
การวิเคราะห์ SWOT 

กลยุทธ์ สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑    
ยกระดับการให้บริการข้อมูลความรู้โดย
จัดแสดงสัตว์น้้าและนิทรรศการเชิง
บูรณาการกับทุกภาคส่วน 
 
 

 

 

โอกาส 

- จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ที่เหมาะสม   
แก่การศึกษาหาความรูด้า้นทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

- เป็นหน่วยงานของภาครฐัที่ได้รับความเชื่อถือในการเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

- นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล สอดคลอ้งกับ
การด้าเนินงานของสถานแสดงพันธุ์ฯ 

- นโยบายเรียนฟรีของภาครัฐ สอดคล้องกับเป้าหมายการ
เผยแพร่องค์ความรู้ให้แกน่ักเรียน 
 

จุดแข็ง 

- เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ทางวิชาการด้านทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ที่มกีารศกึษาวจิัยน่าเชื่อถือใน
ระดับประเทศและระดับสากล 

- เน่ืองจากเป็นหน่วยงานราชการ สามารถจัดแสดง
สัตว์น้้าสวยงามและสัตวน์้้าหายากอื่นๆ ได้จา้นวน
หลากหลายและถูกต้องตามกฎหมาย  

อุปสรรค 

- ปัจจุบันมีสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้า้ ได้เปิดให้บริการในหลาย
จังหวัดทุกภาคของประเทศท้าให้มีคู่แข่งมากขึ้น  

- ระบบการสื่อสารที่ทันสมัยและรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลให้
ผู้เข้ารับบริการสามารถเรียนรู้จากสื่อที่น้าเสนอได้ง่ายกวา่ที่
จะเดินทางมาดว้ยตวัเอง ท้าให้ลดจ้านวนผู้เข้าชม 

 

จุดอ่อน 

- บุคลากรที่มีอยู่ไม่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้
ครอบคลุมทุกเรื่อง และมีไม่เพียงในการให้บริการ
ด้านวิชาการ และปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น 

- เน่ืองจากเปิดให้บริการทกุวัน บุคคลากรบางส่วนไม่มี
โอกาสไดพ้ัฒนาหรือเข้าร่วมการฝึกอบรม และขาด
การศกึษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

- ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่บุคลากรไม่มคีวาม
พร้อมในการพัฒนาการจดัแสดงในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อให้น่าสนใจมากขึ้น 



 



 

 

กลยุทธ์ สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒    
การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง 
บุคลากรมีความพร้อมและมีการ
ให้บริการทีด่ี มีความโปรง่ใส และ
ตรวจสอบได ้
 

โอกาส 

- เป็นหน่วยงานราชการเพยีงแห่งเดียวในประเทศ ที่ให้
ความรูด้้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้วย
ประสบการณ์ที่ผู้เรียนสามารถสัมผัสกับของจริง 

- การด้าเนินงานอยู่ภายใตก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการสนับสนุนในด้านการศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนความรู้และเพิ่มประสบการณ ์ 

- เน่ืองจากเป็นหน่วยงานราชการจึงไดร้ับการช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ โดยการน้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเพิม่
ศักยภาพของบุคลากรในการให้ความรู้และบริการ 

จุดแข็ง 

- เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มรีะบบการบริหารจดัการโดย
คณะกรรมการบริหารระดับสูง  

- การด้าเนินงานเป็นไปตามระเบียบราชการอยา่ง
เคร่งครัด ท้าให้การเบิกจา่ยและการดูแลทรพัย์สินมี
การควบคุมให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 

- มีระบบการประเมินผลการดา้เนินงานการบริหาร
พัฒนาทุนหมุนเวียนฯ ตามระบบตัวชี้วดั จึงต้องท้า
ให้บรรลุเป้าหมายที่ท้าทายมากขึ้น 
 

อุปสรรค 

- การด้าเนินงานตามระเบียบราชการ ไม่สอดคล้องกับ
แผนการดา้เนินงานที่ต้องการปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้น 

- กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจดัจ้างมีขบวนการและ
ขั้นตอนมากมาย ทา้ให้บุคคลภายนอกไม่ต้องการเข้ามา
ด้าเนินการกับส่วนราชการ ท้าให้เสียเปรียบและไม่มีโอกาส
เลือก  

จุดอ่อน 

- บุคลากรขาดทกัษะความช้านาญและประสบการณ ์
ด้านการใช้เทคโนโลยีทีท่นัสมัย และหลากหลาย 
เน่ืองจากมีการพัฒนาไม่เพียงพอ เพราะลกัษณะของ
งานต้องการความดูแลเอาใจใสต่ลอดเวลา 

- บุคลากรมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร
ได้เป็นอย่างดี มีไม่เพียงพอ 

- เป็นองค์กรด้าเนินการตามระเบียบของรัฐบาล
ความคดิและค่านิยมของบุคลากรจึงมีการยดึถือ
ปฏิบัติกันอย่างไม่กระตือรือร้น  



 
 

ตารางแสดงตัวชี้วัด 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

 
๑. ให้บริการองค์ความรู้ดา้นธรรมชาตวิิทยาของสัตว์และพืชทะเล

ครอบคลุมทุกกลุ่มตัวอยา่งที่น่าสนใจ 

 

- จ้านวนชนิดพันธุ์สัตว์น้้าที่น้ามาจดัแสดงให้ความรู้  

- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
๒. การเผยแพร่องค์ความรู้ดา้นทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไดร้ับการ

ตอบสนองให้บรรลุผลส้าเร็จตามเป้าหมาย 

 

- จ้านวนเรื่องขององค์ความรู้จากการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมเพือ่เผยแพร่  

- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
๓. ความส้าเรจ็ในการดา้เนินงานตามแผนระยะสั้นประจ้าป ี
 

 

- ร้อยละของความส้าเรจ็ในการดา้เนินงานตามแผนระยะสั้นประจ้าป ี
 



แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 

เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สตัว์น้้าจังหวัดภเูก็ต ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑    ยกระดับการให้บริการข้อมูลความรูโ้ดยจดัแสดงสัตวน์้้าและนิทรรศการเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วน 

ผลลัพธ ์/ ผลผลิต ตัวชี้วัด กิจกรรม/แผน/โครงการ 

ผลลัพธ ์  
ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจด้านการพัฒนา
องค์ความรู ้

๑. จ้านวนผู้เข้ารับบริการมคีวามพึงพอใจ
ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐  

๒. จ้านวนครั้งของกิจกรรมที่เข้าร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ 
 

 
 
 

กลยุทธ์ที ่๑ 
พัฒนารูปแบบการจัดแสดงชนิดพันธุ์สัตว์น้า้ 

 
 
 

 
๑. จ้านวนชนิดพันธุ์สัตว์น้้าที่จัดแสดง 
๒. จ้านวนเรื่องของนิทรรศการที่ได้รับการ

เผยแพร่ 
 
 

กิจกรรมหลัก 

- การจดัแสดงพันธุ์สัตว์น้้าหายากหรือสา้คัญแบบหมุนเวียน 

- การปรับปรุงป้ายชื่อสัตวน์้้าที่จัดแสดง 
กิจกรรมรอง 

- การปรับปรุงป้ายชื่อสัตวน์้้าที่จัดแสดงและพันธุ์พชืชายหาด 
กิจกรรมเสริม 

- จัดท้าเอกสารแนะน้าสัตว์น้้าที่มีลักษณะเด่น หรอืพืชชายหาดที่สา้คัญ  
 

 



ผลลัพธ ์/ ผลผลิต ตัวชี้วัด กิจกรรม/แผน/โครงการ 

กลยุทธ์ที่ ๒  
พัฒนารูปแบบและเน้ือหาของการจดั
นิทรรศการ 
 

 
๑. การพัฒนาและปรับปรุงการจดั

นิทรรศการเผยแพรอ่งคค์วามรูท้าง
วิชาการที่เป็นปัจจุบันและมีรูปแบบที่
ทันสมัย 

 
 
 

กิจกรรมหลัก 

-  โครงการพัฒนาและปรับปรุงการจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ทาง
วิชาการที่เป็นปัจจุบันและมีรูปแบบทันสมัย  

กิจกรรมรอง 

- การจดัฉายภาพยนตร์เรือ่งสั้น หรือสารคดีในรูปแบบดิจิตอล 
กิจกรรมเสริม 

- ประเมินและติดตามผลการส้ารวจความพึงพอใจรปูแบบการจัดแสดง
นิทรรศการ 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
ส่งเสริมการทา้งานร่วมกบัเครือข่าย
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 

 
๑. จ้านวนครั้งของการจดัแสดงนิทรรศการ

นอกสถานที่ 
๒. จ้านวนครั้งของกิจกรรมที่บุคคลภายนอกมี

ส่วนร่วม 
 

 
 

กิจกรรมหลัก 
     -    โครงการแลกเปลี่ยนการจดัแสดงนิทรรศการนอกสถานที่ 
     -    โครงการดูฟรีมีความรู ้ 
กิจกรรมรอง 

- โครงการแลกเปลี่ยนตัวอย่างสัตว์น้า้และนิทรรศการที่จดัแสดง 

- การจดัสัมมนาวิชาการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้า้แห่งประเทศไทย 
กิจกรรมเสริม 

- การจดักิจกรรมปล่อยสัตว์น้้า หรือการปลูกป่าชายเลน 

- กิจกรรมดา้น้้าเก็บขยะ 
 



 

ผลลัพธ ์/ ผลผลิต ตัวชี้วัด กิจกรรม/แผน/โครงการ 

กลยุทธ์ที ่๔ 
ส่งเสริมการมีสว่นร่วมขององค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจดั
กิจกรรมของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้้าภูเก็ต 

 
๑. ร้อยละของจ้านวนยุวมัคคุเทศก์ท้องถ่ินที่ผ่านการอบรม 
๒. จ้านวนครั้งของกิจกรรมที่วันส้าคัญตา่งๆ ของประเทศที่

ได้ด้าเนินการตามแผน 
 

กิจกรรมหลัก 

- โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 

- โครงการส่งเสริมการจดักิจกรรมวันส้าคัญต่างๆ ของประเทศ  
กิจกรรมรอง 

- กิจกรรมวันสิ่งแวดลอ้มโลก 

- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาต ิ
กิจกรรมเสริม 

- กิจกรรมวันส้าคัญทางศาสนา 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อม และมีการให้บริการทีด่ีมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

ผลลัพธ ์/ ผลผลิต ตัวชี้วัด กิจกรรม/แผน/โครงการ 

ผลลัพธ์  
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้ความ
ร่วมมือการทา้กิจกรรมตา่งๆ 

 

- จ้านวนครั้งของกิจกรรมที่เข้าร่วมกับหน่วยงานตา่งๆ 

- การตอบรับและการให้ความรว่มมือจากหน่วยงานต่างๆ 
กับกิจกรรมต่างๆ ที่องคก์รจัดขึ้นเป็นอย่างดี 

กิจกรรมหลัก 

- โครงการฝึกอบรมพัฒนาระบบงานและการให้บริการทีด่ ี

- โครงการให้บริการข้อมูลความรูโ้ดยมีวทิยากรน้าชม 
กิจกรรมรอง 

- โครงการปรับปรุงทัศนียภาพภูมิทัศน์และสถานทีพ่ักผ่อน 

- โครงการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ ์
กิจกรรมเสริม 

- โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของบุคลากร 

กลยุทธ์ที ่๑  
พัฒนาศักยภาพของบุคคลากรและระบบ
การให้บริการ 

- ร้อยละของผู้ที่มาเย่ียมชมที่เพิ่มขึ้นจากการไดร้ับข้อมูล
จากสื่อต่างๆ เช่น วิทย ุโทรทัศน์ โปสเตอร ์สิ่งพิมพ์ 
เอกสารแผ่นพับ การ์ด  

- จ้านวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งบรรลุเป้าหมายไม่
ต่้ากว่ารอ้ยละ ๘๐ ของจา้นวนทั้งหมดที่ตั้งโครงการ 

กลยุทธ์ท่ี ๒  
พัฒนาการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง 
 

- ร้อยละของความส้าเรจ็ตามแผนบริหารการควบคมุ
ภายในและแผนการบริหารความเสี่ยง 

กิจกรรมหลัก 

- โครงการควบคุมภายใน/การบริหารความเสี่ยงของสถานแสดง
พันธุ์สัตว์น้้าภูเก็ต  

- กิจกรรมฝึกอบรมระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

- กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
กิจกรรมรอง  

กิจกรรมการควบคุมภายในและการบบริหารความเสี่ยง กรณี : 
๑. การจดัการระบบน้้าส้าหรับการเลี้ยงสัตว์น้้า 
๒. การให้บริการร้านคา้  
๓. การบริหารจัดการงบประมาณ 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยกระดับการให้บรกิารข้อมูลความรู้โดยจัดแสดงสัตว์น้้าและนิทรรศการเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ที ่๑   พัฒนารูปแบบการจัดแสดงชนิดพันธ์ุสัตว์น้้า 
 

กิจกรรมหลัก / โครงการ ผลผลิต ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ระยะเวลาด้าเนินการและงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 

๑. โครงการจดัแสดงพันธุ์สตัว์น้้าหา
ยากหรือส้าคัญ แบบหมุนเวียน  

จ้านวนชนิดพันธุ์สัตว์น้้าหายากที่จดัแสดงในระยะเวลาที่

ก้าหนด ( 3 ชนิด /ปี) 

50,000 50,000 50,000 50,000 เงินทุนฯ 

๒. โครงการปรับปรุงป้ายชื่อสัตว์น้้า
ที่จัดแสดงและพันธุพ์ืชชายหาด  

 

จ้านวนป้ายชื่อสัตว์น้้าที่ได้รับการปรับปรุง    ในระยะเวลาที่

ก้าหนด ( 36 ป้าย /ปี) 

150,000 70,000 50,000 50,000 เงินทุนฯ 

 
กลยุทธ์ที ่๒  พัฒนารูปแบบและเน้ือหาของการจัดนิทรรศการ 

 

กิจกรรมหลัก / โครงการ ผลผลิต ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ระยะเวลาด้าเนินการและงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 

๓. โครงการพัฒนารูปแบบการจดั 
นิทรรศการในรูปแบบที่ทันสมัย 

 

จ้านวนนิทรรศการที่ได้รบัการพัฒนาเป็น

รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย ( 1 โครงการ/ปี) 
50,000 120,000 50,000 180,000 เงินทุนฯ 

กิจกรรมเสริม 

- กิจกรรมการประเมินตนเองในการปฏิบัติงาน 


