
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย  

ศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา  

แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 

สวนเพ่ิมป พ.ศ. 2566 

และแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2565 

 

ของสถาบันสงเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องคการมหาชน) 

รายงานบทสรุปสําหรับผูบริหาร 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานบทสรุปผูบริหาร (ฉบับแกไขครั้งท่ี 3) วันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 สวนเพ่ิมป พ.ศ. 2566                                 

และแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2565 ของสถาบันสงเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องคการมหาชน) 

ระยะเวลาดําเนินการ:  21 เมษายน 2564 – 20 สิงหาคม 2564 

งบประมาณ:  450,000 (สี่แสนหาหมื่นบาทถวน) 

จัดทําโดย:   ศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา แหงมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

รายนามนักวิจัย:        ดร.สุรพิชย พรหมสิทธิ ์

  ผศ.ดร.นันทรัตน ต้ังวิฑูรธรรม 

  ผศ.ดร.ปภัศร ชัยวัฒน  
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รายงานบทสรปุสาํหรบัผูบรหิาร 

(Executive Summary) 

 สถาบันสงเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องคการมหาชน) หรือ สศท. อันไดรับมติจากคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 19 

มกราคม 2564 เปลี่ยนช่ือมาจาก ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. พรอมทั้ง

ใหมีการปรับปรุงวัตถุประสงค หนาที่ และอํานาจของสถาบัน องคประกอบของคณะกรรมการสถาบัน ฯ ตลอดจน

บทบัญญัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานของสถาบัน ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจใหมของ

องคกร ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เดือนกรกฎาคม ป พ.ศ. 2564 ดังน้ี 

วิสัยทัศน สศท.  

“เปนองคกรหลกัในการดูแลและสนับสนุนศิลปหัตถกรรมไทยทั้งระบบ เพื่อสืบสาน สรางสรรค สงเสริมใหกาวไกล

สูสากล และสรางความย่ังยืนใหกับงานศิลปหัตถกรรมไทย” 1 

วัตถุประสงคการจัดต้ัง (มาตรา 8) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

พันธกิจของ สศท. (ตามมาตรา 8)  

1. สงเสรมิและสนับสนุนใหมีการประกอบอาชีพเพือ่สรางผลติภัณฑศิลปหัตถกรรมไทยอยางย่ังยืน  

2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทย รวมทั้งนําเทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิด

สรางสรรค และภูมปิญญาทองถ่ินมาประยุกตใชในการพฒันาผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทย 

3. สงเสรมิและสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทย เปดและขายตลาดผลิตภัณฑ

ศิลปหัตถกรรมไทยทัง้ในและตางประเทศ รวมทั้งสงเสริมภาพลักษณและการขายของผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทย

ใหแพรหลาย 

4. สงเสรมิและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยใหมีความรูความสามารถในการบรหิารจัดการ

ดานการผลิต การเงิน การบัญชี และการตลาด 

5. สืบสาน สงเสริมคุณคา ยกยองเชิดชู รักษา พัฒนา และเผยแพรองคความรู เกี่ยวกบัภูมิปญญางาน

ศิลปหัตถกรรมไทย 

6. สรางและถายทอดองคความรูและวิธีบริหารจัดการวัฒนธรรมในสวนที่เกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมไทย 

7. จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกบัครูศิลปหัตถกรรมไทย ผูประกอบการ บุคลากร และขอมลูอื่นทีเ่กี่ยวของกบั

ศิลปหัตถกรรมไทย 

8. รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทย 

                                                             
1 ประมวลใจความสําคัญจากการวัตถุประสงคการจัดตั้ง สศท. ตามรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสงเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องคการมหาชน)       
พ.ศ. ... และการสัมภาษณประเด็นวิสัยทัศนของผูอํานวยการศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)  
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9. สงเสรมิและสนับสนุนการจดทะเบียนสทิธิบัตร เครื่องหมายการคา หรือทรัพยสินทางปญญาอื่นของงาน

ศิลปหัตถกรรมไทย 

หนาท่ีและอํานาจ (มาตรา 9) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

1. ถือกรรมสิทธ์ิ มสีิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ 

2. กอต้ังสิทธิหรือทํานิติกรรมทุกประเภท เพื่อประโยชนในการดําเนินกจิการของสถาบัน 

3. จัดใหมีการแสดง การประกวด หรือการจําหนายศิลปหัตถกรรมไทยทั้งในประเทศและตางประเทศ 

4. จัดใหมีและบริหารแพลตฟอรมอิเล็กทรอนิกสเพื่อสงเสริมการซื้อขายผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทย 

5. จัดใหมีและใหทุนเพื่อสงเสริมและสนับสนุนศิลปหัตถกรรมไทย 

6. ทําความตกลงและรวมมอืกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ และตางประเทศ หรือองคกรระหวาง

ประเทศ ในกิจการทีเ่กี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสถาบัน 

7. เขารวมทุนกบับุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในกจิการทีเ่กี่ยวกับวัตถุประสงคของสถาบัน 

8. ถือหุนหรอืเขาเปนหุนสวนในกิจการของนิติบุคคลอื่นเพื่อสงเสริมกจิการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของสถาบัน โดย

ตองไมมีวัตถุประสงคหลักในการมุงแสวงหากําไร 

9. กูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสถาบัน 

10. เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบรกิารในการดําเนินกจิการตาง ๆ ตามวัตถุประสงคของ

สถาบัน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 

11. กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรอืตอเน่ืองเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน 

12. ปฏิบัติงานหรือดําเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

การเขารวมทุนตาม (7) การถือหุนหรือเขาเปนหุนสวนตาม (8) และการกูยืมเงินตาม (9) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 สศท. ไดมีการกําหนดบทบาทในการเปนหนวยงานหลกัในการดูแลสงเสรมิและสนับสนุนศิลปหัตถกรรมไทย

ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน รวมทั้งสงเสริมใหมีอํานาจหนาทีท่ี่เหมาะสม อันประกอบดวย สงเสริมและสนับสนุน

การสรางมูลคาเพิ่มศิลปหัตถกรรมไทย และสนับสนุนดานการตลาดทั้งภายในและตางประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ

ศิลปหัตถกรรมไทย ทั้งในดานคุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งสงเสริมภาพลักษณการพัฒนารูปแบบ และการบรรจุ

ผลิตภัณฑ ตลอดจนผสมผสานหรือประยุกตเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัยกับภูมิปญญาทองถ่ิน พัฒนาครู

สรางสรรคงานหตัถศิลป และครูชางศิลปหัตถกรรม สงผลใหทาง สศท. มีนัยยะในการกําหนดรูปแบบบริหารเชิงรุก

มากข้ึน ตามแนวทางการจัดโครงสรางองคกรรูปแบบใหม ที่เนนการสรางมูลคาเพิ่มของศิลปหัตถกรรมไทยในทุก

มิติ ไมวาจะเปน การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ ความเขมแข็งของผูประกอบการ ศิลปหัตถกรรม ครูชางฯ        

ครูศิลปฯ ทายาทฯ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรในองคกรใหมีความเปนเลิศตามศาสตรแหงการบริหารยุคใหม 

เพื่อให สศท. สามารถดูแลและสนับสนุนศิลปหัตถกรรมไทยในทุกภาคสวนของระบบนิเวศนได 
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 อีกทั้ง สศท. ไดใหความสําคัญกับการดําเนินงานตามเกณฑการดําเนินงานของภาครัฐ ที่จะชวยใหองคกร

สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน พัฒนาการใหบริการ เพื่อใหผูที่มีสวนไดเสียไดรับบริการที่

สะดวก รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม และเปนที่พึงพอใจ โดยการกําหนดเกณฑการดําเนินงานของภาครัฐที่ทาง สศท.

ใหความสําคัญ ไดแก เกณฑการประเมินองคการมหาชน ตามกรอบการประเมินฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 การประเมินสถานะของหนวยงานภาครัฐในการเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA) รวมทั้งเกณฑการประเมิน

ระดับกระทรวงและหนวยงานตาง ๆ สงผลใหองคการมหาชนจําเปนตองมีการปรับแผนปฏิบัติการ และการ

ดําเนินงานตาง ๆ ใหมีความสอดคลองกับเกณฑการประเมินและพันธกิจของหนวยงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ดังน้ัน การจัดทําแผนปฏิบัติการระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 สวนเพิ่มป พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการ

ประจําป พ.ศ. 2565 ของสถาบันสงเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องคการมหาชน) ในครั้งน้ีเพื่อวิเคราะหสถานะ

องคกร ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหา ศักยภาพงานศิลปหัตถกรรมไทย พรอมปจจัยที่สงผลตอ

ความสามารถในการแขงขัน ประเมินความสามารถในการแขงขันและแนวโนมในอนาคต รวมทั้งแนวทางสนับสนุน

ของภาครัฐ แผนผังแสดงความเช่ือมโยง ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย

รัฐบาล แผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย นําไปสูการพัฒนาแผนปฏิบัติการระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 สวน

เพิ่มป พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2565 ทั้งในสวนกระบวนการ/เครื่องมือ/ตัวช้ีวัดการ

ประเมินผล และคาเปาหมาย ทั้งเปาหมายรายป และเปาหมายสิ้นสุดของแผนยุทธศาสตร และนําเสนอรูปแบบ

และ/หรือบทบาทการดําเนินงานของ สศท. (Business Model) ที่มีความเปนไปไดดวย 

 สําหรับข้ันตอนการดําเนินงานในการจัดทําแผนปฏิบัติการระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 สวนเพิ่มป พ.ศ. 

2566 และแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2565 ของสถาบันสงเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องคการมหาชน) โดย

ดําเนินการ 1) รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของ เพื่อทราบถึงสถานะองคกร ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหา 

บทวิเคราะหศักยภาพงานศิลปหัตถกรรมไทย รวมทั้งการวิเคราะหแผนยุทธศาสตรขององคกรที่ผานมา เกณฑการ

ประเมินที่เกี่ยวของ 2) สัมภาษณผูบริหาร และผูท่ีเก่ียวของ เพื่อทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคในการ

ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร และผลดําเนินการที่ผานมา นําไปสูการวิเคราะห

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรองคกร สอดคลองกับบริบทองคกรที่เปลี่ยนไป 3) สัมภาษณผูบริหาร และผูท่ีเก่ียวของ 

ในสวนโครงการที่มีความประสงคในการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน และเปาหมายของการดําเนินโครงการ  

4) จัดทําแผนปฏิบัติการระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 สวนเพ่ิมป พ.ศ. 2566 และปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคกร เพื่อฉายภาพของยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ วัตถุประสงคโครงการ 

รูปแบบกิจกรรม ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบโครงการหลัก/รอง ผูที่ไดรับผลประโยชน จํานวนงบประมาณ แหลงที่มาของ

งบประมาณ 5) ทบทวน/ปรับปรุงตามขอเสนอแนะเพื่อนําเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการระยะ 3 

ป พ.ศ. 2563 - 2565 สวนเพิ่มป พ.ศ. 2566 และปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาสูการปฏิบัติ  

และทายสุดคือ 6) จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ  
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ภาพท่ี 1 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ปจจัยนําเขา ข้ันตอนการดําเนินงาน ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 เกณฑการประเมินองคการมหาชน และ
เกณฑการคัดเลือกองคการมหาชนดีเดน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564แผน
ฟนฟูกิจการองคการ 

 เกณฑการประเมินสถานะหนวยงาน
ภาครัฐ ในการเปนระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) 

 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

 นโยบายรัฐบาล 

 แผนปฏิบัติการประจําปขององคกร 

 วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม สมรรถนะ
หลักขององคกร 

 แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม ต อ เ นื่ อ ง /แ ผ น
ยุทธศาสตรดิ จิทัล /แผนบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกร 

 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรที่
ผานมา 

1. ทําการวิเคราะหเอกสาร 

 ทบทวนเอกสาร 

 ทบทวนขอมูลสารที่เก่ียวของ 

 ทบทวนกระบวนการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร 

 วิเคราะหสถานะองคกร ปญหาอุปสรรค 
แนวทางการแกไข 

 วิเคราะหความสามารถในการแขงขัน 
ระบบนิเวศนศิลปหัตถกรรม  

2. สัมภาษณผูบริหาร และผูที่เก่ียวของ 

 ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ คานยิม 
สมรรถนะหลัก 

 ทบทวนแผนยทุธศาสตร วตัถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตร และผลดําเนินการที่ผานมา 

 สถานะองคกร 

 ปญหาและอุปสรรค 

 ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร
องคกรและแผนปฏิบัติการที่ผานมา 

 แนววิสัยทศัน พันธกิจ และ
เปาหมายขององคกรในอนาคต 

นําเสนอผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ 
และปรับปรุงแนวทางการดําเนินการ 

 Statement of Direction 

 สภาพการดําเนินงาน/บริบทองคกร 

 ความตองการของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

 ความเส่ียงตาง ๆ หรือขอควรระวังในการ
ดําเนินงานขององคกร 

 ศักยภาพองคกร 

3. รวบรวมขอมูลที่เก่ียวของ/สัมภาษณ
ผูบริหาร และผูที่เก่ียวของ 

4. จัดทําแผนปฏิบัติการ ป 2565 

นําเสนอผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ 
และปรับปรุงแนวทางการดําเนินการ 

5. จัดทําแผนปฏิบัติการระยะ 3 ป พ.ศ. 
2563 - 2565 สวนเพ่ิมป พ.ศ. 2566 

นําเสนอผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ 
และปรับปรุงแนวทางการดําเนินการ 

6. จัดทํารายงาน 

 ผลการติดตามแผนปฏิบัติการ 

 แผนปฏิบัติการ ป 2565 

 ความเชื่อมโยงของแผนยทุธศาสตร
เดิม-ใหม 

 แนวทางปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

 รางแผนปฏิบัติการระยะ 3 ป พ.ศ. 
2563 - 2565 สวนเพ่ิมป พ.ศ. 
2566 
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สถาบันสงเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องคการมหาชน) 

สถาบันสงเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องคการมหาชน) เปนองคกรในการกํากับดูแลของรัฐ ซึ่งจําเปนตอง

กําหนดประเด็นยุทธศาสตรใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรในระดับประเทศ เพื่อทําใหการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของประเทศเปนไปในทศิทางเดียวกันเชนเดียวกับองคกรภาครัฐอื่น ๆ  โดยจะตองมีการพิจารณาความสอดคลองทัง้

ในแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาล (พ.ศ.2564) แผนการ

ปฏิรูปประเทศ 11 ดาน (พ.ศ. 2561-2580) นอกจากน้ีแลว สศท. เปนหนวยงานภายใตกํากับดูแลของกระทรวง

พาณิชย ดังน้ัน การวิเคราะหความสอดคลองของการดําเนินงาน การกําหนดโครงการ และผลลัพธของโครงการ 

ควรที่จะสอดคลองตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงพาณิชย  

เมื่อพิจารณาพันธกิจ อํานาจหนาที่ ของ สศท. น้ัน พบวา มีความสอดคลองกับ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

ใน 3 ประเด็น ดังน้ี ขอ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ขอ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค

ทางสังคม และขอ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการสรางแผน

ยุทธศาสตรองคการเพื่อบรรลุเปาหมายและเพื่อใหสอดคลองกับ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 แผนการปฏิบัติงานของรัฐบาล แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ดาน แผนการ

ปฏิบัติงานของกระทรวงพานิช ตามประเด็นแผนยุทธศาสตร สศท. อันประกอบดวย  
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o ยุทธศาสตรที่ 1 การตลาดบูรณาการงานศิลปหัตถกรรมไทย  

o ยุทธศาสตรที่ 2 การพฒันาผูประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยและผลิตภัณฑ 

o ยุทธศาสตรที่ 3 สืบสาน สงเสริมคุณคา และเผยแพรภูมิปญญางานศิลปหัตถกรรมไทย 

o ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับองคกรสูความเปนเลิศ 

อยางไรก็ดี แมประเด็นยุทธศาสตรของ สศท. น้ันจะมีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐในหลากหลายประเด็น แต 

สศท. ยังคงตองรับฟงความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย2 ที่ลวนแตมุงหวังใหบทบาทของ สศท. สงเสริมและ

สนับสนุนงานดานศิลปหัตถกรรมไทยยังเขมแข็งรอบดาน สืบสาน/อนุรักษความเปนพหุปญญาของครูศิลปฯ            

ครูชางฯ การเปนแหลงเรยีนรูที่สําคัญของงานดานศิลปหตัถกรรม เปนตน ประกอบกับศักยภาพงานศิลปหตัถกรรม

ไทยที่เปนหน่ึงในผลิตภัณฑที่สนับสนุนการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ และการสรางงานในกลุมงาน

ฝมือและงานหัตถกรรมใหกับประชากรไทย3 แมผลประเมินความสามารถในการแขงขันและแนวโนมในอนาคตของ

งานศิลปหัตถกรรมไทยยังคงพบอุปสรรคในมิติตาง ๆ4 และปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก5 จะฉายภาพของปญหา

ความไมแนนอนทางการเมือง และปญหาเศรษฐกิจที่อาจกระทบตอตลาดศิลปหัตถกรรมไทย แตความความ

เขมแข็งภายในระบบนิเวศน6 และการสนับสนุนของภาครัฐยังคงมีอยู สงตอตอความคาดหวังในศิลปหัตถกรรมไทย 

ที่จะเปนแรงผลักดันสําคัญใหประเทศไทยกาวขามปญหาทางเศรษฐกิจได 

 

เมื่อพิจารณาปญหาและอุปสรรคทีเ่กิดข้ึนภายในองคกร7 โดยเฉพาะการดําเนินงานภายในองคกรที่มีความ

ยืดหยุนนอยในการกิจกรรมภายใตสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 และการประสานการทํางานรวมกัน

ในบางกิจกรรม ที่สงตอการทํางานในชวงเวลาที่ดําเนินการในฐานะ ศ.ศ.ป. รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

สามารถนํามาวิเคราะหภารกิจและระบบการดําเนินงานที่เกี่ยวของในปจจุบัน (As Is) เทียบกับทิศทางในอนาคต 

(To be) เพื่อวิเคราะห Gap ในการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางในการดําเนินงานน้ัน สามารถพิจารณาจากผลการ

ดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการดําเนินยุทธศาสตรขององคกร สอดคลองกับการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และอุปสรรค (SWOT) เพื่อหาความทาทายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Challenge) และความไดเปรียบเชิง

ยุทธศาสตร (Strategic Advantage) ดังภาพ 

                                                             
2 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียจะสัมภาษณทั้งบุคคลภายในองคกร ไดแก ผูบริหาร ที่ปรึกษา บุคลากรในองคกร รวมทั้งบุคคลภายนอก ไดแก 1) หนวยงาน
ราชการ กระทรวงพาณิชย 2) หนวยธุรกิจที่เนนการดําเนินธุรกิจเก่ียวกับงานหัตถศิลป และศิลปหัตถกรรม ทั้งการผลิต การจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด 3) ชุมชนทองถิ่นผูสรางสรรคงานหัตถศิลป และศิลปหัตถกรรม 4) ครูศิลปฯ ครูชางฯ ทายาทฯ ตลอดจน ชางศิลป ชางฝมือ และ 5) ผูที่มี
ความสนใจ ไดแก นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ตองการเรียนรูงานหัตถศิลป และศิลปหัตถกรรม รายละเอียดความคาดหวังของกลุมผูมีสวนได
สวนเสียอยูในเลมรายงานฉบับสมบูรณ 
3 การศักยภาพงานศิลปหัตถกรรมไทยและปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแขงขัน มีรายละเอียดอยูในเลมรายงานฉบับสมบูรณ 
4 ผลประเมินความสามารถในการแขงขันและแนวโนมในอนาคตของงานศิลปหัตถกรรมไทย มีรายละเอียดอยูในเลมรายงานฉบับสมบูรณ 
5 ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก มีรายละเอียดอยูในเลมรายงานฉบับสมบูรณ 
6 ระบบนิเวศนงานศิลปหัตถกรรมไทยและแนวทางการสนับสนุนภาครัฐ มีรายละเอียดอยูในเลมรายงานฉบับสมบูรณ 
7 สรุปปญหา อุปสรรค ขององคกร และแนวทางการแกไขมีรายละเอียดอยูในเลมรายงานฉบับสมบูรณ 
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SWOT: จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

S1: สศท. เปนหนวยงานที่มีสมาชิกหลายระดับ เชน การมี        
ครูศิลปฯ ครูชางฯ ชางฝมือ ทายาทฯ และผูประกอบการ ซึ่งเปน
บุคลากรที่มีความรูความสามารถ เปรียบเสมือนมีทุนในการดําเนิน
กิจกรรมที่สะสมมาอยางยาวนาน 
S2: สศท. เปนหนวยงานที่ดําเนินการดานสงเสริมศิลปหัตถกรรม
มาอยางยาวนาน บุคลากรภายในองคกรมีความชํานาญในการ
ดําเนินกจิกรรม รูจักผลิตภัณฑงานศิลปหตัถกรรม ผูผลิต และ
ตลาดงานศิลปหัตถกรรมเปนอยางด ี
S3: สศท. เปนหนวยงานที่เปนศนูยรวมองคความรูงานดาน
ศิลปหัตถกรรมไทย 
S4: สศท. เปนองคการมหาชนที่ไดรับทนุสนันสนนุจากรัฐอยาง
ตอเนื่อง 

W1: สศท. ยังคงมีความไมยืดหยุนในการปรับตัวขององคกร 
โดยเฉพาะเม่ือมีสภาพแวดลอม หรือการเปล่ียนแปลงมากระทบ 
เชน การเกิดสถานการณดาน COVID-19 เปนตน 
W2: การประสานงาน รวมถึงการสงผานขอมูลสําคัญระหวาง
หนวยงานในองคกรยังไมทั่วถึง ทําใหการวางแผนการทํางาน
เพื่อขับเคล่ือนแบบบูรณาการทําไดยาก 
W3: กิจกรรมของ สศท. สวนใหญเปนกิจกรรมตนน้ํา เนนการ
ผลิตสินคา การออกแบบ รวมทั้งการรวบรวมองคความรูแบบ
ดั้งเดิม และถึงแมจะมีกิจกรรมดานการสงเสริมการตลาดแตยังไม
เห็นผลการกระตุนการขายที่ชัดเจน 
W4: สศท. ดแูลสินคาในกลุมงานศิลปหัตถกรรมทั้งหมด ทําให
การวางนโยบายเพื่อสงเสริม สนับสนุน ไมสามารถทําไดแบบ
เจาะจงในเชิงลึกได 
W5: การรับรูบทบาทขององคกรในกลุมคนไทยและชาวตางชาติ
ยังไมชัดเจน และยังไมสามารถสรางการรับรูในความเปนองคกร
ที่ดแูลศิลปหตัถกรรมไทยใหกับกลุมเปาหมายได 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

O1: รัฐบาลมีโครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสงเสริมการผลิต การ
จัดจําหนาย และการสงออกสินคาศิลปหัตถกรรมของไทย โดยเนน
เปนผลิตภัณฑที่สงเสริมเศรษฐกิจรากฐาน และความมีเอกลักษณ
ประจําชาติ 
O2: ภาพรวมของผลิตภัณฑศิลปหตัถกรรมไทยมีความนาสนใจ 
และมีผลิตภัณฑใหม ๆ เกิดขึ้นทกุป และมีแนวโนมการขยายตัว
ของตลาดเพิ่มมากขึ้น 
O3: สภาพการแขงขันที่ไมรุนแรงเนื่องจากลักษณะของผลิตภัณฑ
มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว และไมมีสินคาที่สามารถทดแทน
กันไดอยางสมบูรณ 
O4: เทคโนโลยีและชองทางการจัดจําหนายใหมมีสวนสนับสนุน
การขยายตลาดงานศิลปหัตถกรรมไทย 

T1: ตลาดสินคาศิลปหตัถกรรมมีหลายระดับ และแตละระดับ
ตางเผชิญปญหา อุปสรรค และการแขงขันที่ไมเหมือนกัน ทําให
ผูวางนโยบายตองมีการพัฒนาและทันตอสถานการณการแขงขัน
ในแตละระดับประเภทสินคา 
T2: สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและทั้งโลกที่มีแนวโนม
ถดถอย ทําใหผูบริโภคตระหนักในเรื่องการจับจายใชสอย สงผล
ลบตอการซื้อสินคาศิลปหัตถกรรมไทยได 
T3: กระแสการกีดกนัทางการคาโลกในลักษณะไมใชภาษี  
(Non-Tariff) เปนอุปสรรคสําคัญของการสงออกผลิตภัณฑ
ศิลปหัตถกรรมไทย 

ภาพท่ี 2 SWOT 
ที่มา: ประมวลโดยคณะวิจัย 
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 จาก SWOT ขางตนในแตละประเด็น  มาวิเคราะห TOWS matrix เพื่อนํามากําหนดความทาทาย        

เชิงยุทธศาสตร (Strategic Challenge) และความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Advantage) 
 

 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

O1: รัฐบาลมีโครงการสนับสนุนกจิกรรมเพื่อสงเสริมการผลิต การจัด

จําหนาย และการสงออกสินคาศิลปหัตถกรรมของไทย โดยเนนเปน

ผลิตภัณฑท่ีสงเสริมเศรษฐกิจรากฐาน และความมีเอกลักษณประจําชาต ิ

O2: ภาพรวมของผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทยมีความนาสนใจ และมี

ผลิตภัณฑใหม ๆ เกิดข้ึนทุกป มีการขยายตวัของตลาดเพิ่มมากข้ึน 

O3: สภาพการแขงขันท่ีไมรุนแรงเนื่องจากลักษณะของผลิตภัณฑมีความ

เปนเอกลักษณเฉพาะตวั และไมมีสินคาท่ีทดแทนกนัไดอยางสมบูรณ 

O4: เทคโนโลยีและชองทางการจัดจําหนายใหมมีสวนสนับสนนุการ

ขยายตลาดงานศิลปหัตถกรรมไทย 

T1: ตลาดสินคาศิลปหัตถกรรมมีหลายระดับ และแตละระดับตางเผชิญปญหา 

อุปสรรค และการแขงขันท่ีไมเหมือนกัน ทําใหผูวางนโยบายตองมีการพัฒนา

และทันตอสถานการณการแขงขันในแตละระดับประเภทสินคา 

T2: สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและท้ังโลกท่ีมีแนวโนมถดถอย ทํา

ใหผูบริโภคตระหนกัในเร่ืองการจับจายใชสอย สงผลลบตอการซือ้สินคา

ศิลปหัตถกรรมไทยได 

T3: กระแสการกีดกันทางการคาโลกในลักษณะไมใชภาษี (Non-Tariff) เปน

อุปสรรคสําคัญของการสงออกผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทย 

จุดแข็ง (Strength) 
ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร 

(Strategic Advantage) 

ความทาทายเชิงยุทธศาสตร  

(Strategic Challenge) 
S1: สศท. เปนหนวยงานท่ีมีสมาชิกหลายระดับ เชน การมี

ครูศิลปฯ ครูชางฯ ชางฝมือ ทายาทฯ และผูประกอบการ 

ซึ่งเปนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ เปรียบเสมือนมีทุน

ในการดําเนินกิจกรรมท่ีสะสมมาอยางยาวนาน 

S2: สศท. เปนหนวยงานท่ีดําเนนิการดานสงเสริม

ศิลปหัตถกรรมมาอยางยาวนาน บุคลากรภายในองคกรมี

ความชํานาญในการดําเนินกจิกรรม รูจกัผลิตภัณฑงาน

ศิลปหัตถกรรม ผูผลิต และตลาดงานศิลปหัตถกรรมเปน

อยางด ี

S3: สศท. เปนหนวยงานท่ีเปนศูนยรวมองคความรูงานดาน

ศิลปหัตถกรรมไทย 

S4: สศท. เปนองคการมหาชนท่ีไดรับทุนสนันสนุนจากรัฐ

อยางตอเนือ่ง 

- S2O1 เนนการประสานงานกับหนวยงานของรัฐ 

สงเสริมผูประกอบการจับคูธุรกิจ 

- S2O2 เนนการทําการตลาดแนวใหม สรางระบบ 

AR VR และผสานเครือขายความรวมมือในการจัด

จําหนาย การแสดงสินคา และการทองเทีย่วชุมชน 

- S3O1 เนนการเผยแพร/ถายทอดองคความรูของ

ผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทยใหแพรหลายและ

สงเสริมกลุมคนทุกวัย 

- S1T1 เนนเพ่ิมทักษะที่จําเปนของผูประกอบการ 

- S1T2 เนนการสรางนวัตกรรมใหกับผลิตภัณฑ 

เหมาะสมกับพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลง  

- S2T3 เนนการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรม

ใหมีมาตรฐานการสงออก 

จุดออน (Weakness) 
ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 

(Strategic Challenge) 

ความทาทายเชิงยุทธศาสตร  

(Strategic Challenge) 
W1: สศท. ยังคงมีความไมยืดหยุนในการปรับตวัของ

องคกร โดยเฉพาะเม่ือมีสภาพแวดลอม หรือการ

เปล่ียนแปลงมากระทบ 

W2: การประสานงาน รวมถึงการสงผานขอมูลสําคัญ

ระหวางหนวยงานในองคกรยังไมท่ัวถึง ทําใหการวาง

แผนการทํางานเพือ่ขับเคล่ือนแบบบูรณาการทําไดยาก 

W3: กิจกรรมของ สศท. สวนใหญเปนกิจกรรมตนน้ํา เนน

การผลิตสินคา การออกแบบ รวมท้ังการรวบรวมองค

ความรูแบบดั้งเดิม และถึงแมจะมีกิจกรรมดานการสงเสริม

การตลาดแตยังไมเห็นผลการกระตุนการขายท่ีชัดเจน 

W4: สศท. ดูแลสินคาในกลุมงานศิลปหัตถกรรมท้ังหมด 

ทําใหการวางนโยบายเพือ่สงเสริม สนับสนุน ไมสามารถทํา

ไดแบบเจาะจงในเชิงลึกได 

W5: การรับรูบทบาทขององคกรในกลุมคนไทยและ

ชาวตางชาติยังไมชัดเจน และยังไมสามารถสรางการรับรูใน

ความเปนองคกรท่ีดูแลศิลปหัตถกรรมไทยใหกับ

กลุมเปาหมายได 

- W1O1 เนนการสรางความตระหนักถึงการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในการทํางานภายใต

สถานการณตางๆ  

- W2O4 เพ่ิมศักยภาพของการทํางานเปนทีมโดย

การสื่อสารแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีภายใน

องคกร แตตองมีการเพ่ิมความระมดัระวังทางดาน

ภัยคุกคามไซเบอรดวย 

- W1O4 เนนใหองคกรมีการทํางานดวยเทคโนโลยี

มากขึ้น นําขอมูลที่สําคัญรวมเปนแพลตฟอรม

เดียวกัน 

-  

- W3T2 เนนสํารวจความตองการของผูบริโภคยุค 

New Normal เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรม

ไทยทีต่รงความตองการ 

- W4T1 เนนเพ่ิมการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีความ

หลากหลาย ตามความตองการของผูประกอบการ 

โดยแบงแนวทางการพัฒนาผูประกอบการแตละ

ระดับอยางชัดเจน 

- W5T2 การประชาสัมพันธใหตระหนักถึงคุณคาของ

ผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทย และการสรางการรับรู

คุณคาของผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทยอยางตอเนื่อง

ผานชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม 

ภาพท่ี 3 TOWS 
ที่มา: ประมวลโดยคณะวิจัย 
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แผนปฏิบัติการ

ระยะ 3 ป พ.ศ. 

2563-2565 

สวนเพิ่มป   

พ.ศ. 2566 

(ฉบับทบทวน/

ปรับปรุง) 
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ความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรของ ศ.ศ.ป. และ สศท.  

การเปลี่ยนแปลงจากยุทธศาสตรที่ผานมาของ ศ.ศ.ป. น้ัน เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในบริบทขององคกร 

และการเพิ่มพันธกิจ และวิสัยทัศนที่จะดําเนินตอไปในอนาคต รวมทั้งการกําหนดลําดับการใหความสําคัญของ

ยุทธศาสตรที่เปลี่ยนแปลงไป จากการใหสภาพแวดลอมและบริบทแนวทางการดําเนินงานของภาครัฐภายใต

สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 สงผลใหการจัดลําดับยุทธศาสตร การเปลี่ยนช่ือยุทธศาสตรเพื่อแสดง

ถึงเปาหมายของแตละยุทธศาสตรมีความสําคัญอยางมาก โดยสามารถสรุปความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรของ     

ศ.ศ.ป.ป 2564 กับยุทธศาสตรของ สศท.ป 2565 และสวนเพิ่ม ป 2566 เปนดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร 
ที่มา: ประมวลโดยคณะวิจัย 

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของยุทธศาสตรของ สศท.ป 2565 และสวนเพิ่ม ป 2566 คือ การเพิ่มความ

มุงเนนในยุทธศาสตรที่เกี่ยวเน่ืองกับการทําตลาดแนวใหมใหมีความชัดเจนมากข้ึน โดยเลื่อนลําดับความสําคัญของ

ยุทธศาสตรมาเปนยุทธศาสตรแรก อันจะสอดรับกับแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ

แนวทางการดําเนินงานของ ก.พ.ร. ในดานการสรางความสามารถในการแขงขันใหแกผลิตภัณฑ และ

ผูประกอบการที่ผลติและจําหนายผลติภัณฑ ดังน้ัน จากยุทธศาสตรของ ศ.ศ.ป. ลําดับที่ 3 (การตลาดงานศิลปาชีพ

เชิงบูรณาการ) น้ัน จะมีการปรับเปลี่ยนมาเปน ยุทธศาสตรของ สศท. ลําดับท่ี 1  การตลาดบูรณาการงาน

ศิลปหัตถกรรมไทย ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําตลาดที่เนนความทันสมัย การใชเทคโนโลยีมาชวยทํา

การตลาดเชิงรุก การเพิ่มชองทางการการเขาถึงผลติภัณฑ  และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานแสดงสินคา ซึ่ง

ประสบปญหาจากการระบาดของ COVID-19 สงผลใหการทําการตลาดตองมีรูปแบบที่เนนการบูรณาการเพิ่มมาก

ยุทธศาสตร 1 สืบ

สานคุณคาแหง

งานศิลปาชีพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 

การสงเสริมและ

พัฒนางานศิลปา

ชีพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 

การตลาดงาน

ศิลปาชีพเชิง

บูรณาการ 

ยุทธศาสตรที่ 4 

การยกระดับ

องคกรสูความเปน

เลิศ 

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนา

ผูประกอบการศิลปหัตถกรรม

ไทย&ผลิตภัณฑ 

ยุทธศาสตรที่ 1  การตลาด

บูรณาการงาน

ศิลปหัตถกรรมไทย 

ยุทธศาสตรที่ 3  สืบสาน 

สงเสริมคุณคา และเผยแพรภูมิ

ปญญางานศิลปหัตถกรรมไทย ยุทธศาสตรที่ 4  การ

ยกระดับองคกรสูความ

เปนเลิศ 

ยุทธศาสตรของศ.ศ.ป. ป พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตรของ สศท. ป พ.ศ. 2565-2566 
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ข้ึน ทั้งในรูปแบบการประยุกตใชเทคโนโลยีตาง ๆ เชน Virtual Reality, Augmented Reality หรือการ

ดําเนินการดานการตลาด ไมวาจะเปน E-commerce หรือ VR-shop ซึ่งเปนการพลิกโฉมหนาการทําการตลาด

รูปแบบใหมออกจากกรอบด้ังเดิมที่ดําเนินการอยูได นอกจากน้ีแลวการทําการตลาดเชิงรกุกับพันธมิตรตางประเทศ 

ในลักษณะการจับคูธุรกิจ (Business Matching) ทั้งระดับการจัดจําหนาย และการพัฒนาผลิตภัณฑรวมกัน ก็เปน

แนวทางการตลาดเชิงรุกที่มีความนาสนใจอยางมาก 

ในขณะเดียวกันความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 

12 และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของก็มีความสําคัญ โดยเฉพาะในประเด็นการสงเสรมิและพัฒนาผูประกอบการเพื่อสราง

ความสามารถในการแขงขัน เพื่อสรางรายไดที่ย่ังยืน ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑของประเทศใหมีนวัตกรรม สามารถ

จําหนายไดทั้งตลาดในระดับประเทศและระดับตางประเทศ จะเปนแนวทางการดําเนินการหลักภายใตสภาพ

เศรษฐกิจ ณ ปจจุบัน สศท. ซึ่งเปนหนวยงานที่มีพันธกิจหลักในการสงเสริมผูประกอบการศิลปหัตถกรรมไทย 

รวมทั้งการสนับสนุนในการสรางผูประกอบการรายใหม (คนรุนใหม) ทายาทชางศิลปหัตถกรรม ใหมีองคความรูใน

การประกอบกิจการ เพื่อใหสามารถรังสรรคผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรม ที่สามารถจําหนายไดทั้งในระดับประเทศ

และระดับสากล จะชวยสงเสริมคุณคาผลิตภัณฑ และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการประกอบกิจการดวย 

ดังน้ันการปรับเปลี่ยนช่ือยุทธศาสตรของ ศ.ศ.ป. ลําดับที่ 2 (การสงเสริมและพัฒนางานศิลปาชีพ) มาเนนเปาหมาย

การดําเนินการพัฒนาผูประกอบการรวมกับผลติภัณฑศิลปหตัถกรรมไทยเพิ่มมากข้ึน จะกลายเปนยุทธศาสตรของ 

สศท. ลําดับท่ี 2  การพัฒนาผูประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยและผลิตภัณฑ โดยมุงเนนถึงความจําเปนในการ

มุงเปาหมายในการพัฒนาผูประกอบการ การสรางความเขมแข็งอยางรอบดาน ไมวาจะเปนการเพิ่มทักษะที่ทันตอ

สถานการณปจจุบันใหแกผูประกอบการศิลปหัตถกรรมไทย การเนนคุณคานวัตกรรมควบคูงานศิลป การยกระดับ

การพัฒนาผลิตภัณฑที่เพิ่มการแสดงใหเห็นภาพความมีมาตรฐานของผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมเพื่อสงออก การ

พัฒนาวัสดุในการผลิตผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรม ไมวาจะเปน สียอมธรรมชาติ และเทคนิคอื่น ๆ ที่นาสนใจ การ

สงเสริมการจดสิทธิบัตร/เครื่องหมายการคาของงานศิลปหัตถกรรมไทย รวมทั้งการสรางแนวคิดใหมเพื่อการ

สงเสริมงานศิลปหัตถกรรมไทยควบคูกับการทองเที่ยวชุมชนอยางย่ังยืนดวย 

บทบาทของ สศท. ในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาศิลปหัตถกรรมไทย ก็ยังคงเปนบทบาทสําคัญที่

เสริมสรางความมีเอกลักษณของศิลปหัตถกรรมไทยใหมีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน โดยมุงเนนในเรื่องของการสราง

องคความรู อนุรักษและสืบสาน ศิลปหัตถกรรมไทย ตลอดจนพัฒนาความคิดสรางสรรค นําไปสูการตอยอดคุณคา

หรือมูลคาในเชิงพาณิชยไดดีย่ิงข้ึน ดังน้ัน แนวทางการดําเนินยุทธศาสตรของ สศท. ในยุทธศาสตรของ สศท.

ลําดับท่ี 3 สืบสาน สงเสริมคุณคา และเผยแพรภูมิปญญางานศิลปหัตถกรรมไทย จึงยังคงใหความสําคัญอยาง

มากตอการสงเสริมศิลปหัตถกรรมไทยอยางเปนระบบ เช่ือมโยงและบูรณาการเครือขายหนวยงานที่เกี่ยวของและ 

Supply Chain เพื่อใหการสงเสริมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน ตลอดจนสงเสริมกิจกรรมการตลาด
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และขยายชองทางการจัดจําหนายใหกับสินคาศิลปหัตถกรรมไทยทั้งในและตางประเทศ อันจะเปนการวางรากฐาน

และเปนปจจัยสําคัญที่จะเอื้อตอการอนุรักษและสงเสริมศิลปหัตถกรรมไทยตอไปไดอยางย่ังยืน  

สําหรับยุทธศาสตรของ สศท. ลําดับท่ี 4  การยกระดับองคกรสูความเปนเลิศ เปนยุทธศาสตรที่

ดําเนินการตอเน่ืองมาต้ังแตป พ.ศ. 2564 โดยมุงเนนการดําเนินงานในทุกดาน ไมวาจะเปนดานบุคลากรใหมีความ

เปนมืออาชีพ ดานเอกสาร และกระบวนการดําเนินงานใหตรงตามกําหนดเวลา ดานประเมินความเสี่ยงตาม

มาตรฐาน ERM 2017 และ COSO 2013 ใหมีประสิทธิภาพ ระบบการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 

รวมถึงการดําเนินการดานเทคโนยีดิจิทัล อันเปนสิ่งที่ สศท. มุนเนนในการดําเนินงานภายใต ยุทธศาสตรที่ 4 ไมวา

จะเปนการประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัยทางไซเบอร  การปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยในการ

จัดเก็บ และรักษาขอมูลสวนบุคคล และการจัดทําแผนการรับมือ กรณีการรั่วไหลหรือละเมิดขอมูลสวนบุคคล 

รวมถึง การยกระดับทักษะดานดิจิทัล และการใชงานระบบสารสนเทศสําหรับดําเนินงานภายในของบุคลากร 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ 

 เมื่อไดแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ สศท. ที่สามารถดําเนินการไดในป 

2565-2566 จะสามารถนําผลการวิเคราะหความทาทายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Challenge) และความ

ไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Advantage) เพื่อมากําหนดแนวทางการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ดังน้ี 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การตลาดบูรณาการงานศิลปหัตถกรรมไทย สามารถใชแนวทางการปรับปรุงแผนปฏิบัติการตาม

ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Advantage) ดังน้ี 

 S2O1 เนนการประสานงานกบัหนวยงานของรัฐ สงเสรมิผูประกอบการจับคูธุรกิจ 

 S2O2 เนนการทําการตลาดแนวใหม สรางระบบ AR VR และผสานเครือขายความรวมมือในการจัด

จําหนาย การแสดงสินคา และการทองเที่ยวชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาผูประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยและผลิตภัณฑ สามารถใชแนวทางการปรับปรุง

แผนปฏิบัติการตามความทาทายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Challenge) ดังน้ี 

 S1T1 เนนเพิ่มทกัษะทีจ่ําเปนของผูประกอบการ 

 S1T2 เนนการสรางนวัตกรรมใหกบัผลิตภัณฑ เหมาะสมกับพฤติกรรมผูบริโภคทีเ่ปลี่ยนแปลง  

 S2T3 เนนการยกระดับพฒันาผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมใหมมีาตรฐานการสงออก 

 W3T2 เนนการสํารวจความตองการของผูบิโภคยุค New Normal เพื่อพฒันาผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรม

ไทยที่ตรงความตองการ 
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 W4T1 เนนเพิ่มการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย ตามความตองการของผูประกอบการ โดยแบง

แนวทางการพัฒนาผูประกอบการแตละระดับอยางชัดเจน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สืบสาน สงเสริมคุณคา และเผยแพรภูมิปญญางานศิลปหัตถกรรมไทย สามารถใชแนวทางการ

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการตามความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Advantage) และความทาทายเชิง

ยุทธศาสตร (Strategic Challenge) ดังน้ี 

 S3O1 เนนการเผยแพร/ถายทอดองคความรูของผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทยใหแพรหลายและสงเสริม

กลุมคนทุกวัย 

 W5T2 การประชาสัมพันธใหตระหนักถึงคุณคาของผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทย และการสรางการรับรู

คุณคาของผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทยอยางตอเน่ืองผานชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การยกระดับองคกรสูความเปนเลิศ สามารถใชแนวทางการปรับปรุงแผนปฏิบัติการตามความ

ทาทายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Challenge) ดังน้ี 

 W1O1 เนนการสรางความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในการทํางานภายใตสถานการณ

ตางๆ  

 W2O4 เพิ่มศักยภาพของการทํางานเปนทีมโดยการสื่อสารแบบบรูณาการดวยเทคโนโลยีภายในองคกร 

แตตองมีการเพิ่มความระมัดระวังทางดานภัยคุกคามไซเบอรดวย 

 W1O4 เนนใหองคกรมีการทํางานดวยเทคโนโลยีมากข้ึน นําขอมูลที่สําคัญรวมเปนแพลตฟอรมเดียวกัน 
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แผนงาน/โครงการหลักภายใตยุทธศาสตร และเปาหมายสิ้นสุดของ

แผนยุทธศาสตร สศท. 

สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการระยะ 3 ป พ.ศ. 2563-2565 สวนเพิ่มป พ.ศ. 2566 (ฉบับทบทวน/

ปรับปรุง) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันสงเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องคการ

มหาชน) จะดําเนินการแยกวิเคราะหเปนในแตละยุทธศาสตร ดังแสดง 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การตลาดบูรณาการงานศิลปหัตถกรรมไทย 

ทิศทาง 

สําหรับ สศท. ที่มุงเนนการทําการตลาดแนวใหมสําหรับผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรม ดังน้ัน ยุทธศาสตรน้ี        

มุงหมายใหเกิดการทําการตลาดในชองทางออนไลนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน ทั้งการทําการตลาดระดับใน

ประเทศและตางประเทศ สงเสริมประชาสมัพันธ รวมทั้งสรางความตระหนักรูในคุณคาและการรับรูศิลปหัตถกรรม

ไทยยุทธศาสตรน้ีจะมีกิจกรรมที่สนับสนุนใหผูประกอบการสามารถเขาถึงตลาดตางประเทศ ในรูปแบบ              

E-commerce และรูปแบบแพลตฟอรมอื่น ๆ  ที่เหมาะสม อันเปนการทําตลาดเชิงรกุในผลติภัณฑ เช่ือมโยงทั้งการ

หาพันธมิตร ผสานกับกิจกรรมการทองเที่ยว เพื่อใหเกิดภาพการบูรณาการทางการตลาดอยางครอบคลุม และมี

ประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ีแลว การจัดแสดงสินคาดวยเทคโนโลยี Virtual Exhibition และ Virtual Showroom 360 ที่

ปจจุบันเปนนวัตกรรมการสื่อสารที่ไดรับการพัฒนาอยางมาก มีผูประกอบการไทยหลายรายไดใหบริการการจัด

แสดงสินคาในลักษณะดังกลาว ซึ่งมีขอดีในสวนที่สามารถสรางการรับชมไดภายใตสถานการณ ณ ปจจุบัน อีกทั้ง

ในปจจุบันยังเปนการสนับสนุนแนวความคิดดานการออกแบบและการคิดคนนวัตกรรมเพื่อรองรับการเย่ียมชม

สินคา และการซื้อขายรูปแบบใหม  นอกจากน้ียังเหมาะสมในการสรางใหเกิดความรวมมือกับตางประเทศที่จะจัด

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพรศิลปหัตถกรรมระหวางประเทศที่มีศักยภาพ ความสามารถในการผลิต

ศิลปหัตถกรรมและเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

จากแนวคิดขางตนทาง สศท. สามารถนํามาพิจารณาจําแนกมาเปนกลยุทธ (Strategy) ภายใตยุทธศาสตร

ทั้งหมด 3 กลยุทธ สําคัญ ไดแก 
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กลยุทธท่ี 1.1 การขยายชองทางการตลาด E-commerce 

กลยุทธที่ 1.1 การขยายชองทางการตลาด E-commerce เน่ืองดวยจากสถานการณการเกิดโรคระบาด 

COVID-19 สงผลใหการทําการตลาดผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมประสบสภาวะหยุดชะงัก ดังน้ัน การสนับสนุนการ

ทําการตลาดผานชองทาง E-commerce จะชวยใหการดําเนินการเพิ่มยอดจําหนายผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทย

ไดอยางมาก โดยสนับสนุนใหมีโครงการภายใตกลยุทธดังกลาวจํานวน 1 โครงการ โดยเปนโครงการที่ดําเนินการ

ตอเน่ืองมาจากแผนปฏิบัติการป 2564 และมีการปรับตัวช้ีวัดในป 2565 จํานวน 1 โครงการ ไดแก 

 โครงการท่ี 1 การขยายชองทางการตลาด E-Commerce  และจัดทํา Virtual Reality ในผลิตภัณฑ

ศิลปหัตถกรรมไทย แมทางองคกร จะดําเนินการสรางระบบ E-commerce เรียบรอยแลว แตพบวายัง

ไมไดมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม ทําการประชาสัมพันธ พรอมสนับสนุนใหเกิดการจําหนายจริง 

ดังน้ันในป พ.ศ. 2565 จึงเปนโอกาสที่ดีในการดําเนินงาน ซึ่งโครงการอาจมีการพัฒนาการแสดงโชวของ

ผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพิ่มมากข้ึน (โครงการตอเน่ือง ดําเนินการในป 2565-2566) 

กลยุทธท่ี 1.2 การสงเสริมการตลาดเชิงรุก 

กลยุทธที่ 1.2 การสงเสริมการตลาดเชิงรุก แมวาสภาวะเศรษฐกิจจะอยูในสถานการณซบเซา แตการ

ดําเนินการเก็บขอมูลเพื่อทราบความเปลีย่นแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคก็มีความนาสนใจ เน่ืองจากจะทําใหทราบ

ถึงแนวทางในการทําการตลาดในอนาคต ประกอบการกับเสริมสรางการทําตลาดรูปแบบใหม การคัดเลือก

ผลิตภัณฑที่ทรงคุณคา การจัดแสดงสินคาแบบ Virtual Exhibition การสรางพันธมิตรทางการตลาด รวมทั้งการ

สื่อใหเห็นคุณคาของผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทย จะชวงใหการตลาดมีความย่ังยืนมากข้ึน โดยสนับสนุนใหมี

โครงการภายใตกลยุทธดังกลาวจํานวน 5 โครงการ โดยเปนโครงการที่ดําเนินการตอเน่ืองมาจากแผนปฏิบัติการป 

2564 และมีการปรับตัวช้ีวัดในป 2565 จํานวน 3 โครงการ เปนโครงการที่เปลี่ยนรูปแบบและวัตถุประสงค

โครงการจากโครงการที่มีการยกเลิกการดําเนินงานในป 2564 จํานวน 1 โครงการ และเปนโครงการใหมในป 

2566 จํานวน 1 โครงการ ไดแก 

 โครงการท่ี 2 การจัดงานแสดงสินคา เปนโครงการที่ดําเนินการสรางทั้งการรับรูและภาพลักษณที่ดีของ

องคกรใหกับผูที่มีความสนใจในผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทย อยางไรก็ดี ภายใตสถานการณการระบาด

ของ COVID-19 อาจทําใหโครงการตองเปลี่ยนรปูแบบไปทาํเปนแบบ Virtual Exhibition หรือ VR-shop 

โดย VR-shop จะมีการดําเนินงานในป 2564 แตในป 2565 จะเปนการเช่ือมการจัดแสดงของผลิตภัณฑ

ในรูปแบบ VR หรือ AR ตอเน่ืองเพื่อทําเปนการจัดแสดงสินคา หรือแพลตฟอรมการขายสินคารูปแบบ

ตางๆ (โครงการตอเน่ือง เสนอปรับเปลี่ยนรูปแบบ ดําเนินการในป 2565-2566) 
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 โครงการท่ี 3 การสงเสริมการตลาดและพันธมิตรตางประเทศ เปนการดําเนินโครงการที่สอดคลองกับ

การพัฒนาผูประกอบตามตามแผนนโยบายของประเทศ และแผนปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย การ

เลือกสรรผูประกอบการเพื่อจับคูการทําธุรกิจ (Business Matching) ทั้งในรูปแบบการรวมมือทางธุรกิจ

ในการจัดจําหนาย และการพัฒนาผลิตภัณฑรวมกัน รวมทั้งการสรางความรวมมือกับเครือขายภายนอก

ประเทศ จะเปนการสรางความเช่ือมโยงของโครงการน้ีกับกลยุทธอื่น ๆ ดวย (โครงการตอเน่ือง เสนอ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ดําเนินการในป 2565-2566) 

 โครงการท่ี 4 การสื่อสารคุณคาผลิตภัณฑและกิจกรรมการตลาด การนําเสนองานศิลปหัตถกรรมไทย

ผานบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในสังคม หรือองคกร หรือบุคคลที่เปนผูนําทางความคิดเปนโครงการที่

นาสนใจ เน่ืองดวยเปนการประชาสัมพันธที่เห็นภาพชัด และสื่อสารไดตรงกลุมเปาหมายอยางมาก 

อยางไรก็ดี การเพิ่มการสื่อสารใหมีความทันสมัย เขาสูชองทางการสื่อสารออนไลน อาทิ การทํา       

Pod cast หรือ การทําสื่อเขาสู Virtual community ตาง ๆ จะชวยทําใหชุมชนออนไลนตาง ๆ มีความ

สนใจมากข้ึน นําไปสูการรับรูคุณคางานศิลปหัตถกรรมไทย (โครงการตอเน่ือง เสริมกิจกรรม ดําเนินการ

ในป 2565-2566) 

 โครงการท่ี 5 การวิจัยและรวบรวมผลงานวิจัยพฤติกรรมผูบริโภคงานหัตถกรรม เปนโครงการที่มีการ

ปรับรูปแบบกิจกรรมและวัตถุประสงคโครงการมาจากโครงการที่ยกเลิกการดําเนินงานในป 2564 (เดิม 

โครงการศึกษาเพื่อสงเสรมิและพัฒนางานศิลปาชีพ ในกลยุทธที่ 2.1 การศึกษาเพื่อสงเสริมและพฒันางาน

ศิลปาชีพ ซึ่งถูกยกเลิก) มาปรับรูปแบบเปนการสรางฐานความรู เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคสินคา

หัตถกรรมที่เปลีย่นแปลงไป เพื่อใหไดแผนการตลาดที่เหมาะสมและสอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภค และ

สภาพแวดลอม ทั้งในไทยและตางประเทศ อยางนอย 1 เลมรายงาน (โครงการใหม เริ่มดําเนินโครงการป 

2566) 

 โครงการท่ี 6 การพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีศักยภาพเพ่ือการจําหนาย เปนโครงการใหมที่เนนการจัดสัมมนา

อบรม ใหความรูแกผูผลิต และนักออกแบบรุนใหม การประกวดออกแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมรวมสมัย 

และการพัฒนาเพื่อออกแบบและจัดทําผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑโดยเนนการมุงเปาสงออกไปตลาด

ตางประเทศแบบเจาะจงภูมิภาค (โครงการใหม เริ่มดําเนินโครงการป 2566) 
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กลยุทธท่ี 1.3 การสงเสริมการตลาดเพ่ือเชื่อมโยงดานการทองเท่ียว 

กลยุทธที่ 1.3 การสงเสริมการตลาดเพื่อเช่ือมโยงดานการทองเที่ยว ในขณะที่ภาคการทองเที่ยวยังคง         

ซบเซา แตการเตรียมพรอมเพื่อสรางความเช่ือมโยงระหวางผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมกับวิถีชุมชนก็มีความสําคัญ 

ดังน้ัน กิจกรรมในดานเผยแพรชุมชนหัตถกรรมฯ ไปยังกลุมเปาหมายคนรุนใหมใหเกิดการรับรู ตระหนัก และ

เขาถึงชุมชนฯ ผานสื่อสารออนไลน และกิจกรรมการทองเที่ยวชุมชน จึงมีความนาสนใจอยางมาก โดยสนับสนุนให

มีโครงการภายใตกลยุทธดังกลาวจํานวน 1 โครงการ โดยเปนโครงการที่ดําเนินการตอเน่ืองมาจากแผนปฏิบัติการ

ป 2564 และมีการปรับตัวช้ีวัดในป 2565 จํานวน 1 โครงการ ไดแก 

 โครงการท่ี 7 การสงเสริมชุมชนเรียนรูงานศิลปหัตถกรรมเพ่ือเชื่อมโยงดานการทองเท่ียว โครงการ

ดังกลาวน้ีสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ อีกทั้งสอดคลองกับแผนการพัฒนาประเทศภายใตสถานการณ

ฉุกเฉินที่เนนความเช่ือมโยงในชุมชนการทองเที่ยวกับผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทย โดยมุงหมายสราง

โอกาสในการพัฒนาใหกับชุมชนทองถ่ิน รวมทั้ งการผสมผสานในสวนการทํา จัดแสดงสินคา

ศิลปหัตถกรรมใน SACICT Corner ในพื้นที่เปาหมาย จะชวยเพิ่มโอกาสทางการตลาดมากข้ึน (โครงการ

ตอเน่ือง ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม ดําเนินการในป 2565-2566) 

กลยุทธทั้งสามจากยุทธศาสตรจะแสดงใหเห็นภาพรางโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดําเนินภายใตกลยุทธ

ได อยางไรก็ดี การดําเนินการงานของยุทธศาสตรจําเปนตองมีเปาหมายสิ้นสุดของแผนยุทธศาสตร รวมทั้งตัวช้ีวัด

หลักในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อใหเกิดการวางแผนที่ครอบคลุม ที่ปรึกษาไดมีการกําหนดตัวช้ีวัด

หลักของยุทธศาสตรและตัวช้ีวัดรอง (ในกรณีที่สถานการณการแพรระบาดของ COVID ยังมีอยู) ดังแสดง 

เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 1 : สศท. เปนหนวยงานที่โดดเดนในการพัฒนาการตลาดเชิงบูรณาการใหกับผลิตภัณฑ

ศิลปหัตถกรรมของไทย รวมทั้งสนับสนุนการสรางความรวมมือกับกลุมธุรกิจอื่น ๆ 

ตัวชี้วัดหลักของยุทธศาสตรท่ี 1: G1 มูลคาการจําหนายศิลปหัตถกรรมรวมทกุชองทางการจัดจําหนาย 189.2 

ลานบาท ณ สิ้นป 2566 (เศรษฐกจิ) 

 : G2 จํานวนผูประกอบการศิลปหัตถกรรมหรือชุมชนเรียนรูงานศิลปหัตถกรรม 

ไดชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทยใหม จํานวนไมนอยกวา  

7 ราย (เศรษฐกิจ) 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาผูประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยและผลิตภัณฑ 

ทิศทาง 

สําหรับยุทธศาสตรที่ 2 น้ันจะมีเปนการมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑ รวมทั้งพัฒนาผูประกอบการที่จัด

จําหนายผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทย ใหมีการปรับรูปแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความสอดคลองกับ

แนวโนมความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสามารถตอยอดเชิงพาณิชยแตยังคงอนุรักษจุดเดนของงาน

ศิลปหัตถกรรมไทยไวดวย ภายใตยุทธศาสตรดังกลาวควรมีกิจกรรมที่เริ่มตนจากการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ

ที่เหมาะสมกับยุคสมัย ภายใตการออกแบบ และการเพิ่มนวัตกรรมวัสดุของช้ินงาน การศึกษาแนวโนมความ

ตองการของลูกคาทั้งในปจจุบันและอนาคตวามีความตองการรูปแบบสินคาอยางไร และการจัดอบรมองคความรู

ใหแกผูประกอบการ การสรางเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูผลิต ชวงศิลป กับผูประกอบการ 

รวมถึงควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสงเสริมการตอยอดและเผยแพร โดยการพัฒนาผลิตภัณฑต นแบบที่

สอดคลองตรงกับความตองการและไดรับการตอยอดเชิงพาณิชย  

นอกจากน้ีควรสงเสริมใหเกิดการตระหนักและใชประโยชนทรัพยสินทางปญญาของผูประกอบการ โดย

การสงเสริมใหความรูเรื่องทรัพยสินทางปญญาแกผูประกอบการ การผลักดันใหผูประกอบการที่มีศักยภาพ          

มีความคิดริเริ่มและไดสรางสรรคงานศิลปหัตถกรรมไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาเพิ่มข้ึน  

จากแนวคิดขางตนทาง สศท. สามารถนํามาพิจารณาจําแนกมาเปนกลยุทธ (Strategy) ภายใตยุทธศาสตร

ทั้งหมด 4 กลยุทธ สําคัญ ไดแก 

กลยุทธท่ี 2.1 การพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต 

กลยุทธที่ 2.1 การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต เพื่อใหการดําเนินการยกระดับ

คุณภาพและมาตรฐานการผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทยมีความโดดเดน และสามารถตอยอดเชิงพาณิชยได การ

มุงเนนดําเนินโครงการพัฒนาวัสดุศาสตรที่ใชในงานศิลปะ เทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนหองปฏิบัติการเพื่อ

เสริมสรางผลิตภัณฑใหมีคุณคา เปนสิ่งที่จําเปนอยางมากที่ตองดําเนินการในป 2565 เพื่อใหเครือขายพันธมิตร/

สมาชิก สศท. ไดรับประโยชนจากการวิจัยและพัฒนาดังกลาว โดยสนับสนุนใหมีโครงการภายใตกลยุทธดังกลาว

จํานวน 7 โครงการ เปนโครงการที่ดําเนินการตอเน่ืองมาจากแผนปฏิบัติการป 2564 จํานวน 1 โครงการ เปน

โครงการใหมในป 2565 จํานวน 5 โครงการ และเปนโครงการใหมป 2566 จํานวน 1 โครงการ ไดแก 
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 โครงการท่ี 8 การยกระดับคุณภาพการผลิตและผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีผสานภูมิปญญา เปน

โครงการที่เนนการชวยใหผูผลิตศิลปหัตถกรรม สามารถพัฒนาและยกระดับการผลิต ดวยการประยุกตใช

เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต รวมถึงการสรางงาน และเผยแพรองคความรูการพัฒนาที่เนนการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีผสมผสานกับภูมิปญญาทองถ่ิน สรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรม อีก

ทั้งเช่ือมโยงเครือขายและบูรณาการความรวมมือในการยกระดับการผลิตดวยการนําเทคโนโลยีมา

ประยุกตใช ผสานจุดแข็งและความเช่ียวชาญจากหนวยงานเครือขายพันธมิตร (โครงการตอเน่ือง) 

 โครงการท่ี 9 การจัดเก็บองคความรูมาตรฐานสินคาหัตถกรรมเพ่ือการพัฒนาและสงออก เปนโครงการ

ใหมในป 2565 เน่ืองดวยเปนโครงการต้ังตนในการสรางสํานักรับรองมาตรฐาน โดยจัดการเก็บรวบรวม

องคความรูในดานมาตรฐานสินคาหัตถกรรมเพื่อการสงออกไปตางประเทศ เพื่อสรางความสามารถใหกับ

ผูประกอบการที่มุงสงออกผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรม (โครงการใหม ดําเนินการป 2565-2566) 

 โครงการท่ี 10 การจัดต้ังหองปฏิบัติการมาตรฐานงานหัตถกรรมไทย เปนโครงการที่มุงหมายใหเกิดการ

ดําเนินงานในป 2566 แตจะมีการวางแผนและออกแบบหองปฏิบัติการในป 2565 โดยหองปฏิบัติการที่

ออกแบบ จะตองมีมาตรฐานตามกฎหมาย หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับมาตรฐานหองปฏิบัติการกําหนด 

รวมทั้ง การทบทวนและศึกษาอุปกรณและกระบวนการทํางานที่เกี่ยวของ ทั้งในไทยและตางประเทศ 

(โครงการใหม ดําเนินการป 2565-2566) 

 โครงการท่ี 11 การจัดต้ังศูนยความเปนเลิศดานสียอมธรรมชาติงานหัตถกรรมไทย เปนโครงการที่มุง

หมายใหเกิดการดําเนินงานในป 2566 แตจะมีการวางแผนและออกแบบศูนยความเปนเลิศดานสียอม

ธรรมชาติงานหัตถกรรมไทยในป 2565 โดยจะมีการพัฒนาและออกแบบรวมกันของผูมีความเช่ียวชาญ

ทางดานวิจัยและพัฒนา (โครงการใหม ดําเนินการป 2565-2566) 

 โครงการท่ี 12 การพัฒนากระบวนการยอมดวยสียอมธรรมชาติ (การจัดต้ังศูนยความเปนเลิศดานสี

ยอมหัตถกรรมไทย) เปนโครงการใหมในป 2565 เน่ืองดวยเปนโครงการต้ังตนในการสรางศูนยความเปน

เลิศดานสียอมหัตถกรรมไทย โดยจะเริ่มจากทําการวิจัยและทดลองการยอมกับวัสดุจากธรรมชาติเพื่อ

พัฒนาการยอมดวยสียอมธรรมชาติ โดยศึกษาผลของปจจัยตางๆ เชน อุณหภูมิการยอม  สารชวยติดสี 

และอื่น ๆ ที่มีตอคุณภาพของการยอม ความสม่ําเสมอของสียอม การติดช้ินงาน และเฉดสี (โครงการใหม 

ดําเนินการป 2565-2566) 
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 โครงการท่ี 13 การวิจัยและพัฒนาวิธีการเตรียมผงสียอมจากพืช โดยวิธีการสกัดสียอมธรรมชาติเพ่ือ

ใชในงานศิลปหัตถกรรมไทย เปนโครงการใหมป 2566 เพื่อใหเกิดการวิจัยและทดลองวิธีการสกัดและ

การเตรียมผงสียอมจากพืชที่ผานการคัดเลือก โดยศึกษาวิธีการสกัดและกระบวนการในการเตรียมผงสี

ยอม ตลอดจนคุณภาพของผงสียอมธรรมชาติที่ไดตอคุณภาพการยอมสีงานศิลปหัตถกรรมไทย (โครงการ

ใหม ดําเนินการป 2566) 

 โครงการท่ี 14 การจัดเก็บองคความรูดานสียอมธรรมชาติสําหรับงานศิลปหัตถกรรมไทย เปนโครงการ

ใหมในป 2565 เน่ืองดวยเปนโครงการต้ังตนในการสรางศูนยความเปนเลิศดานสียอมหัตถกรรมไทย โดย

จะเริ่มจากการรวบรวม องคความรูดานสียอมธรรมชาติสําหรับงานหัตถกรรมไทย สามารถใชเปนขอมูลใน

การวิจัยและพัฒนากระบวนการยอมสีดวยวัตถุดิบจากธรรมชาติ รวมถึง จัดทําภูมิศาสตรการยอมสี

ธรรมชาติ ที่ระบุวัสดุยอมสี ภูมิปญญาในการยอม และองคประกอบอื่นๆ ที่สําคัญ (โครงการใหม 

ดําเนินการป 2565-2566) 

กลยุทธท่ี 2.2 การสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

กลยุทธที่ 2.2 การสงเสรมิและพัฒนาผลติภัณฑและบรรจุภัณฑ นอกจากน้ีแลว ในสวนการดําเนินงานเพื่อที่จะ

สรางสรรคนวัตศิลปใหกับผลิตภัณฑ และการออกแบบบรรจุภัณฑใหมีความนาสนใจ กิจกรรมในการดําเนินงาน

ควรมีทั้งการสรรหาแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ รวมทั้งถายทอดใหบุคคลที่สนใจดวย โดยสนับสนุนใหมี

โครงการภายใตกลยุทธดังกลาวจํานวน 1 โครงการ โดยเปนโครงการที่ดําเนินการตอเน่ืองมาจากแผนปฏิบัติการป 

2564 จํานวน 1 โครงการ ไดแก 

 โครงการท่ี 15 การสงเสริมการสรางสรรคผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ (SACICT Award) เปนโครงการ

เพื่อตอยอดองคความรูด้ังเดิมสูการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมแบบด้ังเดิมสูงานนวัตศิลปรวมสมัยที่

ตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมปจจุบัน  และสรางแรงบันดาลใจใหคนรุนใหม

ในการใชความคิดสรางสรรคผลิตผลงานนวัตศิลปบนรากฐานขององคความรู และภูมิปญญาด้ังเดิมของ

ไทยและของงานศิลปหัตถกรรมไทย โดยสามารถพัฒนาในรูปแบบการประกวดวงกวาง การพัฒนาและ

ออกแบบผลิตภัณฑใหตอบโจทยยุค New Normal (โครงการตอเน่ือง)            
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กลยุทธท่ี 2.3 การพัฒนาทักษะการประกอบการแกชางศิลปหัตถกรรมไทย 

กลยุทธที่ 2.3 การพัฒนาทักษะการประกอบการแกชางศิลปหัตถกรรมไทย เน่ืองจากผูประกอบการใน

กลุมธุรกิจศิลปหตัถกรรม มักยังมีทักษะในการบริหารจดัการธุรกิจไมรอบดาน รวมถึงอาจยังขาดความรูความเขาใจ

อยางเปนระบบ ดังน้ัน โครงการภายใตกลยุทธน้ีจึงควรเปนลักษณะการจัดอบรมทักษะการประกอบการในดาน 

ตาง ๆ เชน การเงิน การบริหารตนทุน การตลาดชองทางใหม เปนตน เพื่อสรางศักยภาพใหแก ครูศิลปฯ ครูชางฯ 

ทายาทฯ ผูประกอบการในสาขาศิลปหัตถกรรมไทย โดยสนับสนุนใหมีโครงการภายใตกลยุทธดังกลาวจํานวน 2 

โครงการ โดยเปนโครงการที่ดําเนินการตอเน่ืองมาจากแผนปฏิบัติการป 2564 จํานวน 1 โครงการ และโครงการ

ใหมป 2565 จํานวน 1 โครงการ ไดแก 

 โครงการท่ี 16 การยกระดับศักยภาพชางศิลปหัตถกรรมไทยและชางฝมือ เปนโครงการสงเสริมใหมี

กระบวนการถายทอดองคความรูและประสบการณดานงานศิลปหัตถกรรมและงานศิลปหัตถกรรม

หัตถกรรมใหกับชางศิลปหัตถกรรมและเครือขายชางฝมือ และพัฒนาความรู เทคนิคและทักษะในดาน

ตางๆ ทั้งดานความคิด เทคนิค รูปแบบและการประยุกตใชวัสดุใหมๆ  หรือวัสดุทดแทนในการสรางสรรค

งานศิลปหัตถกรรม (โครงการตอเน่ือง) 

 โครงการท่ี 17 การพัฒนายกระดับศักยภาพดานการประกอบการชางศิลปหัตถกรรมไทย เปนโครงการ

ใหมในป 2565 เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบการในดานตาง ๆ  เชน การเงิน การบริหารตนทุน การตลาด

ชองทางใหม เปนตน เพื่อสรางศักยภาพใหแก ครูศิลปฯ ครูชางฯ ทายาทฯ ผูประกอบการในสาขา

ศิลปหัตถกรรมไทย (โครงการใหม ดําเนินการป 2565-2566) 

กลยุทธท่ี 2.4 การสงเสริมสนับสนุนดานทรัพยสินทางปญญา 

กลยุทธที่ 2.4 การสงเสริมสนับสนุนดานทรัพยสินทางปญญา การจัดการดานทรัพยสินทางปญญาทั้งการ

จดสิทธิบัตร การสรางความรวมมือในการใชสิทธิบัตรรวมกัน เปนปญหาสําคัญของผูประกอบการ ดังน้ัน โครงการ

สงเสริมการตระหนักและใชประโยชนของทรัพยสินทางปญญาของผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรม ที่มุงเนนการถายทอด

วิธีการจดสิทธิบัตร รวมทั้งการสนับสนุนใหมีการจดสิทธิบัตร จึงเปนโครงการที่สําคัญและควรเรงใหมีการ

ดําเนินการในป 2565 โดยสนับสนุนใหมีโครงการภายใตกลยุทธดังกลาวจํานวน 1 โครงการ โดยเปนโครงการที่

ดําเนินการตอเน่ืองมาจากแผนปฏิบัติการป 2564 และมีการปรับตัวช้ีวัดในป 2565 จํานวน 1 โครงการ ไดแก 
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 โครงการท่ี 18 การสงเสริมการตระหนักและใชประโยชนของทรัพยสินทางปญญาของผลิตภัณฑ

ศิลปหัตถกรรม เปนโครงการเพื่อใหเกิดการนําผลงานทรัพยสินทางปญญานําไปใชประโยชนในเชิง

พาณิชย และกระตุนใหตระหนักในการปกปองสทิธิในทรพัยสินทางปญญา (โครงการตอเน่ือง ปรับรูปแบบ

กิจกรรมและตัวช้ีวัด) 

กลยุทธทั้งสี่จากยุทธศาสตรจะแสดงใหเห็นภาพรางโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดําเนินภายใตกลยุทธได 

อยางไรก็ดี การดําเนินการงานของยุทธศาสตรจาํเปนตองมีเปาหมายสิ้นสดุของแผนยุทธศาสตร รวมทั้งตัวช้ีวัดหลัก

ในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อใหเกิดการวางแผนที่ครอบคลุม ที่ปรึกษาไดมีการกําหนดตัวช้ีวัดหลัก

ของยุทธศาสตร ดังแสดง 

เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 2 : สศท. เปนหนวยงานหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทย ผานการยกระดับ

ผูประกอบการ และถายทอดองคความรูดานมาตรฐานสงออก 

ตัวชี้วัดหลักของยุทธศาสตรท่ี 2: G3 จํานวนผูประกอบการศิลปหัตถกรรมหรือชุมชนเรียนรูงานศิลปหัตถกรรม 

ไดรับยกระดับการผลิตงานศิลปะหัตกรรมใหมปีระสิทธิภาพ หรือไดรบัถายทอด

องคความรูเพือ่พัฒนา/แกปญหาในการผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทย จํานวนไม

นอยกวา 25 ราย (เศรษฐกจิ) 

 : G4 องคความรูดานมาตรฐานสินคาหัตถกรรมเพือ่การสงออก ที่สามารถวัด

วิเคราะหไดดวยหองปฏิบัติการมาตรฐาน ไมนอยกวา 5 รายการ (เศรษฐกิจ) 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 สืบสาน สงเสริมคุณคา และเผยแพรภูมิปญญางานศิลปหัตถกรรมไทย 

ทิศทาง 

ยุทธศาสตรที่ 3 มุงเนนใหทาง สศท. เปนศูนยกลางทางดานองคความรูและการเรียนรูศิลปหัตถกรรมไทย 

มุงเนนการดําเนินการโดยอาศัยการรวบรวมองคความรูดานศิลปหัตถกรรมไทย ประสานรอยเรียงไปในทิศทาง

เดียวกับหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของตาง ๆ โดย สศท. ดําเนินการประสานและเช่ือมโยงการดําเนินงาน/กิจกรรมที่

แตละหนวยงานมีความเช่ียวชาญ และสนับสนุนการดําเนินงาน/กิจกรรมที่ยังขาดผูดําเนินการ เพื่อใหเกิดการ    

สืบสาน สงเสริมคุณคา และเผยแพรภูมิปญญาไทย 

กิจกรรมที่สําคัญในยุทธศาสตรที่ 3 จะเปนการพัฒนารูปแบบการเรียนรูที่เกิดข้ึนใหมจากองคความรูดาน

ศิลปหัตถกรรมของไทยที่ถูกรวบรวมมาชานาน โดยมีกลุมเปาหมายจะมีทั้งครูศิลปฯ ครูชางฯ ทายาทฯ เครือขาย

พันธมิตร ผูประกอบการ และผูที่สนใจ นอกจากน้ีแลว การใหความสําคัญกับผูสืบทอดงานศิลปหัตถกรรมไทย ทั้ง

การสงเสริมและพัฒนาใหมีทักษะความรูที่ดีมากข้ึน ยกยองเชิงชูผูที่มีความรูความสามารถ รวมทั้งแนวทางในการ

ถายทอดใหกับคนรุนใหม/บุคคลทีส่นใจ ก็จะเปนการดําเนินงานเพื่อสบืสาน สงเสริมคุณคา และเผยแพรภูมิปญญา

งานศิลปหัตถกรรมไทย อีกทั้งการรวบรวมพันธมิตรในระดับตาง ๆ  เพื่อสรางเครอืขายในการสบืสานคุณคาแหงงาน

ศิลปหัตถกรรมไทย จะเปนปจจัยสําคัญที่สงเสริมความย่ังยืนของภูมิปญญาศิลปหัตถกรรมไทยได 

ดังน้ัน แนวทางในการดําเนินงานในยุทธศาสตรที่ 3 จะมีการดําเนินงานในลักษณะที่ตอเน่ืองมาจาก

โครงการในอดีต แตในปจจุบันจะเนนการระบุเปาหมาย การขยายผลลัพธ รวมถึงการสงเสริมใหเกิดความรูและ

ความเขาใจในศิลปหัตถกรรมไทยเพิ่มมากข้ึน 

จากแนวคิดขางตนทาง สศท. สามารถนํามาพิจารณาจําแนกมาเปนกลยุทธ (Strategy) ภายใตยุทธศาสตร

ทั้งหมด 3 กลยุทธ สําคัญ ไดแก 

กลยุทธท่ี 3.1 การเผยแพรคุณคาแหงงานศิลปหัตถกรรมไทย และสรางฐานการเรียนรูอยางมีนวัตกรรม 

กลยุทธที่ 3.1 การเผยแพรคุณคาแหงงานศิลปหัตถกรรมไทย และสรางฐานการเรียนรูอยางมีนวัตกรรม 

เปนกลยุทธเพื่อดําเนินโครงการที่ดําเนินตอเน่ืองมาเปนระยะเวลาหน่ึง มีเปาหมายที่จะดําเนินการในสวนการเก็บ

รวบรวมองคความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมซึ่งสรางสรรคโดยครูศิลปของแผนดิน ครูชางศิลปหัตถกรรม 

และทายาทชางศิลปหัตถกรรม โดยสามารถรวบรวมเปนแผนที่ศิลปหัตถกรรมของประเทศได รวมถึงการสรางเปน

แหลงเรียนรูรปูแบบออนไลนเพื่อเผยแพรแกผูที่สนใจดวย โดยสนับสนุนใหมีโครงการภายใตกลยุทธดังกลาวจํานวน 

3 โครงการ โดยเปนโครงการที่ดําเนินการตอเน่ืองมาจากแผนปฏิบัติการป 2564 และมีการปรับตัวช้ีวัดในป 2565 

จํานวน 2 โครงการ และเปนโครงการที่ทําตอเน่ือง จํานวน 1 โครงการ ไดแก 
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 โครงการท่ี 19 การพัฒนาฐานขอมูลองคความรูและเผยแพรองคความรูงานศิลปหัตถกรรม เปน

โครงการเพื่อใหองคกรเปนศูนยกลางองคความรูดานหัตถศิลป (Arts and Crafts Knowledge Center ) 

เพื่อการเรียนรูตลอดชีพ (Lifetime learning) โดยนําองคความรูที่เก็บรวบรวมมาถายทอดในรูปแบบที่

นาสนใจแกกลุมผูสนใจ รวมถึงหนวยงานการศึกษา (โครงการตอเน่ือง ปรับรูปแบบกิจกรรม) 

 โครงการท่ี 20 การเผยแพรคุณคาแหงงานศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อสรางความตระหนักใหทุกภาคสวน 

และกระตุนการมีสวนรวมในการดูแล อนุรักษ สืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทย รวมทั้งเผยแพร

ประชาสัมพันธเชิงรุก สรางการรับรูบทบาทการดําเนินงานของ สศท. ใหเปนที่รูจักมากย่ิงข้ึน และสราง

ความสัมพันธระหวางหนวยงานกับสื่อภายนอก (โครงการตอเน่ือง ปรับรูปแบบกิจกรรม) 

 โครงการท่ี 21 การพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือการตลาดเชิงรุก เปนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรม

ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตปจจุบนั (Reality; SACICT Concept) เพื่อเสริมสรางใหเกิดเครือขายความรวมมือ

ระหวาง ผูซื้อ นักออกแบบ ผูผลิต และนักออกแบบในการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมสูเชิงพาณิชย พัฒนา

ตนแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ จากแรงบันดาลใจของภูมิปญญาทองถ่ินหรือวัสดุทองถ่ิน ในรูปแบบ

ผลิตภัณฑที่มีความทันสมัย สามารถตอยอดเชิงพาณิชยได (โครงการตอเน่ือง) 

กลยุทธท่ี 3.2 การสืบทอดงานศิลปหัตถกรรมไทยสูคนรุนใหม 

กลยุทธที่ 3.2 การสืบทอดงานศิลปหัตถกรรมไทยสูคนรุนใหม เปนกลยุทธเพื่อสรางตนแบบของผูสืบทอด

ศิลปหัตถกรรมไทยที่โดดเดน และมุงนําประสบการณการพัฒนาตนเองของผูสืบทอดมาสรางเปนแหลงเรียนรูและ

ถายทอดใหบุคคลที่สนใจตอไป โดยสนับสนุนใหมีโครงการภายใตกลยุทธดังกลาวจํานวน 1 โครงการ โดยเปน

โครงการที่ดําเนินการตอเน่ืองมาจากแผนปฏิบัติการป 2564 และมีการปรับตัวช้ีวัดในป 2566 จํานวน 1 โครงการ 

ไดแก 

 โครงการท่ี 22 การเชิดชูยกยองผูทํางานศิลปหัตถกรรมไทยเผยแพรตอกลุมคนทุกวัย เปนโครงการที่

การเชิดชูกลุมคนทุกวัย สืบสาน รักษางานศิลปหัตถกรรมไทยหรือนําภูมิปญญาด้ังเดิมมาปรับประยุกต

สรางสรรค พัฒนาตอยอดสูความย่ังยืน (โครงการตอเน่ือง ปรับรูปแบบกิจกรรมป 2566) 
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กลยุทธท่ี 3.3 การสรางการรับรูผูทํางานศิลปหัตถกรรมไทย 

กลยุทธที่ 3.3 การสรางการรับรูผูทํางานศิลปหัตถกรรมไทย สําหรับยุทธศาสตรที่ 3 น้ันจะมีองคความรู

และผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมเดิมที่หลากหลาย ดังน้ัน หากสามารถนําผลิตภัณฑที่มีอยูเดิม มาตอยอดเพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑจากองคความรูที่มี หรือการสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป จะทําใหไดผลงานที่มีคุณคาและ

ประจักษถึงการทํางานของผูทํางานศิลปหัตถกรรมไทยเพิ่มมากข้ึน โดยสนับสนุนใหมีโครงการภายใตกลยุทธ

ดังกลาวจํานวน 2 โครงการ โดยเปนโครงการตอเน่ือง จํานวน 1 โครงการ โครงการใหมป 2565 จํานวน 1 

โครงการ ไดแก 

 โครงการท่ี 23 การสืบสานคุณคางานศิลปหัตถกรรม เปนกิจกรรมการจัดประชุมสมาชิกและสราง

เครือขายเช่ือมโยงงานศิลปหัตถกรรม (โครงการตอเน่ือง) 

 โครงการท่ี 24 การปรับปรุงอาคารสถานท่ีเพ่ือรองรับพันธกิจใหม เปนโครงการที่มุงหมายใหเกิดการ

ดําเนินงานในป 2566 แตจะมีการวางแผนและออกแบบปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อรองรับพันธกิจใหมใน

ป 2565 โดยจะมีการพัฒนาและออกแบบรวมกันของผูที่มีสวนเกี่ยวของ (โครงการใหม ดําเนินการป 

2565-2566) 

กลยุทธทั้งสามจากยุทธศาสตรจะแสดงใหเห็นภาพรางโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดําเนินภายใตกลยุทธ

ได อยางไรก็ดี การดําเนินการงานของยุทธศาสตรจําเปนตองมีเปาหมายสิ้นสุดของแผนยุทธศาสตร รวมทั้งตัวช้ีวัด

หลักในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อใหเกิดการวางแผนที่ครอบคลุม ที่ปรึกษาไดมีการกําหนดตัวช้ีวัด

หลักของยุทธศาสตร ดังแสดง 

เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 3 : สศท. เปนศูนยกลางแหลงเรียนรูในการอนุรักษสืบสานศิลปหัตถกรรมไทย และเปนที่

รูจักในวงกวาง 

ตัวชี้วัดหลักของยุทธศาสตรท่ี 3: G5 ระดับการรบัรูคุณคาแหงงานศิลปหัตถกรรมอยางนอยหน่ึงชองทาง มีคา          

ไมนอยกวารอยละ 70 (สังคม/วัฒนธรรม) 

 : G6 องคกรมีความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการทําแนวทางการพฒันา

หลักสูตรศิลปหัตถกรรมอยางนอย 1 หลกัสูตร (สงัคม) 

 : G7 องคกรมีการเชิดชูชางหัตถกรรมและผูสืบทอด หรือคนรุนใหมที่ทํางาน

หัตถกรรมและมีแนวคิดประยุกตไมนอยกวา 50 คน (วัฒนธรรม) 
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ยุทธศาสตรท่ี 4  การยกระดับองคกรสูความเปนเลิศ 

ทิศทาง 

ยุทธศาสตรที่ 4 มุงเนนในการพัฒนาองคกร สศท. ใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

เพิ่มข้ึน ลดระยะเวลา ตนทุน และงบประมาณของการดําเนินงานดานตาง ๆ และใหสามารถดําเนินโครงการและ

กิจกรรมเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคในการจัดต้ังองคกร รวมถึงสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สวนรวมในฐานะที่เปนองคกรของรัฐ โดยควรมีการปรับปรุงโครงสรางองคกรและกระบวนการทํางานใหเหมาะสม 

และมีการพัฒนาศักยภาพดานบุคลากรใหสามารถรองรับการทํางานตามภารกิจตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สําหรับการพัฒนาบุคลากรของ สศท. อันเปนกลุมพนักงาน เจาหนาที่ และผูที่เกี่ยวของภายใตการ

ดําเนินงานขององคกร ใหมีแนวทางในการพัฒนาอาชีพ และคาตอบแทนที่เหมาะสม การปรับโครงการและ

กิจกรรมใหสอดคลองกับโครงสรางองคกรรูปแบบใหม มีความสามารถในการทํากิจกรรมเชิงรุกมากข้ึน รวมทั้งการ

ทํางานที่สรางความสุขในพื้นที่การทํางานดวย  

นอกจากน้ี ในยุทธศาสตรน้ียังคงเนนการปรับปรุงการบริหารจัดการงบประมาณรายไดและคาใชจายของ

องคกรเพื่อใหเกิดผลงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีการใชเงินงบประมาณอยางคุมคา และเหมาะสม ดําเนินธุรกิจ

ที่สอดคลองไปในทิศทางเดียวกับนโยบายรัฐบาล 

จากแนวคิดขางตนทาง สศท. สามารถนํามาพิจารณาจําแนกมาเปนกลยุทธ (Strategy) ภายใตยุทธศาสตร

ทั้งหมด 3 กลยุทธ สําคัญ ไดแก 

กลยุทธท่ี 4.1 การบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือยกระดับความเปนมืออาชีพ 

กลยุทธที่ 4.1 การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อยกระดับความเปนมืออาชีพ เปนกลยุทธที่เนนการพัฒนา

ของบุคลากรภายในองคกร ใหมีความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดีในการทํางาน  และมีพฤติกรรมในการทํางานให

สอดคลองกับความตองการขององคกร ไดรับการพัฒนาตามขีดความสามารถทั้งในสวนการอบรมและเสริมสราง

ศักยภาพในหลักสูตรตางๆ  และการพัฒนาดานอื่น ๆ การอบรมใหความรูทางดานดิจิทัล และพัฒนาบุคลากรใน

การใชงานระบบสารสนเทศ รวมทั้งการอบรมการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแผนปฏิบัติการปองกัน 

ปราบปรามการทุจริตสําหรับดําเนินงานภายในอยางเหมาะสม โดยสนับสนุนใหมีโครงการภายใตกลยุทธดังกลาว

จํานวน 1 โครงการ โดยเปนโครงการที่มีการปรับเปลี่ยนแผนงานมาจากการรอปรับโครงสรางองคกร 1 โครงการ 

ไดแก 
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 โครงการท่ี 25 การยกระดับความเปนมืออาชีพดานทรัพยากรบุคคล เปนโครงการเพื่อพัฒนาระบบการ

บริการทรัพยากรบุคคลใหสามารถรองรับความตองการขององคกรและสามารถรองรับการแขงขันจาก

ปจจัยภายนอก และยกระดับทักษะดานดิจิตอลใหแกบุคลากรอยางเหมาะสม การจัดกิจกรรมการอบรม

ใหความรูทางดานดิจิทัล และพัฒนาบุคลากรในการใชงานระบบสารสนเทศ รวมทั้งการอบรมการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม ตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทจุรติสําหรับดําเนินงานภายใน (โครงการ

ตอเน่ือง รอปรับรูปแบบกิจกรรมตามโครงสรางองคกร) 

กลยุทธท่ี 4.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเขาสูสํานักงานดิจิทัล 

กลยุทธที่ 4.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเขาสูสํานักงานดิจิทัล  เปนโครงการที่ให

ความสําคัญกับการดําเนินการดานเทคโนโลยีและขอมูลสวนบุคคล ทั้งการหาแนวทางการปองกันความเสี่ยงดาน 

ไซเบอร ลดความเสี่ยงดานไซเบอรใหอยูในระดับที่ยอมรับได หรือกิจกรรมเพื่อถายทอดความรูเกี่ยวกับกฎหมาย

ขอมูลสวนบุคคลแกพนักงานเปาหมาย และสรางความตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน จากการละเมิดกฎหมาย 

และสามารถสรางแนวทางในการปฏิบัติการที่ดีเพื่อรักษาขอมูลสวนบุคคลมิใหเกิดการรั่วไหล  โดยสนับสนุนใหมี

โครงการภายใตกลยุทธดังกลาวจํานวน 1 โครงการ เปนโครงการที่ดําเนินงานตอเน่ืองมากจากป 2564 จํานวน 1 

โครงการ ไดแก 

 โครงการท่ี 26 โครงการพัฒนาระบบสํานักงานสูองคกรดิจิทัล เปนโครงการที่ใหความสําคัญทั้งในดาน

การประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัยทางไซเบอร ซึ่งจะดําเนินการจัดเตรียมเอกสารและบุคคลากร

ในการประเมินความเสี่ยงดานไซเบอร ประเมินความเสี่ยงดานไซเบอร และเสนอแนะแนวทางปองกัน

ความเสี่ยงที่เกิดข้ึน รวมถึงการใหความสําคัญกับการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บ 

และรักษาขอมูลสวนบุคคล และการจัดทําแผนการรับมือ กรณีการรั่วไหลหรือละเมิดขอมูลสวนบุคคล ซึ่ง

จะดําเนินการจัดทําการอบรมกฎหมายขอมูลสวนบุคคลใหกับพนักงาน ระบบปฏิบัติการที่อาจทําใหเกิด

ความเสี่ยง/การรั่วไหลของขอมูลสวนบุคคลได และจัดทําแนวทางการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยใน

การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล รวมทั้งเสนอแนะแผนการรับมือในกรณีที่เกดิปญหาดานการละเมิดขอมูลสวน

บุคคล (โครงการตอเน่ือง) 

กลยุทธท่ี 4.3 การพัฒนาระบบคุณภาพท่ัวท้ังองคกร และการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

กลยุทธที่ 4.3 การพัฒนาระบบคุณภาพทั่วทั้งองคกร และการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหการดําเนินงาน

มีความสอดคลองกับการปรังโครงสรางองคกรรูปแบบใหม ดังน้ัน การพัฒนาระบบคุณภาพทั่วทั้งองคกร และการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี จึงมีความจําเปนอยางมาก การเก็บรวบรวมผลลัพธของการดําเนินงานทั้งในดานการประเมิน

ความเสี่ยงตามมาตรฐาน ERM 2017 และ COSO 2013 การดําเนินงานเพื่อสามารถบรรลุเปาหมายการประเมิน
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คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ การประเมินการพัฒนาการดําเนินงานตาม 

PMQA การขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 วามีความเหมาะสมในดานการสรางความพึงพอใจกับภาค

สวนตาง ๆ หรือไม รวมทั้งการประเมินคาเชิงเศรษฐกิจ การสรางเครือขายความรวมมือในการสงเสริม สนับสนุน 

งานศิลปหัตถกรรมไทย และหนวยงานภายนอก จากการดําเนินงานของ สศท. เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง

องคกรในอนาคตไดอยางเหมาะสม โดยสนับสนุนใหมีโครงการภายใตกลยุทธดังกลาวจํานวน 2 โครงการ เปน

โครงการที่ดําเนินงานตอเน่ืองมาจากป 2564 จํานวน 2 โครงการ ไดแก 

 โครงการท่ี 27 โครงการพัฒนาระบบและการใหบริการบรรลุการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เปนโครงการ

เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพทั่วทั้งองคกร และการกํากับดูแลกิจการที่ดีกิจกรรมจางที่ปรึกษาสํารวจความ  

พึงพอใจ และประเมินคาเชิงเศรษฐกิจ สํารวจความพึงพอใจ และประเมินคาเชิงเศรษฐกิจ จากการ

ดําเนินงานของ สศท. (โครงการตอเน่ือง) 

 โครงการท่ี 28 การสงเสริม สนับสนุนการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เปนโครงการเพื่อ

ดําเนินกิจกรรมจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานภายนอก (MOU) เปนโครงการแสวงหา

พันธมิตรและดําเนินการตามขอตกลงความรวมมืออยางตอเน่ือง และดําเนินการจัดทําบันทึกขอตกลง

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของโครงการอื่น (โครงการตอเน่ืองเพื่อ

สนับสนุนโครงการอื่น)  

กลยุทธทั้งสามจากยุทธศาสตรจะแสดงใหเห็นภาพรางโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดําเนินภายใตกลยุทธ

ได อยางไรก็ดี การดําเนินการงานของยุทธศาสตรจําเปนตองมีเปาหมายสิ้นสุดของแผนยุทธศาสตร รวมทั้งตัวช้ีวัด

หลักในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อใหเกิดการวางแผนที่ครอบคลุม ที่ปรึกษาไดมีการกําหนดตัวช้ีวัด

หลักของยุทธศาสตร ดังแสดง 

เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 4 : สศท. เปนองคกรที่ไดรับการยอมรับจากหนวยงานภายนอกเกี่ยวกับการบริหารงาน

องคกรรูปแบบใหม 

ตัวชี้วัดหลักของยุทธศาสตรท่ี 4 : G8 ไดรับการรบัรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (สังคม) 

 : G9 ผล คาคะแนน ITA ไมนอยกวารอยละ 85 (สังคม/วัฒนธรรม) 

 : G10 ผลคะแนน PMQA เปนไปตามเกณฑการประเมินองคการมหาชนของ          

 ก.พ.ร. (สังคม/วัฒนธรรม) 
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เปาหมายป  2565 

สําหรับการจัดทาํแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยไดกําหนดเปาหมายในป 2565 ดังน้ี 

1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพรผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทยในรูปแบบ AR หรือ VR 

2. มูลคาการจัดจําหนายศิลปหัตถกรรมไทยผานระบบ E-commerce ไมนอยกวา 2,000,000 บาทตอป 

3. มูลคาการจัดจําหนายศิลปหัตถกรรมไทยในงานจัดแสดงสินคา ไมนอยกวา 170,000,000 บาทตอป 

4. ผูประกอบการในและตางประเทศจับคูดําเนินธุรกิจ ไมนอยกวา 5 รายตอป 

5. ชุมชนผูผลิตศิลปหัตถกรรมไทยไดรับการพัฒนา เผยแพร และรวมออกงานจัดแสดงสินคากับ สศท.หรือ

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จํานวนไมนอยกวา 2 ชุมชน 

6. ชุมชนหัตถกรรมพัฒนาหรือกลุมผูผลิตงานศิลปหัตถกรรม ไมนอยกวา 8 กลุม ไดรับการยกระดับการผลิต

งานศิลปหัตกรรมใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

7. องคความรูดานมาตรฐานสินคาหัตถกรรมเพื่อการสงออก ที่สามารถวัดวิเคราะหไดดวยหองปฏิบัติการ

มาตรฐาน ไมนอยกวา 5 รายการ 

8. ระดับการรับรูคุณคาแหงงานศิลปหัตถกรรมผานสื่อประเภทใดประเภทหน่ึงไมนอยกวา รอยละ 60 

9. สามารถพัฒนาแนวทางเพื่อตอยอดการทําหลักสูตรรวมกับสถาบันการศึกษาอยางนอย 1 แนวทาง 

10. จํานวนผูไดรับการเชิดชูชางหัตถกรรมและผูสืบทอด ไมนอยกวา 25 คนตอป 

11. ดําเนินการตามแผนพัฒนามาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 

12. ผลคะแนน ITA ไมนอยกวารอยละ 85 

13. ผลคะแนน PMQA เปนไปตามเกณฑการประเมินองคการมหาชนของ ก.พ.ร. 
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สรุปแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจําป พ.ศ. 2565 

ในสวนการวิเคราะหแผนปฏิบัติการระยะ 3 ป พ.ศ. 2563-2565 สวนเพิ่มป พ.ศ. 2566 (ฉบับทบทวน/

ปรับปรุง) งานวิจัยน้ีจะทําการวิเคราะหแผนปฏิบัติการที่ สศท. ที่ไดดําเนินการและวางแผนในชวงที่ผานมา จาก

การวิเคราะหแผนปฏิบัติการและตัวช้ีวัด พบวา มีตัวช้ีวัดบางประการมีความเหมาะสม นาสนใจ และยังสอดคลอง

กับแผนยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 แผนโนบายรัฐป พ.ศ. 2564 และยังสอดคลองกับการ

ประเมินองคกรในกรอบการประเมินองคการมหาชน และเกณฑการคัดเลือกองคการมหาชนดีเดน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 และการประเมินสถานะหนวยงานภาครัฐ ในการเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) มี

ความเหมาะสมในการปฏิบัติการอยางตอเน่ือง  

สําหรับงบของแผนปฏิบัติการประมาณประจําป 2565 ที่ประกอบดวย 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ ซึ่งไดแก 

คาใชจายบุคลากร 2) แผนงานพื้นฐาน ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ซึ่งไดแก คาใชจายดําเนินงาน

ทั่วไป (คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และสาธารณูปโภค) และคาครุภัณฑ (รายจายลงทุนเพื่อการดําเนินงานตามปกติ) 

รวมทั้งแผนงานยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ซึ่งไดแก แผนปฏิบัติติการประจําป 2565 ทั้ง 

4 ยุทธศาสตร (ยุทธศาสตรที่ 1 การตลาดบูรณาการงานศิลปหัตถกรรมไทย/ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนา

ผูประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยและผลิตภัณฑ/ยุทธศาสตรที่ 3 สืบสาน สงเสริมคุณคา และเผยแพรภูมิปญญา

งานศิลปหัตถกรรมไทย/ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับองคกรสูความเปนเลิศ) เน่ืองจากรายละเอียดโครงการและ

กิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดภายในป 2565 สามารถนําเสนอไดเปน 2 สวนไดแก  

o รายละเอียดแผนปฏิบัติการป 2565 ที่ย่ืนเสนอตอกรรมมาธิการ จํานวน 18 โครงการ 

o รายละเอียดแผนปฏิบัติการป 2565 ที่ควรเพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับบริบทของวัตถุประสงคการจัดต้ัง 

(มาตรา 8) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และระบุในแผนปฏิบัติการ

ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 สวนเพิ่มป พ.ศ. 2566 จํานวน 7 โครงการ 

ดังน้ันจึงสามารถวิเคราะหงบประมาณ ใน 2 สวน ไดเชนกัน 

1) งบประมาณของแผนปฏิบัติการป 2565 ที่ย่ืนเสนอตอกรรมมาธิการ จํานวน 18 โครงการ จะตองใช

งบประมาณทั้งสิ้น 220,349,100 บาท (จัดสรรเบื้องตน(เขากรรมาธิการ)) แบงเปน 

 รายจายประจําป จํานวน 171,849,100 บาท 

 เงินทุนองคกร จํานวน 48,500,000 บาท  

2) งบประมาณแผนปฏิบัติการป 2565 ที่ควรเพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับบริบทของวัตถุประสงคการจัดต้ัง 

(มาตรา 8) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และระบุในแผนปฏิบัติการ



 

32 | P a g e  

 

ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 สวนเพิ่มป พ.ศ. 2566 จํานวน 7 โครงการ จะตองใชงบประมาณทั้งสิ้น 

7,200,000 บาท แบงเปน 

1) เงินทุนองคกรเพิ่มเติมสําหรับโครงการใหมจํานวน 7,200,000 บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 227,549,100 บาท สามารถแยกวิเคราะหตามประเภทรายจายไดดังแผนภาพ 

 
ภาพท่ี 5 สัดสวนรายจายของแผนปฏิบัติการ ป 2565 

ที่มา: ประมวลจากเอกสารกรอบวงเงินงบประมาณเตรียมชี้แจงคณะกรรมาธิการพิจารณาราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ        

พ.ศ. 2565 ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) และโครงการเพ่ิมเติมในแผนปฏิบัติการป 2565 

ภาพรวมงบประมาณทั้งหมดจะพบวา คาใชจายบุคลากร คาดวาจะใชงบประมาณเปนสัดสวนรอยละ 22 

ของงบประมาณทั้งหมด คาใชจายดําเนินการทั่วไป คาดวาจะใชงบประมาณเปนสัดสวนรอยละ 20 ของ

งบประมาณทั้งหมดคาใชจายครุภัณฑ คาดวาจะใชงบประมาณเปนสัดสวนรอยละ 1 ของงบประมาณทั้งหมดและ

คาใชจายดําเนินการ ตามแผนงานยุทธศาสตรคาดวาจะใชงบประมาณเปนสัดสวนรอยละ 57 ของงบประมาณ

ทั้งหมด  

เมื่อพิจารณาเฉพาะในสวนคาใชจายดําเนินการ ตามแผนงานโครงการ ประจําป พ.ศ. 2565 จําแนกตาม

ยุทธศาสตร จะไดภาพขางตนสามารถจําแนกสัดสวนรายจายของแผนปฏิบัติการ กลาวคือ ยุทธศาสตรที่ 1 คาดวา

จะใชงบประมาณเปนสัดสวนรอยละ 46 ของคาใชจายดําเนินการ ตามแผนงานโครงการทั้งหมด ยุทธศาสตรที่ 2 

คาดวาจะใชงบประมาณเปนสัดสวนรอยละ 17 ของ คาใชจายดําเนินการ ตามแผนงานโครงการทั้งหมด 

ยุทธศาสตรที่ 3 คาดวาจะใชงบประมาณเปนสัดสวนรอยละ 31 ของ คาใชจายดําเนินการ ตามแผนงานโครงการ

คาใชจายบุคคลากร
22%

คาใชจายดําเนินงาน
ทั่วไป (คาตอบแทน ใช

สอย วัสดุ และ
สาธารณูปโภค)

20%

คาครุภัณฑ (รายจาย
ลงทุนเพื่อการ

ดําเนินงานตามปกต)ิ
1%

แผนงานยุทธศาสตร
ดานการสราง

ความสามารถในการ
แขงขัน
57%
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ทั้งหมด และยุทธศาสตรที่ 4 คาดวาจะใชงบประมาณเปนสัดสวนรอยละ 6 ของ คาใชจายดําเนินการ ตามแผนงาน

โครงการทั้งหมด 

ภาพท่ี 6 สัดสวนคาใชจายดําเนินการ ตามแผนงานโครงการ ประจําป พ.ศ. 2565 

จําแนกตามยุทธศาสตร 

ที่มา: ประมวลจากเอกสารกรอบวงเงินงบประมาณเตรียมชี้แจงคณะกรรมาธิการพิจารณาราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ         

พ.ศ. 2565 ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) และโครงการเพ่ิมเติมในแผนปฏิบัติการป 2565 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 1  
การตลาดบูรณาการงาน

ศิลปหัตถกรรมไทย
46%

ยุทธศาสตรที่ 
2  การพัฒนา
ผูประกอบการ
ศิลปหัตถกรรม

ไทยและ
ผลิตภัณฑ

17%

ยุทธศาสตรที่ 3 สืบสาน 
สงเสริมคุณคา และ

เผยแพรภูมิปญญางาน
ศิลปหัตถกรรมไทย

31%

ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ยกระดับองคกรสูความ

เปนเลิศ 
6%
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ขอเสนอแนะแนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏบิัติ 

 นอกจากการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการแลว สิ่งที่จําเปนอีกประการหน่ึง คือ กระบวนการ

ในการนําไปสูการปฏิบัติจริง การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ คือกระบวนการที่ผูบริหารแปลงยุทธศาสตรและ

นโยบาย ไปสูแผนการดําเนินงาน กําหนดรายละเอียดดานตาง ๆ เชน ดานงบประมาณ วิธีการดําเนินงาน ซึ่ง

กระบวนการน้ีมีข้ึนเพื่อใหสามารถดําเนินการตามยุทธศาสตรไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งเปนกระบวนการที่มี

องคประกอบตาง ๆ ที่สําคัญ เพื่อทําใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบาย กลไกการมี

สวนรวมและข้ันตอนของกระบวนการที่แสดงความเช่ือมโยงและสอดคลองของยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ   

ตาง ๆ เปนสิ่งที่ตองแสดงใหเหน็อยางชัดเจน เมื่อพิจารณาปจจัยสนับสนุนที่สามารถนําไปสูความสําเร็จของการนํา

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติจริง จึงขอนําเสนอปจจัยสนับสนุน 5 ปจจัย ไดแก  

 1) ควรมีหนวยงานทําหนาที่ในการสงเสริมบทบาทของหนวยงานภายในองคกร เพื่อใหสามารถทํางาน

ประสานงานกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความเขาใจของการขับเคลื่อนนโยบายขององคกร ซึ่งตองใช

หนวยงานประสานงานที่มีความรูและความเขาใจในเน้ืองานที่เหมาะสม ซึ่งในที่น้ีทางที่ปรึกษาคาดวาควรเปน

หนวยงานที่ดูแลเกี่ยวกับยุทธศาสตรขององคกร เพราะนอกเหนือจากการเปนหนวยงานสําคัญขององคกรแลว ยังมี

บทบาทสําคัญในการเปนผูประสานความรวมมือของหนวยงานตางๆภายในองคกร เพื่อสามารถดําเนินงานใน

ทิศทางเดียวกัน สงผลใหเกิดการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายไดอยางแทจริง นอกจากน้ีแลวควรเปนหนวยงานที่

มีหนาที่ติดตามและประเมินผลตัวช้ีวัด โดยวัดจากผลลัพธของการดําเนินงานเปนหลัก ดําเนินการวัดดวยเครื่องมือ

ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดําเนินการตามแผนงานที่วางไว 
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 2)   องคกรควรมีกระบวนการในการสงเสรมิการจัดสรรทรพัยากรใหมีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสม

กับการดําเนินงานขององคทั้งในดานงบประมาณ และบุคลากรที่มีอยู โดยเฉพาะทักษะของบุคลากรที่ควรสามารถ

พัฒนาใหสอดคลองกับบริบทองคกรที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ีที่ปรึกษายังคงเสนอใหมีกระบวนการทํางานให

สอดคลองตามแผนงาน เพื่อใหสามารถมีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนนโยบายใหบรรลุเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 3)   นอกจากน้ีแลว หนวยงานควรคํานึงถึงการปรับปรุง เพิ่มเติม กฎระเบียบ รวมถึงขอบังคับตาง ๆ ให

สามารถเอื้ออํานวย สนับสนุน และสงเสริมการดําเนินการใหคลองตัวมากย่ิงข้ึน และการขับเคลื่อนนโยบายอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยใหองคกรสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการและการดําเนินงานใหสอดคลองกับกฎระเบียบ

และขอบังคับที่เหมาะสม รวมทั้ง สามารถระมัดระวังใหเกิดการดําเนินงานที่เหมาะสมได 

 4) สําหรับในสวนการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ 

จะชวยใหองคกรไดรับภาพสะทอนถึงผลกระทบในเชิงประจักษไดอยางชัดเจน อันเปนการประเมินผลการ

ดําเนินงานอยางเหมาะสม และเปนไปตามหลักการประเมินโครงการระดับสากล โดยองคกรสามารถพัฒนาระบบ

ติดตามประเมินผลทั้งในดานเครื่องมือที่ใช และความรูความสามารถของบุคคลากรใหอยูในระดับที่เช่ียวชาญได 

 5) ภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดข้ึนบอยครั้งในประเทศ องคกรควรมี

การจัดทําการจัดทําแผนรองรับในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว หรือในกรณีที่มีเหตุการณทําใหเกิด

การปฏิบัติงานลาชาไมตรงตามเวลาที่กําหนด เปนวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ดังเชนใน

สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ที่สงผลใหการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของภาครัฐและเอกชนเกิด

ความชะงักงัน หากองคกรมีแผนรองรับในการดําเนินงานก็จะชวยทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพอยาง

เหมาะสมได 

เมื่อพิจารณาปจจัยสนับสนุนที่สามารถนําไปสูความสําเร็จของการนํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการไปสู

การปฏิบัติจริง จึงขอนําเสนอปจจัยสนับสนุน 5 ปจจัย ไดแก  
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ภาพท่ี 7 ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จของการแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการในครั้งน้ี จัดทําภายใตการมีสวนรวมจากหลายฝาย โดย

ขอมูลไดมาจากการสัมภาษณผูบริหาร ที่ปรึกษาขององคกร และเจาหนาที่ภายในองคกร รวมถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของ

ในหลายภาคสวน ไดแก ตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย ครูศิลปฯ ครูชางฯ ทายาทฯ ผูประกอบการงาน

ศิลปหัตถกรรม เปนตน เพื่อสังเคราะหประเด็นสําคัญ และนํามาจัดทําแผนยุทธศาสตรรวมถึงแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ 2565 สวนเพิ่มป 2566  

 โดยแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับน้ีมุงเนนการทําแผนยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจใหม

ขององคกร โดยใหเนนและความสําคัญกับการตลาดในชองทางใหม ๆ ที่สามารถตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงใน

ปจจุบัน และการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทยสูสากล ซึ่งเปนพันธกิจของการจัดต้ังสถาบัน

ศิลปหัตถกรรมไทย (องคการมหาชน)  

 และเมื่อมีการจัดทําแผนการปฏิบัติการรายปเรียบรอยแลว ไดมีการนําเสนอตอผูปฏิบัติงานในสายงาน 

ตาง ๆ ขององคกร และนําขอคิดเห็นจากทุกฝายมาแกไขปรับปรุงแผนปฏิบัติงานใหมีรายละเอียดตรงกับความ

ตองการและสอดคลองกับเปาหมายในการขับเคลื่อนองคกรใหมากที่สุด 

หนวยงาน
หลักในการ
ประสานงาน

กระบวนการ
จัดสรร

ทรัพยากร

การปรับปรุง 
กฎ ระเบียบ

การติดตาม 
และ

ประเมินผล

จัดทําแผน
รองรับ ความสําเร็จของ

การแปลงแผน
ยุทธศาสตรสูการ

ปฏิบัติ 
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ภาพท่ี 8 กระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 

การสรางความเขาใจรวมกัน 

ทั้งน้ีการเตรียมการเพื่อสามารถแปลงแผนยุทธศาสตรขององคกรไปสูการปฏิบัติน้ัน ตองเกิดการสราง

กระบวนการทําความเขาใจในพันธกิจใหม แผนยุทธศาสตร กลยุทธ ตลอดจนเปาหมายและตัวช้ีวัด ใหแกฝายงาน

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดรับทราบ นําไปสูการเรียนรูรวมกันเพื่อสามารถกําหนดแนวทางในการรวมมือกันปฏิบัติงานให

เกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จัดทําแผนการดําเนินโครงการรวมกัน 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรจําเปนตองแปลงไปสูการปฏิบัติจริง เพื่อใหสามารถดําเนินการใหเกิดผลสําเร็จ

และสรางประโยชนสูงสุดใหแกเศรษฐกิจและสังคม ดังน้ันการจัดทําแผนปฏิบัติการจึงถือเปนข้ันตอนสําคัญในการ

นํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเปนรูปธรรม  

การระบุรายละเอียดโครงการตาง ๆ ในแผนปฏิบัติงานภายใตแผนยุทธศาสตรทั้ง 4 ดานที่กําหนด จะทํา

ใหผูปฏิบัติการเห็นภาพของการปฏิบัติงานไดชัดเจนมากย่ิงข้ึน ทั้งน้ีในโครงการแตละโครงการที่จัดทําข้ึนน้ัน ยัง

ตองมีการระบุตัวช้ีวัดทั้งทางดานปริมาณ และคุณภาพอยางชัดเจน เพื่อเปนการกําหนดเปาหมายของการ

ปฏิบัติงานใหแกเจาหนาที่และผูทีเ่กีย่วของ และเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมใหบรรลเุปาหมาย อยางไรก็

ดีสถานการณแวดลอมและการระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งอาจทําใหมีความจําเปนในการปรับตัวช้ีวัดเพื่อให

เขากับสถานการณที่เกิดข้ึน  

การดําเนินการตามแผน  

 ผูบริหารตองบริหารโครงการและดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด รวมถึงติดตามและตรวจสอบผลการ

ดําเนินงาน รวมถึงมีการวางแผนเพื่อรองรับเหตุการณที่เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อจะไดสามารถปรับเปลี่ยนและ

แกไขการดําเนินงานไดยังทันเวลา เมื่อไมสามารถดําเนินการตามแผนที่กําหนด หรือไมสามารถดําเนินการใหบรรลุ

เปาหมายได โดยการดําเนินการปฏิบัติงานน้ีตองสามารถวัดผลการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมได 

 

สรางความ
เขาใจ

จัดทําแผนการ
ดําเนิน

โครงการ

ดําเนินการ
ตามแผน

กํากับ ติดตาม 
ประเมินผล

แลกเปลี่ยน
เรียนรู
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การกํากับ ติดตาม และรวมประเมินผลโครงการ 

การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่ไดกําหนดไว ถือเปนกระบวนการที่

สําคัญ เพราะสามารถสะทอนใหเหน็ถึงผลลพัธของการวางแผน อีกทั้งยังสามารถนําผลการประเมินมาเพื่อปรับปรงุ

และพัฒนาแผนการจัดทําแผนปฏิบัติการในปถัดไปไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการดําเนินงาน 

 เมื่อมีการประเมินผลการดําเนินงานเรยีบรอยแลว องคกรควรจัดแนวทางในการสื่อสารผลการติดตามและ

ประเมินผลโครงการใหบุคลากรทุกระดับ เพื่อสรางการรับรูและเขาใจผลการวิเคราะหและนําไปปรับปรุ งการ

ปฏิบัติงานได โดยอาจจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและการประเมินผลโครงการตาง ๆ เพื่อเปนการ

บอกเลาประสบการณในการปฏิบัติงาน การแกไขปญหาที่เกิดข้ึนระหวางการดําเนินงาน รวมไปถึงวิธีการบริหาร

โครงการตาง ๆ และปรับปรุงโครงการในอนาคต 

 

 

 

 

 

 


