
ยุทธศาสตร: ศิลปหัตถกรรมไทยพัฒนาและคงอยู 
คูกับการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและสังคม (Timeless Future) 

แผนการ

ดําเนินงาน  

ในระยะตอไป 

หัวใจสําคัญ: การพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับ “วิถีการดํารงชีวิต (Life Style)”  

สอดแทรกไปอยูในวิถีชีวิตของครัวเรือนและภาคธุรกิจ มีความเปนสากล คงอยูคูกับการเปลี่ยนแปลงได 

• แบงกลุมลูกคาเปาหมาย (Segmentation)
1) Traditional Culture Collection
2) Regular Living
3) Modern Life Style

• High Middle Class & Upper -> Super Rich

• Proactive Marketing (4P->4C)
- Customer’s Want by MK Research
- Cost of Customer
- Convenience
- Communication & Interactive

• Technology, Application,
Social & Online Marketing

• เจาะตลาดกลุมธุรกิจโรงแรม พิพิธภัณฑ 
และภัตตาคารชั้นนํา

• สรางพันธมิตรกับหางสรรพสินคาชั้นนํา
และแหลงทองเท่ียวสําคัญ

• ตอยอดและขยาย SACICT Brand
• ขยายตลาดท้ังในและตางประเทศ

(เจาะเมือง/มณฑลศักยภาพสูง)

โดยมีกลุมลูกคาเปาหมายเปนศูนยกลาง (Marker Driven) 
• R&D, Product Design & Development
  พัฒนางานตนแบบ -> การผลิตเชิงพาณิชย  
  Collection ประจําป, เทศกาลพิเศษ, ผลิตภัณฑองคกร 
• Product Variety, Creativity & Utilization
• Process Development & Standardization
• Technology Support
• Co-Creation/Contest (ศิลปน/นักออกแบบ/แบรนดดัง,

คนรุนใหม, นักเรียน, นักศึกษา, ASEAN)

• ติดอาวุธทางปญญา พัฒนาผูผลิต
สูผูประกอบการและเติบโตทางธุรกิจ
- การบริหารเชิงยุทธศาสตร/การจัดการสมยัใหม
- การบริหารขอมูลธุรกิจเชิงลึก ตลอด Craft Value Chain

• Business Alliance & Integration
• Sustainability (CSR, CSV, & Green Business)

• เพ่ิมความหลากหลายของฐานขอมูล
จากระดับประเทศ สูอาเซียนและเอเชีย 

• ขยายกลุมคนท่ีเขาถึงขอมูลและ
  เพ่ิมชองทางการเขาถึงองคความรู 
• เพ่ิมทักษะฝมือชางศิลป
 แบงกลุม/พัฒนาตามศักยภาพ 
• สรางทายาทศิลปนจากนักเรียน/
  นักศึกษา เพ่ิมหลักสูตร 
 งานชางอันล้ําคาในมหาวิทยาลัย 
• มอบรางวัลเชิดชูครูชาง/ทายาทศิลปน
• บริหารทรัพยสินทางปญญา
• พัฒนาความรวมมือกับอาเซียน

พัฒนาให ศศป. ทําหนาท่ีเปน “คลังองคความรู” และ 
เปน “ศูนยใหคําปรึกษาทางธุรกิจ” ศิลปหัตถกรรมและศิลปาชีพ 
• สรางเครือขายดานวัตถุดิบ การผลิต การตลาด

และการบริหารจดัการ รองรับ AEC
• เปนแกนกลางเชื่อมโยง Craft

Value Chain ท้ังกระบวนการ
• เตรียมความพรอมผูท่ีเกี่ยวของ

กับงานศิลปหัตถกรรมและศิลปาชีพ
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การตลาดเชิงรุก (4C Analysis) 

Customer’s 
Wants 

Cost of 
Customer Convenience 

Traditional 
Culture 
Collection 

Regular 
Living 

Modern 
Life Style 

- สินคาดั้งเดิม 
- เนนอนุรักษ 
- เพ่ือการสะสม  
เชน เครื่องเบญจรงค 
อัญมณี สินคา Masterpiece 

- สินคาดั้งเดิม 
- เนนอนุรักษ แตแฝง 
  ความรวมสมัย 
- ใชในชีวิตประจําวัน 
เชน ส่ิงทอ เครื่องจักสาน 
เครื่องประดับ 

สินคารวมสมัยสอดคลองกับวิถี         
ชีวิตแบบใหม แตแฝงการอนุรักษ  
เชน ของตกแตงบาน/โรงแรม         
สินคาเกี่ยวเนื่องสินคายุคใหม เชน 
B-C : ของตกแตง Smart Phone, ยานยนต 
B-B : Premium Part ใน GVC 
สําคัญ (เบญจรงค Panel ในรถหร)ู 

ราคาสูง - สูงมาก 

ราคาปานกลาง - สูง 

ราคาปานกลาง - สูง 

- จุดจําหนวยดั้งเดิม 
- พิพิธภัณฑ, Agency Outlet 
- จุดจําหนายนักทองเท่ียว 
- งานแสดงสินคาเชิงอนุรักษท้ังไทยและ
ตางประเทศ (IICF,…) 
- Knock Door Super Rich 
- E-Commerce 

- จุดจําหนวยดั้งเดิม 
- Modern Trade, Agency Outlet 
- จุดจําหนายนักทองเท่ียว 
- งานแสดงสินคาเชิงอนุรักษ/ท่ัวไป 
  ท้ังไทยและตางประเทศ (IICF,…) 
- สงออกเนนอาเซียน เอเชีย EU 
- E-Commerce 

- Modern Trade, Agency Outlet 
- Specialty Shop เชน 
  Index, Showroom, MBK, Siam 
- จุดจําหนายนักทองเท่ียว 
- งานแสดงสินคารวมสมัย Design & 
Fashion ท้ังไทยและตางประเทศ     
(IICF, BIG&BIH, BIFF&BILL, TIFF,…) 

- Business Matching/Mission 
- สงออกเนนอาเซียน เอเชีย EU 
- E-Commerce 

Brand: SACICT (เนน Story) 
- CRM การดูแลเปนพิเศษ 
- Loyalty บอกตอ ซื้อซ้ํา 
- Interactive Marketing 
- สื่อดั้งเดิม 
- สื่อออนไลน อาทิ  
  website, application, 
  social online 
- Brand Ambassador: Hi-so 

กลุมลูกคา

เปาหมาย 

Brand: SACICT Living 
- สื่อสารเชิงรุก/ตอเน่ือง 
- เกิดการทดลองซื้อ 
- Loyalty บอกตอ ซื้อซ้ํา 
- Interactive Marketing 
- สื่อดั้งเดิม เนน Product Tie-in 
- สื่อออนไลน อาทิ  
   website, application, 
   social online 
- Brand Ambassador: Celebrity 

Brand: SACICT Modern 
- สื่อสารเชิงรุก/ตอเน่ือง 
- เกิดการทดลองซื้อ 
- Interactive Marketing 
- Loyalty บอกตอ ซื้อซ้ํา 
- สื่อดั้งเดิม เนน Product Tie-in 
- สื่อออนไลน อาทิ  
   website, application, 
   social online 
- Brand Ambassador: New Gen  

Communication 
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ASEAN Craft Trading Nation 

ระดับเริ่มเขาตลาด 
(Marketization) 

ระดับประกอบการ 
(Corporatization) 

ระดับสงออก 
(Globalization) 

Management 

Production   
& Technology 

ผูผลิต 
(Craft Maker) 

ผูประกอบการ 
(Entrepreneur) 

นักธุรกิจ/Trader     
(Professional) 

ทักษะการผลิต เขาสูมาตรฐาน มีกําลังการผลิต/ 
จัดหาสินคาได 

ASEAN Craft Trading Nation 

Regional Hub ดานศิลปหัตถกรรมของอาเซียน 

Market
Driven

Design 
ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ประโยชนใชสอย ตรงตามความ

ตองการตลาด 

Marketing Domestic Domestic & 
International 

International 
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วิสัยทัศน ศศป. 2020 

2015 

2018 

2020 

เปนหนวยงานหลักในการสืบสานความเปนไทยสูสากล (Timeless Future) 

 ผานงานศิลปหัตถกรรมเพื่ออนุรักษคุณคาแหงศิลปาชีพ และตอยอดมูลคาเชิงพาณิชยเพือ่กาวไปสูการเปน 

Regional Hub ดานศิลปหัตถกรรมของเอเชีย (ASIAN Craft Trading Nation) 

• ตอบโจทยตลาด/
กลุมลูกคาเปาหมาย
และสรางแบรนด

• การตลาด การผลิต
และธุรกิจ เขมแข็ง
มีประสิทธิภาพ

• องคความรูไดรับการ
ถายทอดและพัฒนา
มีระบบสรางทายาท
ศิลปน/บุคลากรรุนใหม

• Brand และสินคาไดรับการ
ยอมรับในระดับสากล เขาไป
อยูในวิถีชีวิตแบบใหม

• การตลาด การผลิต และธุรกิจ
มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง

• องคความรูเขมแข็งและพัฒนา
• มีทายาทศิลปน/บุคลากร

รุนใหมรองรับ
• การพัฒนารวมกัน

ของ ASEAN

• เปน Regional Hub ดาน
ศิลปหัตถกรรมของเอเชีย (ASIAN
Craft Trading Nation)

Cultural & 
Modern Craft 

Trend 
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