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บทนำ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมไทย อพวช. ได้เปิด
ให้บริการพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัย ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์
ด้วยความสนุกสนาน สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และยั งเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีลักษณะโดดเด่นของประเทศไทย
ตามที่สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ หรือ ICOM (International Council of Museums) ได้ให้คำจำกัด
ความของพิพิธภัณฑ์ไว้ว่า พิพิธภัณฑ์เป็นสถาบันถาวร ที่ตั้งขึ้นโดยไม่หวังผลประโยชน์กำไร เพื่อบริการรับใช้
สังคม และเพื่อการพัฒนาสังคม และเปิดให้สาธารณชนทั่วไปเข้าชมเพื่อประโยชน์ในทางส่งเสริมการอนุรักษ์
การค้นคว้าวิจัย การสื่อสาร ความรู้ความเข้าใจและจัดแสดงเผยแพร่ มรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติและ
สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ทั้งที่มีรูปร่าง และไม่มีรูปร่าง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาหาความรู้ เพื่อการเล่า
เรียน และเพื่อความเพลิดเพลินใจ
ความคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยได้เปลี่ยนไปจากในอดีตมาก พิพิธภัณฑ์หลายแห่งมีการจัดแสดงที่ผู้
เข้าชมสามารถจับต้องสัมผัสได้ และการจัดแสดงก็มีเรื่องมีราวที่น่าสนใจ มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ การเข้าชม
พิพิธภัณฑ์สมัยใหม่จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต ที่น่าสนุกสนาน โดยมีลักษณะพิเศษดังนี้
1. มีนิทรรศการทั้งถาวร และชั่วคราวสลับกันไป
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมที่น่าสนใจ
3. มีผู้ทำงานซึ่งมาจากหลายสาขาวิชา
4. การจัดแสดงเป็นแบบ Interactive คือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชม
5. มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการจัดแสง สี เสียง มัลติมีเดีย
6. มีอาสาสมัครปฏิบัติงาน
7. มีร้านขายของที่ระลึก และร้านขายอาหาร
8. มีการระดมทุนจากสาธารณชน
พิพิธภัณฑ์ : แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ
เผยแพร่: 29 ก.ย. 2556 15:11 โดย: ชัยอนันต์ สมุทวณิช

ผู้ เ ข้ า ชมมี ค วามสำคั ญ อย่ า งยิ่ง ต่ อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เพราะผู้ เ ข้ า ชมมี บ ทบาทเป็ น ผู้ รั บ สาร คื อ เรี ย นรู้ ใ นสิ่ งที่
พิพิธภัณฑ์ต้องการจะสื่อ หากไม่มีผู้เข้าชม พิพิธภัณฑ์ก็ไม่สามารถส่งสารได้ โดยในเชิงธุรกิจ ผู้เข้าชมเปลี่ยน
สถานะจากผู้รับสารเป็นผู้ซื้อ หากไม่มีผู้ ซื้อสินค้า พิพิธภัณฑ์ก็จะไม่มีรายได้ซึ่งเป็นรายได้ทางตรง นอกจากนี้
ผู้เข้าชมยังนำมาซึ่งรายได้ทางอ้อม ซึ่ง รายได้อ้อมนี้ ยิ่งจำนวนผู้เข้าชมมากเท่าใด ยิ่งทำให้พิพิธภัณฑ์นั้น
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งในมุมมองของรัฐในแง่ความคุ้มค่าของงบประมาณ หรือในมุมมองของภาคเอกชนจะ
มองถึงความคุ้มค่าของการร่วมลงทุน การร่วมบริจาค หรือการทำกิจกรรม CSR ที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ในสายตาของสังคม
ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์มีคู่แข่ง ขันจำนวนมาก การเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมต้องมีมาตรการที่นำไปสู่ความสำเร็จ และ
หากการพัฒนาจำนวนผู้เข้าชมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง นั่นหมายถึงความพึงพอใจของผู้เข้าชม เมื่อผู้เข้าชมรู้สึกว่า
ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และประทับใจในการใช้บริการ ทำให้อยากกลับมาเข้าชมอีก
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ผู้เข้าชมเหล่านี้จะเป็น “สื่อประชาสัมพันธ์” อย่างดีที่ จะบอกต่อไปยังบุคคลอื่น และเกิดความผูกพันกับ
พิพิธภัณฑ์
อพวช. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้บริการภายในพิพิธภัณฑ์โดยมีมาตรฐานและความสมบูรณ์พร้อมเพื่อ
รองรับกลุ่มผู้เข้าชมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จึงได้มีการจัดทำนโยบายด้านการบริการผู้เข้าชม เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานบริการผู้เข้าชมของ อพวช. เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติ ตามมาตรฐานการบริการลูกค้าได้
เป็นอย่างดี
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เป้าหมาย
การบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ นับเป็นหัวใจหลักในการดำเนินกิจการของพิพิธภัณฑ์ การบริการที่ดี ส่งผล
ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ความประทับใจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ องค์กร การบริการผู้เข้าชมของ
พิพิธภัณฑ์จึงต้องมีการจัดบริการอย่างมีระบบ ได้มาตรฐานเพื่อรองรับผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม
การกำหนดมาตรฐานการบริการผู้เข้าชมของ อพวช. มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. สร้างความเข้าใจที่มาที่ไปของการบริการผู้เข้าชม และทำความรู้จักกับศัพท์และนิยามที่เกี่ยวข้อง
2. อภิปรายประโยชน์ของการจัดให้บริการต่าง ๆ ที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชม
3. มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับ ความต้องการของกลุ่ม ผู้เข้าชมแต่ล ะกลุ่ม ทั้งผู้เข้าชมปัจจุบัน (Actual
Visitor) ผู้เข้าชมในอนาคต (Potential Visitor) และกลุ่มผู้เข้าชมเสมือน (Virtual Visitor)
4. กำหนดแนวทางการจัดการในการบริหาร “หน่วยบริการผู้เข้าชม” (Visitors Service)
5. พิจารณาลักษณะการเยี่ยมชม เพื่อเป็นแนวทางการตรวจสอบ (checklist) ให้กับเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์
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คำนิยาม
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของ “บริการ” หมายถึง ปฏิบัติรับใช้
หรือ ให้ความสะดวกต่างๆ
การให้บริการ จึงหมายถึง งานที่มีผู้คอยช่วยอำนวยความสะดวกซึ่งเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” และ “ผู้มารับ
บริการ” ก็คือผู้มารับความสะดวก “การบริการ” ไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตน แต่เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจากการ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ต้องการใช้บริการ (ผู้บริโภค/ลูกค้า/ผู้รับบริการ) กับผู้ให้บริการ (เจ้าของ
กิจการ/พนักงานงานบริการ/ระบบการจัดการบริการ) ในการที่จะตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้บรรลุผลสำเร็จ ความแตกต่างระหว่างสินค้าและการบริการ ต่างก็ก่อให้เกิดประโยชน์ และความพึงพอใจแก่
ลูกค้าที่มาซื้อ โดยที่ธุรกิจบริการจะมุ่งเน้นการกระทำที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า อันนำไปสู่ความพึง
พอใจที่ได้รับบริการนั้น
กล่าวโดยสรุป “การบริการ” คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น การบริการ
ที่ดีผู้รับบริการจะได้รับความประทับใจ และเกิดความชื่นชมองค์กร อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
เนื่องจากผลสำเร็จของการบริการขึ้นอยู่กับ “ความพึงพอใจ” ซึ่งเป็นเรื่องของ “ความรู้สึก” ไม่มีหน่วยวัด
“การบริการ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Service” ในความหมายที่ว่าเป็นการกระทำที่เปี่ยมไปด้วยความ
ช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ ซึ่งความหมายอักษรภาษาอังกฤษ 7 ตัวนี้ คือ
S
Smiling & Sympathy
ยิ้มแย้มและเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อความลำบาก ยุ่งยากของผู้มารับการบริการ
E
Early Response
ตอบสนองต่อความประสงค์จากผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว
R
Respectful
แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติผู้รับบริการ
V
Voluntariness Manner
การให้บริการที่ทำอย่างสมัครใจเต็มใจทำไม่ใช่ทำงานอย่างเสียไม่ได้
I
Image Enhancing
การรักษาภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการและภาพลักษณ์ขององค์กร
C
Courtesy
ความอ่อนน้อม อ่อนโยน สุภาพมีมารยาทดี
E
Enthusiasm
ความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นขณะให้บริการและให้บริการมากกว่า ผู้รับบริการคาดหวังเอาไว้
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์

การบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ หมายถึง
การที่พิพิธภัณฑ์มีการดำเนินการทั้งทางกายภาพ การใส่ใจรายละเอียด และความหมายเชิงสังคม เพื่อให้ ผู้เข้า
ชมได้รับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเนื้อหาข้อมูล ความพอใจ และความรู้สึกสบายในระหว่างการเยี่ยมชม การ
บริการผู้เข้าชมที่ดี คือ การลดระดับความวุ่นวาย ความไม่สะดวกสบาย และความเหนื่อยล้า รวมทั้งช่วยให้ ผู้
เข้าชมสนุกไปกับการชมนิทรรศการหรือเข้าร่วมกิจกรรมอื่น หากปราศจากการบริการผู้เข้าชมที่ดี นั่นหมายถึง
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โอกาสของผู้เข้าชมที่จะได้รับความสนุกสนานและการเรียนรู้ลดลง และส่งผลให้จำนวนของการกลับมาเยี่ยมชม
ในครั้งต่อไปลดลงไปด้วยเช่นกัน
ความหมายของการเข้าชม
การเข้าชม ครอบคลุมถึงกิจกรรมของสาธารณชนต่อพิพิธภัณฑ์ในหลายด้าน เช่น การเข้าสู่สถานที่ต่าง ๆ ใน
พิพิธภัณฑ์ การใช้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก การชมนิทรรศการ การเข้าฟังบรรยาย การศึกษาและ
เรียนรู้ข้อมูลจากคอลเลคชั่นของพิพิธภัณฑ์ หรือการเข้าพบและติดต่อเจ้าหน้าที่ในพิพิธภั ณฑ์ อย่างไรก็ตาม
การเข้าชมไม่ ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่ทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการทุกชนิดที่
พิพิธภัณฑ์เปิดให้บริการ โดยปราศจากอคติทางสังคม
การเข้าถึง
การบริการผู้เข้าชมเป็นหัวใจของการเชื่อมประสานระหว่างการเข้าถึงของสาธารณชนกับพิพิธภัณฑ์ การเข้าถึง
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ ชมการจัดแสดง เข้าฟังบรรยาย ทำวิจัยและ
ศึกษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ และพบปะเจ้าหน้าที่ ในที่นี้ ไม่ได้หมายความเฉพาะการเข้าถึงในเชิงกายภาพ หากแต่
หมายถึงการเข้าถึงความรู้ในระดับที่เหมาะสม โดยปราศจากอคติทางสังคมและวัฒนธรรม
แปลโดย ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ จาก Woollard, Vicky. “Caring for the Visitor,” Running a Museum: a Practical Handbook. Paris: ICOM,
2004, pp.105-118.
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นโยบาย (Policy) ด้านการบริการผู้เข้าชม
นโยบายบริการผู้เข้าชมของพิพิธภัณฑ์ เป็นแนวทางการทำงานและเป้าหมายที่พิพิธภัณฑ์ต้องการก้าวไปให้ถึง
อพวช. มีนโยบายที่จะพัฒนาการให้บริการพิพิธภัณฑ์โดยมีผู้เข้าชมเป็นศูนย์กลาง เป็น Visitor-Oriented
Museum
โดยควรมีการพัฒนานโยบายการบริการผู้เข้าชม กุญแจสำคัญ ที่พิพิธภัณฑ์ต้องบรรลุ เพื่อก้าวสู่ความเป็น
Visitor-Oriented Museum ดังนี้
1. มีหลักการที่ชัดเจนในการจัดการบริการผู้เข้าชม
2. มีการกำหนดกรอบความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทั้งพิพิธภัณฑ์ ที่จะต้องปฏิบัติ ติดตาม และรายงาน
ขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
3. วิเคราะห์แนวทางต่างๆ ที่จะทำให้พิพิธภัณฑ์ คลังวัตถุ ห้องจัดแสดง บริการ และสิ่งอำ นวยความ
สะดวก สามารถเข้าถึงได้ ทั้งเพื่อผู้เข้าชมทั่วไปและผู้เข้าชมเฉพาะทาง
4. มีการกำหนดมาตรฐานการให้บริการผู้เข้าชมที่ชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงาน
5. มีการอบรมเจ้าหน้าที่ที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุมาตรฐานการบริการ
6. มีแนวทางในการเปิดรับฟังและการประเมินผลจากผู้เข้าชมและประสบการณ์ของผู้เข้าชม
7. มีระบบการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการ ที่มีความหลากหลาย และผู้เข้าชม
สามารถเข้าถึงได้
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มาตรฐาน
1. นิยามและความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เข้าชม
การที่ อพวช. จะก้าวสู่ความเป็น Visitor-Oriented Museum หรือพิพิธภัณฑ์ที่กำหนดให้ผู้เข้าชมเป็น
ศูนย์กลางต้องมีการสร้างกรอบความเข้าใจต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยจะต้องทำความเข้าใจ
ว่า ผู้เข้าชมที่พิพิธภัณฑ์ควรคำนึงถึงมีหลายกลุ่ม มีลักษณะอย่างไร และจะสามารถเข้าถึงได้อย่ างไร โดย
สามารถแบ่งออกได้เป็น
1. กลุ่มผู้เข้าชมปัจจุบัน (Actual Visitors)
2. กลุ่มผู้ที่มีแนวโน้มเป็นผู้เข้าชม(Potential Visitors)
3. กลุ่มผู้เข้าชมเสมือน (Virtual Visitors)
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2. ผู้เข้าชมที่มีความต้องการพิเศษ
การบริการสำหรับผู้ชมที่ มีความต้องการพิเศษถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยควรได้รับการบริการที่เท่าเทียมกับ
สาธารณชนทั่วไป และไม่ใช่การเลือกปฏิบัติ ซึง่ พิพิธภัณฑ์ควรจัดระบบการบริการสำหรับคนเหล่านี้ โดยผู้
เข้าชมที่มีความต้องการพิเศษ ประกอบด้วย
1. ผู้เข้าชมที่นั่งรถเข็น
2. ผู้เข้าชมทีม่ ีความบกพร่องทางการมองเห็นหรือมองเห็นได้ในลักษณะที่จำกัด
3. ผู้เข้าชมทีม่ ีความบกพร่องในการได้ยิน
4. ผู้เข้าชมที่มีข้อจำกัดในการเรียนรู้ (หรือผู้ที่มีความบกพร่องทางสมอง)
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3. การวางแผนและการจัดการบริการผู้เข้าชม
เพื่อให้การบริการผู้เข้าชมจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พิพิธภัณฑ์ควรสร้างความตระหนักในการจัดการ
ทุกระดับ วางแนวทางที่เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์สามารถปฏิบัติตาม และให้เกิดการประสานงาน สื่อสาร
แบ่งปันความเชี่ยวชาญ วางแผนและจัดบริการให้กับสาธารณะ โดยจะต้องครอบคลุมเจ้าหน้าที่ใน 3 ระดับ
ได้แก่
1. กลุ่มผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่อาวุโส
2. คณะทำงานบริการผู้เข้าชม
3. คณะทำงานสื่อสารและข้อมูล
โดยมีการกำหนดหน้าที่และบทบาทที่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงานบริการผู้เข้าชม และเจ้าหน้าที่ทุกคน
ระลึกเสมอว่าความเข้าใจและการใส่ใจกับความต้องการของผู้เข้าชม เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนและ
การทำงานของตนเอง
A Practical Handbook – ICOM
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4. พื้นที่ภายในพิพิธภัณฑ์และบริการที่ต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
พิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยพื้นที่หลายส่วน นอกจากพื้นที่ส่วนนิทรรศการ และห้องจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นพื้นที่
หลักที่ผู้เข้าชมต้องการมาชมแล้ว ยังมีพื้นที่ส่วนอื่นที่พิพิธภัณฑ์จะต้องจัดสรร เพื่อรองรับกับความต้องการ
ของกลุ่มผู้เข้าชมที่หลากหลาย ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งที่มาแบบครอบครัว และที่มาเป็นหมู่คณะ พิพิธภัณฑ์
จะต้องมีการวางแผนเพื่อรองรับสำหรับ โอกาสที่จะมีผู้เข้าชมมาพร้อมกันเป็นจำนวนมาก นอกจากการ
เตรียมความพร้อมของพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอ จะต้องควบคู่ไปกับการมีมาตรการด้าน
การรักษาความปลอดภัยด้วย โดยพื้นที่ส่วนที่ต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ประกอบด้วย
1. จุดต้อนรับผู้เข้าชม
2. จุดประชาสัมพันธ์สำหรับผู้เข้าชม
3. ป้ายบอกทางภายนอกสำหรับบอกทิศทางการมาถึง พื้นที่ตั้งของ อพวช.
4. ป้ายบอกทางและสัญลักษณ์ภายในพิพิธภัณฑ์
5. ห้องล็อกเกอร์/จุดฝากของ
6. ห้องน้ำ
7. ห้องเปลี่ยนผ้าอ้อมสำหรับเด็ก
8. ร้านอาหาร และร้านกาแฟ
9. ร้านจำหน่ายของที่ระลึก
10. ห้องละหมาด
11. ห้องพยาบาล
12. การจัดพื้นที่บริเวณกลางแจ้งหรือลานเอนกประสงค์ สำหรับผู้เข้าชม
13. ลานจอดรถ
14. จุดจอดรถ และรียกรถบริการสาธารณะ
15. สิ่งอำนวยความสะดวกที่พิพิธภัณฑ์ ต้องจัดไว้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นกรณีพิเศษ
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5. การติดตามและประเมินผลการให้บริการ
6.1 นโยบายเกี่ยวกับการจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน
การที่ผู้ใช้บริการมีความหลากหลาย และมีความต้องการที่ แตกต่างกัน ขั้นตอนและกระบวนการให้บริการ
บางครั้ง อาจไม่ส ัมพัน ธ์ กับ สิ่งที่ผ ู้ใช้บ ริการคาดหวังไว้ และอาจทำให้ ผ ู้ใช้บริการเกิดความรู้ส ึกไม่พ อใจ
ผู้ใช้บริการจึงแจ้งข้อร้องเรียนมาเพื่อให้พิพิธภัณฑ์ปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้น ข้อร้องเรียนสามารถเกิดขึ้น ได้
ตลอดเวลา พิพิธภัณฑ์ควรจัดทำแนวทางและเผยแพร่นโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษร อันเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
และวิธีการแก้ปัญหา นโยบายและการจัดการ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถ
นำไปเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการจัดการเรื่องร้ องเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการเรื่องร้องเรียน แนวทางการปฏิบัติตามขั้นตอนที่สอดคล้อง
กับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการร้องเรียนอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
การจัดการคำร้องเรียนของลูกค้า มีขั้นตอนดังนี้
1. กำหนดช่องทางรับคำร้องเรียน
2. รับและบันทึกคำร้องเรียน
3. แก้ปัญหา
4. ประเมินคำร้องเรียนลูกค้าเพื่อปฏิบัติให้เหมาะสม
5. อนุมัติวิธีการปฏิบัติที่กำหนดไว้
6. ส่งรายละเอียดคำร้องเรียนแก่ผู้จัดการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาและแจ้งให้ลูกค้าทราบ
7. ปิดคำร้องเรียน
สิ่งที่ต้องพิจารณาในการการรับข้อร้องเรียนจากผู้เข้าชม
1. ขั้นตอนในการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นควรประยุกต์ใช้กับผู้คนที่เข้ามาติ ดต่ อ
พิพิธ ภัณฑ์และมารั บ บริ การ ไม่ว ่าผู้มาเยือนนั้นจะมาจากโรงเรียนหรือวิ ทยาลั ย นักวิจัย หรือ
ผู้ใช้บริการพิเศษอื่นของพิพิธภัณฑ์ เช่น งานโบราณคดีและบริการโบราณวัตถุ หรือบริการตามความ
ต้องการอื่นๆ
2. การแสดงข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน ควรมีช่องทางที่สะดวกสบาย ทั้งระหว่างหรือหลังการเยี่ยมชม
ทั้งด้วยการเขียน การโทรศัพท์ หรือบริการทางอินเตอร์เน็ต หากพิพิธภัณฑ์มีเว็บไซต์หรืออีเมล์ของ
ตนเอง
3. ในกรณีที่ผู้ใช้บริ การส่งข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน มาที่พิพิธภัณฑ์ด้วยตนเอง ภัณฑารักษ์ที่ปฏิบัติ
หน้าที่หรือเจ้าหน้าที่อาวุโสควรมารับฟังความคิดเห็นนั้น ๆ
4. รูปแบบของการบันทึกข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นในลักษณะอื่น จะเป็นประโยชน์ในการบันทึกข้อมูล
สำคัญ แต่พิพิธภัณฑ์ควรรายงานทางวาจา โทรศัพท์ หรือจดหมาย เพื่อแสดงให้เห็นว่าพิพิธภัณฑ์
รับทราบเรื่องราวดังกล่าว
5. หากเป็นการร้องเรียนทางวาจาหรือโทรศั พท์ ควรมีการบันทึกเพื่อเป็นข้อมูลและมีล ักษณะเป็น
ทางการ และไม่ว่าใครแสดงข้อร้องเรียน ควรมีการขอชื่อที่อยู่ของบุคคลดังกล่าว สำหรับการตอบ
ปัญหาต่างๆ และติดต่อกันในอนาคต
6. ข้อร้องเรียนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับ และไม่ควรมีการเลือกปฏิบัติ
7. ควรกำหนดขั้นตอนการสืบสวนและการตอบข้อร้องเรียน เพื่อให้แน่ใจว่า
มีการจัดการภายในเพื่อการสืบสวนและการตอบข้อร้องเรียนที่เพียงพอและเป็นระบบ
8. ข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นควรได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร (ภายใน 7 วันหลังจากที่รับทราบ
เรื่องราว) จากจุดนี้จนถึงการตอบข้อร้องเรียนควรประมาณระยะเวลาที่เหมาะสม
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9. หากไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่วางไว้ได้ ต้องมีการทำบันทึกอธิบายไปยังผู้ร้องเรียน
10. หากข้อร้องเรียนเป็นจริง พิพิธภัณฑ์ควรแสดงการขอโทษ และอธิบายถึงแนวทางที่จะไม่ให้ปัญหานั้นๆ
เกิดขึ้นซ้ำ
11. เมื่อมีการตอบข้อร้องเรียน ควรถามบุคคลนั้นว่าพึงพอใจในคำตอบหรือวิธิการแก้ปัญหาหรือไม่ และ
ในอนาคตหากมีปัญหาใดๆ อีก เขาหรือเธอสามารถแสดงข้อร้องเรียนได้
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6.2 การสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความคาดหวังของผู้ใช้บริการ/ผู้เข้าชม
การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ เป็นสิ่งที่พิพิธภัณฑ์ต้องดำเนินการเพื่อติดตามผลการ
ให้บริการซึ่งส่งมอบให้ ผู้ใช้บริการแล้ว มีผลในเชิงบวก หรือลบ เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการว่าอยู่ใน
ระดับที่ผู้ใช้บริการต้องการ คาดหวัง ไม่พึงพอใจ หรือพึงพอใจ หากผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจก็ต้อง
วิเคราะห์ว่ามีองค์ประกอบด้านใดบ้ างที่ผู้ใช้บริการ ประสงค์ให้มีการให้บริการในรูปแบบ ช่องทาง หรือวิธีการ
ใด เพื่อให้บริการในรูป แบบดังกล่าวซ้ำ หรือพัฒนาให้มีคุณภาพในการให้บริการให้ดีขึ้น เพื่อสร้างความ
ประทับใจ และภาพลักษณ์ที่ดีของพิพิธภัณฑ์ หากผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจ จะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุเ พื่ อ
ปรับปรุงการทำงานตามต้นเหตุที่วิเคราะห์ได้
การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการมีวิธีการหลากหลาย ในการเลือกใช้เครื่องมือในการการวัด
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ ต้องคำนึงถึงรูปแบบของคำถามที่ต้องออกแบบเพื่อให้ได้คำตอบ
จากผู้ใช้บริการทีต่ รงตามความต้องการของพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งข้อมูลที่ได้รับฟังสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ทั้งพิพิธภัณฑ์และผู้ใช้บริการ เพื่อการปรับปรุงการดำเนินงาน และการเตรียมการให้บริการในอนาคต
แนวทางการดำเนินการ การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
1. สำรวจพันธกิจเพื่อระบุผลผลิตและบริการที่จะวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
2. กำหนดวิธีการและเครื่องมือในการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจให้สอดคล้องกับบริการแต่ล ะ
ประเภท รวมถึงกลุ่มผู้ใช้บริการ
3. ดำเนิน การสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ ใช้บริการ เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดแนว
ทางแก้ไขปรับปรุงการบริการในแต่ละประเภท รวมทั้งการวางแผนการให้บริการในอนาคต
4. นำข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจไปปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เกิดการบริการ “เหนือความ คาดหมาย”
อันเป็นการสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
5. นำข้อมูลที่เกี่ยวกับความไม่พึงพอใจของผู้ ใช้บริการมาใช้ในการปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นรวมทั้ง
เพื่อให้เกิดนวัตกรรม และเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ
6. ในการเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้ ใช้บริการควรมุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้บริการเฉพาะราย และการสร้างความ
แตกต่างของการให้บริการ โดยใช้วิธีการ เช่น การเยี่ยมเยียน การโทรศัพท์ติดต่อ การทบทวนข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ใช้บริการเป็นระยะ ๆ เป็นต้น
7. ในการลดความไม่พึงพอใจของผู้ ใช้บริการ สามารถดำเนินการโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ ใช้บริการที่
ไม่พึงพอใจเป็นกรณีพิเศษ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ ของพิพิธภัณฑ์
8. การแก้ไขปัญหาความไม่พึงพอใจ ไม่ควรคำนึงเฉพาะผลผลิตหรือบริการที่ให้โดยตรง แต่ควรคำนึงถึง
กระบวนการหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
กพร. 2562
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1. ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด
o แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของรัฐวิสาหกิจ
o แนวทางการกำหนดตัวชี้ระดับยุทธศาสตร์ และระดับแผนงานและโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์
ด้านลูกค้าและตลาด
o แนวทางการสื่อสาร ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดแก่บุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และ
คู่ความร่วมมือ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
o แสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ
o แนวทางการติดตาม รายงาน และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและ
ตลาด
เอกสารประกอบ
แผนดำเนินงานด้านลูกค้าและการตลาด 2563
MKT Plan for Rama
แผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ การเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าในปีงบประมาณ 2563
วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า
เชื่อมโยงแผนระดับชาติกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560-2564) - ปรับปรุง (อว.) (1)
รายงานสถิติและการวิเคราะห์สถิติผู้เข้าชม อพวช.
การรายงานและการวิเคราะห์จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ อพวช. ปี 2563 แผนบริหารความเสี่ยง
o แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของรัฐวิสาหกิจ
แผนการดำเนินงานด้านลูกค้าและตลาด พ.ศ. 2563
จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานด้านลูกค้าและตลาด โดยนำผลการดำเนินงาน
ด้านการตลาดในปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ปรับปรุง โดยพิจารณาถึงเป้าหมายขององค์กรและตัวชี้วัดตาม แผน
วิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) อีกทั้งยังได้นำแนวการประเมินรัฐวิสาหกิจแนวใหม่ ที่มีมิติใน
ด้านผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้า การบริหารจัดการลูกค้ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการตลาดและมุ่งเน้น
ลู ก ค้ า ของ อพวช. เพื ่ อ ให้ อพวช.สามารถตอบสนองความคาดหวั ง ของตลาดและกลุ ่ ม ลู ก ค้ าได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
o แนวทางการกำหนดตัวชี้ระดับยุทธศาสตร์ และระดับแผนงานและโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์
ด้านลูกค้าและตลาด
มีการกำหนดตัวชี้วัด และติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายภายใต้แผนด้าน
ลูกค้าและตลาด
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o แนวทางการสื่อสาร ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดแก่บุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และ
คู่ความร่วมมือ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดแผนงานการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย
o แนวทางการติดตาม รายงาน และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและ
ตลาด มีการรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน รายไตรมาส
o แสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ในการดำเนินงานด้านต่างๆ เชื่อมโยงแผน
ระดับชาติกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560-2564)
2. การจำแนกลูกค้า
o แนวทางการจำแนกลูกค้า กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาด รวมถึงกำหนดลูกค้า กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาด
o เครื่องมือ กลไกสำคัญที่ใช้ในการจำแนกลูกค้า กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาด รวมถึงกำหนดลูกค้า กลุ่ม
ลูกค้า
o แนวทางประเมินประสิทธิผลของการจำแนกลูกค้า กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาด รวมถึงกำหนดลูกค้า
กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาดเป้าหมายของรัฐวิสาหกิจ
เอกสารประกอบ
รายชื่อฐานข้อมูล
NSM Standards of service
Chapter 01 นิยามและความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เข้าชม
Chapter 02 ผู้เข้าชมที่มีความต้องการเพิ่มเติม
Chapter 03 การวิจัยผู้เข้าชม
คู่มือปฏิบัติงานบันทึกสถิติผู้เข้าชม
o แนวทางการจำแนกลูกค้า กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาด รวมถึงกำหนดลูกค้า กลุ่มลูกค้า และส่วน
ตลาด อพวช. แบ่งกลุ่มผู้เข้าชมออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มผู้เข้าชมปัจจุบัน (Actual Visitors)
2. กลุ่มผู้ที่มีแนวโน้มเป็นผู้เข้าชม (Potential Visitors)
3. กลุ่มผู้เข้าชมผ่านสื่อออนไลน์ (Virtual Visitors)
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กลุ่มผู้เข้าชมปัจจุบัน Actual Visitor
หมายถึง ผู้ที่เข้าชมและใช้บริการในสถานที่จริง แบ่งตามลักษณะของการมาใช้บริการ ดังนี้
1. กลุ่มผู้เข้าชมทั่วไป หรือกลุ่มครอบครัว
2. กลุ่มผู้เข้าชมหมู่คณะ
กลุ่มผู้เข้าชมในอนาคต Potential Visitor
ผู้ที่ยังไม่ได้เข้าชมหรือใช้บริการ แต่มีคุณสมบัติบางประการที่ใกล้เคียงกับกลุ่มผู้เข้าชมปัจจุบัน และมี
โอกาสให้การเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มผู้เข้าชมได้ เช่น กลุ่มครอบครัว กลุ่ม นักศึกษา หรือนักท่องเที่ยว ที่ยังไม่รู้จัก
พิพิธภัณฑ์ หรืออยู่ในพื้นที่ที่ไกลจากพิพิธภัณฑ์ และยังไม่มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชม
กลุ่มผู้เข้าชมเสมือน Virtual Visitor
ผู้เข้าชมเสมือน เป็นผู้เข้าชมอีกกลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวข้อง และใช้บริการพิพิธภัณฑ์ เข้าถึงข้อมูล สาระความรู้
รายการ ร่วมกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ หรือชมนิทรรศการเสมือน ผ่าน เว็บไซต์ หรือการโต้ตอบทางออนไลน์เช่น
อีเมล สื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ ของพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น นอกจากกิจกรรมวิทยาศาสตร์ออนไลน์ อพวช. ได้พัฒนา
พิพิธภัณฑ์เสมือนให้ผู้เข้า ชมสามารถเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ โดยผู้เข้าชมสามารถสัมผั สประสบการณ์
ชมนิทรรศการต่าง ๆ ใกล้เคียงกับการเดินทางมาเยี่ยมชมด้วยตนเอง
o เครื่องมือ กลไกสำคัญที่ใช้ในการจำแนกลูกค้า กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาด รวมถึงกำหนดลูกค้า กลุ่ม
ลูกค้า
ตามมาตรฐานการบริการ NSM Standards of service
o แนวทางประเมินประสิทธิผลของการจำแนกลูกค้า กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาด รวมถึงกำหนดลูกค้า
กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาดเป้าหมายของรัฐวิสาหกิจ
• ในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของ อพวช. แต่ละโครงการ ทุกส่วนงานจะมีการวางแผน
ร่วมกันเพื่อกำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรื อพัฒนา
รูปแบบการให้บริการให้มีรูปแบบที่หลากหลายเพื่อครอบคลุมผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม
• อพวช. มีการจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้าแยกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อให้สามารถสื่อสารไปยัง
กลุ่มลูกค้าได้อย่างเหมาะสม เช่น การพัฒนานิทรรศการหรือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ แต่ละเรื่อง จะมีการนำเสนอ
เนื้อหาในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย โดยใช้เทคนิคการสื่อสารผ่านสื่อในหลายรูปแบบ และมีการจัดกิจกรรม
ที ่ ห ลากหลายแตกต่ า งกั น เพื ่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ กลุ ่ ม เป้ า หมายแต่ ล ะกลุ ่ ม โดยช่ อ งทางการสื ่ อ สารไปยั ง
กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่แตกต่าง
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3. การรับฟังลูกค้า
3.1 การรับฟังลูกค้า
o แนวทางติดตาม และประเมินผลการรับฟังลูกค้า
o โปรดระบุช่องทาง วิธีการ หรือเครื่องมือสำคัญที่รัฐวิสาหกิจใช้ในการรับฟัง ค้นหา รวบรวม จัดเก็บ
และวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าแต่ละกลุ่มลูกค้า หรือส่วนตลาดทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต
o แนวทางติดตาม และประเมินผลการรับฟังลูกค้า
3.2 การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน
o แนวทางการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน
o วิธีการ เครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความ
ผูกพัน
o แนวทางในการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และ
ความผูกพันลูกค้า
เอกสารประกอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
สรุปการรับข้อร้องเรียน ต.ค.-ธ.ค.62_1/สรุปการรับข้อร้องเรียน ม.ค.-มี.ค.63_2/สรุปการรับข้อ
ร้องเรียน เม.ย.-มิ.ย.63_3
MKTSURVEY
Full Report focus group visitor RAMA 9 Museum
Full Report focus group visitor science museum
รายงานโครงการสำรวจความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ
3.1 การรับฟังลูกค้า
O แนวทางติดตาม และประเมินผลการรับฟังลูกค้า
อพวช. ได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ
และผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียและได้มีการกำหนดช่องทาง และกระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า/ผู้เข้าชม Voice of
customer (VOC) อย่างชัดเจน
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o โปรดระบุช่องทาง วิธีการ หรือเครื่องมือสำคัญที่รัฐวิสาหกิจใช้ในการรับฟัง ค้นหา รวบรวม จัดเก็บ
และวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าแต่ละกลุ่ มลูกค้า หรือส่วนตลาดทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต

o แนวทางติดตาม และประเมินผลการรับฟังลูกค้า
รายละเอียดการจัดการข้อร้องเรียน
• อพวช. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน
• อพวช. แต่งตั้งคณะกรรมการรับข้อร้องเรียน อพวช. พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงาน
ทราบเกี่ยวกับการจัดการข้อเรียนของ อพวช.
• การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการรับข้อร้องเรียน อพวช.ต้องดำเนินการรับ และติดตามตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนที่เข้ามายัง อพวช.จากช่องทางต่างๆ อย่างสม่ ำเสมอ ในส่วนของผู้ใช้บริการ อพวช.ได้กำหนดช่อง
ทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากผู้เข้าชมที่ชัดเจนผู้เข้าชมสามารถแจ้งข้อคิดเห็น หรือข้อร้องเรียน
ได้ ทั้งระหว่าง หรือหลังการเยี่ยมชม ทั้งด้วยการเขียน การโทรศัพท์ หรือบริการทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์
หรือสื่อออนไลน์ของพิพิธภัณฑ์ ในกรณีที่ผู้เข้าชมแจ้งข้อคิดเห็นหรือข้อ ร้องเรียนด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่ส่วน
ต้อนรับผู้เข้าชมที่ปฏิบัติหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่อาวุโสจะเป็นผู้มารับฟังความคิดเห็นนั้นๆ
3.2 การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน
o แนวทางการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน
o วิธีการ เครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความ
ผูกพัน
o แนวทางในการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และ
ความผูกพันลูกค้า
o แนวทางการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน
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• อพวช. ได้จ้างหน่วยงานภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา วิจัย เป็นผู้ท ำการสำรวจ
และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
• แต่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 อพวช. ต้องปิดให้บริการชั่ว คราว
ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 ซึ่งก่อนที่ อพวช. จะเปิดให้ได้มีการ ทำการสำรวจความคิดเห็นของ
ลูกค้าเกี่ยวกับการให้บริการ และความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อการบริการของ อพวช.
• นอกจากนี้ หลังจากที่ อพวช. กลับมาเปิดให้บริการตามมาตรการณ์ป้องกันการระบาดของ
โรค COVID-19 ในเดือนมิถุนายน 2563 พบว่ามีผู้มาใช้บริการพิพิธภัณฑ์ทั้ง ที่เป็นลูกค้าเดิม และลูกค้ากลุ่ม
ใหม่ อพวช. จึงได้ใช้โอกาสนี้ท ำการสำรวจความคิดเห็นผู้มาใช้บริการแบบ Focus group โดยทำการสำรวจ
เกี่ยวกับ
(1) มาตรการความปลอดภัยโควิด-19
(2) สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
(3) กิจกรรมสำหรับเด็กเล็ก
(4) สิ่งที่ควรปรับปรุงและเรื่องประทับใจ
o วิธีการเครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความ
ผูกพัน
• เพื่อให้ได้ผลการสำรวจตามวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการสำรวจความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้า ชมพิพิธภัณฑ์และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้วิจัยฯ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) ด้วยการสำรวจวิจัย (Survey Research)
โดยใช้แบบสอบถาม แบบมีโครงสร้างที่แน่นอน (Structured Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
• เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้ งนี้จะใช้แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนในการวัด โดย
เป็นข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถาม ปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุคำตอบเองโดยอิสระ
(Open Ended) โดยมีขอบเขตด้านเนื้อหาของการสำรวจ จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกต้อง สมบูร ณ์ก่อนบัน ทึก ข้ อมูล และประมวลผล ผู้ส ำรวจใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face
Interview)
o แนวทางในการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และ
ความผูกพันลูกค้า
แบบสอบถามที่เก็บข้อมูลแล้วทุกชุดจะนำมาลงรหัสข้อมูลหลังจากนั้นจะป้อนข้อมูลเข้า
คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลในขั้นตอนต่อไป การประมวลผลข้อมูลจะใช้ โปรแกรม SPSS for Window
สำหรับสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดย
จะแสดงผลในแต่ละคำถามในรูปของค่าความถี่ ค่าร้อยละ แล้ว นำเสนอโดยใช้แผนภูมิ กราฟ ตาราง และ
พรรณนาโวหาร โดยนำเสนอผลคะแนนในส่วนความคิดเห็นและความพึงพอใจ
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- ค่าความถี่ (Frequency) แสดงจำนวนผู้ตอบแต่ละคำตอบของคำถามรายข้อ
- ค่าร้อยละ (Percentage) แสดงสัดส่วนคำตอบของคำถามแต่ละข้อ
สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของความคิดเห็นและความพึงพอใจ ใช้วิธีวัดเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้
ดีมากที่สุด

ให้คะแนน 5

ดีค่อนข้างมาก

ให้คะแนน 4

ดีปานกลาง

ให้คะแนน 3

ดีค่อนข้างน้อย

ให้คะแนน 2

ไม่ดีเลย

ให้คะแนน 1

4. การพัฒนาและนวัตกรรม
o แนวทางการพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ
o แนวทางการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการณสมบัติ
ของเครื่องมือและการประยุกต์ใช้ของรัฐวิสาหกิจ
o แนวทางการบริหารจัดการความรู้ในกระบวนการพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ
o แนวทางการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการพัฒ นาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ
เอกสารประกอบ
โครงการ Science delivery by NSM
NSM Science Delivery Project_TK
ขั้นตอนการเข้าชมสำหรับหมู่คณะ
หน้าจอ REPORT ประจำวันระบบจำหน่ายบัตรพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
คู่มือระบบจำหน่ายบัตรพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
o แนวทางการพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ
• อพวช. มี น โยบายให้ ค วามสำคั ญ กั บ การพั ฒ นาและนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
โดยเฉพาะในส่วนของการให้บริการลูกค้า ได้จัดทำคู่มือมาตรฐานการบริการ โดยมี นโยบายการมุ่งเน้นลูกค้า
• ในปีงบประมาณ 2563 ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรับมือสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ที่
จะต้องปิดบริการชั่วคราว และสร้างความต่อเนื่องในการให้บริการความรู้โดย ปรับกลยุทธ์เป็นพิพิธภัณฑ์เรียนรู้
วิทย์ออนไลน์ เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านรายการโทรทัศน์ และกิจกรรมส่งเสริม
การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ด้ ว ยการใช้ เ ทคโนโลยี ผ สมผสานกั บ นวั ต กรรมผ่ า นการจั ด ท ำโครงการ
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Science Delivery By NSM ประกอบด้วย การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบ ต่างๆ ผ่าน Live activity โดย
แบ่งกิจกรรมออกเป็น SHOW , Review , Virtual Museum , DIY and hands-on , Game-contest
• นอกจากนี้ ยังมี NSM Virtual Museum พิพิธ ภัณฑ์เสมือนจริง 360 องศา ที่เผยแพร่
ข้อมูลหรือความรู้ของแต่ละพิพิธภัณฑ์ไว้อย่างทันสมัย รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถเข้าถึงผู้เข้าชม
ได้ตลอดเวลา ผู้เข้าชมจะได้เห็นภาพเสมือนเดินทางไปชมด้วยตาตนเอง ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต Futurium ที่จะมี
การเปิดบริการอย่างเป็นทางการในปี 2566 และ Museum on Demand ที่รวบรวมนิทรรศการที่เคยจัดแสดง
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• หลังจากสถานการณ์คลี่คลายและสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ อพวช. ได้ มี
มาตรการในการจัดระบบการให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และควบคุมมาตรฐาน
การดูแลผู้ใช้บริการ และการจัดการการให้บริการตามาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
• มีมาตรการการรักษาความสะอาด การเว้่นระยะห่าง การแสกนอุณหภูมิเจ้าหน้าที่และ
ผู้ใช้บริการ การลงทะเบียนข้อมูลเจ้าหน้าที่ และผู้มาใช้บริการ
• พัฒนาระบบการจองเข้าชมในรูปแบบออนไลน์เพื่อจำกัดจำนวนผู้เข้าชม
• พัฒนาระบบจำหน่ายบัตรด้วยระบบคอมพิว เตอร์ สแกนบัตรผ่านประตูด้วยระบบ QR
Code
o แนวทางการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แ ละบริการณสมบัติ
ของเครื่องมือและการประยุกต์ใช้ของรัฐวิสาหกิจ
โครงการ Science Delivery by NSM
• มีการสื่อสารข้อมูลไปยังกลุ่มลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ ผ่านสื่อ online และมีการติดตามผล
การดำเนินงานเป็นระยะ
• เพื่อศึกษาปัญหาในการให้บริการและหาแนวทางพัฒนาต่อไป การพัฒนาระบบการจองเข้า
ชม online
• เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ เจ้าหน้าที่ส่วนงานรับจองมีการทบทวน ติดตามปัญหา และ
หาทางปรับแก้ไขเป็นระยะ
• เพื่อเตรียมปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ และรองรับจำนวนผู้ใช้บริการให้มากขึ้น ระบบ
การจำหน่ายบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
• อยู่ในระหว่างเริ่มใช้ระบบ ศึกษาปัญหา พัฒนารูปแบบโปรแกรมการใช้งาน การรายงานผล
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
• และมีนโยบายที่จะขยายให้ครอบคลุมการบริการเพิ่มขึ้น
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o แนวทางการบริหารจัดการความรู้ในกระบวนการพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ
โครงการ Science delivery by NSM
o แนวทางการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ
การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ Science Delivery by NSM ได้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินการ
บรรลุเป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยพิจารณาจาก
1. จำนวนรายการหรือกิจกรรมที่จัดทำขึ้นในระยะเวลาของโครงการ
2. จำนวนการเข้าถึงและการมีส่วนรวมของผู้ชมในแต่ละรายการ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงสถิติที่ดึงมา
จากข้อมูล เชิงลึกของ Facebook Fanpage: NSM Thailand ซึ่ง เป็นแพลทฟอร์มโซเชียลมีเดีย ที่ใช้เป็น
ช่องทางหลักในการนำเสนอรายการต่าง ๆ ของ Science Delivery by NSM
3. ความคิดเห็นต่อโครงการ/รายการที่นำเสนอในโครงการ จากผู้ชมหรือผู้ร่วมกิจกรรม และ
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ อย่างเช่น ด้านการศึกษา ด้าน พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น ที่รวบรวมจาก
การแสดงความคิดเห็น (comment) และการประชุมหรือเสวนาที่มีการกล่าวถึงโครงการ Science delivery
by NSM
5. การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
5.1 การสนับสนุนลูกค้า
o แนวทางการกำหนดความต้องการการสนับสนุนที่สำคัญ และจุดสัมผัสบริการ (Touch Points) ของ
ลูกค้า
o โปรดระบุจุดสัมผัสบริการ (Touch Points) และมาตรฐานการให้บริการที่เกี่ยวข้อง
o แนวทางการการถ่ายทอดมาตรฐานการให้บริการไปยังกระบวนการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง คู่ค้า
คู่ความร่วมมือ หรือผู้ส่งมอบของรัฐวิสาหกิจ
5.2 การสร้างความผูกพัน
o แนวทางการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้าปัจจุบันและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต
o แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้าปัจจุบันและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต
จากฐานข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ และข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ที่อยู่ ภายนอกรัฐวิสากิจ เพื่อจัดกลุ่มลูกค้าตามระดับ
ความสำคัญของลูกค้า กำหนดรูปแบบและแผนงานการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
o แนวทางในการติดตาม รายงาน และประเมินผลตามแผนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
5.3 การจัดการข้อร้องเรียน
o แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน
o แนวทางการถ่ายทอดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียนทั้งภายในและ
ภายนอกรัฐวิสาหกิจ
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o แนวทางการติดตาม รายงาน และประเมินผลกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
เอกสารประกอบ
แนวทางการกำหนดความต้องการการสนับสนุนที่สำคัญ และจุดสัมผัสบริการ (Touch Points) ของลูกค้า
คู่มือเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
ขั้นตอนการเข้าชมสำหรับหมู่คณะ
รายงาน ผลการตรวจสอบระบบบริหารจัดการลูกค้า
customer journey NSM แผนดำเนินงานด้านลูกค้าและการตลาด 2563
คู่มือการให้บริการและการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
NSM Standards of service
Chapter 02 ผู้เข้าชมที่มีความต้องการเพิ่มเติม
Chapter 02_1 กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา
Chapter 02_2 มาตรฐานลานจอดรถ
Chapter 05 สถานที่ที่ควรได้รับการใส่ใจเป็นพิเศษ
แนวทางการการถ่ายทอดมาตรฐานการให้บริการไปยังกระบวนการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง คู่ค้า คู่ความ
ร่วมมือ หรือผู้ส่งมอบของรัฐวิสาหกิจ
NSM Standards of service Chapter 04 การวางแผนและการจัดการบริการผู้เข้าชม
เอกสารประกอบ
แนวทางการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้าปัจจุบันและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต
บันทึกข้อความ อพวช.สัมพันธ์
จดหมายชดเชยอายุบัตรสมาชิก อพ.
แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วม กิจกรรมสมาชิก อพวช.
Emember
Member Application online/ Member Aplication form
แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล และสารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้าปัจจุบันและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคตจาก
ฐานข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ และข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ที่อยู่ภายนอกรัฐวิสาหกิจ เพื่อจัดกลุ่มลูกค้าตามระดับ
ความสำคัญของลูกค้า กำหนดรูปแบบและแผนงานการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
23

รายงานการใช้สิทธิ์ซ้ำของสมาชิก อพวช. แต่ละประเภทในปีงบประมาณ 2563
ข้อมูลสมาชิก อพวช. แต่ละประเภท ปีงบฯ 2563
แนวทางในการติดตาม รายงาน และประเมินผลตามแผนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายงานการใช้สิทธิ์ซ้ ำ
ของสมาชิก อพวช. แต่ละประเภทในปีงบประมาณ 2563
รายงานการใช้สิทธิ์ซ้ำของสมาชิก อพวช. แต่ละประเภทในปีงบประมาณ 2563
รายงานสมาชิก อพวช. ที่มาใช้บริการพิพิธภัณฑ์ซ้ำในโครงการ สมาชิก อพวช. สัมพันธ์ ครั้งที่ 18
เอกสารประกอบ
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
แนวทางการติดตาม รายงาน และประเมินผลกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
สรุปการรับข้อร้องเรียน ต.ค.-ธ.ค.62_1/สรุปการรับข้อร้องเรียน ม.ค.-มี.ค.63_2/สรุปการรับข้อ
ร้องเรียน เม.ย.-มิ.ย.63_3
o แนวทางการกำหนดความต้องการการสนับสนุนที่สำคัญ และจุดสัมผัสบริการ (Touch Points) ของ
ลูกค้า
• มีการจัดทำมาตรฐานการบริการ
• คู่มือการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
• คู่มือการให้บริการและการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
o โปรดระบุจุดสัมผัสบริการ (Touch Points) และมาตรฐานการให้บริการที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรฐานการบริการพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยพื้นที่หลายส่วน นอกจากพื้นที่ส ่วน
นิทรรศการ และห้องจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่ผู้เข้าชมต้องการมาชมแล้ว ยัง มีพื้นที่ส่วนอื่นที่พิพิธภัณฑ์
จะต้องจัดสรร เพื่อรองรับกับความต้องการของกลุ่มผู้เข้าชมที่หลากหลาย ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งที่มาแบบครอบครัว
และที่มาเป็นหมู่คณะ พิพิธภัณฑ์มีการวางแผนเพื่อรองรับสำหรับโอกาสที่จะมีผู้เข้าชมมาพร้อมกันเป็นจำนวน
มาก นอกจากการเตรียมความพร้อมของพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอ จะต้องควบคู่ ไปกับการมี
มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยด้วย โดยพื้นที่ส่วนที่ต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ประกอบด้วย
1. จุดต้อนรับผู้เข้าชม
2. จุดประชาสัมพันธ์สำหรับผู้เข้าชม
3. ป้ายบอกทางภายนอกสำหรับบอกทิศทางการมาถึง พื้นที่ตั้งของ อพวช.
4. ป้ายบอกทางและสัญลักษณ์ภายในพิพิธภัณฑ์
5. ห้องล็อกเกอร์/จุดฝากของ
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6. ห้องน้ำ
7. ห้องเปลี่ยนผ้าอ้อมสำหรับเด็ก
8. ร้านอาหาร และร้านกาแฟ
9. ร้านจำหน่ายของที่ระลึก
10. ห้องละหมาด
11. ห้องพยาบาล
12. การจัดพื้นที่บริเวณกลางแจ้งหรือลานเอนกประสงค์ สำหรับผู้เข้าชม
13. ลานจอดรถ
14. จุดจอดรถ และรียกรถบริการสาธารณะ
15. สิ่งอำนวยความสะดวกที่พิพิธภัณฑ์ ต้องจัดไว้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นกรณี
พิเศษ
o แนวทางการการถ่ายทอดมาตรฐานการให้บริการไปยังกระบวนการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง คู่ค้ า
คู่ความร่วมมือหรือผู้ส่งมอบของรัฐวิสาหกิจ
เพื่อให้การบริก ารผู ้เ ข้าชมจะเป็น ไปอย่า งมีประสิทธิภ าพ อพวช.ได้ว างแนวทางที่ เจ้ าหน้ า ที่
พิพิธภัณฑ์สามารถปฏิบัติตาม และให้เกิดการประสานงาน สื่อสาร แบ่งปัน ความเชี่ยวชาญ วางแผนและ
จัดบริการ โดยมีการกำหนดหน้าที่และบทบาทที่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงานบริการผู้เข้าชม
มีการแบ่งกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในการวางแผนการจัดการบริการผู้เข้าชมออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่อาวุโส
2. คณะทำงานบริการผู้เข้าชม
3. คณะทำงานสื่อสารและให้ขอ้ มูล
5.2 การสร้างความผูกพัน
o แนวทางการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้าปัจจุบันและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต
• มีระบบ e member ในการจัดระบบฐานข้อมูลสมาชิก
• มีการบันทึกการมาใช้สิทธิของสมาชิกในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และการเข้าร่วมกิจกรรม
• มีการบันทึกสถิติผู้เข้าชมเป็นรายวัน รายเดือน รายไตรมาส และมีการวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบเป็นระยะ
• มีระบบการบันทึกสถิติผู้เข้าชมและทะเบียนสมาชิก อพวช.
• มีการบันทึกสถิติผู้มาใช้บริการ และสถิติสมาชิกผู้มาใช้บริการซ้ำ
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o แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้าปัจจุบันและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต
จากฐานข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ และข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ที่อยู่ภายนอก รัฐวิสากิจ เพื่อจัดกลุ่มลูกค้าตามระดับ
ความสำคัญของลูกค้า กำหนดรูปแบบและแผนงานการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
• มีระบบการบันทึกสถิติผู้เข้าชม และทะเบียนสมาชิก อพวช.
o แนวทางในการติดตาม รายงาน และประเมินผลตามแผนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
• มีการบันทึกสถิติผู้มาใช้บริการ และสถิติสมาชิกผู้มาใช้บริการซ้ำ
• รายงานสมาชิก อพวช. ที่มาใช้บริการพิพิธภัณฑ์ซ้ ำในโครงการสมาชิก อพวช. สัมพันธ์
ครั้งที่ 18
5.3 การจัดการข้อร้องเรียน
o แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน
มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน
กระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า/ผู้เข้าชม Voice of customer (VOC)
การรับฟังเสียงของผู้เข้าชม เป็นการเฟ้นหาความคิด ความรู้สึก และความปรารถนาของผู้เข้าชม แบบ
Insight โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการให้ผู้เข้าชมเกิดความผูกพัน พิพิธภัณฑ์ จึงต้องมีความเข้าใจลูกค้า ทั้ง
คุณลักษณะ ความต้องการ ความคาดหวัง เพื่อให้ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผู้เข้าชม รวมไปถึงการ
ให้บริการที่เหนือความคาดหวังผู้เข้าชม ทั้งนี้ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม เพิ่มความภักดีให้กับลูกค้า และยังนำไป
วางแผนพัฒนาธุรกิจ สร้างบริการให้ตรงใจลูกค้ามากขึ้น
วัตถุประสงค์การรับฟังเสียงลูกค้า/ผู้เข้าชม
- เพื่อปรับปรุงการให้บริการ
- เพื่อพัฒนาการบริการ นิทรรศการ และกิจกรรม ให้ตรงตามความต้องการลูกค้า
- เพื่อพัฒนาการบริการแบบใหม่ๆ ให้กับลูกค้า
- เพื่อให้ทราบถึงความคาดหวังของลูกค้า และสิ่งที่ลูกค้าอยากให้ อพวช. เป็นในอนาคต เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการทำนโยบาย โครงการในอนาคต
ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมสามารถแจ้งข้อคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนได้ ทั้งระหว่างหรือหลังการเยี่ยมชม ทั้งด้วยการเขียน
การโทรศัพท์หรือบริการทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ของ พิพิธภัณฑ์ในกรณีที่ผู้เข้าชมแจ้ง
ข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่ส่วนต้อนรับผู้เข้าชมที่ปฏิบัติหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่อาวุโสจะเป็น
ผู้มารับฟังความคิดเห็นนั้น ๆ
o แนวทางการถ่ายทอดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียนทั้งภายในและ
ภายนอกรัฐวิสาหกิจ มีการตั้งคณะทำงานรับข้อร้องเรียน และปฏิบัติตามคู่มือการรับข้อร้องเรียน
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1. นิยามและความเขาใจเกี่ยวกับผูเขาชม
พิพิธภัณฑ แบงกลุมผูเขาชมออกเปน 3 กลุม ดังนี้
1. กลุมผูเขาชมป#จจุบัน (Actual Visitors)
2. กลุมผูที่มีแนวโนมเปนผูเขาชม (Potential Visitors)
3. กลุมผูเขาชมผานสื่อออนไลน (Virtual Visitors)
1. กลุมผูเขาชมปจจุบัน (Actual Visitors)
ผูที่เขาชมและใชบริการในสถานที่จริง แบงตามลักษณะของการมาใชบริการ ดังนี้
1.1 กลุมผูเขาชมทั่วไป
1.2 กลุมผูเขาชมหมูคณะ
1.1 กลุมผูเขาชมทั่วไป
กลุมผูเขาชมทั่วไปไดแกผูเขาชมที่มาเปนรายบุคคลและรวมถึงผูเขาชมที่มาเปนกลุมครอบครัว กลุมเพื่อน
และกลุมของนักทองเที่ยวภายในประเทศและตางประเทศ ทุกเพศ ทุกวัย โดยสวนใหญจะมาชมพิพิธภัณฑ
ในวันหยุดเสาร – อาทิตยหรือวันหยุดนักขัตฤกษตาง ๆ ผูเขาชมประเภทนี้ จะมาเยี่ยมชมนิทรรศการไม
จํ า เพาะเจาะจง มี ค วามตองการที่ ห ลากหลายและแตกตางกั น ตามวั ย และความสนใจโดยเนนความ
เพลิดเพลินใจเปนหลัก ในบางครั้งมีวัตถุจัดแสดงสําคัญ หรือเรื่องราวที่กำลังเปนที่สนใจ ผูเขาชมกลุมนี้ก็
จะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเชนกัน หากเรื่องที่จัดแสดงเปนที่สนใจมากของคนทุกคน จะมีผูชมจํานวนมาก
และอาจกอใหเกิดป#ญหาหลายอยาง ทั้งการรักษาความปลอดภัย อาหารเครื่องดื่ม หองน้ำ พื้นที่รอชม
นิทรรศการ พิพิธภัณฑควรจะไดวางแผนไวสําหรับในกรณีที่ผูชมมาเปนจํานวนมากไวดวย
ผูเขาชมทั่วไปหรือกลุมครอบครัว แบงตามลักษณะไดดังนี้
• กลุมครอบครัว
โดยสวนใหญ ป# จ จัย กำหนดการทองเที่ ย วของกลุ มครอบครัว จะขึ้ น อยู กั บ ลู กหรือเด็ ก โดยสมาชิ กใน
ครอบครัวจะพิจารณากิจกรรม จากความตองการที่เกี่ยวของกับลูกหรือเด็กเปนหลัก ซึ่งความตองการจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามชวงอายุของเด็ก ดังนี้
1. ทารก ครอบครัวมักจะเลือกเดินทางไปในที่ที่มีความสะอาด ปลอดภัยสูง และสะดวกสบาย
2. เด็ กออน (2 - 5 ปR ) เนนการเดิน ทาง หรือกิจ กรรมระยะสั้น เนื่องจากเด็ กมี ความอดทนต่ำกั บการ
เดินทาง หรือกิจกรรมที่ใชเวลานาน และพิจารณาถึงความปลอดภัยสำหรับเด็กเปนสำคัญ
3. เด็กวัยเขาโรงเรียน (ไมเกิน 12 ปR) วัยนี้ตองการเลนกับเพื่อนวัยเดียวกัน จะชอบเลนสนามเด็กเลน
หรือกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน
4. วัยรุน (13 ปR -18 ปR) เปนชวงที่ เด็ กตองการมีกิจกรรมเปนของตนเอง โดยเปนกิจกรรมที่คลายกั บ
ผูใหญมากขึ้น เด็กจะอยูในวัยที่ตองการทำกิจกรรมเองโดยไมมีพอแม ซึ่งรูปแบบการเที่ยวที่มีอาจเปน
การทัศนศึกษากับโรงเรียน การเขาแคมปU การทองเที่ยวเฉพาะทาง เพื่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง การ

ทองเที่ ย วกับ กลุมเพื่ อน ซึ่ งมั กเปนกลุมเพื่ อนเพศเดี ยวกั น วัยนี้ เด็กอาจเที่ย วกับ พอแมไปจนถึ งวั ย
ผูใหญตอนตน โดยเฉพาะการเดินทางที่เด็กไมสามารถจายไดดวยตนเอง
จำนวนสมาชิกเด็กในครอบครัวมีผลตอการเลือกลักษณะในการทองเที่ยว ในครอบครัวที่มีจำนวนลูกมาก
สวนมากจะเลือกเดินทางที่มีคาใชจายไมสูงนัก
• กลุมครอบครัวที่มีผูสูงอายุ
จากการคาดการณขององคการสหประชาติ ในปR ค.ศ. 2025 จะมีผูสูงอายุมากถึงหนึ่งพันหนึ่งรอยลานคน
ซึ่งเปนจำนวนเกือบเทาตัวของตัวเลขในปR ค.ศ. 2000 นักทองเที่ยวกลุมนี้เปนกลุมที่มีจำนวนมากขึ้นใน
หลายประเทศ และเปนกลุมที่ มีรายไดเหลือจาย จุดประสงคในการเดินทางคือ เพื่อการพักผอน ความ
บันเทิง เยี่ยมญาติ และมักใชพาหนะเพื่อการทองเที่ยวโดยเฉพาะ กลุมผูสูงอายุนี้นับเปนหนึ่งในสามของ
นั กทองเที่ ย วของแหลงทองเที่ ย วประวั ติ ศ าสตรและวั ฒ นธรรม นั ก ทองเที่ ย วในวั ย สู งอายุ นั้ น มี ค วาม
แตกตางจากนักทองเที่ยววัยหนุมสาว เชน อิทธิพลจากกลุมเพื่อนลดลง มีความเปนวัตถุนิยมนอยลง มี
ความเปนสวนตัว รอบคอบขึ้น มีความยืดหยุนสูง เปนตัวของตัวเอง สนใจเรื่องราคาเปนเรื่องรอง
• นักทองเที่ยวคนไทย
ผูเขาชมกลุมนี้จะมีรูปแบบการทองเที่ยวสวนบุคคล (Free Individual Traveler หรือ F.I.T) คือ จัดการ
เดิ น ทางทองเที่ ยวดวยตัวเอง มีความเปนอิ สระ ทั้ งเรื่องคาใชจายในการเดิ น ทาง และจุด มุ งหมายของ
สถานที่ไปเยือน สามารถยืดหยุนเวลาไดตามตองการ สามารถแวะชมสถานที่ทองเที่ยวไดตามใจชอบ ไม
จำกั ด เวลา ชอบความเปนสวนตั ว สู ง เชน นั ก เดิ น ทางแบกเป^ ไปคนเดี ย ว ไปสองคนกั บ คู รั ก หรื อ
นั ก ทองเที่ ย วแบบกลุ มเชน กลุ มเพื่ อ น เปนตน โดยผู เขาชมกลุ มนี้ ต องศึ ก ษาขอมู ล สถานที่ ท องเที่ ย ว
เบื้องตนกอนเดินทาง หรือมีความคุนชินกับสถานที่มาบางแลว แตหากนักทองเที่ยวไมคุนเคยกับเสนทาง
หรือสถานที่ ก็อาจเสียเวลาและคาใชจายมากเกินความจำเปนได
• นักทองเที่ยวตางชาติ
ผูเขาชมที่เปนนักทองเที่ยวจากทุกชาติ (Tourists) สวนมากจะมีความสนใจที่จะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ ดังนั้น
พิพิธภัณฑจะมีเขาผูชมเปนนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมทุกวัน นักทองเที่ยวสวนใหญตองการทั้งชมการจัด
แสดงที่ดี ตองการรูเรื่องราวตาง ๆ เกี่ยวกับวัตถุจัดแสดง ขณะเดียวกันก็ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกทั้ง
รานอาหาร เครื่องดื่ม บริการนําชมทั้ งจากมัคคุเทศก และบริการนําชมดวยระบบเสี ยงในภาษาตาง ๆ
รวมทั้ งการซื้ อ ของที่ ร ะลึ ก ที่ เกี่ ย วของกั บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ผู ชมในกลุ มนี้ มองพิ พิ ธ ภั ณ ฑเปนเสมื อ นแหลง
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
• นักเรียน นักศึกษา นักวิจัยมาคนควาขอมูลเฉพาะสาขา
ผูเขาชมในลักษณะนี้อาจจะมีจํานวนไมมากนัก เปนผูเขาชมที่มีความรูหรือมีความสนใจในวัตถุจัดแสดง
เรื่องราวตาง ๆ เปนอยางดีในระดับหนึ่ง แตมีความตองการที่จะคนควาในเชิงลึก ผูเขาชมที่เปนนักวิชาการ
เหลานี้ มักตองการที่จะเขาชมการบริหารจัดการ และสวนที่เจาหนาที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งบริเวณคลังเก็บ

พิ พิ ธ ภั ณ ฑเจาหนาที่ ที่ จ ะใหบริ ก ารนั ก วิ ช าการกลุ มนี้ จึ ง ตองเปนผู ที่ มี ค วามรู ความสามารถและ
ประสบการณเปนอยางดี ผูเขาชมในกลุมนี้จะมองพิพิธภัณฑเหมือนเปนศูนย รวบรวมขอมูล องคความรู
มรดกทางศิลปวัฒนธรรม
1.2 กลุมผูเขาชมหมูคณะ
อาจแบงออกเปนกลุมสถาบันการศึกษา กลุมนักทองเที่ยวที่มีตัวแทนธุรกิจทองเที่ยว หรือผูจัดการนำเที่ยว
นำคณะมา รวมถึงหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ติดตอมาเขาชมเปนกลุม
ผูเขาชมหมูคณะ แบงตามประเภทไดดังนี้
- โรงเรียน/ มหาวิทยาลัย
- บริษัททัวร
- บริษัทเอกชน
- คณะ VIP หรือแขกพิเศษของพิพิธภัณฑ ซึ่งอาจเปนหนวยงานของรัฐ หนวยงานเครือขาย ผูสนับสนุน
หรือพันธมิตรธุรกิจของพิพิธภัณฑ
สำหรับความตองการของผูเขาชมที่มาเป<นหมูคณะ พิจารณาแบงตามประเภท ไดดังนี้
• กลุมโรงเรียน/มหาวิทยาลัย
การจัดการตาง ๆ สำหรับคณะนักเรียน และนักศึกษา ขึ้นอยูกับจำนวนของกลุมที่เขามาชมพิพิธภัณฑ
และบทบาทของเจาหนาที่การศึกษา อันประกอบดวยการบริการตาง ๆ ดังนี้
- สถานที่สำหรับวางหรือฝากกระเปcาสัมภาระ
- สถานที่ของการรวมตัวกันเพื่อการอธิบาย การนัดหมายตาง ๆ เมื่อมาถึงพิพิธภัณฑ
- สถานที่สำหรับทานอาหารกลางวัน หากเปนการเดินทางระยะยาว
- อาจมีการจัดบอรดสำหรับการแสดงความคิดเห็น
- ในกรณี ที่ มี ก ลุ มจำนวนมากเดิ น ทางมาพิ พิ ธ ภั ณ ฑดวยรถบั ส พิ พิ ธ ภั ณ ฑควรคำนึ งถึ งพื้ น ที่ รั บ -สง
ผูโดยสารและที่จอดรถ
- กลุมนักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมปลายหรือมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะนักเรียนศิลปะ สามารถเยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑพรอมกับเครื่องมือสำหรับการสรางสรรคงานศิลปะ และมีการจัดสถานที่ใหบริการอยาง
เหมาะสม
- ผูชมที่ เปนนั กเรียน นั กศึ กษา มักจะมี ความตองการที่ จะชมนิ ทรรศการที่ จัด แสดงและตองการจด
เรื่ อ งราวความรู ที่ เ กี่ ย วของ เพื่ อ เปนการศึ ก ษา และทํ า รายงานสงครู อ าจารยของโรงเรี ย น
มหาวิทยาลัยตางๆ
- ในตางประเทศพิพิธภัณฑเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ ครูอาจารยจะพานักเรียนเปนกลุม ๆ เขามาศึกษา
หาความรู ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ และถื อ เปนสวนหนึ่ ง ของการเรี ย นการศึ ก ษา คํ า บรรยายที่ ติ ด ตั้ ง ไวใน
นิทรรศการ และคําบรรยายจากเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑ จึงเปนความตองการของกลุมนักเรียนและ
นักศึกษา

• บริษัททัวร>
ผูเขาชมหรือนักทองเที่ยวที่ซื้อแพ็คเกจการทองเที่ยวจากบริษัทนำเที่ยว (Group Individual Travelers
หรือ G.I.T) อาจมีนักทองเที่ยวจำนวน 20 คนขึ้นไป หรืออาจจะมีจำนวนนักทองเที่ยวนอยกวา 10 คน
ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและความเปนไปไดในการทำธุรกิจของบริษัทนำเที่ยว โดยบริษัทนำเที่ยวจะ
เปนผูจัดการรถนำเที่ยว ที่พัก ที่ทานอาหาร และโปรแกรมทองเที่ยวที่จะพานักทองเที่ยวไป มีไกดหรือ
มัคคุเทศกนำทางและใหความรูเรื่องแหลงทองเที่ยวนั้น ๆ โดยลักษณะการทองเที่ยวแบบนี้เหมาะสำหรับ
นักทองเที่ยวที่เพิ่งมาเยือนสถานที่นั้นเปนครั้งแรก และยังไมคุนเคยหรือไมไดศึกษาเกี่ยวกับสถานที่นั้น ๆ
มากอน นักทองเที่ยวบางคนมีขอจำกัดเรื่องการสื่อสาร จึงจำเปนตองประสานงานกับบริษัทนำเที่ยวในการ
วางแผน และการเตรียมการลวงหนา จัดโปรแกรมทัวร รวมทั้งการดูแลเรื่องความปลอดภัยและป#ญหา
เฉพาะหนาที่จะเกิดขึ้นดวย เพื่อนั กทองเที่ ยวจะไมตองเสียเวลาในการตัดสิน ใจหรือแกป#ญ หาใด ๆ ใน
ระหวางการทองเที่ยว มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร
หากนักทองเที่ยวไมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาในทองถิ่นนั้น ๆ ได ก็จะมีไกดหรือมัคคุเทศก
เปนลามชวยเหลือในการสื่อสารได
นักทองเที่ยวจะไดความรูจากสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ เนื่องจากจะมีมัคคุเทศกนำเที่ยวและบรรยายความรู
เกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ทำใหไดความรูระหวางการเดินทางดวย
• บริษัทเอกชน หรือคณะบุคคลเฉพาะกิจ
อาจเปนกลุมคนที่ รวมตัวกันเพื่ อกิจกรรมทางสั งคม และในบางครั้งจะมายังพิ พิธภั ณฑเพื่อทำกิจกรรม
รวมกัน สนทนาและแลกเปลี่ยนความเห็น พิพิธภัณฑควรจัดบรรยากาศใหปลอดภัยและสบาย ๆ เพื่อเปน
สถานที่ของการพบปะและสนทนา พิพิธภัณฑควรเปfดพื้นที่ตาง ๆ ดวยการจัดบริเวณที่นั่งพัก รานกาแฟ
หรือจุดนัดพบอื่น ๆ ที่เหมาะสมใหกับกลุมเล็ก ๆ
• คณะ VIP หรือแขกพิเศษของพิพิธภัณ ฑ> ซึ่งอาจเป<นหนวยงานของรัฐ หนวยงานเครือขาย
ผูสนับสนุน หรือพันธมิตรธุรกิจของพิพิธภัณฑ>
- ผูเขาชมที่เปนกลุมเจาหนาที่ศึกษาดูงาน อาจเปนเจาหนาที่ ขาราชการทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มี
ความสนใจในการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑ หรือเปนกลุมบุคคลที่อยูในสาขาวิชาชีพ นักพิพิธภัณฑ
ดวยกันเอง หรือเปนสายอาชีพอื่นที่เกี่ยวของ อาจความตองการเขาชมระบบการจัดเก็บในคลังวัตถุ
การซอมบํารุงตาง ๆ เปนตน
- ผู เขาชมกลุ มนี้ จะตองการการนํ า ชมโดยผู นํ า ชมเปนพิ เศษ จากทั้ ง เจาหนาที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ และ
อาสาสมัคร
- ผูเขาชมกลุมนี้ มักจะตองการหองบรรยาย (Introduction Room) สําหรับแนะนําพิพิธภัณฑใหได
รูจักในเบื้ องตน หรือหองอเนกประสงคในการจั ด การแสดงฉายภาพยนตร ชมการแสดงตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับพิพิธภัณฑดวย

2. กลุมผูเขาชมในอนาคต (Potential Visitors)
หมายถึง ผูที่ยังไมไดเขาชมหรือใชบริการ แตมีคุณสมบัติบางประการที่ใกลเคียงกับกลุมผูเขาชมป#จจุบัน และมี
โอกาสที่จะมาเปนกลุมผูเขาชมป#จจุบันได เชน กลุมครอบครัว กลุมนักศึกษา หรือนักทองเที่ยว ที่ยังไมรูจัก
พิพิธภัณฑ หรืออยูในพื้นที่ที่ไกลจากพิพิธภัณฑ และยังไมมีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชม การสรางกลุมผูเขาชม
ใหม อาจตองใชเครื่องมือในการเขาถึงกลุมผูเขาชมกลุมนี้ เชน การใชสื่อใหม ๆ หรือชองทางอื่นนอกเหนือจาก
ชองทางเดิมที่เคยใช การขยายพื้นที่การสงขาวสารของพิพิธภัณฑ การอาศัยหนวยงานเครือขายที่มีกลุมลูกคาที่
ไมเคยมาใชบริการ หรืออาจเพิ่มบริการที่ชวยใหผูเขาชมเดินทางมายังพิพิธภัณฑไดสะดวกขึ้น
ผูเขาชมในอนาคตยังหมายรวมถึงผูคนที่ไมไดมีโอกาสเขาชมพิพิธภัณฑ เชน ผูพิการ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ผูที่มี
รายไดนอย ผูคนเหลานี้จำนวนมากไมเคยมีประสบการณในการชมพิพิธภัณฑ และมองไมเห็นวาพิพิธภัณฑ
นาสนใจหรือชวนใหชมอยางไร พิพิธภัณฑจะตองใสใจกับความตองการของผูเขาชมกลุมนี้ ซึ่งอาจมีอุปสรรค
ดานกายภาพและในดานการรับรู อาจจะเปนป#จจัยทางการเงินที่ไมสามารถจายคาเขาชม หรืออาจเปนในเชิง
กายภาพที่อาคารและบริเวณภายในพิพิธภัณฑ ไมมีพื้นที่สำหรับผูที่ตองใชอุปกรณเสริมในการเดินทาง หรือใน
เชิงสังคมหรือจิตวิทยา เจาหนาที่พิพิธภัณฑตองวิเคราะหวาทำอยางไรใหอุปสรรคเหลานี้หายไป การบริการผู
เขาชมกลุมนี้จะทำใหพิพิธภัณฑไดชื่อเสียงในเชิงบวกดวย
3. กลุมผูเขาชมเสมือน (Virtual Visitors)
ผู เขาชมเสมื อน เปนผู เขาชมอี กกลุ มหนึ่ งที่ เกี่ ย วของ และใชบริ การพิ พิ ธ ภั ณ ฑ เขาถึ งขอมู ล สาระความรู
รายการ รวมกิจกรรมของพิพิธภัณฑ หรือชมนิทรรศการเสมือน ผานเว็บไซต หรือการโตตอบทางออนไลน เชน
อีเมล สื่อสังคมออนไลนตาง ๆ ของพิพิธภัณฑ เปนตน
อพวช. ไดพัฒ นาพิพิธภัณฑเสมือนใหผูเขาชมสามารถเขามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑตาง ๆ โดยผูเขาชมสามารถ
สัมผัสประสบการณชมนิทรรศการตาง ๆ ใกลเคียงกับการเดินทางมาเยี่ยมชมดวยตนเอง นอกจากจะแสดง
ชิ้นงานเสมือนจริง ยังพัฒนาใหมีการอธิบายเกี่ยวกับนิทรรศการ โดยเจาหนาที่พิพิธภัณฑในรูปแบบเสมือนดวย
ขั้นตอนในการเขาใชบริการพิพิธภัณฑเสมือน หรือสื่อออนไลนชองทางอื่น ๆ ผูเขาชมสามารถเขาชมไดจาก
เว็บไซตหลักของ อพวช. และเชื่อมโยงไปยังสื่ออื่น ๆ ไดทุกชองทาง

2. ผูเขาชมที่มีความตองการเพิ่มเติม
พิพิธภัณฑควรจัดระบบการบริการสำหรับผูเขาชมที่มีความตองการเพิ่มเติม ประกอบดวย
1. ผูเขาชมที่นั่งรถเข็น
2. ผูเขาชมที่ไม,สามารถมองเห็นหรือมองเห็นไดในลักษณะที่จำกัด
3. ผูเขาชมที่หูหนวก
4. ผูเขาชมที่มีขอจำกัดในการเรียนรู (หรือผูที่มีความบกพร,องทางสมอง)
ผูเขาชมที่นั่งรถเข็น
- พิ พิธภัณ ฑควรมี ลิฟทยกที่ บริเวณบั น ได สำหรับผู ที่ นั่ งรถเข็ น ผูใชเครื่องช, วยในการเดิ น หรือผูที่ มี
ลำบากในการเดินหรือยกของหนัก
- ควรมีหองน้ำพิเศษที่มีบริเวณเหมาะสมสำหรับรถเข็น
- บริเวณในหองจัดแสดงควรมีบริเวณมากพอสำหรับรถเข็น และผูที่นั่งรถเข็น สามารถมองเห็นไดโดยไม,
รบกวนผูเขาชมทั่วไป (ซึ่งในที่นี้รวมถึงมีพื้นที่ที่เด็กสามารถมองเห็นวัตถุในระดับความสูงของเขาดวย)
- ตรวจสอบพื้นที่บริเวณอื่น เช,น ทางเชื่อม รานคา และรานอาหาร ว,าพื้นที่เหล,านั้นรองรับรถเข็นได
หรือไม,
ผูเขาชมที่ไมสามารถมองเห็นหรือมองเห็นไดในลักษณะที่จำกัด
- ตองการสิ่งพิมพที่เป>นอักษรเบรลลหรืออักษรที่มีขนาดใหญ, ขนาดตัวอักษรที่แนะนำไม,นอยกว,า 14
แต,ขนาดที่เป>นประโยชนกับทุกฝAายคือ 16-18
- สิ่งพิมพควรมีพื้นเป>นสีขาวหรือดำ หรือสีเหลืองเป>นพื้นหลัง พิพิธภัณฑหลายแห,งจัดใหสิ่งพิมพใน
แฟDมทางเขาหองนิทรรศการ หรือดานขางของวัตถุจัดแสดง เพื่อใหสะดวกกับการเขาถึง
- มีเครื่องเสียงที่ใชในการนำชมเป>นอีกทางเลือกหนึ่ง แต,อาจประสบปEญหาในการดูแลรักษาหูฟEง
(แนบทาย กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘)
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก Royal Institute for the Blind and the Museum Association – Museum Practice site)

ผูเขาชมที่หูหนวก
- ผูเขาชมที่มีความบกพร,องทางการไดยิน ผูพิการที่หูหนวก หรือการไดยินไม,เป> นปกติอาจจะใชการ
จัดทําภาพเคลื่อนไหวภาษามือเพื่อใหสามารถเขาใจในเนื้อหาไดดี
- กรณีที่ผูเขาชมตองการความช,วยเหลือการจัดใหบริการนำชม การบรรยายหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีภาษา
มือประกอบ พิพิธภัณฑควรส,งเสริมใหเจาหนาที่บางคนไดเรียนภาษามือ ผูชมกลุ,มนี้บางคนใชการอ,าน
ริมฝdปาก
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก Royal National Institute for the Deaf – UK)

ผูเขาชมที่มีขอจำกัดในการเรียนรู (หรือผูที่มีความบกพรองทางสมอง)
- ผูเขาชมกลุ,มนี้อาจตองการวัสดุพิเศษเพื่อช,วยในการเรียนรู และตองการความช,วยเหลือจากเจาหนาที่
ในระหว, า งเขาชม นอกจากการที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑควรยกเวนค, า ธรรมเนี ย มการเขาชมใหกั บ ผู พิ ก าร
เจาหนาที่พิพิธภัณฑควรทำงานร,วมกับผูเชี่ยวชาญ เพื่อขอรับคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับการจัดหา
วั ส ดุ ห รื อกิ จ กรรมที่ เป> น ประโยชนกั บ กลุ, ม ผู ชมกลุ, ม นี้ และหมายถึ งการอบรมเจาหนาที่ เพิ่ ม เติ ม

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของทั้งหมด ควรไดรับการอบรมจากผูเชี่ยวชาญที่อาจเป>นผูพิการเอง หรือเป>นผูที่
ทำงานกับผูพิการในหลายลักษณะ
- ควรมีการวางมาตรการพื้นฐานในการใหผูเขาชมเขาถึงพิพิธภัณฑอย,างเหมาะสม หากพิพิธภัณฑไม,
สามารถหาบริการดังกล,าวในระดับทองถิ่นหรือระดับประเทศได ควรทำงานร,วมกับองคกรระหว,าง
ประเทศที่พัฒนาความชำนาญใหการพัฒนาบริการของพิพิธภัณฑสำหรับผูพิการ
- พิ พิ ธภั ณ ฑสามารถจั ด กลุ, มใหคำปรึ กษา โดยเชิ ญ ผู พิ การที่ ใชรถเข็ น หรือผู พิ การทางสายตา ลอง
ทดสอบสิ่งอำนวยความสะดวก แผนผังที่นั่ง หรือการออกแบบนิทรรศการ

กฎกระทรวง กําหนดสิงอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้พกิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘
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กฎกระทรวง
กําหนดสิงอํานวยความสะดวกในอาคาร
สําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
พ.ศ. ๒๕๔๘
----------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๘ (๑) (๔)
(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง* แก้ ไขเพิ*มเติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคาร (ฉบับที* ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็ นพระราชบัญญัติที*มีบทบัญญัติบางประการเกี*ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรี ภาพของ
บุคคล ซึง* มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ กระทํา ได้ โดยอาศัยอํา นาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี ?
ข้ อ ๑ กฎกระทรวงนี ?ให้ ใช้ บงั คับเมื*อพ้ นกําหนดหกสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๒ ในกฎกระทรวงนี ?
“สิง* อํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา” หมายความว่า ส่วนของอาคารที*สร้ างขึ ?น
และอุปกรณ์อนั เป็ นส่วนประกอบของอาคารที*ตดิ หรื อตังอยู
? ภ่ ายในและภายนอกอาคารเพื*ออํานวยความสะดวกในการใช้
อาคารสําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา
“ลิฟต์” หมายความว่า อุปกรณ์ทใี* ช้ สาํ หรับนําคนขึ ?นลงระหว่างพื ?นของอาคารที*ตา่ งระดับกัน แต่ไม่ใช่บนั ไดเลือ* น
หรื อทางเลือ* น
“พื ?นผิวต่างสัมผัส” หมายความว่า พื ?นผิวที*มีผิวสัมผัสและสีซงึ* มีความแตกต่างไปจากพื ?นผิวและสีในบริ เวณ
ข้ างเคียงซึง* คนพิการทางการมองเห็นสามารถสัมผัสได้
“ความกว้ างสุทธิ” หมายความว่า ความกว้ างทีว* ดั จากจุดหนึง* ไปยังอีกจุดหนึง* โดยปราศจากสิง* ใด ๆ กีดขวาง
ข้ อ ๓ อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี ? ต้ องจัดให้ มีสงิ* อํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชราตามทีก* ําหนดในกฎกระทรวงนี ? ในบริ เวณที*เปิ ดให้ บริ การแก่บคุ คลทัว* ไป
(๑) โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนย์บริ การสาธารณสุข สถานีอนามัย อาคารที*ทาํ การของราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์การของรัฐที*จดั ตังขึ
? ?นตามกฎหมาย สถานศึกษา หอสมุดและพิพิธภัณฑสถานของรัฐ สถานีขนส่งมวลชน เช่น ท่า
อากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีรถ ท่าเทียบเรื อทีม* ีพื ?นที*สว่ นใดของอาคารทีเ* ปิ ดให้ บริ การแก่บคุ คลทัว* ไปเกิน ๓๐๐ ตาราง
เมตร
(๒) สํานักงาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชุม สนามกีฬา ศูนย์การค้ า ห้ างสรรพสินค้ าประเภทต่าง ๆ ที*มีพื ?นที*
ส่วนใดของอาคารที*เปิ ดให้ บริ การแก่บคุ คลทัว* ไปเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร

หมวด ๑
ป้ายแสดงสิง* อํานวยความสะดวก
----------------------ข้ อ ๔ อาคารตามข้ อ ๓ ต้ องจัดให้ มีป้ายแสดงสิง* อํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา
ตามสมควร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ?
(๑) สัญลักษณ์รูปผู้พิการ
(๒) เครื* องหมายแสดงทางไปสูส่ งิ* อํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา
(๓) สัญลักษณ์ หรื อตัวอักษรแสดงประเภทของสิง* อํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และ
คนชรา
ข้ อ ๕ สัญลักษณ์รูปผู้พิการ เครื* องหมายแสดงทางไปสูส่ งิ* อํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ
และคนชรา และสัญลักษณ์หรื อตัวอักษรแสดงประเภทของสิง* อํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และ
คนชรา ตามข้ อ ๔ ให้ เป็ นสีขาวโดยพื ?นป้ายเป็ นสีนํ ?าเงิน หรื อเป็ นสีนํ ?าเงินโดยพื ?นป้ายเป็ นสีขาว
ข้ อ ๖ ป้ายแสดงสิง* อํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา ต้ องมีความชัดเจน มองเห็น
ได้ ง่าย ติดอยูใ่ นตําแหน่งที*ไม่ทาํ ให้ สบั สน และต้ องจัดให้ มีแสงส่องสว่างเป็ นพิเศษทังกลางวั
?
นและกลางคืน
หมวด ๒
ทางลาดและลิฟต์
----------------------ข้ อ ๗ อาคารตามข้ อ ๓ หากระดับพื ?นภายในอาคาร หรื อระดับพื ?นภายในอาคารกับภายนอกอาคาร หรื อระดับ
พื ?นทางเดินภายนอกอาคารมีความต่างระดับกันเกิน ๒๐ มิลลิเมตร ให้ มีทางลาดหรื อลิฟต์ระหว่างพื ?นที*ตา่ งระดับกัน แต่ถ้า
มีความต่างระดับกันไม่เกิน ๒๐ มิลลิเมตร ต้ องปาดมุมพื ?นส่วนทีต* า่ งระดับกันไม่เกิน ๔๕ องศา
ข้ อ ๘ ทางลาดให้ มีลกั ษณะ ดังต่อไปนี ?
(๑) พื ?นผิวทางลาดต้ องเป็ นวัสดุที*ไม่ลนื*
(๒) พื ?นผิวของจุดต่อเนื*องระหว่างพื ?นกับทางลาดต้ องเรี ยบไม่สะดุด
(๓) ความกว้ างสุทธิไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีที*ทางลาดมีความยาวของทุกช่วงรวมกันตังแต่
? ๖,๐๐๐
มิลลิเมตร ขึ ?นไป ต้ องมีความกว้ างสุทธิไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
(๔) มีพื ?นที*หน้ าทางลาดเป็ นที*วา่ งยาวไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
(๕) ทางลาดต้ องมีความลาดชันไม่เกิน ๑:๑๒ และมีความยาวช่วงละไม่เกิน ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีที*ทาง
ลาดยาวเกิน ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร ต้ องจัดให้ มชี านพักยาวไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร คัน* ระหว่างแต่ละช่วงของทางลาด
(๖) ทางลาดด้ านที*ไม่มีผนังกันให้
? ยกขอบสูงจากพื ?นผิวของทางลาดไม่น้อยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร และมีราวกันตก
(๗) ทางลาดที*มีความยาวตังแต่
? ๒,๕๐๐ มิลลิเมตร ขึ ?นไป ต้ องมีราวจับทังสองด้
?
านโดยมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี ?
(ก) ทําด้ วยวัสดุเรี ยบ มีความมัน* คงแข็งแรง ไม่เป็ นอันตรายในการจับและไม่ลนื*
(ข) มีลกั ษณะกลม โดยมีเส้ นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐ มิลลิเมตร
(ค) สูงจากพื ?นไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร

(ง) ราวจับด้ านที*อยูต่ ิดผนังให้ มีระยะห่างจากผนังไม่น้อยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร มีความสูงจากจุดยึดไม่น้อย
กว่า ๑๒๐ มิลลิเมตร และผนังบริเวณราวจับต้ องเป็ นผนังเรี ยบ
(จ) ราวจับต้ องยาวต่อเนื*อง และส่วนที*ยดึ ติดกับผนังจะต้ องไม่กีดขวางหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการใช้ ของคน
พิการทางการมองเห็น
(ฉ) ปลายของราวจับให้ ยื*นเลยจากจุดเริ* มต้ นและจุดสิ ?นสุดของทางลาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐
มิลลิเมตร
(๘) มีป้ายแสดงทิศทาง ตําแหน่ง หรื อหมายเลขชันของอาคารที
?
*คนพิการทางการมองเห็น และคนชราสามารถ
ทราบความหมายได้ ตังอยู
? บ่ ริ เวณทางขึ ?นและทางลงของทางลาดที*เชื*อมระหว่างชันของอาคาร
?
(๙) ให้ มีสญ
ั ลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ ในบริ เวณทางลาดทีจ* ดั ไว้ ให้ แก่ผ้ พู ิการหรื อทุพพลภาพและคนชรา
ข้ อ ๙ อาคารตามข้ อ ๓ ที*มีจํานวนชันตั
? งแต่
? สองชันขึ
? ?นไปต้ องจัดให้ มีลฟิ ต์หรื อทางลาดที*ผ้ พู ิการหรือทุพพลภาพ
และคนชราใช้ ได้ ระหว่างชันของอาคาร
?
ลิฟต์ที*ผ้ พู ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราใช้ ได้ ต้องสามารถขึ ?นลงได้ ทกุ ชัน? มีระบบควบคุมลิฟต์ที*ผ้ พู ิการหรื อ
ทุพพลภาพ และคนชราสามารถควบคุมได้ เอง ใช้ งานได้ อย่างปลอดภัย และจัดไว้ ในบริ เวณที*ผ้ พู ิการหรื อทุพพลภาพ และ
คนชราสามารถใช้ ได้ สะดวก
ให้ มีสญ
ั ลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ ทชี* ่องประตูด้านนอกของลิฟต์ที*จดั ไว้ ให้ ผ้ พู ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราใช้ ได้
ข้ อ ๑๐ ลิฟต์ที*ผ้ พู ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราใช้ ได้ ที*มีลกั ษณะเป็ นห้ องลิฟต์ต้องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี ?
(๑) ขนาดของห้ องลิฟต์ต้องมีความกว้ างไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ มิลลิเมตร
(๒) ช่องประตูลฟิ ต์ต้องมีความกว้ างสุทธิไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มิลลิเมตร และต้ องมีระบบแสงเพื*อป้องกันไม่ให้ ประตู
ลิฟต์หนีบผู้โดยสาร
(๓) มีพื ?นผิวต่างสัมผัสบนพื ?นบริ เวณหน้ าประตูลฟิ ต์กว้ าง ๓๐๐ มิลลิเมตร และยาว ๙๐๐ มิลลิเมตร ซึง* อยูห่ า่ ง
จากประตูลฟิ ต์ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร
(๔) ปุ่ มกดเรียกลิฟต์ ปุ่ มบังคับลิฟต์ และปุ่ มสัญญาณแจ้ งเหตุฉกุ เฉินต้ องมีลกั ษณะดังต่อไปนี ?
(ก) ปุ่ มล่างสุดอยูส่ งู จากพื ?นไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มิลลิเมตร ปุ่ มบนสุดอยูส่ งู จากพื ?นไม่เกินกว่า ๑,๒๐๐
มิลลิเมตร และห่างจากมุมภายในห้ องลิฟต์ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีที*ห้องลิฟต์มีขนาดกว้ างและยาวน้ อยกว่า
๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
(ข) มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิเมตร มีอกั ษรเบรลล์กํากับไว้ ทกุ ปุ่ มเมื*อกดปุ่ มจะต้ องมี
เสียงดังและมีแสง
(ค) ไม่มีสงิ* กีดขวางบริ เวณที*กดปุ่ มลิฟต์
(๕) มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต์ โดยราวมีลกั ษณะตามทีก* ําหนดในข้ อ ๘ (๗) (ก) (ข) (ค) และ (ง)
(๖) มีตวั เลขและเสียงบอกตําแหน่งชันต่
? าง ๆ เมื*อลิฟต์หยุด และขึ ?นหรื อลง
(๗) มีป้ายแสดงหมายเลขชันและแสดงทิ
?
ศทางบริ เวณโถงหน้ าประตูลฟิ ต์และติดอยูใ่ นตําแหน่งที*เห็นได้ ชดั เจน
(๘) ในกรณีที*ลฟิ ต์ขดั ข้ องให้ มีทงเสี
ั ? ยงและแสงไฟเตือนภัยเป็ นไฟกะพริ บสีแดง เพื*อให้ คนพิการทางการมองเห็น
และคนพิการทางการได้ ยินทราบ และให้ มีไฟกะพริ บสีเขียวเป็ นสัญญาณให้ คนพิการทางการได้ ยนิ ได้ ทราบว่าผู้ที*อยูข่ ้ าง
นอกรับทราบแล้ วว่าลิฟต์ขดั ข้ องและกํา ลังให้ ความช่วยเหลืออยู่

(๙) มีโทรศัพท์แจ้ งเหตุฉกุ เฉินภายในลิฟต์ซงึ* สามารถติดต่อกับภายนอกได้ โดยต้ องอยูส่ งู จากพื ?นไม่น้อยกว่า
๙๐๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร
(๑๐) มีระบบการทํางานที*ทาํ ให้ ลฟิ ต์เลือ* นมาอยูต่ รงทีจ* อดชันระดั
? บพื ?นดินและประตูลฟิ ต์ต้องเปิ ดโดยอัตโนมัติ
เมื*อไฟฟ้ าดับ
หมวด ๓
บันได
----------------------ข้ อ ๑๑ อาคารตามข้ อ ๓ ต้ องจัดให้ มีบนั ไดที*ผ้ พู ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราใช้ ได้ อย่างน้ อยชันละ
? ๑ แห่ง
โดยต้ องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี ?
(๑) มีความกว้ างสุทธิไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
(๒) มีชานพักทุกระยะในแนวดิ*งไม่เกิน ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร
(๓) มีราวบันไดทังสองข้
?
าง โดยให้ ราวมีลกั ษณะตามทีก* ําหนดในข้ อ ๘ (๗)
(๔) ลูกตังสู
? งไม่เกิน ๑๕๐ มิลลิเมตร ลูกนอนเมื*อหักส่วนที*ขนบั
ั ? นไดเหลือ* มกันออกแล้ วเหลือความกว้ างไม่น้อย
กว่า ๒๘๐ มิลลิเมตร และมีขนาดสมํ*าเสมอตลอดช่วงบันได ในกรณีที*ขนบั
ั ? นไดเหลือ* มกันหรื อมีจมูกบันไดให้ มีระยะเหลือ* ม
กันได้ ไม่เกิน ๒๐ มิลลิเมตร
(๕) พื ?นผิวของบันไดต้ องใช้ วสั ดุทไี* ม่ลนื*
(๖) ลูกตังบั
? นไดห้ ามเปิ ดเป็ นช่องโล่ง
(๗) มีป้ายแสดงทิศทาง ตําแหน่ง หรื อหมายเลขชันของอาคารที
?
*คนพิการทางการมองเห็น และคนชราสามารถ
ทราบความหมายได้ ตังอยู
? บ่ ริ เวณทางขึ ?นและทางลงของบันไดที*เชื*อมระหว่างชันของอาคาร
?
หมวด ๔
ที*จอดรถ
----------------------ข้ อ ๑๒ อาคารตามข้ อ ๓ ต้ องจัดให้ มีที*จอดรถสําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา อย่างน้ อยตาม
อัตราส่วน ดังนี ?
(๑) ถ้ าจํานวนที*จอดรถตังแต่
? ๑๐ คัน แต่ไม่เกิน ๕๐ คัน ให้ มีที*จอดรถสําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา
อย่างน้ อย ๑ คัน
(๒) ถ้ าจํานวนทีจ* อดรถตังแต่
? ๕๑ คัน แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คัน ให้ มีทจี* อดรถสําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และ
คนชราอย่างน้ อย ๒ คัน
(๓) ถ้ าจํานวนทีจ* อดรถตังแต่
? ๑๐๑ คัน ขึ ?นไป ให้ มีที*จอดรถสําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราอย่างน้ อย
๒ คัน และเพิ*มขึ ?นอีก ๑ คัน สําหรับทุก ๆ จํานวนรถ ๑๐๐ คันทีเ* พิม* ขึ ?น เศษของ ๑๐๐ คัน ถ้ าเกินกว่า ๕๐ คัน ให้ คิดเป็ น
๑๐๐ คัน
ข้ อ ๑๓ ที*จอดรถสําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราให้ จดั ไว้ ใกล้ ทางเข้ าออกอาคารให้ มากทีส* ดุ มี
ลักษณะไม่ขนานกับทางเดินรถ มีพื ?นผิวเรี ยบ มีระดับเสมอกัน และมีสญ
ั ลักษณ์รูปผู้พิการนัง* เก้ าอี ?ล้ ออยูบ่ นพื ?นของที*จอด
รถด้ านที*ตดิ กับทางเดินรถ มีขนาดกว้ างไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มิลลิเมตร และมีป้ายขนาด

กว้ างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร ติดอยูส่ งู จากพื ?นไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร ใน
ตําแหน่งทีเ* ห็นได้ ชดั เจน
ข้ อ ๑๔ ที*จอดรถสําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราต้ องเป็ นพื ?นที*สเี* หลีย* มผืนผ้ า กว้ างไม่น้อยกว่า
๒,๔๐๐ มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร และจัดให้ มีทวี* า่ งข้ างที*จอดรถกว้ างไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐
มิลลิเมตร ตลอดความยาวของทีจ* อดรถ โดยทีว* า่ งดังกล่าวต้ องมีลกั ษณะพื ?นผิวเรี ยบและมีระดับเสมอกับที*จอดรถ
หมวด ๕
ทางเข้ าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร และทางเชื*อมระหว่างอาคาร
----------------------ข้ อ ๑๕ อาคารตามข้ อ ๓ ต้ องจัดให้ มีทางเข้ าอาคารเพื*อให้ ผ้ พู ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราเข้ าใช้ ได้ โดยมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี ?
(๑) เป็ นพื ?นผิวเรี ยบเสมอกัน ไม่ลนื* ไม่มีสงิ* กีดขวาง หรื อส่วนของอาคารยื*นลํ ?าออกมาเป็ นอุปสรรคหรื ออาจทําให้
เกิดอันตรายต่อผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา
(๒) อยูใ่ นระดับเดียวกับพื ?นถนนภายนอกอาคารหรื อพื ?นลานจอดรถ ในกรณีที*อยูต่ า่ งระดับ ต้ องมีทางลาดที*
สามารถขึ ?นลงได้ สะดวก และทางลาดนี ?ให้ อยูใ่ กล้ ที*จอดรถ
ข้ อ ๑๖ ในกรณีที*มีอาคารตามข้ อ ๓ หลายอาคารอยูภ่ ายในบริ เวณเดียวกันที*มกี ารใช้ อาคารร่วมกัน จะมีรัว? ล้ อม
หรื อไม่ก็ตาม ต้ องจัดให้ มีทางเดินระหว่างอาคารนัน? และจากอาคารแต่ละอาคารนันไปสู
? ท่ างสาธารณะ ลานจอดรถหรื อ
อาคารทีจ* อดรถ
ทางเดินตามวรรคหนึง* ต้ องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี ?
(๑) พื ?นทางเดินต้ องเรี ยบ ไม่ลนื* และมีความกว้ างสุทธิไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
(๒) หากมีทอ่ ระบายนํ ?าหรื อรางระบายนํ ?าบนพื ?นต้ องมีฝาปิ ดสนิท ถ้ าฝาเป็ นแบบตะแกรงหรื อแบบรู ต้ องมีขนาด
ของช่องตะแกรงหรื อเส้ นผ่านศูนย์กลางของรูกว้ างไม่เกิน ๑๓ มิลลิเมตร แนวร่องหรื อแนวของรางจะต้ องขวางกับแนวทาง
เดิน
(๓) ในบริ เวณทีเ* ป็ นทางแยกหรื อทางเลี ?ยวให้ มีพื ?นผิวต่างสัมผัส
(๔) ในกรณีที*มีสงิ* กีดขวางที*จําเป็ นบนทางเดิน ต้ องจัดให้ อยูใ่ นแนวเดียวกัน โดยไม่กีดขวางทางเดิน และจัดให้ มี
พื ?นผิวต่างสัมผัสหรื อมีการกันเพื
? อ* ให้ ทราบก่อนถึงสิง* กีดขวาง และอยูห่ า่ งสิง* กีดขวางไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร
(๕) ป้ายหรื อสิง* อื*นใดที*แขวนอยูเ่ หนือทางเดิน ต้ องมีความสูงจากพื ?นทางเดินไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร
(๖) ในกรณีที*พื ?นทางเดินกับพื ?นถนนมีระดับต่างกัน ให้ มีพื ?นลาดทีม* ีความลาดชันไม่เกิน ๑:๑๐
ข้ อ ๑๗ อาคารตามข้ อ ๓ ที*มีทางเชื*อมระหว่างอาคาร ต้ องมีผนังหรื อราวกันตกทังสองด้
?
าน โดยมีราวจับซึง* มี
ลักษณะตามข้ อ ๘ (๗) (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ที*ผนังหรื อราวกันตกนัน? และมีทางเดินซึง* มีลกั ษณะตามข้ อ ๑๖ (๑) (๒)
(๓) (๔) และ (๕)
หมวด ๖
ประตู
----------------------ข้ อ ๑๘ ประตูของอาคารตามข้ อ ๓ ต้ องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี ?

(๑) เปิ ดปิ ดได้ งา่ ย
(๒) หากมีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูต้องไม่เกินกว่า ๒๐ มิลลิเมตร และให้ ขอบทังสองด้
?
านมีความลาด
เอียงไม่เกิน ๔๕ องศา เพื*อให้ เก้ าอี ?ล้ อหรื อผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราทีใ* ช้ อปุ กรณ์ช่วยเดินสามารถข้ ามได้ สะดวก
(๓) ช่องประตูต้องมีความกว้ างสุทธิไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มิลลิเมตร
(๔) ในกรณีที*ประตูเป็ นแบบบานเปิ ดผลักเข้ าออก เมื*อเปิ ดออกสูท่ างเดินหรื อระเบียงต้ องมีพื ?นที*วา่ งขนาดกว้ าง
ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
(๕) ในกรณีที*ประตูเป็ นแบบบานเลือ* นหรื อแบบบานเปิ ดให้ มีมือจับที*มีขนาดเท่ากับราวจับตามข้ อ ๘ (๗) (ข) ใน
แนวดิ*งทังด้
? านในและด้ านนอกของประตูซงึ* มีปลายด้ านบนสูงจากพื ?นไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร และปลายด้ านล่างไม่
เกิน ๘๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีที*เป็ นประตูบานเปิ ดออกให้ มีราวจับตามแนวนอนด้ านในประตู และในกรณีที*เป็ นประตูบาน
เปิ ดเข้ าให้ มีราวจับตามแนวนอนด้ านนอกประตู ราวจับดังกล่าวให้ สงู จากพื ?นไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๙๐๐
มิลลิเมตร ยาวไปตามความกว้ างของประตู
(๖) ในกรณีที*ประตูเป็ นกระจกหรือลูกฟั กเป็ นกระจก ให้ ติดเครื* องหมายหรื อแถบสีที*สงั เกตเห็นได้ ชดั
(๗) อุปกรณ์เปิ ดปิ ดประตูต้องเป็ นชนิดก้ านบิดหรื อแกนผลัก อยูส่ งู จากพื ?นไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร แต่ไม่
เกิน ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร
ประตูตามวรรคหนึง* ต้ องไม่ติดตังอุ
? ปกรณ์ชนิดที*บงั คับให้ บานประตูปิดได้ เองที*อาจทําให้ ประตูหนีบหรื อกระแทกผู้
พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา
ข้ อ ๑๙ ข้ อกําหนดตามข้ อ ๑๘ ไม่ใช้ บงั คับกับประตูหนีไฟและประตูเปิ ดปิ ดโดยใช้ ระบบอัตโนมัติ
หมวด ๗
ห้ องส้ วม
----------------------ข้ อ ๒๐ อาคารตามข้ อ ๓ ทีจ* ดั ให้ มีห้องส้ วมสําหรับบุคคลทัว* ไป ต้ องจัดให้ มีห้องส้ วมสําหรับผู้พิการหรื อทุพพล
ภาพ และคนชราเข้ าใช้ ได้ อย่างน้ อย ๑ ห้ องในห้ องส้ วมนันหรื
? อจะจัดแยกออกมาอยูใ่ นบริ เวณเดียวกันกับห้ องส้ วมสําหรับ
บุคคลทัว* ไปก็ได้
สถานีบริ การนํ ?ามันเชื ?อเพลิงตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมนํ ?ามันเชื ?อเพลิง ต้ องจัดให้ มีห้องส้ วมสําหรับผู้พิการ
หรื อทุพพลภาพ และคนชราเข้ าใช้ ได้ อย่างน้ อย ๑ ห้ อง
ข้ อ ๒๑ ห้ องส้ วมสําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา ต้ องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี ?
(๑) มีพื ?นทีว* า่ งภายในห้ องส้ วมเพือ* ให้ เก้ าอี ?ล้ อสามารถหมุนตัวกลับได้ ซงึ* มีเส้ นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐
มิลลิเมตร
(๒) ประตูของห้ องทีต* งโถส้
ั ? วมเป็ นแบบบานเปิ ดออกสูภ่ ายนอก โดยต้ องเปิ ดค้ างได้ ไม่น้อยกว่า ๙๐ องศา หรื อ
เป็ นแบบบานเลือ* น และมีสญ
ั ลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ ที*ประตูด้านหน้ าห้ องส้ วม ลักษณะของประตูนอกจากที*กล่าวมา
ข้ างต้ น ให้ เป็ นไปตามที*กําหนดในหมวด ๖
(๓) พื ?นห้ องส้ วมต้ องมีระดับเสมอกับพื ?นภายนอก ถ้ าเป็ นพื ?นต่างระดับต้ องมีลกั ษณะเป็ นทางลาดตามหมวด ๒
และวัสดุปพู ื ?นห้ องส้ วมต้ องไม่ลนื*
(๔) พื ?นห้ องส้ วมต้ องมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังช่องระบายนํ ?าทิ ?งเพื*อที*จะไม่ให้ มีนํ ?าขังบนพื ?น

(๕) มีโถส้ วมชนิดนัง* ราบ สูงจากพื ?นไม่น้อยกว่า ๔๕๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร มีพนักพิงหลังที*ให้ ผ้ ู
พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราที*ไม่สามารถนัง* ทรงตัวได้ เองใช้ พิงได้ และที*ปล่อยนํ ?าเป็ นชนิดคันโยก ปุ่ มกดขนาดใหญ่
หรื อชนิดอื*นที*ผ้ พู ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา สามารถใช้ ได้ อย่างสะดวก มีด้านข้ างด้ านหนึง* ของโถส้ วมอยูช่ ิดผนังโดย
มีระยะห่างวัดจากกึง* กลางโถส้ วมถึงผนังไม่น้อยกว่า ๔๕๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร ต้ องมีราวจับที*ผนัง ส่วน
ด้ านที*ไม่ชิดผนังให้ มีที*วา่ งมากพอที*ผ้ พู ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราที*นงั* เก้ าอี ?ล้ อสามารถเข้ าไปใช้ โถส้ วมได้ โดยสะดวก
ในกรณีที*ด้านข้ างของโถส้ วมทังสองด้
?
านอยูห่ า่ งจากผนังเกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร ต้ องมีราวจับที*มีลกั ษณะตาม (๗)
(๖) มีราวจับบริ เวณด้ านทีช* ิดผนังเพื*อช่วยในการพยุงตัว เป็ นราวจับในแนวนอนและแนวดิง* โดยมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี ?
(ก) ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพื ?นไม่น้อยกว่า ๖๕๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๗๐๐ มิลลิเมตร และให้ ยื*น
ลํ ?าออกมาจากด้ านหน้ าโถส้ วมอีกไม่น้อยกว่า ๒๕๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ มิลลิเมตร
(ข) ราวจับในแนวดิ*งต่อจากปลายของราวจับในแนวนอนด้ านหน้ าโถส้ วมมีความยาววัดจากปลายของราว
จับในแนวนอนขึ ?นไปอย่างน้ อย ๖๐๐ มิลลิเมตร
ราวจับตาม (๖) (ก) และ (ข) อาจเป็ นราวต่อเนื*องกันก็ได้
(๗) ด้ านข้ างโถส้ วมด้ านที*ไม่ชิดผนังให้ มีราวจับติดผนังแบบพับเก็บได้ ในแนวราบ เมื*อกางออกให้ มรี ะบบล็อกที*ผ้ ู
พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราสามารถปลดล็อกได้ ง่าย มีระยะห่างจากขอบของโถส้ วมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร แต่
ไม่เกิน ๒๐๐ มิลลิเมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่า ๕๕๐ มิลลิเมตร
(๘) นอกเหนือจากราวจับตาม (๖) และ (๗) ต้ องมีราวจับเพื*อนําไปสูส่ ขุ ภัณฑ์อื*น ๆ ภายในห้ องส้ วม มีความสูง
จากพื ?นไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร
(๙) ติดตังระบบสั
?
ญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ ผ้ ทู ี*อยูภ่ ายนอกแจ้ งภัยแก่ผ้ พู ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา
และระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ ผ้ พู ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราสามารถแจ้ งเหตุหรื อเรี ยกหาผู้ช่วยใน
กรณีที*เกิดเหตุฉกุ เฉินไว้ ในห้ องส้ วม โดยมีปมกดหรื
ุ่
อปุ่ มสัมผัสให้ สญ
ั ญาณทํางานซึง* ติดตังอยู
? ใ่ นตําแหน่งที*ผ้ พู ิการหรื อ
ทุพพลภาพ และคนชราสามารถใช้ งานได้ สะดวก
(๑๐) มีอา่ งล้ างมือโดยมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี ?
(ก) ใต้ อา่ งล้ างมือด้ านที*ตดิ ผนังไปจนถึงขอบอ่างเป็ นที*วา่ ง เพื*อให้ เก้ าอี ?ล้ อสามารถสอดเข้ าไปได้ โดยขอบ
อ่างอยูห่ า่ งจากผนังไม่น้อยกว่า ๔๕๐ มิลลิเมตร และต้ องอยูใ่ นตําแหน่งที*ผ้ พู ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราเข้ าประชิดได้
โดยไม่มีสงิ* กีดขวาง
(ข) มีความสูงจากพื ?นถึงขอบบนของอ่างไม่น้อยกว่า ๗๕๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๘๐๐ มิลลิเมตร และมีราว
จับในแนวนอนแบบพับเก็บได้ ในแนวดิ*งทังสองข้
?
างของอ่าง
(ค) ก๊ อกนํ ?าเป็ นชนิดก้ านโยกหรื อก้ านกดหรื อก้ านหมุนหรื อระบบอัตโนมัติ
ข้ อ ๒๒ ในกรณีที*ห้องส้ วมสําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราอยูภ่ ายในห้ องส้ วมทีจ* ดั ไว้ สาํ หรับบุคคล
ทัว* ไป และมีทางเข้ าก่อนถึงตัวห้ องส้ วม ต้ องจัดให้ ห้องส้ วมสําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราอยูใ่ นตําแหน่งที*ผ้ ู
พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราสามารถเข้ าถึงได้ โดยสะดวก
ห้ องส้ วมสําหรับบุคคลทัว* ไปตามวรรคหนึง* หากได้ จดั สําหรับผู้ชายและผู้หญิงต่างหากจากกันให้ มอี กั ษรเบรลล์
แสดงให้ ร้ ูวา่ เป็ นห้ องส้ วมชายหรือหญิงติดไว้ ที*ผนังข้ างทางเข้ าในตําแหน่งที*สามารถสัมผัสได้ ด้วย

ข้ อ ๒๓ ในกรณีที*เป็ นห้ องส้ วมสําหรับผู้ชายที*มใิ ช่ห้องส้ วมสําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราตามข้ อ ๒๐
และข้ อ ๒๑ ให้ มีที*ถ่ายปั สสาวะทีม* ีระดับเสมอพื ?นอย่างน้ อย ๑ ที* โดยมีราวจับในแนวนอนอยูด่ ้ านบนของที*ถ่ายปั สสาวะ
ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร มีความสูงจากพื ?นไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน
๑,๓๐๐ มิลลิเมตร และมีราวจับด้ านข้ างของที*ถ่ายปั สสาวะทังสองข้
?
าง มีความสูงจากพื ?นไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มิลลิเมตร แต่
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร ซึง* ยื*นออกมาจากผนังไม่น้อยกว่า ๕๕๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร
ข้ อ ๒๔ ราวจับห้ องส้ วมให้ มีลกั ษณะตามทีก* ําหนดในข้ อ ๘ (๗) (ก) และ (ข)
หมวด ๘
พื ?นผิวต่างสัมผัส
----------------------ข้ อ ๒๕ อาคารตามข้ อ ๓ ต้ องจัดให้ มีพื ?นผิวต่างสัมผัสสําหรับคนพิการทางการมองเห็นที*พื ?นบริ เวณต่างระดับที*มี
ระดับต่างกันเกิน ๒๐๐ มิลลิเมตร ที*ทางขึ ?นและทางลงของทางลาดหรื อบันไดที*พื ?นด้ านหน้ าและด้ านหลังประตูทางเข้ า
อาคาร และที*พื ?นด้ านหน้ าของประตูห้องส้ วม โดยมีขนาดกว้ าง ๓๐๐ มิลลิเมตร และมีความยาวเท่ากับและขนานไปกับ
ความกว้ างของช่องทางเดินของพื ?นต่างระดับ ทางลาด บันได หรื อประตู และขอบของพื ?นผิวต่างสัมผัสอยูห่ า่ งจาก
จุดเริ* มต้ นของทางขึ ?นหรื อทางลงของพื ?นต่างระดับ ทางลาด บันได หรื อประตูไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๓๕๐
มิลลิเมตร
ในกรณีของสถานีขนส่งมวลชน ให้ ขอบนอกของพื ?นผิวต่างสัมผัสอยูห่ า่ งจากขอบของชานชาลาไม่น้อยกว่า ๖๐๐
มิลลิเมตร แต่ไม่เกินกว่า ๖๕๐ มิลลิเมตร
หมวด ๙
โรงมหรสพ หอประชุม และโรงแรม
----------------------ข้ อ ๒๖ อาคารตามข้ อ ๓ ทีเ* ป็ นโรงมหรสพหรื อหอประชุมต้ องจัดให้ มีพื ?นที*เฉพาะสําหรับเก้ าอี ?ล้ ออย่างน้ อยหนึง* ที*
ทุก ๆ จํานวน ๑๐๐ ที*นงั* โดยพื ?นที*เฉพาะนี ?เป็ นพื ?นที*ราบขนาดความกว้ างไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มิลลิเมตร และความยาวไม่
น้ อยกว่า ๑,๔๐๐ มิลลิเมตร ต่อหนึง* ที* อยูใ่ นตําแหน่งทีเ* ข้ าออกได้
ข้ อ ๒๗ อาคารตามข้ อ ๓ ที*เป็ นโรงแรมที*มีห้องพักตังแต่
? ๑๐๐ ห้ อง ขึ ?นไป ต้ องจัดให้ มีห้องพักที*ผ้ พู กิ ารหรื อทุพพล
ภาพ และคนชรา เข้ าใช้ ได้ ไม่น้อยกว่าหนึง* ห้ องต่อจํานวนห้ องพักทุก ๑๐๐ ห้ อง โดยห้ องพักดังกล่าวต้ องมีสว่ นประกอบ
และมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี ?
(๑) อยูใ่ กล้ บนั ไดหรื อบันไดหนีไฟหรื อลิฟต์ดบั เพลิง
(๒) ภายในห้ องพักต้ องจัดให้ มีสญ
ั ญาณบอกเหตุหรื อเตือนภัยทังสั
? ญญาณที*เป็ นเสียงและแสง และระบบ
สัน* สะเทือนติดตังบริ
? เวณที*นอนในกรณีเกิดอัคคีภยั หรื อเหตุอนั ตรายอย่างอื*น เพื*อให้ ผ้ ทู ี*อยูภ่ ายในห้ องพักทราบ และมี
สวิตช์สญ
ั ญาณแสงและสวิตช์สญ
ั ญาณเสียงแจ้ งภัยหรื อเรี ยกให้ ผ้ ทู ี*อยูภ่ ายนอกทราบว่ามีคนอยูใ่ นห้ องพัก
(๓) มีแผนผังต่างสัมผัสของอาคารในชันที
? ม* ีห้องพักที*ผ้ พู ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราเข้ าใช้ ได้ มีอกั ษรเบรลล์
แสดงตําแหน่งของห้ องพัก บันไดหนีไฟ และทิศทางไปสูบ่ นั ไดหนีไฟโดยติดไว้ ทกี* ึ*งกลางบานประตูด้านในและอยูส่ งู จากพื ?น
ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๗๐๐ มิลลิเมตร
(๔) มีสญ
ั ลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ ที*ประตูด้านหน้ าห้ องพักสําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา

ข้ อ ๒๘ ห้ องพักในโรงแรมที*จดั สําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา ต้ องมีที*อาบนํ ?าซึง* เป็ นแบบฝั กบัวหรื อ
แบบอ่างอาบนํ ?าโดยมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี ?
(๑) ที*อาบนํ ?าแบบฝั กบัว
(ก) มีพื ?นที*วา่ งขนาดความกว้ างไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ มิลลิเมตร และความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร
(ข) มีที*นงั* สําหรับอาบนํ ?าที*มีความสูงจากพื ?นไม่น้อยกว่า ๔๕๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร
(ค) มีราวจับในแนวนอนที*ด้านข้ างของที*นงั* มีความสูงจากพื ?นไม่น้อยกว่า ๖๕๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๗๐๐
มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๖๕๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๗๐๐ มิลลิเมตร และมีราวจับในแนวดิง* ต่อจากปลายของราวจับ
ในแนวนอน และมีความยาวจากปลายของราวจับในแนวนอนขึ ?นไปอย่างน้ อย ๖๐๐ มิลลิเมตร
(๒) ที*อาบนํ ?าแบบอ่างอาบนํ ?า
(ก) มีราวจับในแนวดิง* อยูห่ า่ งจากผนังด้ านหัวอ่างอาบนํ ?า ๖๐๐ มิลลิเมตร โดยปลายด้ านล่างอยูส่ งู จากพื ?น
ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๗๐๐ มิลลิเมตร มีความยาวอย่างน้ อย ๖๐๐ มิลลิเมตร
(ข) มีราวจับในแนวนอนที*ปลายของราวจับในแนวดิง* และยาวไปจนจดผนังห้ องอาบนํ ?าด้ านท้ ายอ่างอาบนํ ?า
ราวจับในแนวนอนและในแนวดิ*งอาจเป็ นราวต่อเนื*องกันก็ได้ และมีลกั ษณะตามทีก* ําหนดในข้ อ ๘ (๗) (ก) และ
(ข)
(๓) สิง* ของ เครื* องใช้ หรื ออุปกรณ์ภายในที*อาบนํ ?าให้ อยูส่ งู จากพื ?นไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๒๐๐
มิลลิเมตร
บทเฉพาะกาล
----------------------ข้ อ ๒๙ อาคารทีม* ีอยูก่ ่อน หรื อได้ รับอนุญาตหรื อได้ ยื*นขออนุญาตก่อสร้ าง หรื อดัดแปลงอาคารหรื อได้ แจ้ งต่อเจ้ า
พนักงานท้ องถิ*นและได้ ดาํ เนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล้ ว ก่อนวันที*กฎกระทรวงนี ?ใช้ บงั คับ ให้ ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องปฏิบตั ิ
ตามกฎกระทรวงนี ?
ข้ อ ๓๐ การดัดแปลงอาคารสําหรับอาคารที*ได้ รับยกเว้ นตามข้ อ ๒๙ ให้ ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องปฏิบตั ติ าม
กฎกระทรวงนี ? ทังนี
? ? ภายใต้ เงื*อนไขดังต่อไปนี ?
(๑) ไม่เป็ นการเพิม* พื ?นที*อาคารรวมกันทุกชันเกิ
? นร้ อยละสองของพื ?นที*อาคารรวมกันทุกชันที
? *ได้ รับอนุญาตไว้ ก่อน
กฎกระทรวงนี ?ใช้ บงั คับ
(๒) ไม่เป็ นการเพิ*มความสูงของอาคาร
(๓) ไม่เป็ นการเพิ*มพื ?นที*ปกคลุมดิน
(๔) ไม่เป็ นการเปลีย* นตําแหน่งหรื อขอบเขตของอาคารให้ ผิดไปจากที*ได้ รับอนุญาตไว้ ก่อนกฎกระทรวงนี ?ใช้ บงั คับ
การดัดแปลงอาคารที*ไม่เป็ นไปตามเงื*อนไขในวรรคหนึง* หรื อการเปลีย* นการใช้ อาคารที*เข้ าลักษณะอาคารตาม
ข้ อ ๓ ต้ องจัดให้ มีสงิ* อํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราตามข้ อ ๔ ข้ อ ๕ ข้ อ ๖ ข้ อ ๑๒ ข้ อ ๑๓
ข้ อ ๑๔ ข้ อ ๑๕ ข้ อ ๑๘ ข้ อ ๑๙ ข้ อ ๒๐ ข้ อ ๒๑ ข้ อ ๒๒ ข้ อ ๒๓ ข้ อ ๒๔ และข้ อ ๒๕
ให้ ไว้ ณ วันที* ๘ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๘
พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ กฎกระทรวงฉบับนี ? คือ โดยที*เป็ นการสมควรกําหนดให้ อาคารบางประเภทต้ องมีสิ*งอํานวยความสะดวก
สําหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา เพื*อให้ บคุ คลดังกล่าวมีโอกาสเข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมได้ ประกอบกับมาตรา ๕๕ และ
มาตรา ๘๐ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ บญ
ั ญัติวา่ บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้ รับสิ*งอํานวยความสะดวกอันเป็ นสาธารณะ
ความช่วยเหลืออื*น และการสงเคราะห์จากรัฐ จึงจําเป็ นต้ องออกกฎกระทรวงนี ?

เล่ ม ๑๒๒ ตอนที ๕๒ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘

มาตรฐานลานจอดรถ
ลาดจอดรถสำหรับผูเขาชมพิพิธภัณฑ แบงตามลักษณะของประเภทรถ และกลุมผูมาใชบริการ ดังนี้
1. ลานจอดรถยนตทั่วไป
- ที่จอดรถ 1 คัน ตองเป2นรูปสี่เหลี่ยมผืนผาและมีลักษณะดังนี้
- ในกรณีที่ จอดรถขนานกับแนวทางเดินรถหรือทํามุมกับแนวทางเดินรถนอยกวา 30 องศาใหมีความ
กวางไมนอยกวา 2.50 เมตรและความยาวไมนอยกวา 6 เมตร
- ในกรณีที่ จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ใหมีความกวางไมนอยกวา 2.50 เมตรและความยาวไม
นอยกวา 5.00 เมตร
- ในกรณีที่ จอดรถทํามุมกับแนวทางเดินรถมากกวาสามสิบองศา ใหมีความกวางไมนอยกวา 2.50
เมตรและความยาวไมนอยกวา 6 เมตร
2. ลานจอดรถจักรยานยนต
- ชองจอดรถ ไมขนานกับทางเดินรถ หรือขนานกับทางเดิน
- มีพื้นที่ กวาง 1 เมตร และ ยาว 2 เมตร

3. ลานจอดรถบัส
ที่จอดรถ 1 คัน ตองเป2นรูปสี่เหลี่ยมผืนผาและมีลักษณะดังนี้
- ในกรณีที่ จอดรถขนานกับแนวทางเดินรถหรือทํามุมกับแนวทางเดินรถนอยกวา 30 องศาใหมีความ
กวางไมนอยกวา 4 เมตรและความยาวไมนอยกวา 16 เมตร
- ในกรณีที่ จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ใหมีความกวางไมนอยกวา 4 เมตรและความยาวไมนอย
กวา 15 เมตร
- ในกรณีที่ จอดรถทํามุมกับแนวทางเดินรถมากกวาสามสิบองศา ใหมีความกวางไมนอยกวา 4.00
เมตรและความยาวไมนอยกวา 16 เมตร

4. ที่จอดรถคนพิการ
- จัดใหมีทีจอดรถสําหรับคนพิการใกลทางเขา-ออกอาคาร และมีลักษณะไมขนานกับทางสัญจรของรถ
- มีทีวางดานขางรถไมนอยกวา 1.00-1.40 เมตร
- ชองจอดรถ มีขนาด 2.40 x 6.00 เมตร
- ชองจอดรถ ไมขนานกับทางเดินรถ หรือขนานกับทางเดิน แตมีทีวางเพียงพอกับการขึ้นลงของคน
พิการ

3. การวิจัยผูเขาชม
การวิจัยควรมีการสำรวจใหครบถวนสมบูรณ เพื่อใหไดผลการวิจัยที่สามารถนำมาใชในการปรับปรุงการบริการ
ของพิพิธภัณฑไดอย*างมีประสิทธิภาพ แบ*งไดเป-น
3.1 การสำรวจในเชิงคุณภาพ
เป-นการใหขอมูลว*า ผูเขาชมตอบสนองกับประสบการณในพิพิธภัณฑอย*างไร การศึกษาเหล*านี้เป3ดใหผูเขาชม
แสดงความคิดเห็นและทัศนคติของตนเอง หรือเป-นการสังเกตว*า ผูเขาชมจัดการกับเวลาและเสนทางในการชม
ส*วนต*างๆ ของการจัดแสดงในนิทรรศการอย*างไร
3.2 การสำรวจเชิงปริมาณ
เป-นการเก็บขอมูลเชิงสถิติ เช*น ผูเขาชมจำนวนเท*าไรที่อาศัยอยู*ใกลเคียงพิพิธภัณฑ ผูเขาชมจำนวนเท*าไรที่
เดินทางมาพิพิธภัณฑดวยระบบขนส*งสาธารณะหรือรถยนตส*วนตัว หรือการหาปริมาณนักท*องเที่ยวและคนใน
ทองที่ พิพิธภัณฑส*วนใหญ*จะใชการสำรวจผูเขาชมทั้งสองประเภท และดวยวิธีการในการเก็บขอมูลที่แตกต*าง
กัน เช*น การสัมภาษณรายบุคคลดวยคำถามปลายเป3ด หรือการสัมภาษณแบบกลุ*ม หรือเป-นการสัมภาษณ
พรอมไปกับการเดินชมนิทรรศการ
การสำรวจขอมูลจากผูเขาชม ควรจะมีการระบุ
- วัตถุประสงคของการศึกษา
- การใชประโยชนขอมูลที่ไดจากการสำรวจ
- ประเภทของการสำรวจและคำถามที่จะใชในการสำรวจ
- วิธีการนำเสนอขอมูลที่ไดจากการสำรวจ เช*น รายงาน ตาราง แผนภูมิ หรือขอเสนอแนะต*าง ๆ
- ผูที่ตองการใหทราบผลการสำรวจเป-นใครบาง เช*น รัฐบาล เจาหนาที่ หรือผูออกแบบนิทรรศการ
- การใชขอมูลสำหรับแสดงแนวโนมในแต*ละช*วงป: ซึ่งนั่นหมายถึงมีการเก็บขอมูลอย*างต*อเนื่อง ดวยกรอบ
ของการศึกษาเดียวกัน
โดยการเก็บขอมูลผูเขาชม อาจทำไดจากการสัมภาษณเป-นรายบุคคล ดวยแบบสอบถามสั้น ๆ ที่ใหผูชมเป-นผู
กรอก หรือการสังเกตการณรายบุคคล การเก็บขอมูลอาจเกิดความบกพร*องได เช*น ขาดความถูกตอง ในกรณี
ของการนับจำนวนคนที่เดินผ*านประตู หรือจากอคติของการเลือกบุคคลที่สัมภาษณ ในกรณีของการเลือก
เฉพาะบุคคลที่ดูมีเวลาใหกับการสัมภาษณ นอกจากนั้น จำนวนของตัวอย*างประชากรมีความสำคัญในการ
ยืนยันความถูกตอง เช*น อาจกำหนดจำนวนไว 500 คนสำหรับพิพิธภัณฑขนาดเล็ก และจำนวน 700 – 1,000
คนสำหรับพิพิธภัณฑขนาดใหญ* ส*วนการสำรวจปฏิกิริยาของผูชมกับการชมนิทรรศการ อาจกำหนดไวราว 100
คน ซึ่งการทำงานอาจอาศัยความร*วมมือจากมหาวิทยาลัยหรือบริษัทวิจัยการตลาด เพื่อขอความคิดเห็น
เกี่ยวกับทักษะและความรูพื้นฐานในการวางแผนการสำรวจและนำมาซึ่งขอมูลที่มีคุณภาพ
การบันทึกสถิติจำนวนผูเขาชม
- วิธีการเก็บจำนวนผูเขาชม มีระบบการเก็บขอมูลจำนวนผูเขาชม รวมทั้งขอมูลหลักอย*างต*อเนื่อง
- มีระบบการจำหน*ายบัตรที่ระบุขอมูลผูเขาชม
- มีระบบการสำรวจและวินิจฉัยขอมูลทางจำนวนเกี่ยวกับผูเขาชม
- มีการวิเคราะหขอมูลสถิติผูเขาชมรายเดือนและรายป:
- มีการบันทึกขอมูล: วันเยี่ยมชม/จำนวน/ระยะเวลา/เชื้อชาติ
(แนบทาย คู*มือปฏิบัติงานการบันทึกสถิติผูเขาชม)

4. การวางแผนและการจัดการบริการผูเขาชม
พิพิธภัณฑควรมีการแบงกลุมของเจาหนาที่ในการวางแผนการจัดการบริการผูเขาชมออกเป%น 3 กลุม โดย
แตละกลุมมีหลักแนวคิดและปฏิบัติดังนี้
4.1 กลุมผูอำนวยการและเจาหนาที่อาวุโส (Senior Management Team – SMT)
- ควรพิจารณาถึงการสรางทีมงานที่มีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของผูเขาชม โดยตองมีการวาง
โครงสรางที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุเป4าหมาย เห็นชอบตรงกันในหลักการ และมีการประเมินผลทั้ ง
ความสำเร็จและอุปสรรค
- ควรมี ก ารมอบหมายเจาหนาที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงเกี่ ย วกั บ การบริ การผู เขาชม จะทำใหงานถึ ง
เป4าหมายไดเป%นอยางดี ผูที่รับผิดชอบดังกลาวควรเสนอประเด็นสำหรับการประชุมในทีมเจาหนาที่
อาวุโสอยางสม่ำเสมอ และมีการกำหนดงบประมาณสำหรับดำเนินการดานบริการผูเขาชมอยางเป%น
ระบบ
- ตองมีการประชุมรวมกับอีกสองคณะ ไดแก คณะทำงานบริการผูเขาชม และคณะทำงานการสื่อสาร
- คณะทำงานการจัดการอาวุโสจะเป%นผูกำหนดนโยบายบริการผูเขาชม เชน สาธารณชนสามารถเขาถึง
พิพิธภัณฑและกิจกรรมไดกี่ชองทาง จะมีการเป7ดคลังวัตถุตัวอยางใหผูเขาชมเขาถึงไดหรือไม
- การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ฐานขอมู ล และการจั ด สรรงบประมาณ คณะทำงานจั ด การอาวุ โสควรรายงาน
ประเด็น ในรายงานประจำป9
- ในสวนที่เกี่ยวของกับการเงิน คณะทำงานการจัดการอาวุโสตองพิจารณาลงทุนสำหรับบริการผูเขาชม
เป%นพิเศษ
- เมื่อมีการกอสรางสิ่งอำนวยความสะดวกใหม หรือการซอมแซม สิ่งแวดลอมทางกายภาพจะสงผลตอ
ความรูสึ กของผูเขาชม ทั้ งความสะดวกสบาย การสรางบรรยากาศในการชมนิ ทรรศการและรวม
กิจกรรม สิ่งที่ตองคำนึงถึง ไดแก ระบบแสง (ทั้งที่มาจากแหลงกำเนิดธรรมชาติและที่มาจากแหลง
ผลิตไฟฟ4า) ผิวพื้น รูปแบบและประเภทของเครื่องเรือน สีที่ใชในบริเวณที่กอใหเกิดความรูสึกสบาย
และผอนคลาย มากกวาจะเป%น สีที่สรางความรูสึกอึด อัด มีการจัดที่ นั่งใหบริการทั้ งในพื้น ที่การจัด
แสดงและบริเวณโดยรอบ เพื่อใหผูเขาชมไดนั่งพักผอน และอิ่มเอมไปกับสิ่งจัดแสดง มีบริเวณของ
หนังสืออางอิงและขอมูลอื่น ๆ
- การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยงานสองสวน สวนหนึ่งคือ การสื่อสารระหวางเจาหนาที่
ใหทราบขอมูลที่จะเกี่ยวกับผูเขาชม สวนการสื่อสารกับผูเขาชมขึ้นอยูกับวิธีการในการสื่อสารขอมูล
การสื่อสารทั้งสองทางนี้ตองดำเนินควบคูกัน หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะตองมีการแกไขเพื่อความชัดเจน
และถูกตอง ในกรณีที่ขอมูลไมถูกตอง ทำใหเกิดความสับสน สวนขอมูลที่ดีแตมีการสื่อสารที่ไมดี (เชน
การมีป4ายบอกทางที่ไมชัดเจนหรือแผนพับที่ออกแบบไมนาสนใจ) ขอมูลเหลานั้นจะไมถึงเป4าหมาย
และเป%นการสูญเสียทรัพยากร คณะทำงานการจัดการอาวุโส (SMT) อาจตั้งกลุมหรือคณะทำงานการ
สื่อสาร เพื่ อกำหนดกรอบทำงานในการปรับ ปรุ งความรวดเร็วและชองทางการสื่ อสาร ทั้ งภายใน
องคกรและสาธารณะ

คณะทำงานบริการผูเขาชม
- คณะทำงานบริ ก ารผู เขาชมครอบคลุ ม ตั้ งแตพนั ก งานตอนรั บ สวนหนา เจาหนาที่ จ ำหนายบั ต ร
เจาหนาที่ตรวจบัตรเขาชม เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่จัดแสดง เจาหนาที่การจัดกิจกรรม
พิเศษ และเจาหนาที่ดานการศึกษา รวมถึงเจาหนาที่ทุกคนที่ตองพบปะผูเขาชม และสาธารณชนเป%น
ประจำ
- ควรมีการกำหนดตำแหนง หนาที่ความรับผิดชอบ ของเจาหนาที่พิพิธภัณฑแตละสวนงานอยางชัดเจน
มีการกำหนดวัตถุประสงคของตำแหนงนั้น ๆ เชน เจาหนาที่ดานการศึกษาวิชาการ เจาหนาที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมเพื่ อความสนุกสนาน เจาหนาที่ ดานการบริการอำนวยความสะดวก เจาหนาที่ ด านความ
ปลอดภัย เป%นตน
- อพวช. กำหนดใหเจาหนาที่ ที่ ป ฏิ บั ติ งานใหบริก ารผู เขาชมในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ มี เครื่ อ งแบบ และป4 า ย
สัญลักษณที่แสดงใหผูเขาชมสังเกตุไดงาย
- มี ก ารกำหนดตารางการปฏิ บั ติ ง านของเจาหนาที่ ใหหมุ น เวี ย นกั น มาทำงาน ใหมี เจาหนาที่ ม า
ปฏิ บั ติ งานทุ ก ตำแหนงงาน และทุ ก จุ ด บริ ก ารอยางสม่ ำ เสมอ และมี ก ารกำหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานที่ทำใหมีเจาหนาที่ประจำจุดบริการตลอดระยะเวลาการเป7ดใหบริการ
- คณะทำงานบริการผูเยี่ยมชมและผูจัดการอาวุโส รวมกันกำหนดระบบติดตามและประเมินผลการ
บริการ
- มีการวางระดับและมาตรฐานการบริการ กำหนดผูรับผิดชอบการตรวจสอบมาตรฐาน
- กำหนดรายละเอียดงานใหเจาหนาที่สามารถตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ เอกสาร หรือสิ่งที่ตองมี
และตองปฏิบัติตามมาตรฐานอยางถูกตอง
- กำหนดแผนงาน และระยะเวลาการตรวจสอบอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง
คณะทำงานสื่อสารและขอมูล
- เป%นผูประสานงานทุกภาคสวนของงานพิพิธภัณฑ หนาที่หลักคือ การวางระบบในการเก็บขอมูลและ
ตรวจสอบความถูกตอง
- เผยแพรขอมูลในรูปลักษณะตางๆ ใหสอดคลองกับเป4าหมายที่แตกตางกัน จุดประสงคสำคัญคือ การ
ทำใหขอมูลทันสมัยอยูเสมอ ถูกตอง และเขาถึงได นอกจากจะเป%นประโยชนกับสาธารณะแลวยังเป%น
ประโยชนกับเจาหนาที่อีกดวย
- คณะทำงานสื่อสารยังรวมถึงเจาหนาที่ออกแบบกราฟ7กที่เขาใจการสื่อสารทางภาพ และคนที่มีทักษะ
บรรณาธิกรณ คนที่เขาใจกลุมผูเขาชม สมาชิกจากคณะทำงานบริการผูเขาชม และผูที่ดูแลเว็บไซต
ของพิพิธภัณฑ
- ขอมูลที่จะสื่อสารใหผูเขาชมทราบเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ ไดแก
ขอมู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ เชน ชื่ อ หนวยงาน ชื่ อพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ความเป% น มา สั ญ ลั กษณ
เอกลักษณของพิพิธภัณฑ
ขอมูลสำหรับการเขาถึงและใชบริการพิพิธภัณฑ เชน สถานที่ตั้ง วันเวลาเป7ด-ป7ดใหบริการ อัตรา
คาเขาชม และคาบริการเสริมตางๆ วิธีการเดินทางดวยรถสาธารณะ แผนที่การเดินทางสำหรับ
การเดินทางดวยรถยนต สิ่งอำนวยความสะดวกที่พิพิธภัณฑมีไวบริการ รวมถึงขอกำหนดในการ
เขาชม

ขอมูลการติดตอเพื่อการเขาชม เชน หมายเลขโทรศัพท เว็ปไซต หรืออีเมลเพื่อติดตอสอบถาม
ขอมูลกับเจาหนาที่
ขอมูลเกี่ยวกับ นิทรรศการที่ จัดแสดง แสดงเนื้อหานิทรรศการที่จัดแสดง ความพิเศษหรือสิ่งที่
นาสนใจเกี่ยวกับนิทรรศการแตละชุด ระบุระยะเวลาในการจัดแสดงกรณีนิทรรศการชั่วคราวหรือ
นิทรรศการหมุนเวียน
ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ใหบริการ รายละเอียดรูปแบบกิจกรรม ระยะเวลา และขอกำหนดตางๆ
ของการรวมกิจกรรม
คณะทำงานดานการสื่อสารตองทบทวนขอมูล และปรับปรุงขอมูลอยางสม่ำเสมอ ใหสอดคลอง
กับแผนงานของการจัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรม รวมถึงกรณีที่มีเทศกาล หรือกิจกรรมใน
โอกาสพิเศษ เชนมีการปรับปรุงขอมูลรายวัน รายสัปดาห รายเดือน รายสามเดือน รายป9 และมี
การตรวจสอบขอมูลพื้นฐาน ในภาษาตาง ๆ ดวย

5. สถานที่ที่ควรไดรับการใสใจเปนพิเศษ
พื้นที่ของพิพิธภัณฑสวนที่ตองไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ ประกอบดวย
5.1 จุดตอนรับผูเขาชม
• จุดตอนรับสำหรับผูเขาชมทั่วไป กลุมครอบครัว
- สวนตอนรับผูเขาชม จะมีเจาหนาที่คอยแนะนำขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสถานที่ในพิพิธภัณฑ
- ชี้แจงรายละเอี ยด และเชิ ญ ชวนเขารวมกิ จ กรรม แจงเรื่องการยกเวนคาธรรมเนี ยมในการเขาชม
(สำหรับผูเขาชมที่เปนเด็ก นักศึกษา (ตองแสดงบัตรนักศึกษา) ผูสูงอายุ และผูพิการ)
- แนะนำทิศทาง อำนวยความสะดวกตาง ๆ และแจงกฎระเบียบขอหามในการเขาชมใหผูเขาชมทราบ
• จุดตอนรับสำหรับผูเขาชมหมูคณะ
- ในการดำเนินงานสวนตอนรับผูเขาชมหมูคณะ เจาหนาที่สวนตอนรับจะประสานงานกับสวนงานรับ
จองโดยจะมีรายละเอียดของรายชื่อคณะ จำนวนผูเขาชม รอบกิ จกรรมที่คณะจองเขาชม รวมทั้ ง
ความตองการพิเศษที่ผูเขาชมรองขอ
- สวนตอนรับผูเขาชมจะตองเครงครัดเรื่องเวลาเป;ด-ป;ดทำการ เป;ดและป;ดตามเวลา ถึงแมจะไมมีผูเขา
ชมก็ตาม
- เจาหนาที่สวนตอนรับผูเขาชมจะตองมาถึงและพรอมปฏิบัติงานกอนเวลาเป;ดทำการ
5.2 จุดประชาสัมพันธ.สำหรับผูเขาชม
- เปนจุดใหบริการขอมูลเกี่ยวกับบริการตาง ๆ ของพิพิธภัณฑ ใหกับผูเขาชม
- ใหบริการเอกสารประชาสัมพันธ แผนพับ โบรชัวร แผนที่นิทรรศการ และโปรแกรมกิจกรรมตาง ๆ
- ประกาศเสียงตามสายภายในพิพิธภัณฑฯ (กลาวเป;ด-ป;ด ประชาสัมพันธรอบกิจกรรม และเรื่องอื่น ๆ)
- รายงานการปฏิบัติงานตอผูจัดการประจำวัน
5.3 ป0ายบอกทางภายนอกสำหรับบอกทิศทางการมาถึง พื้นที่ตั้งของ อพวช.
- พิพิธภัณฑควรจัดใหมีการติดตั้งป>ายบอกทางตามถนนที่จะนำมาสูพิพิธภัณฑตามความเหมาะสม
- ควรมีป>ายบอกระยะทาง ป>ายสัญลักษณจากพื้นที่ใกลเคียง และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ เพื่อนำทางผู
เขาชมมายังพิพิธภัณฑ
- ควรมี การกำหนดระบบจราจร และจัด ทำป> ายสั ญ ลั กษณ กำหนดเสนทางการจราจรภายในพื้ น ที่
พิพิธภัณฑ
- ควรมีป>ายแสดงสถานที่สำหรับจอดรถแตละประเภท ป>ายบอกทางนำมาถึงพิพิธภัณฑ ที่มีความชัดเจน
สำหรั บ ผู เขาชมทั่ ว ไปและนั ก ทองเที่ ย วชาวตางประเทศ มี การประยุ ก ตใชสั ญ ลั ก ษณหรื อ ภาพที่
เหมาะสม
- ควรพิจารณาถึงสถานที่ติดตั้งและบริเวณโดยรอบ ไมทำใหเกิดความสับสน
5.4 ป0ายบอกทางและสัญลักษณ.ภายในพิพิธภัณฑ.
พิพิธภัณฑที่มีพื้นที่กวาง และอาคารพิพิธภัณฑมีขนาดใหญและซับซอน หรือแมแตในนิทรรศการขนาดเล็ก
ซึ่งมีวัสดุหรือเสนทางที่สลับซับซอน อาจทำใหผูชมเหนื่อยและสับสนได ความรูสึกในการหลงทาง ทำให
เกิดความเครียดและกังวล เสียเวลา และอาจนำไปสูการปฏิเสธในการเรียนรูทุกสิ่งอยาง จึงตองมีสิ่งพิมพ

แสดงผังอาคารและนิ ทรรศการในขนาดพกพา และจัดทำป>ายสัญ ลักษณ ภายในอาคารที่ ชัด เจน บอก
ทิศทางที่จำเปนในการเขาชม เชน ป>ายบอกโซนนิทรรศการ ป>ายทางเขา ทางออก หองน้ำ จุดพักคอย
ลิฟท ทางออกฉุกเฉิน และมีเจาหนาที่ที่ไดรับการอบรมเพื่อใหคำแนะนำและการบอกทิศทาง และสถานที่
ที่ควรไดรับการใสใจเปนพิเศษ
5.5 หองล็อกเกอร./จุดฝากของ
- ควรมีบริการรับฝากของ สัมภาระ หรือสิ่งของที่ไมอนุญาตใหนำเขาไปภายในบริเวณพิพิธภัณฑ
- ควรมีจุดรับแจงของหาย หรือกรณีมีผูเก็บทรัพยสินได และบันทึกของที่ยังไมมีผูมารับคืน
- ควรมีบริการล็อคเกอรฝากของทั้งที่ใหผูเขาชมบริการตนเอง โดยผูเขาชมสามารถนำของใสในล็อค
เกอรแลวเก็บกุญแจล็อคเกอรไวกับตัว และบริการฝากของกับเจาหนาที่ ซึ่งเจาหนาที่จะใหบัตรของกับ
ผูเขาชมเพื่อมาแลกรับของคืน
5.6 หองน้ำ
- พิพิธภัณฑควรมีการจัดหองน้ำสำหรับรองรับผูเขาชมทั้งภายใน และภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ เพื่อให
สามารถใหบริการผูเขาชมที่มานอกเวลาทำการพิพิธภัณฑได
- จัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแลความสะอาดสม่ำเสมอ และมีการตรวจสอบความสะอาด อุปกรณ เชน สบู
ผาเช็ดมือ กระดาษชำระ ที่จะตองพรอมตลอดระยะเวลาการใหบริการ
- มีป>ายบอกทางไปหองน้ำที่เห็นไดชัดเจน
- มีหองน้ำสำหรับผูพิการ และหองสำหรับการดูแลเด็กออน เชน การใหนม หรือการเปลี่ยนผาออมเด็ก
- ในหองน้ำมีอางลางมือและเครื่องสุขภัณฑที่มีความสูงในระดับที่เด็ก ๆ สามารถใชงานได
5.7 หองเปลี่ยนผาออมสำหรับเด็ก
- พิพิธภัณฑควรจัดเตรียมพื้นที่และขนาดของหองใหมีความกวางโดยพิจารณาขนาดของรถเข็น วงเลี้ยว
รวมกับรางกายโดยมี พื้นที่ขนาด 1.20 x 1.30 เมตร เปนอยางนอย
- ควรจัดเตรียมอุปกรณสำหรับเปลี่ยนผาออมซึ่งมีลักษณะตั้งพื้น หรือติดผนัง โดยมีความสูงจากพื้ น
0.70 เมตร
- ควรจัดเตรียมถังขยะสำหรับทิ้งผาออมไวในตำแหนงขางเตียงเปลี่ยนผาออม
5.8 รานอาหาร และรานกาแฟ
พิพิธภัณฑควรมีพื้นที่เพื่อใหบริการรานอาหาร และรานกาแฟแกผูเขาชม เพราะการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ
อาจทำใหเหนื่อยลา และผูคนตองการบริเวณที่สามารถหาซื้อเครื่องดื่มที่สรางความสดชื่น ทั้งเพื่อใหคนอยู
ในพิพิธภัณฑนานขึ้น และตอนรับกับผูที่เดินทางมาถึงพิพิธภัณฑ โดยผูเขาชมสามารถใชบริการรานอาหาร
และรานกาแฟไดโดยยังไมจำเปนตองซื้อบัตรเขาชมพิพิธภัณฑ และพิพิธภัณฑมีการตรวจสอบมาตรฐาน
ราคา และคุณภาพของอาหารใหเหมาะสมกับกลุมผูเขาชม และสรางใหเกิดภาพลักษณที่ดีของพิพิธภัณฑ
5.9 รานจำหนายของที่ระลึก
- พิพิธภัณฑควรมีพื้นที่เพื่อใหบริการรานจำหนายของที่ระลึก

- พิพิธภัณฑมีการกำหนดนโยบายวา สินคาใดบางที่ควรจำหนายในราน และในราคาที่เหมาะสมกับผู
เขาชมทุกกลุม เชน มีสินคาที่เด็ก ๆ สามารถซื้อไดในราคาที่ยอมเยาว มีสินคาสำหรับกลุมนักวิชาการ
นักการศึกษา หรือผูสนใจเฉพาะดาน เฉพาะสาขา เปนตน
- มีสินคาที่มีตราสัญลักษณของพิพิธภัณฑ หรือเปนสินคาที่ผลิตจากตนแบบหรือแนวคิดของพิพิธภัณฑ
หรือเปนผลงานของนักวิชาการหรือเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑ ซึ่งสินคาบางสวนสามารถซื้อไดเฉพาะที่
พิพิธภัณฑ หรือตัวแทนของพิพิธภัณฑเทานั้น
- มีการกำหนดราคาพิเศษสำหรับสมาชิกของพิพิธภัณฑ หรือกลุมผูสนับสนุนพิพิธภัณฑ
5.10
หองละหมาด
พิพิธภัณฑไดจัดใหบริการหองละหมาดสำหรับนักเรียนและบุคลากรมุสลิม เพื่อเปนการอำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอิสลาม การจัดหองละหมาดจะตองประกอบดวย
- ทิศทางตามหลักศาสนา
ผู ทำการละหมาดตองหั น หนาไปทางทิ ศกิ บ ละห หรื อทิ ศซึ่ งเป นที่ ตั้ ง ของมั ก กะห ประเทศ
ซาอุ ดิ อาระเบี ย สำหรั บ ในประเทศไทยควรยึ ด ทิ ศตะวั น ตกเป นที่ ตั้ ง หรื อสามารถใชแอพพลิ เ ค
ชั น สำรวจทิ ศ เป นตั ว ชวยได และควรทำป> า ยสั ญ ลั ก ษณ หรื อติ ด สติ๊ ก เกอรไวสำหรั บ ผู เขาชมจะ
ไดทำละหมาดไดอยางถู กตอง
- การเลื อ กหองสำหรั บใชเป นหองละหมาด
ควรคำนึ งถึ งความเหมาะสมระหวางขนาดของหองกั บ จำนวนผู ใชบริ การ และควรแบงโซน
แยกสำหรั บ ชาย-หญิ ง หรื อ สามารถใชมานกั้ น เพื่ อความเหมาะสม
- จุดชำระลางความสะอาด
บริ เ วณใกลหองละหมาด ควรมี กL อ กน้ ำ ที่ อยู ในในระดั บ ที่ ส ามารถนั่ งลางเทาได รวมถึ งตอง
เตรี ย มเกาอี้ ห รื อ ออกแบบที่ นั่ งไวโดยเฉพาะ เพื่ อความสะดวกของผู ใชงานทุ ก เพศทุ กวั ย
- จัดเตรียมสิ่งของสำคัญจำเปนตองใช
สิ่ งจำเป นที่ ควรมี ไวภายในหองละหมาด ไดแก พรมหรื อผาปู ร องนั่ งระหวางทำละหมาด, ชุ ด
ละหมาด (Talakong), อั ล กุ ร อาน รวมถึ ง ควรมี ป ฏิ ทิน อิ ส ลาม เพื่ อสามารถใชตรวจดู วั น สำคั ญ
ตางๆ ไดอยางสะดวก

-

5.11
หองพยาบาล
การจัดหองพยาบาลที่ปลอดภัย ควรคำนึงถึงสิ่งตอไปนี้
ควรจัดใหหองพยาบาลใหอยูในบริเวณที่สงบเงียบ ไมมีเสียงรบกวนและไมพลุกพลาน
หองพยาบาลควรอยูชั้นลางของอาคาร
ควรจัดหองพยาบาลใหสะอาด เรียบรอย ถูกสุขลักษณะและถูกหลักสุขาภิบาล เชน มีแสงสวางเพียงพอ มี
อากาศระบายถายเทไดสะดวก ไมรอนอบอาว
จัดใหมีเจาหนาที่ประจำ เชน พยาบาล หรือเจาหนาที่ที่มีความเชี่ยวชาญคอยดูแลควบคุมอยูเสมอ
ควรมีเตียงพักผูปUวยที่แข็งแรงสะอาด และถูกสุขลักษณะ
ควรมีอุปกรณการปฐมพยาบาลที่สะอาด และปลอดภัยอยางเพียงพอ
ตูยาควรมีกุญแจ ป;ด-เป;ด และเมื่อใชแลวควรป;ดและใสกุญแจทุกครั้ง

- ยาและอุปกรณตาง ๆ ตองเก็บไวอยางเปนระเบียบและปลอดภัย เชน แยกประเภทของยาอันตราย ยา
รับประทาน ยาหามรับประทาน มีสลากยาติดบอกชื่อยา และวิธีใชยาตาง ๆ
- หามผูอื่นหยิบยามาใชเองเด็ดขาด ตองผานผูดูแล หรือเจาหนาที่ทุกครั้ง
- ควรจัดหองพยาบาลใหเป นสัด สวน เชน ที่นั่ งรอรับการปฐมพยาบาล หองตรวจโรคหรือปฐมพยาบาล
หองพักผูปUวย โตLะทำงานของผูดูแลหองพยาบาล มีอางลางมือ มีโทรศัพทติดตอกับเจาหนาที่พิพิธภัณฑ
5.12
การจัดพื้นที่บริเวณกลางแจงหรือลานเอนกประสงค. สำหรับผูเขาชม
พิพิธภัณฑจัดใหมีพื้นที่กลางแจง หรือลานเอนกประสงค เชน สวน ลานกวาง หรือพื้นที่สำหรับวัตถุขนาด
ใหญหรือหนักเกินกวาที่จะนำเขาไปภายในพิพิธภัณฑ เพื่อเปนจุดพักผอน เปนจุดรวมพล เปนสถานที่จัด
นิทรรศการชั่วคราว หรือจัดรูปแบบนิทรรศการกลางแจง และเปนลานกิจกรรม สำหรับกิจกรรมสันทนา
การ และอำนวยความสะดวกแกผูเขาชมในการใชบริการนอกเวลาทำการพิพิธภัณฑ และเพื่อใชสำหรับจัด
กิจกรรมในโอกาสพิเศษ นอกจากนี้ยังสามารถชวยลดความหนาแนนของผูเขาชมภายในอาคารพิพิธภัณฑ
อีกดวย
5.13
ลานจอดรถ
ลานจอดรถสำหรับผูเขาชมพิพิธภัณฑ โดยแบงตามลักษณะของประเภทรถ และกลุมผูมาใชบริการ ดังนี้
รถยนตทั่วไป รถจักรยานยนต รถบัส รถคนพิการ ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาไดจากเอกสาร
มาตรฐานลานจอดรถ
5.14
จุดจอดและเรียกรถบริการสาธารณะ
- การจัดจุดจอดรถสำหรับรถบริการสาธารณะ ตองมีการวางแผน ออกแบบ และปรับปรุงจุดจอดรถ
โดยคำนึงถึงการเขาถึงและการใชงานโดยเทาเทียมของคนทุกกลุม รวมทั้งผูใชบริการกลุมพิเศษดวย
- ที่จอดรถตองสามารถหาไดงาย มีป>ายสัญลักษณที่ชัดเจน ไมมีสิ่งกีดขวาง
- กรณีมีรถบริการที่พิพิธภัณฑจัดใหตองมีขอมูลการเดินรถแจงใหชัดเจน
- ควรจัดใหมีที่นั่งที่เหมาะสม
5.15
สิ่งอำนวยความสะดวกที่พิพิธภัณฑ. ตองจัดไวบริการสำหรับผูที่ตองการการดูแลเปนกรณี
พิเศษ
- รถเข็นสำหรับผูปUวย ผูสูงอายุ และผูพิการ
- ทางลาดสำหรับรถเข็นเด็กเล็ก ผูสูงอายุ และผูพิการ
- ลิฟทสำหรับรถเข็น
- หองน้ำเฉพาะสำหรับผูสูงอายุ และคนพิการ
- สัญลักษณสำหรับผูพิการทางสายตา
- สถานที่สำหรับการดูแลเด็กออน
- เครื่องบรรยายภาษาตางประเทศ

นโยบายการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ดวยกลองถายภาพ กลองบันทึกวีดิโอ และโทรศัพท.เคลื่อนที่
- ผูชมสามารถบั นทึ กภาพนิ่ งและภาพเคลื่อนไหวเพื่ อการใชสวนบุ คคลเทานั้ น ไมใชเพื่ อจุด ประสงคเชิ ง
พาณิชยหรือการสงเสริมการขายใด ๆ (ตามนโยบายการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว)
- การขอใชภาพหรือภาพถายวัตถุจัดแสดงหรือสิ่งสะสม ผูเขาชมตองประสานงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับ
การดูแลลิขสิทธิ์
- วัต ถุจัดแสดงหรือสิ่งสะสมภายในพิ พิธภั ณ ฑอาจมี ชิ้นงานที่ เป นลิ ขสิทธิ์เป นของผูอื่ น ฉะนั้ น เปนความ
รับผิดชอบของผูใชบริการในการไมละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น เมื่อผูใชบริการทำหรือใชสำเนาผลงาน
เหลานั้น ดวยเหตุนี้ ในบางกรณี จึงไมอนุญาตใหบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของนิทรรศการชั่วคราว
หรือสิ่งจัดแสดงเหลานั้น โดยจะมีเครื่องหมายระบุหามบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวอยางชัดเจน
- หามใชแฟลชเพื่อการบันทึกภาพนิ่ง ไฟสองสวาง ขาตั้งกลอง หรือไมสำหรับการบันทึกภาพแบบเซลฟWXดวย
โทรศั พ ทเคลื่ อ นที่ ภายในพื้ น ที่ นิ ท รรศการ สวนการใชโทรศั พ ทเคลื่ อ นที่ เ พื่ อ บั น ทึ ก ภาพนิ่ ง และ
ภาพเคลื่อนไหว ตองใชดวยความระมัดระวัง ไมรบกวนผูใชบริการคนอื่น ป;ดแฟลชกอนการบันทึกภาพนิ่ง
และตั้งเปนระบบไรเสียง เมื่อเขารวมกิจกรรมและชมการแสดง
- ผู เขาชมควรใชความระมั ด ระวั ง ในระหวางการชมนิ ท รรศการ และหลี ก เลี่ ย งไมบดบั งการชม หรื อ
บันทึกภาพผูชมคนอื่น เมื่อบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
- หามการใชอากาศยานไรคนขับหรือ drone ในทุกกรณี หากปราศจากการอนุญาตอยางเปนทางการ กรณี
ที่พบอากาศยานไรคนขับที่ไมไดรับอนุญาตบินในพื้นที่ของพิพิธภัณฑถือเปนการกระทำที่ผิดกฎหมายและ
อาจกออันตรายใหกับบุคคลอื่น
- ไมสามารถบันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของบุคคล โดยปราศจากคำอนุญาตของบุคคลนั้น
- กรณีการติดตั้งกลองวงจรป;ด พิพิธภัณฑจำเปนตองแจงใหผูเขาชมทราบวาบริเวณนั้นมีกลองวงจรป;ดติด
ตั้งอยู โดยใชป>ายหรือเครื่องหมายสัญลักษณแจงใหทราบ
มาตรฐานดานความปลอดภัย และแผนฉุกเฉิน
เป>าประสงค: มีความปลอดภัยและความมั่นคงระดับสูงสุด ไมใหสถานที่ ผูเขาชมหรือสิ่งอำนวยความสะดวก
ประสบกับควาเสี่ยง
มาตรฐานหลัก
1. มาตรการความปลอดภัยสูงสุดแกเจาหนาที่และผูเขาชม
2. ปรึกษากับเจาหนาที่ตำรวจเปนชวง ๆ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยตอสถานที่
3. ควบคุมตอเนื่องอยางเครงครัดพื้นที่สวนบุคคลและขอมูลสวนบุคคล
4. ปรึกษากับเจาหนาที่ดับเพลิงเรื่องมาตรการควบคุมเพลิงเปนไปตามระเบียบ รวมทั้งวิธีเพิ่มความปลอดภัย
5. มีชุดปฐมพยาบาลเพียงพอพรอมแจงใหเจาหนาที่ทราบตำแหนง
6. รักษาระเบียบเกี่ยวกับสาธารณสุข การรักษาความปลอดภัย และกอสราง
7. หากมีสารเคมีอุปกรณ เจาหนาที่และอาสาสมัครตองไดรับการแจงอันตรายและการระวัง
8. มีการบำรุงรักษาอาคาร โครงสราง และอื่น ๆ เปนระยะ
9. มีการแจงระบุทางออกชัดเจน
มาตรฐานเฉพาะ
1. มีแผนป>องกันและตอบสนองภัยพิบัติ
2. มีการอบรมการปฐมพยาบาล

3.
4.
5.
6.

มีเจาหนาที่เฝ>าดูแลพื้นที่สาธารณะตลอดชวงเวลาเป;ดบริการ
มีคณะกรรมการความปลอดภัยสถานที่ทำงาน
มีระบบ automatic ตรวจจับความไมปลอดภัยและภัยพิบัติตาง ๆ
มอบหมายหนาที่ควบคุมแนะนำดานสุขภาพและความปลอดภัยวิชาชีพ

การดูแลรักษาความปลอดภัยและการป0องกัน
- ในบางโอกาสผูเขาชมอาจถูกตรวจคนโดยเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย กอนเขาสูอาคารพิพิธภัณฑ และ
ดูแลทรัพยสินสวนบุคคลของตนเอง เพราะพิพิธภัณฑจะไมรับผิดชอบหากทรัพยสินเหลานั้นเสียหายหรือ
สูญหาย
- ทรัพยสินใดที่ลืมไวในพื้นที่พิพิธภัณฑ จะไดรับการเก็บรักษาโดยเจาหนาที่ฝUายบริการผูเขาชม ทั้งนี้ควรมี
กลองวงจรป;ดที่บันทึกภาพตลอด 24 ชั่วโมง
- กรณีฉุกเฉิน ผูเขาชมจะตองปฏิบัติตามคำแนะนำและแนวทางของเจาหนาที่พิพิธภัณฑ เพื่อความปลอดภัย
ของทุกคน และควรแจงอุบัติเหตุทุกกรณีอยางทันทวงทีกับเจาหนาที่พิพิธภัณฑ
ขอควรปฏิบัติและขอหามของผูเขาชม
- ผูเขาชมที่เปนเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 15 ปWกวาและต่ำกวาตองมีผูปกครองและผูรับผิดชอบตลอดเวลาใน
การเขาชม
- หามรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มภายในบริเวณจัดแสดงนิทรรศการ
- หามสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ>าภายในพิพิธภัณฑ ยกเวนในพื้นที่ที่จัดเตรียมใหเทานั้น
- หามนำสัตวเลี้ยงเขามาในพิพิธภัณฑ ยกเวนสุนัขนำทางสำหรับผูมีความบกพรองทางสายตาและการไดยิน
- หากพบการครอบครองเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือสารที่กอใหเกิดอาการมึนเมา บุคคลดังกลาวจะไมไดรับ
อนุญาตใหเขาในพิพิธภัณฑ นอกจากนี้ หากบุคคลใดมีอาการมึนเมาจากแอลกอฮอลหรือสารอื่น ๆ ที่ทำให
ไรสติสัมปชัญญะ จะถูกเชิญออกจากพิพิธภัณฑ
- ไมอนุญาตใหเลนสกูตเตอร สเก็ต สเก็ตบอรด หรือจักรยาน ภายในอาคารพิพิธภัณฑ
- ไมอนุญาตใหพกพาอาวุธและวัสดุที่จะเปนอันตราย ภายในพิพิธภัณฑ ยกเวนเปนไปเพื่อการทำงานของ
เจาหนาที่ โดยจะตองมีการแสดงและระบุการครอบครอง ณ โตLะประชาสัมพันธ
- องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติเปนองคกรที่ปฏิบัติอยางเทาเทียม และตอนรับผูชมจากทุกภาค
สวน
- พนักงาน ลูกจาง และอาสาสมัคร และผูใชบริการ มีสิทธิ์ในการทำงานและเยี่ยมชมสวนตาง ๆ อยาง
ปลอดภัย โดยปราศจากอันตราย ความรุนแรง หรือพฤติกรรมการคุกคามใด ๆ
- หากผูใดทำพฤติกรรมไมเหมาะสม ถูกเชิญออกนอกสถานที่ และปฏิเสธไมใหเขาพิพิธภัณฑในอนาคต
- เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยและเจาหนาที่ตำรวจ อาจไดรับการขอรองใหดำเนินการใด ๆ กับผูชมที่มี
พฤติกรรมที่เปนอันตรายหรือรุนแรง เราสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเขาและหรือขอใหออกจากอาคาร
พิพิธภัณฑ

6. การติดตามและประเมินผลการใหบริการ
6.1 นโยบายเกี่ยวกับการจัดการขอคิดเห็นและขอรองเรียน
กระบวนการรับฟ$งเสียงลูกคา/ผูเขาชม Voice of customer (VOC)
การรับฟงเสียงของผูเขาชม เปนการเฟนหาความคิด ความรูสึก และความปรารถนาของผูเขาชม แบบ Insight
โดยมีเปาหมายเพื่อตองการใหผูเขาชมเกิดความผูกพัน พิพิธภัณฑ4จึงตองมีความเขาใจลูกคา ทั้งคุณลักษณะ
ความตองการ ความคาดหวัง เพื่อใหตอบสนองไดตรงตามความตองการของผูเขาชม รวมไปถึงการใหบริการที่
เหนือความคาดหวังผูเขาชม ทั้งนี้ เพื่อรักษาฐานลูกคาเดิม เพิ่มความภักดีใหกับลูกคา และยังนำไปวางแผน
พัฒนาธุรกิจ สรางบริการใหตรงใจลูกคามากขึ้น
อพวช. จำแนกผูเขาชม เปน 2 กลุ@ม ดังนี้
หมู@คณะ
1. โรงเรียน
2. มหาวิทยาลัย
3. บริษัททัวร4
4. บริษัทเอกชน
5. คณะ VIP

ทั่วไป
1.
2.
3.
4.
5.

ครอบครัว
เที่ยวคนเดียว Solo Travel
นักท@องเที่ยวต@างชาติ
วัยรุ@น
นักเรียน,นักศึกษา มาหาขอมูลทำ
รายงาน

วัตถุประสงค:การรับฟ$งเสียงลูกคา/ผูเขาชม
- เพื่อปรับปรุงการใหบริการ
- เพื่อพัฒนาการบริการ นิทรรศการ และกิจกรรม ใหตรงตามความตองการลูกคา
- เพื่อพัฒนาการบริการแบบใหม@ๆ ใหกับลูกคา
- เพื่อใหทราบถึงความคาดหวังของลูกคา และสิ่งที่ลูกคาอยากให อพวช. เปนในอนาคต เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการทำนโยบาย โครงการในอนาคต
วิธีการรับฟ$งเสียงลูกคา/ผูเขาชม
เชิงรุก
1. การสำรวจโดยใชแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ
2. การสัมภาษณ4
3. Focus groups
4. Observe

เชิงรับ
1. Call center
2. การรับขอรองเรียนลูกคา
3. ขอเสนอแนะลูกคา

ขั้นตอนในการปฏิบัติเกี่ยวกับขอรองเรียนและขอคิดเห็น
ช>องทางการรับฟ$งขอคิดเห็นและขอรองเรียนจากผูเขาชม
ผูเขาชมสามารถแจงขอคิดเห็น หรือขอรองเรียนได ทั้งระหว@างหรือหลังการเยี่ยมชม ทั้งดวยการเขียน การ
โทรศั พ ท4 หรื อบริก ารทางอิ น เตอร4เน็ ต ผ@ านเว็ บไซต4 ห รื อสื่ อออนไลน4 ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ4 ในกรณี ที่ ผู เขาชมแจง
ขอคิดเห็นหรือขอรองเรียนดวยตนเอง เจาหนาที่ส@วนตอนรับผูเขาชมที่ปฏิบัติหนาที่หรือเจาหนาที่อาวุโสจะเปน
ผูมารับฟงความคิดเห็นนั้นๆ
ช>องทางการรับฟ$งขอคิดเห็นและขอรองเรียน
Off-line
On-line
โทรศัพท4
Facebook
จดหมาย
E-mail
แบบสอบถาม
การสำรวจ Google form
เจาหนาที่ ณ จุดบริการ
Social media
การประเมินโครงการ/กิจกรรม
Focus group
การสัมภาษณ4
ศูนย4ปฏิบัติการต@อตานการทุจริต
ความถี่ในการรับฟ$งลูกคา/ผูเขาชม
ช@องทางการรับฟงลูกคา

ความถี่

Call center
แบบสอบถาม
ณ จุดบริการ
การประเมินโครงการ/กิจกรรม
Focus group
Facebook
E-mail
การสำรวจ Google form
Social media

ตลอดปd
2 ครั้ง/ปd
ตลอดปd
เมื่อสิ้นสุดโครงการ
โครงการใหม@
ตลอดปd
ตลอดปd
2 ครั้ง/ปd
ตลอดปd

ลูกคา
เก@า

ปจจุบัน

ใหม@

คู@แข@งขัน

กลุ@มคำถาม

กลุ@มลูกคา

เครื่องมือที่ใช

สิ่งที่คาดว@าจะได

1. ความพึงพอใจ
- การใหบริการ, สิ่งอำนวยความ
สะดวก
- นิทรรศการ
- กิจกรรม
- ภาพรวมการใหบริการ
2. ความคาดหวังก@อนการมาใชบริการ
- ความเพลิดเพลิน, ใชเวลาว@าง
- สาระความรู
- สิ่งแปลกใหม@ ความตื่นตาตื่นใจ
- แหล@งเรียนรูนอกสถานที่
- การนำขอมูลของ อพ. เพื่อไปใช
ประกอบการเรียน, การทำงาน,
การถ@ายโฆษณา
3. ความตองการของลูกคา
- นิทรรศการที่สนใจต@างๆ
- กิจกรรมใหม@ๆ หรือที่เขาตองการ
- สิ่งอำนวยความสะดวกต@างๆ
- Events
- ของที่ระลึก ฯลฯ
4. การเปรียบเทียบ อพ. กับกลุ@มธุรกิจ
แข@งขัน
- ตำแหน@งของ อพ. ในกลุ@มธุรกิจ
- ความทันสมัยของสถานที่
- สิ่งอำนวยความสะดวก และการ
บริการ
- ราคา
- เนื้อหาสาระนิทรรศการของ อพ.
เมื่อเปรียบเทียบ
- ความหลากหลายของกิจกรรม
- ภาพรวมการใหบริการ
5. ทิศทาง มุมมองที่อยากให อพ. เปนใน
อนาคต
- ในอนาคตอยากเห็น อพ. เปน
อย@างไรทั้งดานการบริการ
นิทรรศการ กิจกรรม และ
ภาพรวม

ทุกกลุ@ม

แบบประเมิน online

ทุกกลุ@ม

- แบบประเมิน online ได ท ราบ ถึ งมุ ม ม องข อ ง
- Email
ลู ก คาที่ ม าใชบริ ก ารว@ า มา
ดวยความคาดหวั งอย@ างไร
บาง เพื่อใชเปนแนวทางใน
การเนนการใหบริการไดตรง
ความคาดหวังมากที่สุด

ทุกกลุ@ม

- แบบประเมิน online
- Email
- กิจกรรมบน
Facebook

เพื่อนำมาใชเปนแนวทางใน
การพั ฒ นาการใหบริ ก าร
นิทรรศการ กิจ กรรมใหม@ ๆ
ตามความตองการของกลุ@ม
ลูกคา

ทุกกลุ@ม

แบบประเมิน online

ไดทราบถึ ง ตำแหน@ ง ของ
อพ. ในใจของลู ก คาว@ า อยู@
จุ ด ไห น เพื่ อ ใช ใน ก า ร
ว า ง แ ผ น ก ล ยุ ท ธ4 ก า ร
ให บ ริ ก ารใน อ น าค ต ได
ถูกตอง

ทุกกลุ@ม

- แบบประเมิน online
- กิจกรรมบน
Facebook
- Focus group

ไดทราบถึ ง ความคาดหวั ง
ของลู ก คา และสิ่ ง ที่ ลู ก คา
อ ย า ก ให อ พ . เป น ใน
อนาคต เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการทำนโยบาย โครงการ
ต@างๆ ในอนาคต

การนำมาปรับปรุงในการ
ใหบริการ และการพัฒนา
นิทรรศการ กิจกรรมเดิมให
ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดการจัดการขอรองเรียน
การแต>งตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน
อพวช. แต@งตั้งคณะกรรมการรับขอรองเรียน อพวช. พรอมทั้งแจงใหบุคลากรในหน@วยงานทราบเกี่ยวกับการ
จัดการขอเรียนของ อพวช.
การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากช>องทางต>าง ๆ
ฝhายเลขานุการคณะกรรมการรับขอรองเรียน อพวช.ตองดำเนินการรับ และติดตามตรวจสอบขอรองเรียนที่เขา
มายัง อพวช.จากช@องทางต@างๆ อย@างสม่ำเสมอ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้
ช>องทาง

ความถี่ในการตรวจสอบ

โทรศัพท4
จดหมาย หรือ หนังสือ

ทุกครั้งที่เสียงโทรศัพท4ดัง
ทุกครั้งที่มีการรองเรียน

เว็บไซต4/สื่อออนไลน4
กล@องรับขอรองเรียน

ทุกวัน
ทุกวัน
(ช@วงเวลาตามความเหมาะสม)
ทุกครั้งที่มีผูรองเรียน

อื่น ๆ เช@น โทรสาร
มารองเรียนดวยตนเอง
เปนตน

ระยะเวลาดำเนินการรับขอรองเรียน
เพื่อประสานหาทางแกไข
ภายใน 1 วัน
ภายใน 1 วัน
(นับจากวันที่ ลงทะเบียนรับหนังสือ)
ภายใน 1 วัน
ภายใน 1 วัน

การบันทึกขอรองเรียน
- จัดทำบันทึกขอรองเรียนในระบบขอรองเรียน
- ทุกช@องทางที่มีการรองเรียน ตองบันทึกขอมูลลงในทะเบียนคุมขอรองเรียน
- การบันทึกขอมูลในทะเบียนคุมอย@างนอยควรประกอบดวย ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท4
ติดต@อกลับของผูรองเรียน เพื่อเปนหลักฐานยืนยัน และปองกันการกลั่นแกลง รวมทั้งเปน
ประโยชน4ในการแจงขอมูลการดำเนินการแกไข ปรับปรุง ใหผูรับขอรองเรียนในทะเบียนคุม
แก@ผูรองเรียน
การวิเคราะห:ระดับขอรองเรียน
พิจารณาจำแนกระดับขอรองเรียน แบ@งตามความง@าย – ยาก ดังนี้
ขอรองเรียนระดับ 1 เปนขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ คำชมเชย สอบถามหรือรองขอขอมูล กล@าวคือ ผู
รองเรียนไม@ไดรับความเดือดรอน แต@ติดต@อมาเพื่อใหขอเสนอแนะ ใหขอคิดเห็น
ชมเชย สอบถามหรือรองขอขอมูล
ขอรองเรียนระดับ 2 ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอน แต@สามารถแกไขไดโดยหน@วยงานที่เกี่ยวของใน
อพวช.
ขอรองเรียนระดับ 3 ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอน และตองตรวจสอบขอเท็จจริงโดยมีการตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม@สามารถแกไขไดโดยคณะกรรมการรับขอรองเรียน
อพวช.

การแจงกลับผูรองเรียน และการรายงานผลสรุปขอรองเรียน
ขอรองเรียนระดับ 1
สามารถรับเรื่องและชี้แจงใหผูรองเรียนรับทราบไดทันที โดยกำหนดระยะเวลาในการตอบขอรองเรียนภายใน
1 วัน ตัวอย@างเช@น ผูรองเรียนจัดทำเปนหนังสือเขามาสอบถามคณะกรรมการรับขอรองเรียน สามารถตอบ
กลับผูรองเรียน “ขอขอบคุณท>านที่กรุณาใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ (เลือกอย@างใดอย@างหนึ่งแลวแต@กรณี)
และ อพวช.จะนำไปพิจารณาต>อไป” ใหเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน เปนตน
ขอรองเรียนระดับ 2
เปนขอรองเรียนที่สามารถแกไขไดเองโดยหน@วยงานที่เกี่ยวของ สามารถรับเรื่องและชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ
โดยกำหนดระยะเวลาในการตอบรับขอรองเรียนภายใน 1 วัน และแจงสำนัก พิพิธภัณฑ4 หรือผูที่เกี่ยวของ
ทราบและดำเนินการ โดยใหรายงานผลไม@เกิน 15 วัน เพื่อตอบผูรองเรียนต@อไป ตัวอย@างเช@น ผูรองเรียนจัดทำ
หนังสือถึง อพวช. รองเรียนเจาหนาที่ของสำนักหรือพิพิธภัณฑ4คนหนึ่งว@า พูดจาไม@สุภาพ ขอขอมูลอะไรก็ไม@
เต็มใจใหบริการ ทั้งยังพูดในลักษณะตะคอกใส@ผูรับบริการตลอดเวลา ฯลฯ
คณะกรรมการรับขอรองเรียน อพวช. ตอบรับผูรองเรียนภายใน 1 วัน และสามารถโทรศัพท4แจงไปยังสำนัก
พิพิธภัณฑ4ที่ถูกรองเรียน พรอมจัดทำบันทึกขอความส@งไปยังสำนัก พิพิธภัณฑ4ที่ถูกรองเรียนภายใน 1 วัน เพื่อ
ดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง เปนตน
ผูที่เกี่ยวของในหน@วยงาน ภายหลังจากไดรับโทรศัพท4หรือบันทึกขอความแจงขอรองเรียนจากคณะกรรมการ
รับขอรองเรียน อพวช. ใหพิจารณาแกไขตามความเหมาะสม และใหส@งผลการดำเนินการแกไขปรับปรุงให
คณะกรรมการรับขอรองเรียน อพวช. ทราบ ภายใน 10 วัน เพื่อใหคณะกรรมการรับขอรองเรียน อพวช. แจง
กลับผูรองเรียนไม@เกิน 15 วัน
ขอรองเรียนระดับ 3
เปนขอรองเรียนที่ตองตรวจสอบขอเท็จจริงโดยมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถรับเรื่องและชี้แจงให
ผูรองเรีย นรับ ทราบในเบื้ องตน “อพวช. ตองขออภั ยต>อเหตุ การณ: ที่เกิด ขึ้ น และจะรีบดำเนิ น การแกไข
ปรับปรุงต>อไป” โดยกำหนดระยะเวลาในการตอบรับขอรองเรียนภายใน 1 วัน และรายงานผลภายใน 30 วัน
หากดำเนินการไม@แลวเสร็จใหขยายเวลาได 2 ครั้งๆ ละ 15 วัน

6.2 การสำรวจความพึงพอใจ ความไม>พึงพอใจ และความคาดหวังของผูเขาชม หรือผูใชบริการ
วัตถุประสงค:
- เพื่อสำรวจความคิดเห็น ระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจของผูใชบริการ จากการเขาร@วมชมนิทรรศการ
ร@วมกิจกรรมและใชบริการอื่น ๆ ของพิพิธภัณฑ4
- เพื่อทราบขอเสนอแนะและนำไปเปนแนวทางในการวางแผนและปรับปรุงการใหบริการของพิพิธภัณฑ4
ความพึงพอใจและไม>พึงพอใจของผูเขาชมหรือผูใชบริการ
หมายถึ ง ความรู สึ ก ของผู เขาชม ไม@ ว@ า จะเปนความประทั บ ใจหรื อ ไม@ ป ระทั บ ใจภายหลั งจากการเขาชม
นิ ทรรศการและร@ว มกิ จ กรรมต@ างๆ โดยเปรี ย บเที ย บกั บ ความคาดหวั งที่ มีต@ อนิ ทรรศการหรือกิ จ กรรม ดั ง
ความสัมพันธ4 ความพึงพอใจลูกคา = ความคาดหวัง – บริการที่ไดรับ ความไม@พึงพอใจ หมายถึง ผูเขาชมหรือ
ผูใชบริการที่เสนอความคิดเห็น ไม@พึงพอใจต@อการใหบริการเพื่อเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) จากผูเขาชม
หรือผูใชบริการ นำมาวิเคราะห4เปนสารสนเทศเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการใหบริการ ใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ความพึงพอใจและไม@พึงพอใจของผูรับบริการและผูมีส@วนไดส@วนเสีย หมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็น
ของผูเขาชมหรือผูใชบริการ ที่ มีต@อการใหบริการของ พิพิธภั ณ ฑ4 ประกอบดวยความรูสึกในทางบวก และ
ความรูสึกในทางลบ (ไม@พึงพอใจ)
ขั้นตอนในการสำรวจความพึงพอใจและไม>พึงพอใจ
ขั้นตอนในการสำรวจความพึงพอใจและไม@พึงพอใจ การวัดความพึงพอใจและไม@พอใจของผูรับบริการแต@ละ
กลุ@ม สามารถทำไดหลายวิธี จึงควรมีแนวทางที่ชัดเจนดังต@อไปนี้
ควรมีการกำหนดวิธีการวัดผลและเกณฑ4ประเมินความพึงพอใจ ความไม@พึงพอใจ
เลือกวิธีการสำรวจและเก็บขอมูล
มีการกำหนดความตองการผลลัพธ4
มีการกำหนด Key Performance Indicators (KPIs)
การกำหนดวิธีการวัดผลและเกณฑ:การประเมิน
วิธีการวัดผล หมายถึง วิธีการที่จะนำใชเพื่อใหทราบความพอใจและความไม@พึงพอใจของกลุ@มเปาหมายใหได
ครบถวนตามประเด็นการประเมิน รวมถึงวิธีการคำนวณคะแนนความพึงพอใจและความไม@พึงพอใจ
เกณฑ4การประเมิน หมายถึง เกณฑ4ที่ใชตัดสินว@าผลการวัดความพึงพอใจหรือ ความไม@พึงพอใจโดยตองกำหนด
เกณฑ4ในแต@ละมิติของการประเมิน
หลักการแนวคิดความพึงพอใจ
ความพึ งพอใจโดยทั่ วไปเปนระดับของความรูสึกของผูรับบริการ ซึ่งมีหลายวิธี การที่ สามารถวัดระดับของ
ความรูสึก ดังกล@าวออกมาไดในเชิงปริมาณ หรือเปนตัวเลขที่ วัดค@าได เพื่อนำมาเปรียบเทียบใหเห็นพัฒนาการ
ดานคุณภาพที่ชัดเจนได ในต@างประเทศ การวัดความพึงพอใจของลูกคา หรือผูใชบริการนั้น เปนดัชนีสำคัญ
ขององค4 กรที่ ใชในการเปรี ยบเที ย บและวั ด ผล จึงมี ห ลายองค4 กรที่ น ำเทคนิ คการคำนวณรู ป แบบต@ างๆ มา
ประยุกต4ใช รวมทั้งมีหลายสถาบันที่เปนหน@วยงานกลาง ทำหนาที่วัดระดับความพึงพอใจของ หน@วยงานต@างๆ
ขั้นตอน / วิธีการ
กำหนดวิธี การวั ด ผลและเกณฑ4 การประเมิ น การวั ด ความพึ งพอใจออกมาเปนตั ว เลข สามารถทำไดหลาย
แนวทาง หนึ่งในแนวทางการวัดผล คือระยะห@าง (GAP) ระหว@างความคาดหวังของผูรับบริการกับบริการจริงที่
ไดรับการเปรียบเทียบระหว@างสิ่งที่เกิดขึ้น กับสิ่งที่ไม@เกิดขึ้น (Confirmation / Disconfirmation) อัตราส@วน

ระหว@างความรูสึกที่มีต@อบริการหารดวยความคาดหวังที่มีต@อบริการนั้น ทั้งนี้การวัดผลส@วนใหญ@จำเปนตอง
ดำเนินการสำรสจวิจัย โดยขอใหผูใชบริการประเมินในแต@ละหัวขอถึงความรูสึก และความคาดหวังจากบริการ
นั้นๆ โดยอาจเลือกใชการคำนวณเพียงแนวทางใด แนวทางหนึ่งมากำหนดเปนเกณฑ4ในการวัดเพื่อเปรียบเทียบ
ระหว@างพัฒนาการแต@ละช@วงระยะเวลา หรือสามารถปรับใชการวัดความพึงพอใจไดจากการปฏิบัติงานไม@ว@าจะ
เปนการใหคะแนนการบริก ารทั น ที ห ลั งจากเสร็ จการบริ การ หรือการดำเนิ น การสำรวจความพึ งพอใจใน
ภาพรวมไม@ว@าเปนเรื่องสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก เวลาการใหบริการ เจาหนาที่ผูใหบริการ เปนตน
หลักการแนวคิดความไม>พึงพอใจ
ความไม@พึงพอใจเปนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุจากการปฏิบัติงานที่ไม@ตรงกับความคาดหวังของผูเขาชม หรือ
ผูใชบริการ โดยในการวัดความไม@พึงพอใจนั้น จะตองมีการสรางกรอบว@าผูเขาชมหรือผูใชบริการไม@พอใจใน
เรื่องใดบาง ไม@ว@าเรื่อง ขั้นตอนกระบวนการ ระยะเวลาในการใหบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก การใหขอมูลที่
ถูกตองครบถวน อัธยาศัย ความผิดพลของผูใหบริการ เปนตน
ขั้นตอน / วิธีการ
การวัดความไม@พึงพอใจโดยตองมีการกำหนดประเด็นที่น@าจะเกิดขึ้นจากการใชบริการ เช@น ความไม@พอใจที่
เกี่ยวของกับขั้นตอนกระบวนการ ระยะเวลาในการใหบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก ความถูกตองสมบูรณ4ของ
การบริการ การใหขอมูล และการทำไดในสิ่งที่ประกาศไว ทั้งนี้ หลังจากไดผลของการสำรวจที่มีประเด็นความ
ไม@พึงพอใจ จะตองมีการดำเนินการในการสำรวจซ้ำเฉพาะประเด็นเพื่อหาสาเหตุที่แทจริงของการเกิดความไม@
พอใจรวมถึงตองมีการสำรวจถึงความคิดเห็นในการปรับปรุงความไม@พึงพอใจนั้นได
การวัดความไม@พึงพอใจสามารถทำไดจากการเปuดช@องทางใหผูรับบริการเขามาติชมผ@านช@องทางต@างๆ ทั้งระบบ
ออนไลน4 ไม@ ว@ า จะเปน Website, e-mail หรื อ สื่ อ สั ง คมออนไลน4 เพื่ อ ใหผู ใชบริ ก ารเขามาเยี่ ย มชมและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับปรุงความไม@พึงพอใจนั้น ใหดีขึ้น
การตั้งคำถาม โดยตองพิจารณาจากประเด็น 4 ดาน
เพื่อสำรวจความพึงพอใจ และไม@พึงพอใจ ของผูรับบริการของหน@วยงานในแต@ละดาน ดังนี้
1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
2. ดานเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ
3. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
4. ดานคุณภาพของการใหบริการ
ในแต@ละประเด็น ควรมีคำถามที่เกี่ยวของกับบริบทของงานบริการ อย@างนอย 3 ขอ เพื่อใหองค4ประกอบในแต@
ดานมีความชัดเจน
คําถามการประเมินผล (Evaluation Question)
การออกแบบลักษณะคําถามที่ดี
- ใชภาษาเขาใจง@าย
- ประโยคสั้นกระชับ (15-20 คํา)
- หากเปนภาษาเขียนควรเขียนในรูปผูกระทําแทนการถูกกระทํา
- หลีกเลี่ยงภาษาที่ซอนปฏิเสธ
- หลีกเลี่ยงการใชสรรพนามไม@มีชีวิต เช@น มัน หรือ อัน
- มีความชัดเจนในช@วงเวลา

- ขอคําถามเปนกลาง หลีกเลี่ยงการชี้นํา
ควรมีการทดสอบคุณภาพคําถามก@อนใชงานจริง โดยการทดสอบและขอความคิดเห็นจากเพื่อนร@วมงาน หรือ
ผูเชี่ยวชาญท@านอื่นว@าเขาใจในจริงที่ถามหรือไม@ อย@างไร มีการกําหนดเวลาเพียงพอสําหรับการตอบคําถาม
ลั กษณะคํ าถามทั ศ นคติ สามารถออกแบบเปนมาตรประมาณค@ า (Likert-style questions) เช@ น ฉั น รู สึ ก
สนุกสนานในการร@วมกิจกรรม เช@น หากเปนคําถามทั่วไปควรกําหนด แบบ 5 หรือ 6 ระดับ คือ เห็นดวยมาก
ที่สุด เห็นดวย เฉยๆ ไม@เห็นดวย และไม@เห็นดวยมากที่สุด ไม@ออกความคิดเห็น การมีมาตรประมาณค@านอย
ระดับเกินไปจะลดความเที่ยงตรงของขอมูลหากผูตอบจำนวนนอย
วิธีการ (Methodology)
พิจารณาลักษณะขอมูลที่ไดจากการประเมิน ว@าขอมูลที่ตองการประเมินเปนอย@างไร ซึ่งแบ@งเปน 2 ลักษณะ
คือ ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) และขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data)
ขอมู ล เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative data) เปนขอมู ล ที่ นํ า เสนอเชิ ง ตั ว เลข ที่ ส ามารถนั บ จํ า นวน ความถี่
เปรียบเที ยบเปนมาตรประมาณค@ า ซึ่ งสามารถวัดไดง@าย เช@น จํานวนผู เขาร@วมกิจ กรรม จํานวนผู เห็น ดวย
ระดับความพึงพอใจ เปนตน
ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) เปนขอมูลที่สัมพันธ4และนําเสนอในลักษณะพรรณา บรรยาย โดยส@วน
ใหญ@เปนขอมูลเชิงลึก มุมมอง ความคิดเห็น ที่มีเหตุผลและประสบการณ4ของผูใหขอมูลการประเมิน
- พิจารณากลุ@มเปาหมาย (Target Audience)
- ความรูความสามารถของผูรับการประเมิน
- ขนาดกลุ@มตัวอย@าง
- ค@านิยมและความสนใจ
- ความสามารถ/ทักษะทางกายภาพ
- ภูมิลําเนา
- งบประมาณ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
แบบสอบถาม โดยในชุดคำถามแบ@งออกเปนส@วนต@าง ๆ ประกอบดวย
1. ขอมูลทั่วไป ประกอบไปดวย ขอมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม
2. การรับรูของผูใชบริการ ประกอบดวย การเขาเยี่ยมชมพิ พิธภั ณฑ4 จำนวนครั้งการเขาชม สื่อในการทราบ
ขอมูลข@าวสาร เหตุผลในการเขาชม สิ่งที่ไดรับจากการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ4 การมาเยี่ยมชมในอนาคต ความ
คิดเห็นต@อวิทยาศาสตร4 เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. ความคาดหวังของผูใชบริการพิพิธภัณฑ4 เปนการแสดงระดับความคาดหวังต@อการใหบริการของพิพิธภัณฑ4
ซึ่ งประกอบไปดวย ความคาดหวั งดานการใหขอมู ล เกี่ ย วกั บ นิ ท รรศการก@ อ นการเขาใชบริ ก าร ดาน
กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาในการใหบริการ ดานเจาหนาที่ ผูใหบริการ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
ดานความรูทางดานวิทยาศาสตร4 เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น
ดานชิ้นงานที่จัดแสดง ดาน
การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการใหบริการ ดานสิทธิประโยชน4สำหรับสมาชิก และดานอื่น ๆ
4. ความพึงพอใจของผูมาใชบริการของพิพิธภัณฑ4 เปนการแสดงระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการที่ผูมาใช
บริการไดรับจากการเขาใชบริการในพิพิธภัณฑ4 ซึ่งประกอบไปดวย ความพึงพอใจดานการใหขอมูลเกี่ยวกับ
นิทรรศการ ก@อนการเขาใชบริการ ดานกระบวนการ ขั้ นตอน ระยะเวลาในการใหบริการ ดานเจาหนาที่ ผู
ใหบริการ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ดานความรูทางดานวิทยาศาสตร4ที่เพิ่มขึ้น ดานชิ้นงานที่จัดแสดง
ดานการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการใหบริการ และอื่น ๆ

5. ขอเสนอแนะ เปนการแสดงขอเสนอแนะของผู มาใชบริการ เกี่ ย วกับ บริการที่ ผู มาใชบริการไดรับจาก
พิพิธภัณฑ4 ซึ่งประกอบไปดวย ขอเสนอแนะดานการใหขอมูลเกี่ยวกับนิทรรศการก@อนการเขาใชบริการ ดาน
กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาในการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
ดานความรูทางดานวิทยาศาสตร4 เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ เพิ่มขึ้ น ดานชิ้นงานที่จัดแสดง ดานการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการใหบริการ ดานสิทธิประโยชน4สำหรับสมาชิก อพวช.และอื่น ๆ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การสำรวจใชวิธีการสัมภาษณ4กับกลุ@มตัวอย@างโดยตรง ซึ่งขอดีของการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีนี้ ก็คือ ขอมูลที่ได
มี ความถู กตองครบถวน ตรงตามวั ตถุ ประสงค4 ของการศึ กษาวิ จั ย เนื่ องจากผู สั มภาษณ4 ไดเผชิ ญ หนากั บผู ให
สัมภาษณ4โดยตรง ดังนั้นขอมูลจึงมีโอกาสผิดพลาดไดนอยกว@าวิธีอื่น โดยจะใชนักวิจัย และผูช@วยนักวิจัยเปนผู
สัมภาษณ4 และมีนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยเปนผูควบคุมคุณภาพของขอมูล โดยการสัมภาษณ4จะเริ่มหลังเวลา
13.00 น. ไปจนถึงเวลาปuดทำการ ของแต@ละพิพิธภัณฑ4 โดยจะทำการสัมภาษณ4หลังจากผูเขาใชบริการไดทำการ
เขาชมในแต@ละพิพิธภัณฑ4เสร็จเรียบรอยแลว พื้นที่ที่ใชในการสัมภาษณ4จะอยู@บริเวณประตูทางออก จุดรวมพล
ทางออก และจุดพักผ@อนบริเวณทางออกของแต@ละพิพิธภัณฑ4เปนหลัก
สถิติที่ใชในการวิเคราะห:ขอมูล
1. ขอมูลเชิงปริมาณวิเคราะห4ค@าสถิติพื้นฐานโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก@ รอยละ
(Percentage), ความถี่ (Frequency), ค@าเฉลี่ย (Mean) และส@วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. ขอมูลเชิงคุณภาพใชการสังเคราะห4เอกสารและการวิเคราะห4เนื้อหา จำแนกเปนหมวดหมู@ของเนื้อหาตาม
ประเด็นต@าง ๆ
เกณฑ4ในการแปรผลขอมูลระดับความความคาดหวังและความพึงพอใจกับพิพิธภัณฑ4
การใหคะแนนความพึงพอใจแบบมาตรประมาณค@า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยใชเกณฑ4ดังนี้
คาดหวังมากที่สุด/ พึงพอใจมากที่สุด
5 คะแนน
คาดหวังมาก/ พึงพอใจมาก
4 คะแนน
คาดหวังปานกลาง/ พึงพอใจปานกลาง
3 คะแนน
คาดหวังนอย/ พึงพอใจนอย
2 คะแนน
คาดหวังนอยที่สุด/ พึงพอใจนอยที่สุด
1 คะแนน
จากค@าคะแนนขางตน สามารถแปลความหมายของคะแนนเพื่อจัดระดับความพึงพอใจ โดยพิจารณาค@าเฉลี่ย
โดยใชเกณฑ4ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห4,2538)
4.50 – 5.00 ระดับความคาดหวังมากที่สุด/พึงพอใจมากที่สุด
3.50 – 4.49 ระดับความคาดหวังมาก/พึงพอใจมาก
2.50 – 3.49 ระดับความคาดหวังปานกลาง/พึงพอใจปานกลาง
1.50 – 2.49 ระดับความคาดหวังนอย/พึงพอใจนอย
1.00 – 1.49 ระดับความคาดหวังนอยที่สุด/พึงพอใจนอยที่สุด
การใหคะแนนภาพลักษณ4 แบบมาตรประมาณค@ า 10 ระดั บ (Rating Scale) สามารถแปลความหมายของ
คะแนนเพื่อจัดระดับภาพลักษณ4 โดยใชเกณฑ4ดังนี้
8.00 – 10.00 ระดับความเห็นดวยมากที่สุด
6.00 – 7.99 ระดับความเห็นดวยมาก
4.00 – 5.99 ระดับความเห็นดวยปานกลาง
2.00 – 3.99 ระดับความเห็นดวยนอย

0.00 – 1.99

ระดับความเห็นดวยนอยที่สุด

การสัมภาษณ: กลุ>ม เทคนิคอาศัยผูเขาชมเปนกลุ@ม 5-9 คน เพื่ อใหร@วมแบ@งปนความคิดเห็นในบางประเด็น
หรือสำหรับการพัฒนา เช@น ถามพ@อแม@หรือผูปกครองว@า สิ่งใดที่จะทำใหการเยี่ยมชมประสบความสำเร็จ สิ่งที่ดี
สำหรับเทคนิคนี้คือ การสำรวจความคิดเห็นในระดับลึกและเขาใจความสนใจของสาธารณะ อย@างไรก็ดี เทคนิค
นี้ใชเวลามากและอาศัยทักษะในการจัดกลุ@ม เพื่อใหผูเขาร@วมไดแสดงออกเต็มที่
การสำรวจทางไปรษณีย:และอินเตอร:เนต แบบสอบถามทางไปรษณีย4เปนการส@งตามชื่อและที่อยู@ที่คุณนำมา
จากสมุ ด เยี่ ย ม การจองเขาชมแบบกลุ@ ม หรื อ ทางจดหมายโตตอบ การใชเทคนิ ค จะตองใชเวลาสั้ น มี
ประสิทธิภาพ และตนทุนไม@สูง แต@เทคนิคนี้สะทอนลักษณะของผูเขาชมบางประเภทเท@านั้น
สมุดเยี่ยม หรือจุดรับขอคิดเห็น เปนแหล@งขอมูลที่ดีสำหรับการรับรูมุมมองและความคิดเห็นต@างๆ ขอความ
จากแหล@งนี้ มักใชสำหรับการประชาสัมพันธ4พิพิธภัณฑ4 และตัวชี้วัดทัศนคติของผูเขาชม

