากทรัพยากรของส านกังาน 

5.1.5 ผลการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์  ภายใตโ้ครงสร้างการด าเนินงานเกิดผล
ดงัน้ี 

1) ส านักงานได้ปรับปรุงช้ินงานพิพิธภัณฑ์ในอาคารและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 
ประกอบดว้ยพิพิธภณัฑ์ในหลวงรักเรา  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  5 โดยเนน้การน าเสนอพระอจัฉริยภาพ
พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัดา้นการเกษตร  นวตักรรมเกษตร  ภูมิปัญญาเกษตร  
และน าเสนอบุคคลผูน้้อมน าแนวพระราชด าริ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไปประยุกต์ใช้ตามภูมิ
สังคมท่ีประสบผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์  ในรูปแบบนิทรรศการท่ีทนัสมยั และในส่วนพิพิธภณัฑ์
กลางแจง้  ไดพ้ฒันาปรับปรุงฐานการเรียนรู้  แปลงตน้แบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเหมาะสมกบั
ทุกพื้นท่ีทั้งเกษตรในเมือง  ชนบท  การท าเกษตรผสมผสาน  การประยกุตเ์กษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช ้ 
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2) ส านกังานไดส้ร้างและประสานเครือข่ายขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงโดยจดัตั้ง
ศูนยเ์ครือข่ายพิพิธภณัฑก์ารเกษตรระดบัภาค  จ านวน  8  ศูนย ์ ศูนยก์ารเรียนรู้พิพิธภณัฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ  จ านวน  3  ศูนย ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่พระอจัฉริยภาพพระบาท 
สมเด็จพระเจา้อยู่หัว  ภูมิปัญญา  นวตักรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งประสานความร่วมมือ
เครือข่าย  เพื่อพฒันาและขยายผลองค์ความรู้  และประสานภาคีความร่วมมือ  องค์กร หน่วยงาน
ต่างๆ  โดยไดล้งนามความร่วมมือ  เพื่อเผยแพร่พระอจัฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  การ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้  นวตักรรมเกษตร  และพฒันาพิพิธภณัฑฯ์  จ  านวน  17  องคก์ร นอกจากนั้นได้
จดักระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร  นวตักรรมเกษตรเผยแพร่ให้
ประชาชนน าไปประยกุตใ์ช้  ในการเช่ือมโยงเน้ือหาการจดันิทรรศการในอาคารและนอกอาคารให้
สามารถเรียนรู้จากการปฏิบติัและจัดแสดงเพื่อการเรียนรู้  โดยมีประชาชนไดรั้บความรู้จากการ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อลดรายจ่าย  สร้างรายได ้ ในหลกัสูตรความรู้พื้นฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง  ความรู้เขม้ขน้เพื่อน าไปปฏิบติัจริง  จ  านวน  24  หลกัสูตร  30  คร้ัง  และจดักิจกรรม
ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง  10  คร้ัง  โดยได้รับระดมความร่วมมือจากศูนยเ์ครือข่ายพิพิธภณัฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯระดบัภาค  ศูนยก์ารเรียนรู้พิพิธภณัฑก์ารเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  และ
ภาคีความร่วมมือ  จ านวน  15  องคก์ร  

3) ส านักงานได้ท าการศึกษา  รวบรวม  วิจยัและพฒันาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
เศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรและนวตักรรมการเกษตรผา่นทางเวบ็ไซต ์ จ  านวน  20  องคค์วามรู้ 
ไดจ้ดัศึกษา  พฒันาองคค์วามรู้จากผูน้ าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและเวทีถ่ายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
จ  านวน  19  คน 

4) ส านกังานไดป้ระชาสัมพนัธ์เชิงรุกเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นส่ือมวลชน รายการ
โทรทศัน์  จ  านวน  151  รายการ  ได้ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกทางนิตยสาร  จ านวน  20  ฉบบั  ได้
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นการจดันิทรรศการในงานแสดงสินคา้ต่างๆ จ านวน  
9  คร้ัง  ดา้นการตลาดไดจ้ดัปรับปรุงอาคารสถานท่ี  ห้องพกั  ห้องประชุมเพื่อสร้างรายได ้การจดั
กิจกรรมบริการเข้าร่วมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว   ภูมิปัญญา  นวตักรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการบริการ
สาธารณะและสร้างรายได ้ ซ่ึงมีหลกัสูตรการเรียนรู้  9  หลกัสูตร 

5) ส านักงานได้บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  จัดพัฒนา
ระบบงาน  โดยให้แต่ละกลุ่มงานจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นตัวแบบในการด าเนินงาน 
ประสานงาน  พร้อมทั้งจดัระบบการควบคุมติดตามการด าเนินงานประชุมกลุ่มงานรายสัปดาห์ 
ประชุมคณะผูอ้  านวยการกลุ่มงานรายสัปดาห์  และประชุมคณะผูบ้ริหารรายเดือน  เพื่อเป็นการ
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ติดตาม  ควบคุมความกา้วหน้าในการด าเนินงาน  ไดจ้ดัพฒันาบุคลากร โดยไดจ้ดัประชุมเตรียม
ความพร้อมการปฏิบติังาน  เพื่อช้ีแจง้นโยบาย  เป้าหมาย  กิจกรรมประจ าปี  และจดัให้กลุ่มงานแต่
ละกลุ่มจดัระบบการท างานโดยใหก้ลุ่มต่างๆ  รวมเรียนรู้ดว้ย ตลอดจนจดัให้มีการศึกษาเรียนรู้นอก
พื้นท่ีประจ าปี  และได้มีมาตรการประหยดัพลังงาน  ได้แก่  เปิดระบบปรับอากาศ  อาคาร
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ  ต่อเม่ือมีผูเ้ขา้ชมมากกวา่  300  คน 

5.1.6 ผลความส าเร็จของการด าเนินงานของส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
(องคก์ารมหาชน)  เป็นผลจากผูบ้ริหาร  และเจา้หนา้ท่ีระดบัสูง  ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัการ
เชิงกลยุทธ์  ท่ีเป็นผู ้ข ับเคล่ือนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์   และเจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติการเป็นผู ้
ด าเนินงานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  

5.1.7 แต่ในขณะส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  (องค์การมหาชน)  ตอ้งมี
ความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการศึกษาปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน 
(จุดแข็ง  จุดอ่อน)  และภายนอก  (โอกาส  อุปสรรค)  ท่ีส่งผลต่อส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ  (องคก์ารมหาชน)  ท าใหท้ราบวา่ 

1) ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในท่ีเป็นจุดแข็งของส านกังานพิพิธภณัฑ์ภณัฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ  (องคก์ารมหาชน)  ต่อการด าเนินงาน  ประกอบดว้ย 

ดา้นผลผลิต  คือ  1)   มีนิทรรศการและฐานการเรียนรู้ท่ีน าเสนอพระอจัฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัดา้นการเกษตร  เศรษฐกิจพอเพียง  นวตักรรมเกษตร และภูมิปัญญา
เกษตรไทยท่ีมีความทนัสมยัทนั  2)  มีเน้ือหาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการ
เรียนการสอนของโรงเรียน  และหน่วยงานของภาครัฐ  3)  มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น  งาน
มหกรรมในหลวงรักเราประจ าปี  งานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ  งานตลาดนดัเศรษฐกิจพอเพียง  และ
มีกิจกรรมท่องเท่ียวเสาร์อาทิตย์สุขสันต์  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  
จ  านวน  9  หลกัสูตร  ท่ีสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบติัได้  4)  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง  ขั้นพื้นฐานและขั้นมืออาชีพ  โดยมีวทิยากรมืออาชีพท่ีท าจริงประสบผลส าเร็จ  

ดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในองคก์ร  คือ  1)  มีเครือข่าย  และสมาชิกเครือข่ายส านกังาน
พิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  ท่ีมีความรู้ดา้นการเกษตรพร้อมท่ีจะสนบัสนุนการท ากิจกรรม
ต่างๆ  

ดา้นบุคลากรและวฒันธรรมองค์กร  คือ  1)  ผูบ้ริหารมีความรู้ความเช่ียวชาญดา้น
การจดัการเชิงกลยทุธ์  และมีบุคลากรท่ีมีจิตใจบริการแบบพี่แบบนอ้ง  สามารถปฏิบติังานไดห้ลาย
หน้าท่ี  ยืดหยุน่ช่วยงานซ่ึงกนัแลกนั  มีความอดทนขยนัตั้งใจท างาน  มุ่งมัน่ในให้บริการ  ผ่าน
ค่านิยมและวฒันธรรมท่ีมุ่งเนน้การท างานเพื่อส่วนรวมเป็นหลกั 
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ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก  คือ  1)  มีสถานท่ีกวา้งขวา้งสะดวกสบาย  ร่มร่ืนเป็น
ธรรมชาติ มีบริการสถานท่ี  ห้องพกั  ห้องประชุม  ร้านคา้จดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีจุดเด่นลกัษณะเฉพาะ  
เช่น  เส้ือผา้ฝ้าย  เส้ือในหลวงรักเรา  และบริการอาหาร  เคร่ืองด่ืม  รูปแบบต่างๆ  ในกรณีท่ีคณะสั่ง
จอง  และ  2)  พิพิธภณัฑต์ั้งอยูจ่งัหวดัปทุมธานี  ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 30  กิโลเมตร 

2) ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในท่ีเป็นจุดอ่อนของส านกังานพิพิธภณัฑ์ภณัฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ  (องคก์ารมหาชน)  ต่อการด าเนินงาน  ประกอบดว้ย 

ด้านการตลาดและการประชาสัมพนัธ์  คือ  1)  การประชาสัมพนัธ์สาธารณะไม่
ครอบคลุม  และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย  และขอ้มูลล่าช้าในการประชาสัมพนัธ์ การประชาสัมพนัธ์
ภายใน  ป้ายจราจร  ป้ายห้องน ้ า  ป้ายฐานเรียนรู้ ไม่ชดัเจน  2)  การบริการร้านคา้และสินคา้ไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการ  และไม่มีร้านอาหารส าหรับบุคคลทัว่ไปท่ีเขา้มาเท่ียวชม  

ดา้นบุคลากร  คือ  1)  เจา้หน้าท่ีมีจ  านวนนอ้ย ถา้เปรียบเทียบกบังานและพื้นท่ี  เช่น  
เจา้หน้าท่ีด้านตลาด  การวางแผนการตลาด  และมีผลต่อการรองรับผูเ้ขา้ชมเป็นหมู่คณะ ท าให้
เจา้หนา้ท่ีจบังานหลายดา้นในคนเดียว  ประสิทธิภาพการท างานจึงลดลง  ในการประสานงานแยก
ไม่ออกวา่จะควรติดต่อประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีท่านใดเร่ืองอะไร  และเจา้หนา้ท่ีอายุนอ้ยจึงท าให้
ขาดประสบการณ์เชิงประจกัษ ์

ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก  คือ  1)  ระบบการจดัการสถานท่ีไม่เอ้ืออ านวย  เช่น  
สถานท่ีตอ้นรับหมู่คณะท่ีติดต่อและไม่ติดต่อเขา้ชม  สถานท่ีรับประทานอาหาร  สถานท่ีทิวทศัน์
สวนหย่อมไม่สวยงาม  รกร้าง  มีขยะก่อสร้าง  ขาดพื้นท่ีจดัเก็บพสัดุท าให้เก็บของกระจดักระจาย  
และหอ้งน ้าไม่เพียงพอต่อผูเ้ขา้ชมจ านวนมาก  

3) ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นโอกาสของส านกังานพิพิธภณัฑ์ภณัฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ  (องคก์ารมหาชน)  ต่อการด าเนินงาน  ประกอบดว้ย 

ดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ  คือ  1)  ภาครัฐมีนโยบายขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม  
ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 
2555-2559) 2)  กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายส่งเสริมและผลกัดนัให้สถาบนัการศึกษาต่างๆ  
ก าหนดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  ในหลกัสูตรการเรียนการสอน  

ดา้นหน่วยงานของรัฐและลูกคา้  คือ  1)  องคก์ารบริหารส่วนต าบล  เทศบาล องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาดูงานด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  2)  
หน่วยงานต่างๆ  เครือข่าย  กลุ่ม  ชมรม  ของภาครัฐ  ภาคเอกชนและประชาสังคม  ตลอดจนบุคคล
ทัว่ไป ท่ีท าหนา้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นต่างๆ  ดา้นเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  ดา้นการท่องเท่ียว  3)  
ประชาชนมีความสนใจเรียนรู้พระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวด้านการเกษตร
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เศรษฐกิจพอเพียง ดา้นสุขภาพ และนิยมบริโภคอาหารปลอดภยั  4)  ประชาชนจ านวนมากท่ีอาศยั
อยู่บริเวณพิพิธภณัฑ์  และอยู่จงัหวดัใกลเ้คียง  เช่น  กรุงเทพมหานคร  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
จงัหวดันครนายก  จงัหวดันนทบุรี  เป็นตน้  ท่ียงัไม่รู้จกั  

ดา้นเทคโนโลยี  คือ  1)  เทคโนโลยีทางการส่ือสารมีความทนัสมยั  และราคาถูก  
ประชาชนจึงนิยมส่ือสารทางสังคมโลกออนไลน์กนัอยา่งแพร่หลาย  เช่น  เฟสบุค  ไลน์  อินสตาร์
แกรม  และทวิตเตอร์  เป็นตน้  และมีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีส่ือสารขอ้มูลต่อสังคม  เช่น  ส่ือ
โทรทศัน์  วทิย ุ หนงัสือพิมพ ์ต่างๆ  ใหค้วามสนใจน าเสนอข่าวเร่ืองการเกษตร  การเท่องเท่ียว 

4) ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคของส านักงานพิพิธภณัฑ์ภณัฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  (องคก์ารมหาชน)  ต่อการด าเนินงาน  ประกอบดว้ย 

ดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ คือ  1)   ปัญหาดา้นการเมือง ส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศ
ไทยถดถอย  ท าประชาชนส่วนใหญ่ไม่สนใจไปท่องเท่ียวและใชจ่้ายเงิน  

ดา้นคู่แข่งขนั  คือ  1)  หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ี
กระจายอยู่ทัว่ประเทศ  และจงัหวดัปทุมธานีมีสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลายรูปแบบจ านวนมาก  
เช่น นิทรรศน์รัตนโกสินทร์  มิวเซียมสยาม  พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้  หรือองค์การพิพิธภัณฑ์
วทิยาศาสตร์แห่งชาติ  (อพวช. หรือ NSM)  ท่ีมีความช านาญเฉพาะดา้น มีการประชาสัมพนัธ์ และมี
ช่ือเสียงมากวา่พิพิธภณัฑ ์ ท าใหป้ระชาชนมีทางเลือกท่ีในการท่องเท่ียว 

ด้านลูกค้า  คือ  1)  ประชาชนท่ีเคยมาเท่ียวชมพิพิธภณัฑ์ติดภาพลกัษณ์เดิม และ  
ขอ้มูลพิพิธภณัฑ์การเกษตรฯ  ท่ีเผยแพร่กระจายตามเว็บไซต์ส่วนราชการ  แหล่งท่องเท่ียว เป็น
ขอ้มูลท่ีล่าหลงั  มีผลต่อความรู้สึกท่ีไม่อยากมาท่องเท่ียวพิพิธภณัฑ ์ 

5.1.8 และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการน ากลยุทธ์ของส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ  (องค์การมหาชน) ไปปฏิบติั จึงได้ท าการให้คะแนนปัจจยัท่ีมีผลการบรรลุ
เป้าหมาย  ความส าคญัเร่งด่วน  และปัจจยัในแต่ละดา้นท่ีมีผลรวม  จ  านวน  10  คะแนน  พบวา่  

1) ปัจจยัดา้นผลผลิต  คือ  1)  การจดักิจกรรม  เช่น  งานมหกรรมในหลวงรักเรา
ประจ าปี  งานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ  งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง  และมีกิจกรรมท่องเท่ียว
เสาร์อาทิตยสุ์ขสันต ์  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  จ  านวน  9  หลกัสูตร 2) 
การถ่ายทอดองคค์วามรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  ขั้นพื้นฐานและขั้นมืออาชีพ 

2) ดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในองคก์ร  คือ  1)  เครือข่าย  และสมาชิกเครือข่ายท่ีเข็ม
แขง็  มีความรู้ดา้นการเกษตรพร้อมท่ีจะสนบัสนุนการท ากิจกรรมต่างๆ 

3) ดา้นบุคลากรและวฒันธรรมองค์กร  คือ  1)  ผูบ้ริหารมีความรู้ความเช่ียวชาญ
ดา้นการจดัการเชิงกลยทุธ์  และบุคลากรมีจิตใจบริการแบบพี่แบบนอ้ง  สามารถปฏิบติังานไดห้ลาย
หนา้ท่ี  ยดืหยุน่ช่วยงานซ่ึงกนัแลกนั 
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4) ดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ  คือ  1)  กระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายส่งเสริม
และผลกัดนัให้สถาบนัการศึกษาต่างๆ  ก าหนดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  ในหลกัสูตรการเรียนการ
สอน  และโรงเรียนมีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  เช่น  ทศันศึกษา  อยา่งนอ้ย  1  คร้ังตลอดทั้งปี และค่าย
ลูกเสือ  1  คร้ังในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพนัธ์ 

5) ดา้นหน่วยงานรัฐ  และลูกคา้  คือ  1)  องค์การบริหารส่วนต าบล  เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั  มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาดูงานดา้นการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
และโรงเรียนมีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  เช่น  ทศันศึกษา  อยา่งน้อย  1  คร้ังตลอดทั้งปี  และค่ายลูกเสือ  
1  คร้ังในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพนัธ์ 

6) ดา้นเทคโนโลย ี คือ  1)  เทคโนโลยทีางการส่ือสารมีความทนัสมยั  และราคาถูก  
ประชาชนจึงนิยมส่ือสารทางสังคมโลกออนไลน์กนัอยา่งแพร่หลาย  เช่น  เฟสบุค  ไลน์  อินสตาร์
แกรม  และทวติเตอร์  เป็นตน้  

5.1.9 ขอ้เสนอแนวทางการจดัการเชิงกลยทุธ์ในการพฒันาพิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิมพระ
เกียรติฯ  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีชีวิต  พบวา่  ส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ  (องคก์ารมหาชน)  จะตอ้งพฒันาปรับปรุง  ดงัน้ี 

ดา้นการตลาดและผลผลิต 
1) พฒันากิจกรรมหลกัสูตรการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ตามกลุ่มลูกคา้เป้าหมายนกัเรียน  

ไดแ้ก่  หลกัสูตรเกษตรพื้นฐาน  หลกัสูตรเศรษฐกิจพอเพียง  และหลกัสูตรค่ายลูกเสือ 

2) ควรจดัท าสรุปข้อมูลในแต่ละจุดนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภณัฑ์และฐาน
เรียนรู้ภายนอกพิพิธภณัฑ์  เพื่อรองรับผูเ้ขา้ชมท่ีเลือกเรียนรู้ตามอธัยาศยั  ซ่ึงจะท าให้มีความรู้ความ
เขา้ใจในประเด็นต่างท่ีพิพิธภณัฑน์ าเสนอ  เพื่อใชเ้ป็นสินคา้ในการตลาด 

3) ควรเตรียมฐานเรียนรู้  ภูมิทศัน์สวนหยอ่มภายนอกและภายในอาคารพิพิธภณัฑ ์
ท่ีไม่สวยงามรกร้าง  ใหมี้ความสวยงามพร้อมรองรับคณะผูเ้ขา้ชม  โดยควรให้กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ
พื้นท่ีก าหนดแผนท าความสะอาดพื้นท่ีเป็นรายสัปดาห์ หรือสองสัปดาห์  

4) ปรับปรุงระบบการจดัการสถานท่ีไม่เอ้ืออ านวย   เช่น  สถานท่ีตอ้นรับหมู่คณะ  
สถานท่ีรับประทานอาหาร  ห้องน ้ า  และร้านจ าหน่ายอาหาร ท่ีไม่มี  หรือไม่เพียงพอต่อผูเ้ขา้ชม
จ านวนมาก  

5) ควรมุ่งใชส่ื้อสารทางสังคมโลกออนไลน์  เช่น  เฟสบุค  ไลน์  อินสตาร์แกรม  และ
ทวติเตอร์  เป็นตน้  เป็นเคร่ืองมือใหใ้นการประชาสัมพนัธ์  

6) สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีส่ือสารขอ้มูลต่อสังคม  เช่น ส่ือ
โทรทศัน์  วทิย ุ หนงัสือพิมพ ์ต่างๆ  เพิ่มกิจกรรม  กระจายกิจกรรมไปจดัแสดง  หรือเป็นตน้แบบท่ี
ศูนยฯ์  ภาค 
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ดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในองคก์ร  
1) ควรสนับสนุนการขบัเคล่ือนเครือข่ายหลักในการพฒันาองค์ความรู้ด้านการ

คุณภาพผลผลิต  บรรจุภณัฑ ์ เพื่อใหเ้กิดการขยายผลเครือข่ายทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ 

2) ควรเพิ่มเครือข่ายระดบัพื้นท่ีให้มากข้ึน  เพื่อรองรับการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
ของพิพิธภณัฑ ์ เช่น  งานตลาดนดัเศรษฐกิจพอเพียง  งานมหกรรมในหลวงรักเรา  เป็นตน้ 

3) ควรจดัเก็บองคค์วามรู้จากเครือข่ายพิพิธภณัฑแ์ละสมาชิก  ดา้นนวตักรรมเกษตร  
ดา้นสุขภาพ  และน ามาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินกิจกรรมของ  พกฉ.  ตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ท่ีใหค้วามสนใจท าเกษตร  และสุขภาพมากข้ึน  และการประชาสัมพนัธ์เชิญชวนลูกคา้ให้เขา้
มาเรียนรู้ท่ีพิพิธภณัฑเ์กษตร 

4) ควรพฒันาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ให้เข้าถึงง่าย  ในการน ามาใช้  ทั้ งใน
เวบ็ไซต ์ เพื่อสนบัสนุนการท างานเขา้เจา้หนา้ท่ี 

ดา้นบุคลากรและวฒันธรรมองคก์ร  
1) พฒันาทกัษะ  ศกัยภาพเจา้หนา้ท่ีใหมี้ความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะ และ

หนา้ท่ีรอง  เพื่อใหส้ามารถสนบัสนุนการท างานของฝ่ายอ่ืนได ้ 
2) ควรเพิ่มเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานในดา้นการน าชมทั้งภายนอกและภายใน  เพื่อเพิ่ม

คุณภาพในการท างานและรองรับจ านวนผูเ้ขา้ชมท่ีมากข้ึน 

 

5.2 การอภิปรายผล 
 
จากผลการศึกษาขา้งตน้มีประเด็นท่ีน่าสนใจควรน ามาอภิปรายผล  ดงัน้ี 
5.2.1 การศึกษาการจดัการเชิงกลยุทธ์  ส านักงานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

(องค์การมหาชน)  เพื่อน าเสนอแนวทางพฒันาพิพิธภณัฑ์การเกษตร  เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีชีวิต 
กล่าวคือ  พิพิธภณัฑ์  หรือแหล่งเรียนรู้ท่ีมีชีวิต  หมายถึง  เป็นพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติ ท่ีมีวิถีการผลิต 
การเก็บเก่ียว  และการถ่ายทอด  ฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ร่วมระหวา่งเจา้หนา้ท่ีกบัผูเ้ขา้ชม  ท่ีสามารถน าความรู้ไปปรับประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 

5.2.2 ส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  (องคก์ารมหาชน)  เป็นองคก์รใหม่ท่ี
จดัตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั  (องคก์ารมหาชน)  พ.ศ. 2552  โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  23  มิถุนายน  พ.ศ. 2552  
ซ่ึงเป็นการปรับเปล่ียนการบริหารงานจากระบบราชการเป็นรูปแบบองค์การมหาชน  มีหน้าท่ีใน
การบริการสาธารณะ  เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
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ดา้นการเกษตร  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นวตักรรม  และภูมิปัญญาสังคมเกษตร  ให้สามารถ
พึ่งพาตนเองไดด้ว้ยการสร้างรายไดจ้ากกิจกรรมและทรัพยากรของส านกังาน  แต่ไม่มีวตัถุประสงค์
มุ่งแสวงหาก าไรเป็นหลกั เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค์  ท่ีก าหนดตามพระราช
กฤษฎีกา  จึงได้น าแนวคิดการจดัการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารงานองค์การ  ภายใตก้ระบวนการ
จดัการเชิงกลยทุธ์  4  ขั้นตอน  ดงัน้ี  1)  การประเมินสภาพแวดลอ้ม  (Environmental  Scanning)  2)  
การก าหนดกลยุทธ์  (Strategy  Formulation)  3)  การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั (Strategy Implementation)  
และ  4)  การประเมินและควบคุม  (Evaluation  and  Control)  

5.2.3 ผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึน  ประกอบดว้ยกนั  5  ดา้น  มีความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์ท่ีก าหนดไว ้ 1)  พฒันานิทรรศการภายในและแปลงตน้แบบ  ฐานเรียนรู้ภายนอกอาคาร
พิพิธภณัฑโ์ดยมุ่งเนน้ใหก้ลุ่มลูกคา้ไดเ้รียนรู้พระเกียรติคุณพระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวดา้นการเกษตร  นวตักรรมเกษตร  ภูมิปัญญาสังคมเกษตร  บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  2)  พฒันาขยายเครือข่าย  และองคค์วามรู้ดา้นเกษตร  นวตักรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  
3)  พฒันากิจกรรมการเรียนรู้  หลกัสูตรการฝึกอบรม เพื่อบริการแก่กลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาเยี่ยมชม  4)  
พฒันาธุรกิจเพื่อสร้างรายไดจ้ากกิจกรรมและทรัพยากรของส านกังาน  5) พฒันาบุคลากร  ยกระดบั
คุณภาพชีวติ  ทกัษะการด าเนินงานใหเ้กิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลสูงสุด 

5.2.4 และปัจจยัสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของส านัก
พิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  (องค์การมหาชน)  ได้แก่  จุดแข็งขององค์กรหลัก  คือ  มี
นิทรรศการและแปลงตน้แบบ  ฐานเรียนรู้ท่ีน าเสนอเร่ืองการเฉลิมพระเกียรติ  การเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียงให้มีความเป็นรูปธรรมจบัตอ้งได ้ มีกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  ฝึก
ปฏิบติั  น ากลบัไปใชไ้ดจ้ริง  มีผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในองคก์ร  เครือข่าย  สมาชิกเครือข่ายท่ีสนบัสนุน
การด าเนินงาน  มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  ขั้นพื้นฐานและขั้นมืออาชีพและ
มีบุคลากรในการด าเนินงานดว้ยความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพ  ในส่วนดา้นจุดอ่อนท่ีตอ้งแกไ้ข
ปรับปรุง  ไดแ้ก่   การตลาดดว้ยการประชาสัมพนัธ์  และบุคลากรท่ีไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 
แต่ทั้งน้ีก็มีปัจจยัภายนอกท่ีเป็นโอกาสขยายผลในองคก์ารเติบโตได ้ คือ  กระทรวงศึกษาธิการ  มี
นโยบายส่งเสริมและผลักดันให้สถาบันการศึกษาต่างๆ  ก าหนดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  ใน
หลกัสูตรการเรียนการสอน  องค์การบริหารส่วนต าบล  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนจงัหวดั  มี
นโยบายส่งเสริมการศึกษาดูงานดา้นการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  และโรงเรียนก็มีกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนดา้นเศรษฐกิจพอเพียง  และเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยั  สามารถส่ือสารกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ท่ีจะน ามาแกไ้ขอุปสรรคท่ีลูกคา้ขาดการรับรู้การเปล่ียนแปลงของพิพิธภณัฑก์ารเกษตรฯ  
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5.2.5 ซ่ึงปัจจยัดงักล่าว  ถือวา่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัมีความสอดคลอ้งกบักลยุทธ์หลกัท่ีไดต้ั้ง
กรอบแนวคิดไวว้า่  กลยุทธ์เครือข่ายภาคีความร่วมมือ  กลยุทธ์พฒันาองคค์วามรู้  เป็นกลยุทธ์ท่ีมี
ความส าคญัในการพฒันาพิพิธภณัฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีชีวิต  เน่ืองจาก
เครือข่าย  และสมาชิก  เป็นรูปธรรมถึงความมีชีวิต  มีวิถีชีวิตการผลิต  การเก็บเก่ียวดา้นการเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง  และเป็นทั้งผูท่ี้มีองค์ความรู้ด้านนวตักรรมเกษตรหลัก  ผนวกกับกลยุทธ์
การตลาดและกลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์  เป็นตวัเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้  การท่องเท่ียว 
และการด ารงอยูข่องพิพิธภณัฑก์ารเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

  

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
การศึกษาเร่ืองการจดัการเชิงกลยทุธ์:   ศึกษากรณี  ส านกังานพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  

(องคก์ารมหาชน) ผูว้จิยัไดใ้หข้อ้เสนอแนะไว ้ ดงัน้ี 
5.3.1 ส านักงานควรมุ่งกลยุทธ์ระดบัองค์กร กลยุทธ์การขยายตวั  (Growth  Strategy)  

เพราะองคก์รมีความพร้อมภายในอนัเหมาะสมมีสภาพแวดลอ้มภายนอกเอ้ือต่อการขยายตวั  โดยมี
กลยทุธ์รองในการขยายตวั คือ  

1) การขยายตวัแบบกระจุกตวั (Intensive  Growth Strategy)  
(1) ดา้นการพฒันาตลาด  (Market  Development)  ใชผ้ลิตภณัฑ์เดิม ท่ีเป็นจุด

แข็ง  เช่น  กิจกรรมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  9  หลกัสูตร  การถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้น
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  เพิ่มกลุ่มลูกคา้  ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั  กลยทุธ์การตลาดของส านกังาน 

(2) ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product Development) พฒันาคุณภาพ  คุณสมบติั  
คุณลกัษณะ  เช่น  พฒันานิทรรศการ  แปลงตน้แบบ  ฐานเรียนรู้ดา้นเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  และ
พฒันาหลกัสูตรการเรียนรู้  ค่ายลูกเสือ โดยน ากลยุทธ์เครือข่ายภาคีความร่วมมือ กลยุทธ์พฒันาองค์
ความรู้  เป็นกลไกขบัเคล่ือนท่ีส าคญั 

(3) ดา้นการเจาะตลาด  (Market Penetration)  ผลิตภณัฑ์เดิม  ลูกคา้กลุ่มเดิม  
เพิ่มปริมาณการใช ้ ความถ่ี  และวธีิใช ้ ดว้ยการสร้างโปรโมชัน่ 

2) การขยายตวัแบบกระจายตวั  (Diversification  Growth  Strategy)ไดแ้ก่   
(1) การกระจายโดยมีความเก่ียวเน่ือง  (Concentric Diversification) ขยายกิจการ

ไปสู่ธุรกิจอ่ืนหรือศูนยเ์ครือข่าย  ศูนยก์ารเรียนรู้  ไปยงัภูมิภาคต่างๆ  ซ่ึงผูมี้ส่วน ไดเ้สียขององคก์าร
มีศกัยภาพรองรับการขยายตวัอยู่แลว้  ท่ีจะท าให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีอยู่ห่างใกลไ้ดเ้ขา้ไปเรียนรู้
ตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
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5.3.2 ส านกังานควรมุ่งกลยุทธ์ระดบัธุรกิจ  (Business  Strategy)  เป็นการก าหนดกลยุทธ์
ในระดบัท่ียอ่ยลงไป  จะมุ่งปรับปรุงฐานะ  และระบุวธีิการการแข่งขนัของผลิตภณัฑ์ให้สูงข้ึน  โดย
อาจรวมกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีคลา้ยกนัไวด้ว้ยกนั  ภายในหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์  (Strategic Business  
Unit - SBU)  เดียวกนั  โดยมุ่งการเพิ่มก าไร  (Improving  Profitability)  และขยายการเติบโต  
(Growth)  ใหม้ากข้ึน  เรียกวา่กลยทุธ์การแข่งขนั  (Competitive  Strategy)  มีอยู ่ 3  กลยทุธ์ คือ  

1)  กลยุทธ์การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนต ่า  (Cost  Leadership  Strategy) โดยสามารถน า
จุดแข็งดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก  ดา้นพื้นท่ี  ห้องพกั  ห้องประชุม  ตลอดจน นิทรรศการ  แปลง
ตน้แบบ  ฐานการเรียนรู้  ซ่ึงเป็นตน้ทุนของส านกังานน ามาใชส้ร้างขอ้ไดเ้ปรียบดา้นราคาได ้

2) กลยุยุทธ์การสร้างความแตกต่าง  (Differentiation  Strategy) ภายใต้การ
ขบัเคล่ือนดว้ยกลยทุธ์การตลาดและกลยทุธ์ประชาสัมพนัธ์  เนน้การสร้างภาพลกัษณ์ใหม่ สร้างตรา
สินคา้ใหม่  เพราะท่ีผ่านมาส านกังานฯ  ใช้ตราสินคา้  คือ  “พิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั”  “ในหลวงรักเรา”  และ  “โลโก”้  ท่ีทั้ง  3  ตราสินคา้แยกส่วนกนั
ชดัเจน  ดงันั้นควรปรับเปล่ียน  เช่น  Agricultural Museum of the King หรือ AMK   เป็นตน้ 
น าเสนอนวตักรรมเกษตรท่ีทนัสมยั  โดยใชโ้ฆษณาดา้นการตลาด 

3) กลยุทธ์มุ่งเฉพาะส่วน  (Focus  Strategy)   มุ่งเนน้สินคา้เฉพาะของพิพิธภณัฑ ์ 
กิจกรรมการเรียนรู้  การท่องเท่ียวเชิงเกษตร  โดยใช้กลยุทธ์การตลาดและประชาสัมพนัธ์ส่งเสริม
การเจาะลูกคา้เฉพาะดว้ย       

5.3.3 ส านกังานควรมุ่งกลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี ประกอบดว้ย   
กลยทุธ์เครือข่ายและภาคีความร่วมมือ  

1) จดักิจกรรมพฒันาเครือข่ายหลัก  ในการพฒันาองค์ความรู้ด้านการคุณภาพ
ผลผลิต  บรรจุภณัฑ ์ เพื่อใหเ้กิดการขยายผลเครือข่ายทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ 

2) เพิ่มเครือข่ายระดบัพื้นท่ีให้มากข้ึน  เพื่อรองรับการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
พิพิธภณัฑ ์ เช่น  งานตลาดนดัเศรษฐกิจพอเพียง  งานมหกรรมในหลวงรักเรา  เป็นตน้ 

กลยทุธ์พฒันาองคค์วามรู้ 
1) จดัเก็บองค์ความรู้จากเครือข่ายพิพิธภณัฑ์และสมาชิก  ด้านนวตักรรมเกษตร  

ดา้นสุขภาพ  และน ามาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินกิจกรรมของพิพิธภณัฑก์ารเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
2) จดัระบบฐานขอ้มูลองค์ความรู้ให้เขา้ถึงง่ายทั้งในเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนการ

ท างานของเจา้หนา้ท่ี 
กลยทุธ์ประชาสัมพนัธ์ 

1) ประชาสัมพนัธ์เชิงรุก  ทางสังคมโลกออนไลน์  เช่น  เฟสบุค  ไลน์ อินสตาร์แกรม  
และทวติเตอร์  เป็นตน้  
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2) ประชาสัมพนัธ์ตรงต่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  เช่น  สถาบนัการศึกษา องค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3) จดักิจกรรมสารสัมพนัธ์กบัหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีส่ือสารขอ้มูลต่อสังคม เช่น  ส่ือ
โทรทศัน์  วทิย ุ หนงัสือพิมพ ์ต่างๆ  

กลยทุธ์การตลาด 
1) พฒันากิจกรรมหลกัสูตรการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ตามกลุ่มลูกคา้เป้าหมายนกัเรียน  

ไดแ้ก่  หลกัสูตรเกษตรพื้นฐาน  หลกัสูตรเศรษฐกิจพอเพียง  และหลกัสูตรค่ายลูกเสือ 
2) จดักิจกรรมการตลาดเชิงรุก  เช่น  โมบายยนิูต  ตามสถาบนัการศึกษาต่างๆ  
3) พฒันาสินคา้ใหมี้ความพร้อมรองรับลูกคา้  เช่น  ฐานเรียนรู้  ภูมิทศัน์สวนหยอ่ม

ภายนอกและภายในอาคารพิพิธภณัฑ์ให้มีความสวยงาม  และปรับปรุงสถานท่ีตอ้นรับหมู่คณะ  
สถานท่ีรับประทานอาหาร  หอ้งน ้า  และร้านจ าหน่ายอาหารใหเ้พียงพอ 

4) จดัโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม ภายใตว้ตัถุประสงคข์ององคก์ร  
5.3.4 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัเพิ่มเติม 

1) การวจิยัการจดัการเชิงกลยทุธ์ ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกบัองคก์ารมหาชน
อ่ืน  และควรเจาะจงประเด็นท่ีจะศึกษาเพียงดา้นเดียว  เพื่อจะไดรั้บทราบเง่ือนไข  หรือแนวทางการ
วเิคราะห์  สังเคราะห์กลยทุธ์  ท่ีสามารถน ามาเปรียบเทียบและประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม  

2) การศึกษาการจดัการเชิงกลยุทธ์ของส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
(องค์การมหาชน)  เพื่อให้เกิดผลของการด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์องส านกังาน  ผูท่ี้จะศึกษา
ต่อเน่ือง  ควรมีการสอบถามและติดตามผลของกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการเรียนรู้จากพิพิธภณัฑ์
การเกษตรฯ  วา่มีการน าไปปฏิบติัต่อยอดเพิ่มเติมหรือไม่ 
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Crafting & Executing Strategy Concepts and Readings โดย Arthur A. Thompson, 
Margaret A. Peteraf, John E. Gamble และ A. J. Strickland III.  กรุงเทพมหำนคร:  
แมคกรอ-ฮิล. 

ธนำภำ  วฒิุญำโณ.  2550.  ความเห็นของนักท่องเทีย่วเกี่ยวกบัพพิธิภัณฑ์การเกษตรเฉลมิพระ
เกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ าเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี.  วทิยำนิพนธ์
ปริญญำมหำบณัฑิต มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์. 

ธีระศกัด์ิ  ก ำบรรณำรักษ.์  2550.  การบริหารลูกค้าสัมพนัธ์เชิงรุก.  แปลกจำก Active Customer 
Relationship Management โดย Jarmo R. Lehtinen.  กรุงเทพมหำนคร: ส ำนกัพิมพ์
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์. 

ปกรณ์  ปรียำกร.  2553.  การวางแผนกลยุทธ์ แนวคิดและแนวทางประยุกต์.  พิมพค์ร้ังท่ี 14. 
กรุงเทพมหำนคร: เสมำธรรม. 

พรพิมล  หรรษำภิรมยโ์ชค.  2550.  การพฒันารูปแบบการจัดการความรู้ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ. 
วทิยำนิพนธ์ปริญญำมหำบณัฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
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พระรำชบญัญติักำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 .  ราชกจิจานุเบกษา ฉบับกฤษฎกีา.  116, 74ก 
(19 สิงหำคม 2542): 7-9. 

พระรำชบญัญติัองคก์ำรมหำชน พ.ศ. 2542.  ราชกจิจานุเบกษา ฉบับกฤษฎกีา.  116, 9ก (24 
กุมภำพนัธ์ 2542): 1-12. 

พระรำชกฤษฎีกำจดัตั้งส ำนกังำนพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั 
(องคก์ำรมหำชน) พ.ศ. 2552.  ราชกจิจานุเบกษา ฉบับกฤษฎกีา.  126, 41ก (22 
มิถุนำยน 2552): 1-12. 

ภกัดี  มำนะหิรัญเวท.  2555.  หัวใจของการจัดการเชิงกลยุทธ์.  แปลจำก Essentials of Strategic 
Management. โดย Hunger J. David.  กรุงเทพมหำนคร: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชัน่ อินโดไชน่ำ. 

ภูริปัญำ  เกิดศรี.  2553.  ปัจจัยความส าเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในเขตปฏิรูป
ทีด่ิน: ศึกษากรณ ีต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวดัสุพรรณบุรี.  
วทิยำนิพนธ์ปริญญำมหำบณัฑิต สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์. 

มำฆวดี  บุญสมบติั.  2552.  การศึกษาแนวทางการบริการจัดการพพิธิภัณฑ์พลเรือเอก พระเจ้าบรม
วงศ์เธอพระเองเจ้าอาภรกรเกยีรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์.  วทิยำนิพนธ์
ปริญญำมหำบณัฑิต มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์. 

มำนิต  รัตนสุวรรณ และสมฤดี  ศรีจรรยำ.  2553.  ยุทธศาสตร์การตลาด.  กรุงเทพมหำนคร:  สุขมุวทิ
กำรพิมพ.์ 

รำชบณัฑิตยสถำน.  2546.  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  กรุงเทพมหำนคร: 
นำนมีบุค๊ศพ์บัลิเคชัน่ส์.  

วรรณำ  ประยกุตว์งศ,์ ปำรีณำ  ประยกุตว์งศ ์และเครือข่ำยควำมร่วมมือระหวำ่งภำคธุรกิจและภำค
ประชำสังคมเพื่อกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื.  2554.  เป้าหมายของก าไร: คุณค่าแห่งความ
ร่วมมือ(คู่มือกลยุทธ์ CSR บนกระบวนทศัน์ใหม่).  กรุงเทพมหำนคร: เครือข่ำยควำม
ร่วมมือระหวำ่งภำคธุรกิจและภำคประชำสังคมเพื่อกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื (The Net Wore). 

วรวทิย ์ องคค์รุฑรักษำ.  2546.  พพิธิภัณฑ์ทีพ่งึประสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวดัเชียงใหม่.  วทิยำนิพนธ์ปริญญำมหำบณัฑิต มหำวทิยำลยัเชียงใหม่. 

วปิำลี  จนัทรโรจน์.  2543.  แนวทางการก าหนดนโยบายและการวางแผนประชาสัมพนัธ์พพิธิภัณฑ์
ท้องถิ่นในประเทศไทย.  วทิยำนิพนธ์ปริญญำมหำบณัฑิต มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์. 

วทิวสั  เอกอศัดร.  2553.  โอกาสและกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทน าเที่ยวเชิงนิเวศใน
กรุงเทพมหานคร.  วทิยำนิพนธ์ปริญญำมหำบณัฑิต มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย. 
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วรัิช  วิรัชนิภำวรรณ.  2555.  การบริหารจัดการและการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐ. 
กรุงเทพมหำนคร: โฟรเพช. 

วรัิช สงวนวงศว์ำน.  2550.  การจัดการและพฤติกรรมองค์กร.  แปลจำก Management โดย Stephen 
P Robbins, Mary Coulter.  พิมพค์ร้ังท่ี 7.  กรุงเทพมหำนคร: เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่  
อินโดไชน่ำ. 

สมวงศ ์ พงศส์ถำพร และสุนทร  เลำหพฒันวงศ.์  2551.  CRM เกมครองใจลูกค้า.  พิมพค์ร้ังท่ี 2. 
กรุงเทพมหำนคร: บีซีแอล บุ๊คส์. 

สลิตตำ  ลำยลิขิต.  2547.  กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดเพือ่สร้างตราสินค้าองค์กรของบริษัททีแ่ปลง
สภาพจากรัฐวสิาหกจิ กบัการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค.  วทิยำนิพนธ์ปริญญำ
มหำบณัฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั. 

สำคร สุขศรีวงศ.์  2555.  การจัดการ: จากมุมมองนักบริหาร.  พิมพค์ร้ังท่ี 10.  กรุงเทพมหำนคร.  
จี.พ.ี ไซเบอร์พรินท.์ 

สุวมิล  แมน้จริง.  2552.  การจัดการตลาด.  พิมพค์ร้ังท่ี 3.  กรุงเทพมหำนคร. เอช. เอน็. กร๊ป. 
เสริมฤทธ์ิ  เอ่ียมธนำกุล.  2549.  แนวทางการบริหารจัดการพืน้ทีภ่ายในพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นใน

กรุงเทพมหานคร กรณศึีกษาเขตสัมพนัธวงศ์.  วทิยำนิพนธ์ปริญญำมหำบณัฑิต  
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์. 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร.  2553.  คู่มือการบริหารและการก ากบัดูแลของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน.  กรุงเทพมหำนคร: พรีเมียร์ โปร. 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ.  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่11 พ.ศ. 2555 – 2559.  กรุงเทพมหำนคร: ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
พฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ.  

ส ำนกังำนพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (องคก์ำรมหำชน).  2553.  แผนแม่บท และแผน
ยุทธศาสตร์.  ปทุมธำนี: ส ำนกังำนพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (องคก์ำร
มหำชน). 

ส ำนกังำนพิพิธภณัฑแ์ละวฒันธรรมกำรเกษตร. 2544.  “กำรจดัตั้งส ำนกังำนพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิม
พระเกียรติ”.   จดหมายข่าว.  2 (ตุลำคม) : 3-18. 

อจัฉรำ จนัทร์ฉำย.  2555.  การวางแผนกลยุทธ์และการจัดท า BSC.  กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
แบบสัมภาษณ์เพือ่การวจิยั เร่ือง การจดัการเชิงกลยุทธ์  

ศึกษากรณ ี: ส านักงานพพิธิภณัฑ์เกษตร 
เฉลมิพระเกยีรตฯิ (องค์การมหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก  ก 
แบบสัมภาษณ์เพือ่การวจิัย เร่ือง การจัดการเชิงกลยุทธ์  

ศึกษากรณ ี: ส านักงานพพิธิภัณฑ์เกษตร 
เฉลมิพระเกยีรติฯ (องค์การมหาชน) 

 

 
แบบสัมภาษณ์เพือ่การวจัิย  
เร่ือง การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

ศึกษากรณี : ส านักงานพพิธิภัณฑ์เกษตรเฉลมิพระเกียรติฯ (องค์การมหาชน) 
 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
1.1 ช่ือ............................................................นามสกุล............................................................ 
1.2 อาย.ุ....................................ปี 

1.3 การศึกษา........................................................ 
1.4 อาชีพ.................................................................................................... 
1.5 ความเก่ียวขอ้งและระยะเวลากบัส านกังานพิพธิภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (องคก์ารมหาชน) 

............................................................................................................................................... 

1. ค าถามการวจิยั 
1.1 ท่านคิดว่าปัจจยัภายนอกท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรคในการด าเนินงานของส านักงาน

พิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คืออะไร เพราะอะไร 
1.2 ท่านคิดว่าปัจจัยภายในท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนในการด าเนินงานของส านักงาน

พิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คืออะไรและเพราะอะไร 
1.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ปัจจัยดังต่อไปน้ี เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ

ด าเนินงานของพิพิธภณัฑเ์พราะไร 
1) หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  
2) ประชาชนท่ีใชบ้ริการสินคา้และกิจกรรม 
3) เครือข่ายพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
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4) ภาคีความร่วมมือ 
5) บุคลากร 
6) สถานท่ี 
7) การปฏิบติังาน 
8) กิจกรรมการเรียนรู้มีหลกัสูตรหลากหลาย 
9) การฝึกอบรมถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นเกษตร 
10) ฐานการเรียนรู้ แปลงตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
11) นิทรรศการ 
12) องคค์วามรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
13) สินคา้และบริการ 

2.4 ให้ท่านจัดระดับความส าคัญของปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของ
พิพิธภณัฑโ์ดยใหค้ะแนนความส าคญัตั้งแต่ 1 – 5 คะแนน 

2.5 ท่านมีขอ้เสนอหรือแนวทางการจดัการเชิงกลยุทธ์ เพื่อพฒันาพิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีชีวติ หรือไม่ อยา่งไร 
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ภาคผนวก  ข 
รายนามผู้ให้การสัมภาษณ์เชิงลกึ 
การจดัการเชิงกลยุทธ์ : ศึกษากรณ ี 

ส านักงานพพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรตฯิ (องค์การมหาชน) 
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ภาคผนวก ข 

 

รายนามผู้ให้การสัมภาษณ์เชิงลกึ 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ : ศึกษากรณ ี 
ส านักงานพพิธิภัณฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรติฯ (องค์การมหาชน) 

 
ล าดับ
ที่ 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน วนัที่
สัมภาษณ์ 

ระยะเวลา 

1 นายจนัทร์ เรืองเรรา ผูน้ า ศูนยเ์ครือข่ายพิพิธภณัฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัภาคตะวนัตก 
จงัหวดัราชบุรี   

1 
พฤศจิกายน 

2556 

20 นาที 

2 นายทววีตัร เครือสาย ผูน้ า ศูนยเ์ครือข่ายพิพิธภณัฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
ภาคใต ้สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั วทิยาเขต
ชุมพร จงัหวดัชุมพร 

2 
พฤศจิกายน 

2556 

34 นาที 

3 นายศกัด์ิชยั ชาตาดี ผูน้ า ศูนยเ์ครือข่ายพิพิธภณัฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
ภาคกลาง  มูลนิธิวน
เกษตรเพื่อสังคม    
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7  
ธนัวาคม 

2556 

40 นาที 
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน วนัที่
สัมภาษณ์ 

ระยะเวลา 

4 นายโชคดี ปรโลกานนท ์  ผูน้ า ศูนยเ์ครือข่ายพิพิธภณัฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
ภาคตะวนัออกเฉียง-
เหนือ สวนลุงโชค 
จงัหวดันครราชสีมา 

8  
ธนัวาคม 

2556 

20 นาที 

5 ตวัแทน* สมาชิก ศูนยเ์ครือข่ายพิพิธภณัฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัภาคเหนือ
ตอนล่าง จงัหวดั
ก าแพงเพชร 

16 
พฤศจิกายน 

2556 

36 นาที 

6 นายจรัส สายฝน สมาชิก ศูนยเ์ครือข่ายพิพิธภณัฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัภาคตะวนัเฉียง
เหนือตอนบนเครือข่าย
อินแปง จงัหวดั
สกลนคร 

16 
พฤศจิกายน 

2556 

42 นาที 

7 ตวัแทน* สมาชิก ศูนยเ์ครือข่ายพิพิธภณัฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัภาคตะวนัออก 
จงัหวดัจนัทบุรี 

17 
พฤศจิกายน 

2556 

28 นาที 

8 นายเสถียร ใจค า ผูน้ า ศูนยก์ารเรียนรู้
พิพิธภณัฑก์ารเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ 
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลก้ืดชา้ง จงัหวดั 
เชียงใหม่ 

8  
ธนัวาคม 

2556 

47 นาที 
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน วนัที่
สัมภาษณ์ 

ระยะเวลา 

9 พระครูสุจิณนนัทกิจ ผูน้ า ศูนยก์ารเรียนรู้
พิพิธภณัฑก์ารเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ วดั
โป่งค า  จงัหวดัน่าน   

7  
ธนัวาคม 

2556 

37 นาที 

10 ตวัแทน* สมาชิก ศูนยก์ารเรียนรู้
พิพิธภณัฑก์ารเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ  กลุ่ม
เกษตรกรท านา นาโส่ 
จงัหวดัยโสธร   

2 
พฤศจิกายน 

2556 

23 นาที 

11 คุณพิชิต กนัทรัตน์ วทิยากร   ต าบลทุ่งกลว้ย อ าเภอภู
ซาง จงัหวดัพะเยา  

2 
พฤศจิกายน 

2556 

30 นาที 

12 คุณสุพจน์ ศรีไสยเพชร วทิยากร ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่
เปิน จงัหวดันครสวรรค ์ 

1
พฤศจิกายน 

2556 

43 นาที 

 

หมายเหตุ:  ตวัแทน* มีความประสงคไ์ม่ใหเ้อ่ยนาม 
 

 



ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ ช่ือสกุล นายไกรสิทธ์ิ สิงห์ยะบุศย ์
 
ประวตัิการศึกษา รัฐศาสตรบณัฑิต (การเมืองการปกครอง) 
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 2549 
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