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บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่อง “แผนปฏิบัติราชการการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) ของกรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)” มีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึงสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร 
ท่ีมีผลตอการดําเนินงานดานนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) ของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
กระทรวงพาณิชย ท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอก และเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการดานการใชนโยบาย
อํานาจละมุน (Soft Power) ของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ท่ีสอดคลอง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาต ิตลอดจนเพ่ือจัดทําขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการฯ 
ดังกลาว สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

ผลจากการตรวจสอบและวิเคราะหสภาวะแวดลอมดานนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) ของกรม
สงเสริมการคาระหวางประเทศดวยวิธี SWOT Analysis และการวิเคราะหทางเลือกเชิงกลยุทธดวยวิธี TOWS 
Matrix ทําใหสามารถกําหนดทิศทางการจัดทํา “แผนปฏิบัติราชการการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) 
ของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)” ไดอยางชัดเจน โดยมีสาระสําคัญของ
แผนปฏิบัติราชการฯ ดังกลาว ประกอบดวย (1) วิสัยทัศน “ความสามารถในการแขงขันดานการคาระหวาง
ประเทศของไทยเปน 1 ใน 5 ของเอเชียภายในป พ.ศ. 2570” (2) พันธกิจท่ีสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีของกรมฯ 
และการดําเนินงานดานนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) จํานวน 4 พันธกิจ คือ พัฒนาศักยภาพและสงเสริม
ผูประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจระหวางประเทศ สงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมแกสินคาและบริการไทย 
ขยายชองทางตลาดแกสินคาและบริการไทย ยกระดับคุณภาพการใหบริการสูความเปนเลิศอยางตอเนื่อง และ   
(3) ประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 3 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1 “ขยายชองทางตลาดแกสินคาและบริการ
ไทย” ยุทธศาสตรท่ี 2 “สรางมูลคาเพ่ิมแกสินคาและบริการไทย” ยุทธศาสตรท่ี 3 “พัฒนาศักยภาพและสงเสริม
ผูประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจระหวางประเทศ” 

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศควรใหความสําคัญ 
กับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ดังกลาวฯ สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ (1) สื่อสารภาพวิสัยทัศน 
เปาหมาย และแนวทางการพัฒนาการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) ในการสงเสริมการสงออกท่ีชัดเจน
และเปนรูปธรรม สรางพันธมิตรกับหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และตางชาติ ท่ีเก่ียวของกับสงเสริมการคา
สินคา/ บริการดาน Soft Power (2) ผลักดันใหเกิดการบูรณาการดานความรวมมือระหวางหนวยงานไทย ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือขับเคลื่อนใหการคาสินคา/ บริการดาน Soft Power ของประเทศไทย ไดรับการพัฒนา
อยางยั่งยืน สงเสริมใหหนวยงานท่ีเปนภาคีความรวมมือ ท้ังภาครัฐและเอกชน เห็นภาพเปาหมายอนาคตดาน 
Soft Power ของประเทศไทย ท่ีเหมือนกันหรือใกลเคียงกัน (3) พิจารณาปจจัยเสี่ยงดานการคาระหวางประเทศ 
อาทิ Global Mega Trends, การแพรระบาดของโรคติดเชื้อยุคใหม, ความทาทายของโลกท่ีมีความผันผวนสูงและ
มีความไมแนนอนสูง (VUCA World) ซ่ึงสงผลใหการบริหารองคกรภาครัฐยุคใหมตองการความยืดหยุนในการ
ทํางาน ผูบริหารและบุคลากรกรมฯ จึงจําเปนตองมีความเขาใจตอภาพเปาหมายขององคกรใหชัดเจน เสริมสราง
ความคลองตัวในการทํางาน และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (4) ยึดสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ
การใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับใชจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของกรมฯ 
และนําไปสูการขอจัดตั้งและการบริหารงบประมาณของกรมฯ ในแตละปงบประมาณ (5) ยึดสาระสําคัญของ
แผนปฏิบัติราชการการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับใชจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําปของสํานัก/ สถาบัน/ กอง และนําไปสูการขอจัดตั้งและการบริหารงบประมาณ  ในแตละปงบประมาณ ใหมี

ก 



ความสอดคลองกับแผนการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) ของกรมฯ (6) วางระบบการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) ท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือใหทราบผลการดําเนินงานและความคืบหนาของการดําเนินงานตามแผนงานของสํานัก/ สถาบัน/ กอง อยาง
ใกลชิด เปนรายไตรมาส รายป และหวง 5 ป ตามลําดับ และ (7) ดําเนินการทบทวนแผนปฏิบัติราชการการใช
นโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) ระยะ 5 ป เปนประจําทุกป และปรับวิธี/ ข้ันตอนการดําเนินงานของ
แผนปฏิบัติราชการฯ ดังกลาว ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณการคาของโลกท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น  
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คํานํา 
 

เอกสารวิชาการเรื่อง “แผนปฏิบัติราชการการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) ของกรมสงเสริม
การคาระหวางประเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)” เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนักยุทธศาสตร 
รุนท่ี 15 ของศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ซ่ึงผูศึกษาไดนํา
ความรูท่ีไดจากหลักสูตร การทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังการสัมภาษณขอมูลจากขาราชการและพนักงาน
ราชการของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย และนักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร รุนท่ี 15  
ตลอดจนคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษา พันเอกหญิง ศศิธร ทันศรี และคณาจารยของศูนยศึกษายุทธศาสตร 
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ ทุกทาน ทําใหการศึกษาในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูศึกษาจึงขอขอบคุณมา 
ณ โอกาสนี้ดวย 

ผูศึกษาหวังวาเอกสารวิชาการเรื่อง “แผนปฏิบัติราชการการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) 
ของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)” ฉบับนี้ จะเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนกับ
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ในการจัดแผนปฏิบัติราชดานการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) เพ่ือ
สงเสริมการสงออกสินคาและบริการของประเทศไทย ในระยะเวลา 5 ป ท่ีมีเนื้อหา กลยุทธ และวิธีการดําเนินงาน
ท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกันกับแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการ/ นโยบายรัฐบาลในประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
เอกสารวิชาการฉบับนี้ ยังจะเกิดประโยชนแกบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจนโยบายการใชอํานาจละมุน (Soft Power) ของ
ประเทศไทยบนเวทีโลก และนําไปศึกษาคนควาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและนําไปตอยอดองคความรูดาน
ยุทธศาสตรการใชพลังอํานาจรัฐ (National Power) และผลประโยชนแหงชาติ (National Interests) ท้ังในระดับ
องคกรและระดับชาติตอไป 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในกระแสเศรษฐกิจการเมืองของโลกยุคปจจุบัน หลายประเทศเริ่มสนใจและใหความสําคัญกับการใช

นโยบาย “การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy)” หรือ “การทูตประชาชน (People Diplomacy)” ในการ

ดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ เพราะ “การทูต” คือวิธีการท่ีทุกประเทศกระทําตอกันเพ่ือผูกสัมพันธ

ระหวางรัฐตอรัฐ เพ่ือกระทําสัญญาผูกสัมพันธไมตรี และแกปญหาดานความสัมพันธระหวางกันท้ังระดับทวิภาคี

และพหุภาคี ท้ังนี้ เครื่องมือทางการทูตท่ีนิยมใชในอดีต คือ “อํานาจกระดาง (Hard Power)” หรือ “ไมแข็ง” 

อาทิ พลังอํานาจทางทหาร พลังอํานาจทางการเมือง และพลังอํานาจทางเศรษฐกิจ ท่ีเหนือกวาอยางเดนชัด   

แตอยางไรก็ตาม ปจจุบันนี้ การทูตแบบมุงเนนประชาชน (State to People) ถือวาไดรับความนิยม

อยางสูง และเปนเครื่องมือทางการทูตสมัยใหมท่ีรัฐตางๆ นิยมกระทําตอรัฐ การทูตในลักษณะนี้เปนการผูกใจ    

ใหประชาชนในประเทศเปาหมายรักใครและนิยมในประเทศตนทาง ซ่ึงศาสตราจารย Joseph S. Nye (2011)  

จากมหาวิทยาลัยฮาวารด ไดใหคํานิยามของการทูตแบบมุงเนนประชาชนวา “เปนการโนมนาวเพ่ือใหไดสิ่งท่ี

ตองการ ผานการใชเครื่องมือหลายอยางท่ีไมใชการขมขู ซ่ึงแตละประเทศมีไมเหมือนกัน” หรืออาจกลาวไดวา

รัฐบาลประเทศตางๆ ตองไปแสวงหา “แฟนคลับจากท่ัวโลก” โดยใช “เครื่องมือเฉพาะ” เพ่ือมองหากลุมประชาชน

จากประเทศตางๆ มาเปนพวก รวมถึงเปลี่ยนแปลงกลุมประชาชนท่ีไมชอบประเทศของเราใหกลายมาเปนกลุม    

ท่ีชื่นชอบประเทศของเราใหได ซ่ึงเครื่องมือเฉพาะท่ีใชดําเนินการเหลานี้ เรียกวา “อํานาจละมุน (Soft Power)” 

หรือ “ไมออน” ทางการทูต 

อํานาจละมุน (Soft Power) เปนคําท่ีรูจักกันอยางแพรหลายของศาสตราจารย Joseph S. Nye 

นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยฮาวารด ซ่ึงกลาวถึงการใชอํานาจในความสําพันธระหวางประเทศเพ่ือรักษาและ

สงเสริมใหเกิดผลประโยชนตอประเทศของตนในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศในยุคใหม โดย Joseph 

S. Nye อธิบายและใหความสําคัญของอํานาจละมุน (Soft Power) วาเปนอํานาจซ่ึงมีความสามารถในการไดมา

ของผลลัพธท่ีตองการท่ีแตกตางจากการใชอํานาจทางการทหารเพ่ือขมขูหรือบังคับประเทศอ่ืน และการใช

อํานาจทางเศรษฐกิจเพ่ือใหประเทศอ่ืนปรับทาทีท่ีมีตอประเทศตน การดําเนินนโยบายตางประเทศในลักษณะ

ดังกลาวนั้น เปนอํานาจกระดาง (Hard Power) ซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่งของการใชอํานาจในรูปแบบเกาและสงผล

กระทบตอความรูสึกของประเทศท่ีถูกกระทํา แตในขณะท่ีอํานาจละมุน (Soft Power) จะเปนลักษณะของ

วัฒนธรรม คานิยม ความชื่นชอบทางการเมือง และรูปแบบสังคม รวมถึงและนโยบายหรือความสัมพันธระหวาง

ประเทศท่ีโดดเดน อันจะสรางผลดีตอประเทศผูใช และประเทศผูรับก็เต็มใจท่ีจะรับหรือสัมผัสถึงอํานาจละมุน 

(Soft Power) เหลานั้น  

 



2 
 

ดวยเหตุนี้ โลกในศตวรรษท่ี 21 ประเทศชั้นนําตางๆ จึงไดหันมาใหความสําคัญกับการใชนโยบาย

อํานาจละมุน (Soft Power) เพ่ือสรางอํานาจในการโนมนาวและสรางมนตเสนหในระดับนานาชาติใหแกประเทศ

ของตนเอง จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีประเทศไทยจะตองเรียนรูและใหความสําคัญกับการใชนโยบายดานอํานาจละมุน 

(Soft Power) ผานการศึกษาและเรียนรูวิธีการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) ของประเทศชั้นนําตางๆ 

ท่ัวโลก เพ่ือนํามาประยุกตใชในการสรางเสริมอํานาจละมุน (Soft Power) ในรูปแบบเฉพาะของประเทศไทย 

ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาแผนปฏิบัติราชการการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) มีความสําคัญอยางยิ่ง   

ตอการดําเนินนโยบายแหงรัฐ นโยบายตางประเทศ และนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบัน  

สําหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดกําหนดใหประเทศไทย   

มียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทํา

แผนยุทธศาสตรตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 

พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีผลบังคับใชกับสวนราชการทุกหนวยใหมีหนาท่ีดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศน    

ท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง 

ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยเปาหมายการพัฒนา

ประเทศตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) จะประกอบดวยความอยูดีมีสุขของคนไทย

และสังคมไทย ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอมและ   

ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

ท้ังนี้ การพัฒนาประเทศในชวงเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาความม่ันคง 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซ่ึงประกอบดวย               

6 ยุทธศาสตร ไดแก 1) ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการ

แขงขัน 3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 4) ยุทธศาสตรชาติดานการ

สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม และ 6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) มีฐานะเปนแผน

ระดับท่ี 2 ซ่ึงเปนกลไกท่ีสําคัญในการแปลงแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ลงสูการปฏิบัติ 

การจัดทํา (ราง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 อยูในชวงเวลาท่ีประเทศไทยและท่ัวโลกตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง

หลากหลายประการ อาทิ สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การพัฒนา 

ของเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีความรุนแรง และการเขาสูสังคมสูงวัย    

ของประเทศไทยและท่ัวโลก การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีหลากหลาย

ดังกลาว ประเทศไทยจึงตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางความเขมแข็งจากภายใน ดังนั้น การกําหนดทิศทาง

ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สภาพัฒน) จึงไดอาศัยหลักการและ

แนวคิด 4 ประการ ในการจัดทําแผนฯ ดังนี้ 
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1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสืบสาน รักษา ตอยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ผานการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศอยางมีเหตุผล ความพอประมาณ ภูมิคุมกัน บนฐาน

ของความรู คุณธรรม และความเพียร ใหความสําคัญกับการเสริมสรางความสมดุล ในมิติตาง ๆ ท้ังความสมดุล

ระหวางการพัฒนาความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศกับความสามารถในการพ่ึงตนเองไดอยางม่ันคง  

2. การสรางความสามารถในการ “ลมแลว ลุกไว” โดยมุงเนนการพัฒนาใน 3 ระดับ ประกอบดวย  

(1) การพรอมรับ หรือ ระดับ “อยูรอด” - สรางความพรอมในทุกระดับในการรับมือกับสภาวะวิกฤติ

ท่ีอาจเกิดข้ึน ใหสามารถฟนคืนสูภาวะปกติไดอยางรวดเร็ว  

(2) การปรับตัว หรือ ระดับ “พอเพียง” - ปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาใหสอดรับ

กับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม  

(3) การเปลี่ยนแปลงเพ่ือพรอมเติบโตอยางยั่งยืน หรือ ระดับ “ยั่งยืน” - เสริมสรางความสามารถ

ของบุคคลและสังคมในสรางการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือสนับสนุนใหประเทศสามารถเติบโตไดอยางมีคุณภาพ

และยั่งยืน 

3. เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) 

โดยกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีอยูบนพ้ืนฐานของแนวคิด “ไมท้ิงใครไวขางหลัง” มุงเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดี

ใหกับประชาชนทุกกลุม มุงสรางปจจัยสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพท่ีสมบูรณท้ังทางรางกายและจิตใจ และ 

การมุงสงตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดีไปยังคนรุนตอไป 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy)

โดยใหความสําคัญกับการประยุกตใชองคความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสมัยใหม และความคิดสรางสรรค 

เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ควบคูกับการรักษาความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนจากฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต การใหบริการ และ

การบริโภคเพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

จะเห็นไดวา ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ท้ังแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 

2561 – 2580) และ (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ลวนให

ความสําคัญกับการสรางความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การกาวทันเทคโนโลยีสมัยใหม 

และการใชความคิดสรางสรรคเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจใหกับประเทศเปนสําคัญ สิ่งเหลานี้ลวนเปนปจจัย

ขับเคลื่อนท่ีสําคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศเพ่ือนําไปสูเปาหมายการพัฒนาประเทศท่ีม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

ดังนั้น ประเทศไทยจึงจําเปนตองมีการสงเสริมและใหความสําคัญกับการสรางความสามารถในการแขงขัน       

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การกาวทันเทคโนโลยีสมัยใหม และการใชความคิดสรางสรรคเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม  

ทางเศรษฐกิจของประเทศ อยางเปนระบบ ท้ังนี้ กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย เปน

หนวยงานหลักท่ีมีภารกิจในการสงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศอยางกวางขวาง ครอบคลุมตลอด 

ท้ังวงจรของการคาระหวางประเทศ โดยกรมฯ ไดจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติราชการฯ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 

2570) ท่ีมีแนวทางการดําเนินงานสอดคลองกับสถานการณการคาโลกท่ีมีพลวัตและความแปรปรวนสูง ครอบคลุม

ท้ังการขยายตลาดสินคาและบริการของไทย การสรางมูลคาเพ่ิมของสินคาและธุรกิจบริการสงออก และการเพ่ิม
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ศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการไทยในตลาดโลก กรมฯ ยังไดดําเนินการกําหนดกลยุทธ โครงการ และ

กิจกรรมสงเสริมการคาระหวางประเทศใหมๆ เพ่ือใหทันตอกระแสการคาของโลก และรองรับทิศทางการพัฒนา

ประเทศในอนาคตตามท่ีไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) อยางไรก็ตาม 

ความสําเร็จของโครงการ และกิจกรรมสงเสริมการคาใหมๆ จะเกิดข้ึนได ก็ตอเม่ือมีการวางแผนการใชนโยบายท่ีด ี

สอดคลอง และทันตอแนวโนม (Trends) การคาโลกในยุคปจจุบัน ดังนั้น กรมฯ จึงไดริเริ่มแนะนําโครงการ/ 

กิจกรรมสําคัญๆ ภายใตกลยุทธใหมนั่นคือ “การใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power)” เพ่ือเสริมสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจไทย และพรอมขับเคลื่อนประเทศไทยใหกาวสูการเปน“ชาติการคา” 

หรือ “Trading Nation” ท่ีสามารถแขงขันไดในเวทีนานาชาต ิ 

ดวยเหตุนี้ กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย จึงสมควรเปนหนวยงานหลักสําคัญ  

ท่ีจะดําเนินกิจกรรมผลักดันแผนปฏิบัติราชการการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) ของประเทศไทยให

ประสบผลสําเร็จในเวทีระดับโลก และเพ่ือใหการดําเนินงาน/ กิจกรรมของกรมฯ บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2580) ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาและวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) ท่ีมีผล

ตอการดําเนินงานของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการการใชนโยบายอํานาจ

ละมุน (Soft Power) ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ท่ีมีคุณภาพ สอดคลองเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนา

ประเทศ รวมท้ังจัดทําขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนฯ ดังกลาว สูการปฏิบัติ ตอไป 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรดานอํานาจละมุน (Soft Power) ของประเทศไทย ภายใต

ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง และยุทธศาสตรชาติดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน  

1.2.2 เพ่ือวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) ท่ีมีผลกระทบตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดาน

อํานาจละมุน (Soft Power) ของประเทศไทย 

1.2.3 เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) ของกรมสงเสริมการคา

ระหวางประเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)  

1.2.4 เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft 

Power) ของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) สูการปฏิบัติ 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตดานเอกสาร 

เอกสารและเนื้อหาขอมูลตางๆ ท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 

20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580),  (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 ตลอดจนการวิเคราะห

สภาพแวดลอมเชิงยุทธศาสตรท่ีมีผลกระทบตอการขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตรดานอํานาจละมุน (Soft 

Power) ของประเทศไทย จากแผนยุทธศาสตร/ แผนปฏิบัติการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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1.3.2 ขอบเขตดานประชากร    

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ มีจํานวน 20 คน โดยมีการเก็บขอมูลผานการสัมภาษณ 

ขอมูลสําคัญ เพ่ือวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตรของการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) และ   

การรับรู/ ตระหนักถึงความสําคัญของอํานาจละมุน (Soft Power) โดยคัดเลือกประชากรกลุมตัวอยาง ประกอบดวย 

ขาราชการ/ พนักงานราชการ ในสังกัดกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย จํานวน 10 คน และ 

นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร รุนท่ี 15 ของ ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ จํานวน    

10 คน 

1.3.3 ขอบเขตดานเวลา    

ระยะเวลาท่ีใชในการรวบรวมขอมูล/ วิเคราะห/ สังเคราะห และสรุปผลการศึกษาครั้งนี้ 

ดําเนินการในหวงเวลาระหวางเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2565    

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 

1.4.1 การรวบรวมขอมูล   

1) ขอมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณขอมูลสําคัญ โดยผูใหขอมูลจากกรมสงเสริมการคาระหวาง

ประเทศ กระทรวงพาณิชย และนักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร รุนท่ี 15 ของ ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบัน

วิชาการปองกันประเทศ ในประเด็นสภาวะแวดลอมท่ีมีผลตอการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) ของ

ประเทศไทย และ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) ของกรมสงเสริม

การคาระหวางประเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) และแนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ ดังกลาว สูการปฏิบัติ 

2) ขอมูลทุติยภูมิ จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการใชนโยบายอํานาจละมุน 

(Soft Power) การกําหนดยุทธศาสตร การวางแผน และการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ รวมท้ังขอมูลแผน

ยุทธศาสตร ในระดับตางๆ ของประเทศ ประกอบดวย แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580),  

(ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13, (ราง) แผนปฏิบัติราชการกรมสงเสริมการคาระหวาง

ประเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) รวมถึงแผนยุทธศาสตร/ แผนปฏิบัติการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของจากหองสมุด 

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ และจากเว็บไซตท่ีเก่ียวของ    

1.4.2 การจัดระเบียบขอมูล   

เม่ือผูศึกษารวบรวมขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิตามระเบียบวิธีการศึกษาขางตนแลว 

หลังจากนั้นผูศึกษาจะนําขอมูลมาจัดระเบียบและตรวจสอบความถูกตอง เพ่ือเตรียมขอมูลสําหรับการวิเคราะห 

ในข้ันตอนตอไป    
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1.4.3 การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล   

1) การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยวิธีการตรวจสอบสภาวะแวดลอมและวิเคราะห

สภาวะแวดลอมดวยวิธี SWOT Analysis ซ่ึงกรอบการวิเคราะหปจจัยภายนอกจะใช C-PEST และกรอบการ

วิเคราะหปจจัยภายในจะใชการวิเคราะหคุณลักษณะขององคกร 7 ประการของ McKinsey (McKinsey 7-S 

Framework)  

2) กําหนดใหกลุมตัวอยางพิจารณาใหน้ําหนักเพ่ือระบุปจจัยหลักดวยวิธีการใหคาคะแนน เพ่ือ

จัดลําดับความสําคัญของปจจัย โดยปจจัยท่ีมีคาคะแนนสูงจะเปนปจจัยหลัก ไลเรียงกันลงมา  

3) นําปจจัยภายนอกและภายในมาวิเคราะหหาประเด็นท่ีมีความสําคัญดวยวิธีการ SWOT 

analysis ผานการใชเทคนิคการจับคู (SWOT matching หรือ TOWS Matrix) เพ่ือนํามาประเมินตําแหนงทาง

ยุทธศาสตรขององคกร จัดกลุมกลยุทธ และสังเคราะหเปนกลยุทธทางเลือก  

4) นําผลการวิเคราะหท่ีไดรับมากําหนดเปนแนวทางการพัฒนาขององคกร ผานการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) ของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ระยะ 5 ป 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

1.4.4 การนําเสนอขอมูล   

นําเสนอขอมูลในเชิงพรรณนาท่ีเก่ียวของกับการศึกษาและวิ เคราะหสภาวะแวดลอม  

(SWOT Analysis) ท่ีมีผลตอการดําเนินกิจกรรมดานอํานาจละมุน (Soft Power) ของกรมสงเสริมการคาระหวาง

ประเทศ เพ่ือใชจัดทําแผนปฏิบัติราชการการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) ของกรมสงเสริมการคา

ระหวางประเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ท่ีมีคุณภาพ สอดคลองเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  

ในมิติตางๆ รวมท้ังจัดทําขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการฯ ดังกลาว สูการปฏิบัติเสนอตอผูบริหาร

ระดับสูงของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

1.5 ขอจํากัดของการศึกษา 

1.5.1 การจัดทําเอกสารวิชาการฉบับนี้ มีระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาขอมูลและจัดทําเลมเอกสารวิชาการ 

เพียงสองเดือน ซ่ึงอาจสงผลใหไมสามารถตรวจสอบสภาวะแวดลอมท่ีมีความเก่ียวของกับการใชนโยบายอํานาจ

ละมุน (Soft Power) ของประเทศไทยและของกระทรวงพาณิชย ไดอยางครบถวนและรอบดานเทาท่ีควร 

1.5.2 เอกสารท่ีใชเปนกรอบในการจัดทําเอกสารวิจัยฉบับนี้ อาทิ (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 13 และ (ราง) แผนปฏิบัติราชการกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 

2570) ยังอยูในระหวางดําเนินการจัดทํา และขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและผูบริหารกรมสงเสริมการคา

ระหวางประเทศ ตามลําดับ ดังนั้น เอกสารวิจัยฉบับนี้จึงจําเปนตองศึกษาเอกสารขอมูลจาก (ราง) แผนพัฒนาฯ 

และ (ราง) แผนปฏิบัติราชการฯ ท้ัง 2 ฉบับ ไปพลางกอน   
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.6.1 ไดรับทราบแนวคิดในการดําเนินงานและการใชนโยบายดานอํานาจละมุน (Soft Power)  

1.6.2 ไดรับทราบสภาพแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการดําเนินงาน และการใช

นโยบายดานอํานาจละมุน (Soft Power) ของประเทศไทย  

1.6.3 ไดแผนปฏิบัติราชการการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) ท่ีสามารถนํามาปรับใชกับการ

ดําเนินกิจกรรมของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติระยะ  

20 ป ของรัฐบาล และสอดคลองเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  

1.6.4 ไดขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) 

ของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

 



 
 

บทที่ 2 

การตรวจสอบสภาวะแวดลอมและการวิเคราะหทางยุทธศาสตร 

2.1 สภาวะแวดลอมภายนอก  

2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) 
การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) หมายถึง ปฏิสัมพันธท่ีรัฐบาลชาติใดชาติหน่ึงมิไดมุง

เปาหมายไปยังรัฐบาลของตางชาติ แตหากมุงเปาหมายไปยังปจเจกบุคคลและองคกรท่ีไมใชรัฐของชาติน้ันๆ   

โดยหวังวาปฏิสัมพันธท่ีเกิดข้ึนจะสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกประเทศของตนเอง รวมถึงสรางบรรยากาศอันด ี    

ในระยะยาวเพื่อรองรับนโยบายตางประเทศท่ีจะตามมาในอนาคตอีกดวย กระทรวงการตางประเทศ

สหรัฐอเมริกาไดใหนิยามของการทูตสาธารณะไววาเปน “การดําเนินงานโดยรัฐบาลเพื่อใหขอมูลหรือโนมนาว

ทัศนคติของประชาชนในตางประเทศ” ซ่ึงจากนิยามดังกลาวน้ี สามารถอธิบายอยางกวางขวางไดวา “การทูต

สาธารณะ” เปนเร่ืองของการโนมนาวทัศนคติของสาธารณชนในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับการกําหนดและการ

ดําเนินงานดานการตางประเทศ เปนลักษณะของการทูตในรูปแบบท่ีครอบคลุมมิติตางๆ ของความสัมพันธ

ระหวางประเทศท่ีนอกเหนือไปจากการทูตแบบดั้งเดิม เปนการดําเนินงานของรัฐบาลท่ีเก่ียวของกับการ

ปรับเปล่ียนทัศนคติของประชาชนในตางประเทศ และยังสามารถเปนปฏิสัมพันธระหวางภาคเอกชนระหวาง

ประเทศไดอีกทางหน่ึงดวย  

การสงเสริมการดําเนินงานดานการทูตสาธารณะของรัฐบาลประเทศใดประเทศหน่ึงจะเปนไป 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค 3 ประการ ไดแก (อุไรวรรณ คูหะเปรมะ, 2556) 

1) เพื่อเสริมสรางภาพลักษณหรือเกียรติภูมิของประเทศ (Image or Prestige)  

2) เพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับนโยบายตางๆ ของประเทศ (Understanding of 

Country’s Policies)  

3) เพื่อสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอม Positive Atmosphere and Environment) ท่ี

เอื้อตอความสําเร็จของนโยบายของประเทศ ซ่ึงเนนใหเกิดความนิยมตอคุณลักษณะของประเทศน้ันๆ ซ่ึงจะทําให 

สาธารณชนของประเทศอื่นๆ ตัดสินใจเก่ียวกับประเทศน้ันๆ ในทางบวก  

Nicholas J. Cull (2008) ไดเสนอวิธีการหรือแนวทางท่ีใชในการดําเนินนโยบายการทูต

สาธารณะ จํานวน 5 วิธี ประกอบดวย (1) การสรางความเขาใจกับกลุมเปาหมาย หรือ การเขาไปรับฟง 

(Listening) (2) การประชาสัมพันธนโยบาย (Advocacy) (3) การทูตเชิงวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy)              

(4) การแลกเปล่ียน/ ปฏิสัมพันธเชิงการทูต (Exchange Diplomacy) และ (5) การส่ือสารเผยแพรระหวาง

ประเทศ (International Broadcasting) ในขณะท่ี อสิ มามณี (2555) ไดเสนอวิธีการดําเนินงานดานนโยบาย

การทูตสาธารณะ ออกเปน 3 วิธี ประกอบดวย 

1) การส่ือสารประจําวัน (Daily Communication) เพื่อใชอธิบายการตัดสินใจดานนโยบาย

ของรัฐบาล เชน การแถลงขาวหรือนโยบายของรัฐบาลตอส่ือมวลชนท้ังในและตางประเทศ (Press Conference) 
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2) การส่ือสารเชิงยุทธศาสตร (Strategic Communication) เพื่อ ส่ือสารในเชิงสัญลักษณ 

ตอประเด็นตางๆ เปนลักษณะของการรณรงค (Campaign) และการกําหนดแนวเร่ือง (Theme) ท่ีชัดเจน  

3) การพัฒนาความสัมพันธท่ีย่ังยืนผานบุคคลสําคัญ (The Development of Lasting 

Relationships with Key Individuals) เพื่อใชบุคคลสําคัญ (Key Individuals) ใหเปนประโยชนตอการพัฒนา

ความสัมพันธ อาทิ ผานการแลกเปล่ียนบุคลากร การฝกงาน การสัมมนา การพบปะหารือ ทุนพัฒนาบุคลากร 

รวมถึงการซอมรบทางการทหารรวมกัน และการชวยเหลือดานการทหารในยามสันติดวย  

กลาวโดยสรุปก็คือ การดําเนินงานดานการทูตสาธารณะ คือ การท่ีภาครัฐในฐานะผูกําหนด

นโยบายของประเทศ เขามามีบทบาทในการส่ือขอความ (Message) โดยตรง ผานการทํากิจกรรมกับประชาชน

ในประเทศเปาหมายน้ันๆ การทูตสาธารณะแตกตางจากการโฆษณาชวนเช่ือ (Propaganda) ตรงท่ี การทูต

สาธารณะเปนการเผยแพรขอเท็จจริง เนนการสรางความนาเช่ือถือ และเปนการพยายามท่ีจะโนมนาว                

(to Influence) มากกวาการบังคับ ในขณะท่ีการโฆษณาชวนเช่ืออาจมีความหมายไปในเชิงลบ เปนการใสขอมูล

ผิดๆ (False Information) ท่ีไมนาเช่ือถือ และอาจสามารถถูกตรวจสอบยอนกลับไดงายในโลกยุคขอมูลขาวสาร

เชนปจจุบัน ดังน้ัน ส่ิงท่ีแตกตางระหวางการทูตสาธารณะและการโฆษณาชวนเช่ือ ก็คือการทูตสาธารณะ              

เนนเผยแพรขอมูลขอเท็จจริง และจะประสบผลสําเร็จไดก็ตอเมื่อสามารถสรางความสัมพันธและความไวเน้ือ 

เช่ือใจตอประเทศเปาหมายใหไดเทาน้ัน  
จากแนวคิดขางตน ความสําเร็จของการใชนโยบายการทูตสาธารณะจึงอยู ท่ีประสิทธิภาพของ

กลไกการทํางานของผู ท่ีเก่ียวของ (รัฐบาล) เคร่ืองมือทางการทูต (พลังอํานาจของประเทศในดานตางๆ)       

และวิธีการท่ีใช (วิธีการส่ือสาออกไป) ซ่ึงจะตองมีการบูรณาการท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติเพื่อให

สามารถ “ส่ือขอความท่ีเหมาะสม” ไปถึงกลุมประชาชนในประเทศเปาหมาย “ไดอยางถูกตองและชัดเจน” 

ดังน้ัน การกําหนดนโยบายการทูตสาธารณะของรัฐบาลจึงตองสรรหาและประมวลแนวคิดดานเคร่ืองมือการทูต 

ท่ีจะนํามาใชใหไดผลสูงสุดดวย ซ่ึงหน่ึงในเคร่ืองมือการทูตท่ีเหมาะสมท่ีจะนํามาใชเปนพลังอํานาจแหงชาติในยุค

ปจจุบัน คือ Soft Power (อํานาจละมุน) โดยรัฐบาลไทยสามารถใชพลังอํานาจดาน Soft Power น้ี มากําหนด

นโยบายและทิศทางในการสรางความนิยมชมชอบตอประเทศไทยท่ีชัดเจน และพยายามดึงจุดเดนและตนทุน 

ของประเทศออกมาใชใหไดอยางเต็มท่ี รวมถึงอาจตองมีการจัดสรรทรัพยากรและกําหนดเน้ืองานใหหนวยงาน

ภาครัฐ อาทิ กระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจ รวมรับผิดชอบในการสงเสริมพลังอํานาจดาน Soft Power 

ของประเทศ ผานการใชจุดแข็งและโอกาสตางๆ ท่ีประเทศไทยมี เพื่อใหการดําเนินการดานการทูตสาธารณะ             

มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและย่ังยืน 

2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีอํานาจละมุน (Soft Power)  

อํานาจละมุน (Soft Power) เปนคําท่ีรูจักกันอยางแพรหลายของศาสตราจารย Joseph S. 

Nye นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยฮาวารด ซ่ึงกลาวถึงการใชอํานาจในความสําพันธระหวางประเทศเพื่อ รักษา

และสงเสริมใหเกิดผลประโยชนตอประเทศของตนในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศในยุคใหม       

โดย Joseph S. Nye อธิบายและใหความสําคัญของอํานาจละมุน (Soft Power) วาเปนอํานาจซ่ึงมี

ความสามารถในการไดมาของผลลัพธท่ีตองการท่ีแตกตางจากการใชอํานาจทางการทหารเพื่อขมขูหรือบังคับ
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ประเทศอื่น และการใชอํานาจทางเศรษฐกิจเพื่อใหประเทศอื่นปรับทาทีท่ีมีตอประเทศตน การดําเนินนโยบาย

ตางประเทศในลักษณะดังกลาวน้ัน เปนอํานาจกระดาง (Hard Power) ซ่ึงเปนรูปแบบหน่ึงของการใชอํานาจใน

รูปแบบเกาและสงผลกระทบตอความรูสึกของประเทศท่ีถูกกระทํา แตในขณะท่ีอํานาจละมุน (Soft Power) จะเปน 

ลักษณะของวัฒนธรรม คานิยม ความช่ืนชอบทางการเมือง และรูปแบบสังคม รวมถึงและนโยบายหรือ

ความสัมพันธระหวางประเทศท่ีโดดเดน อันจะสรางผลดีตอประเทศผูใชและประเทศผูรับก็เต็มใจท่ีจะรับหรือ

สัมผัสถึงอํานาจละมุน (Soft Power) เหลาน้ัน 

ศาสตราจารย Joseph S. Nye (1990) ไดใหนิยามของ “Soft Power” ไววาหมายถึง “อํานาจ 

ท่ีทําใหชาติอื่นปฏิบัติตามความตองการไดโดยไมตองใชกําลังคุกคามหรือมีขอแลกเปล่ียน” โดยแหลงทรัพยากร

สําคัญท่ีเปนท่ีมาของ Soft Power ประกอบดวย 3 แหลง ไดแก  

1) วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง วัฒนธรรมของประเทศตนทางท่ีมีความสอดคลองกับ

ผลประโยชนและคานิยมของประเทศปลายทาง โอกาสท่ีวัฒนธรรมของประเทศตนทางจะกลายเปน Soft 

Power แกประเทศปลายทางก็จะเปนไปไดมาก ซ่ึงชองทางท่ีทําใหวัฒนธรรมของประเทศเปนท่ีรู จักในประเทศ

อื่นๆ มีหลากหลายรูปแบบ อาทิ สินคาทางวัฒนธรรม การคาขายแลกเปล่ียน การเย่ียมเยือน การติดตอ ส่ือสาร 

และการทองเท่ียว 

2) คานิยมทางการเมือง (Political Values) หมายถึง คานิยมทางการเมืองของประเทศ   

ตนทางท่ีมีความสอดคลองกับประเทศปลายทาง โอกาสท่ีคานิยมทางการเมืองของประเทศตนทางจะกลายเปน 

Soft Power แกประเทศปลายทางก็จะเปนไปไดมาก ยกตัวอยางเชน คานิยมทางการเมืองท่ีไมตองการ

แทรกแซงกิจการภายในระหวางกัน หรือ การยอมรับนับถือในประวัติศาสตรของประเทศเพื่อนบาน เปนตน 

ในทางกลับกัน หากคานิยมทางการเมืองของประเทศตนทางขัดกับคานิยมทางการเมืองของประเทศปลายทาง

อยางชัดเจน โอกาสท่ีประเทศตนทางจะกลายเปน Soft Power แกประเทศปลายทางน้ันก็จะลดลง 

3) นโยบายตางประเทศ (Foreign Policies) หมายถึง การดําเนินนโยบายตางประเทศของ

ประเทศตนทางท่ีมีความโดดเดนและสอดคลองกับนโยบายตางประเทศของประเทศปลายทาง อาทิ มีนโยบาย  

ท่ีเนนความเทาเทียมระหวางประเทศ เคารพในการแสดงออกของประเทศท่ีเล็กกวา รักสันติภาพ เคารพในสิทธิ

มนุษยชน ฯลฯ โอกาสท่ีประเทศตนทางจะสราง Soft Power ใหเกิดแกประเทศปลายทางยอมจะมีมากกวา

ประเทศตนทางท่ีดําเนินนโยบายตางประเทศท่ีกาวราว และไมสนใจทาทีของประเทศอื่นๆ  

ตามทัศนะของ Joseph S. Nye อํานาจละมุนตองไมใช “การบังคับ” โดยระบุวา “หากรัฐใด

สามารถท่ีจะทําใหอํานาจของตนมีความชอบธรรมในสายตาของรัฐอื่น รัฐ น้ันก็จะถูกตอตานนอยลง. . . (ใน

ขณะเดียวกัน)...หากวัฒนธรรมหรืออุดมการณของรัฐน้ันเปนท่ีนาดึงดูดในสายตาของรัฐอื่น รัฐท้ังหลายยอมยินดี

พรอมใจมากข้ึนท่ีจะปฏิบัติตาม” ดวยเหตุน้ี อสิ มามณี (2555) จึงตั้งขอสังเกตไววา การใชอํานาจละมุน (Soft 

Power) นาจะใชงานไดยากกวาอํานาจกระดาง (Hard Power) เน่ืองจากในเวทีระหวางประเทศ การท่ีประเทศ

หน่ึงหวังจะบรรลุเปาหมายท่ีตองการไดน้ัน อาจตองใชวิธีการกดดันใหประเทศอื่นๆ ช่ืนชมในคานิยมและความ 

มั่งคั่งของประเทศตนเอง รวมถึงกดดันใหประเทศอื่นๆตองการท่ีจะเอาอยางและเจริญรอยตาม ถาหากประเทศ

ใดประเทศหน่ึงหวังใชอํานาจละมุน (Soft Power) ในการเผยแผพลังอํานาจของตนเอง ประเทศน้ันจําเปนตอง
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พิจารณาเหตุผลท่ีสําคัญ 2 ขอ ขอแรก คือ การใชอํานาจกระดาง (Hard Power) ถูกผูกขาดโดยรัฐ และรัฐเปน

เพียงผูถือสิทธิเดียวในการใชพลังอํานาจน้ีกระทําตอตางชาติ อาทิ การใชกําลังทางทหาร สวนการใชอํานาจ

ละมุน (Soft Power) น้ัน มิไดถูกผูกขาดโดยรัฐ และรัฐเปดโอกาสใหตัวแสดงท่ีมิใชรัฐ (non-State Actor)    

เขามามีสวนรวมในการแสดงพลังอํานาจน้ีได ตัวแสดงท่ีมิใชรัฐ น้ีอาจเปนไปไดท้ังภาคเอกชน ภาคประชาชน  

และรัฐวิสาหกิจตางๆ ท่ีมุงมาดปรารถนาในส่ิงเดียวกัน คือการสงเสริมวัฒนธรรมและคานิยมของรัฐตน ใหกลาย

ไปเปนส่ิงท่ีช่ืนชอบ/-ช่ืนชมของรัฐอื่นๆ-และขอ ท่ีสอง-คือ -การใชอํานาจละมุน-(Soft Power)-ใหผลลัพธ                     

ในทางออม ยากท่ีจะวัดผลสําเร็จไดชัดเจน และถึงหากวัดผลไดก็อาจจะใชระยะเวลายาวนานกวาจะเปนรูปธรรม  

เน่ืองจากการวัดอํานาจละมุน (Soft Power) ของประเทศใดประเทศหน่ึงเปนส่ิงท่ีกระทําไดยาก

และอาจใชระยะเวลาท่ีเน่ินนาน อุไรวรรณ (2556) จึงสรุปวา อํานาจละมุน (Soft Power) มีลักษณะเปน 

“นามธรรม” การวัดความสําเร็จของ Soft Power จึงควรใชวิธีประเมินผลเชิงอัตนัย (Subjective Measurement) 

เชน การสอบถามความเห็นของประชาชน การสัมภาษณกลุมตัวอยาง การใชกรณีศึกษา เปนตน อยางไรก็ตาม 

Jonathan McClory (2010) ไดกําหนดแหลงทรัพยากรของ Soft Power ท่ีอาจนํามากําหนดตัวช้ีวัดไวได  

จํานวน 5 ดาน ไดแก (1) วัฒนธรรม (2) รัฐบาล (3) นโยบายทางการทูต (4) การศึกษา (5) ธุรกิจและนวัตกรรม  

ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 

1) วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง การวัดกรอบการปฏิบัตท่ีิทําใหเกิดความหมายตอสังคม 

(set of practices that create meaning for a society) ซ่ึงรวมถึงวรรณคดี ศิลปะ การศึกษาภาพยนตรและ

ดนตรีท่ีสามารถเขาถึงสาธารณชนในวงกวาง ซ่ึงหากวัฒนธรรมของประเทศใดกลายเปนคานิยมสากลและเปนท่ี

รูจัก ก็จะมีแรงดึงดูดสูงตอประเทศดวย โดยตัวช้ีวัดดานวัฒนธรรมมีหลายตัว อาทิ จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทาง

ไปเยือนประเทศ การแพรหลายของภาษาของประเทศน้ันในประเทศตางๆ จํานวนสถานท่ีท่ีไดรับการข้ึนทะเบียน

เปนมรดกโลกของ UNESCO ยอดขายผลงานเพลงของศิลปนในตลาดโลก จํานวนเหรียญรางวัลจากกีฬาโอลิมปก 

2) รัฐบาล (Government) หมายถึง การวัดกรอบสถาบันทางการเมืองของแตละประเทศ 

ซ่ึงรวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐบาล ความสําเร็จของรัฐบาล และคานิยมของรัฐบาล อันเปน

สวนประกอบสําคัญท่ีทําใหประเทศน้ันๆ เปนท่ีนิยมและไดรับการยอมรับจากประเทศอื่น โดยหากสถาบันทาง

การเมืองของประเทศสามารถดําเนินการโดยสอดคลองกับคานิยมสากล อาทิ มีความโปรงใสยุติธรรม แกไขปญหา

สังคมอาชญากรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็มีแนวโนมท่ีจะไดรับความช่ืนชมจากนานาประเทศและกลายเปน 

Soft Power ของประเทศน้ันได 

3) นโยบายทางการทูต (Diplomacy) หมายถึง การวัดนโยบายตางประเทศท่ีมีความชอบ

ธรรมและมีบทบาทท่ีสรางสรรคตอประชาคมโลกก็จะชวยสงเสริม Soft Power ของประเทศน้ันได โดยนโยบาย

ทางการทูตดังกลาว ยังหมายรวมถึงการใหความชวยเหลือตอประเทศอื่นๆ การเปนสมาชิกท่ีมีบทบาทแข็งขัน    

ในองคการระหวางประเทศ การท่ีผูคนท่ัวโลกใหความสนใจกับนโยบายท่ีออกมาจากกระทรวงการตางประเทศ 

หรือของรัฐมนตรีตางประเทศของประเทศน้ันๆ และจํานวนสถานทูต สถานกงสุล สํานักงานการคาพาณิชยท่ีมี

กระจายตัวอยูในประเทศตางๆ ท่ัวโลก 
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4) การศึกษา (Education) หมายถึง การวัดขีดความสามารถของประเทศในการดึงดูด

นักศึกษาตางชาติใหไปศึกษาในประเทศน้ันๆ หรือมีนโยบายสงเสริมการแลกเปล่ียนทางการศึกษาเปนเคร่ืองมือ

สําคัญในการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะ เพราะนักศึกษาตางชาติสามารถชวยประชาสัมพันธและสงเสริม

ภาพลักษณของประเทศท่ีตนเคยไปศึกษาไดเมื่อสําเร็จและเดินทางกลับบานเกิด ซ่ึงจะทําใหประเทศน้ันไดรับ 

ความนิยมและอาจพัฒนาเปน Soft Power ได ซ่ึงขีดความสามารถของประเทศดานการศึกษา ยอมข้ึนอยูกับ

คุณภาพและอันดับ (Ranking) ของมหาวิทยาลัย ผลงานทางวิชาการของอาจารยและนักวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ

และไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ  

5) ธุรกิจและนวัตกรรม (Business and Innovation) หมายถึง การวัดขีดความสามารถ              

ในการแขงขันดานธุรกิจและนวัตกรรมของประเทศ แตไมไดหมายถึงอํานาจทางเศรษฐกิจ เพราะ Soft Power 

มิไดเปนการมุงขมประเทศเล็กดวยอํานาจทางเศรษฐกิจของประเทศใหญกวา แตหากเปนการใหความสําคัญกับ

ความสามารถของประเทศใดประเทศหน่ึงในการสรางแรงดึงดดูและความนิยมตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ เชน 

การมีนโยบายเศรษฐกิจท่ีเปดเสรีทางการคา การมคีวามสามารถในการสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ การมีขีด

ความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการทองถ่ิน รวมถึงการมีบรรยากาศท่ีดีสําหรับการคาการลงทุน เปนตน  

ท้ังน้ี Jonathan McClory ไดใชตัวช้ีวัดเชิงปริมาณขางตน รวมกับตัวช้ีวัดเชิงอัตนัย 7 ดานอัน

ไดแก (1) ความนิยมตอบุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Soft Power Icons) (2) ความนิยมตอผลผลิตดานวัฒนธรรมของ

ประเทศ (Cultural Output) (3) คุณภาพของอาหารและเคร่ืองดื่มประจําชาติ (Cuisine) (4) คุณภาพสายการบิน

แหงชาติ/สนามบินหลัก (National Airline/Major Airport) (5) การมีนโยบายการทูตท่ีสรางสรรค (Foreign 

Policy Direction) (6) ความเปนผูนําในเวทีโลก (Global Leadership) และ (7) ความแข็งแกรงของตราสินคา 

(Commercial Brands) เพื่อวัดและจัดอันดับอํานาจละมุน (Soft Power) ของประเทศตางๆ ท่ัวโลก โดยให

นํ้าหนักกับตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ซ่ึงผลการศึกษาพบวาประเทศท่ีมีอํานาจละมุน (Soft Power) สูง 3 อันดับแรก 

ไดแก (1) สหรัฐอเมริกา (2) สหราชอาณาจักร และ (3) ฝร่ังเศส ในขณะท่ีประเทศในแถบเอเชียมีประเทศท่ีติด

อันดับ ไดแก ญ่ีปุน เกาหลีใต และจีน ตามลําดับ  

ดวยเหตุน้ี โลกในศตวรรษท่ี 21 ประเทศช้ันนําตางๆ จึงไดหันมาใหความสําคัญกับการใชนโยบาย

อํานาจละมุน (Soft Power) เพื่อสรางอํานาจในการโนมนาวและสรางมนตเสนหในระดับนานาชาติใหแกประเทศ

ของตนเอง จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีประเทศไทยจะตองเรียนรูและใหความสําคัญกับการใชนโยบายดานอํานาจละมุน 

(Soft Power) ผานการศึกษาและเรียนรูวิธีการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) ของประเทศช้ันนําตางๆ 

ท่ัวโลก เพื่อนํามาประยุกตใชในการสรางเสริมอํานาจละมุน (Soft Power) ในรูปแบบเฉพาะของประเทศไทย 

ดังน้ัน จึงอาจกลาวไดวาแผนปฏิบัติราชการการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) มีความสําคัญอยางย่ิง   

ตอการดําเนินนโยบายแหงรัฐ นโยบายตางประเทศ และนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบัน 
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2.1.3 แผนระดับท่ี 1 : แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)  

แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรฉบับแรกของประเทศไทย  

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศ

ไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ภายในชวงเวลาดังกลาว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน โดยมีวิสัยทัศนประเทศ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง 

มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมีเปาหมาย           

ในการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเน่ือง สังคมเปน

ธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิต ิ

และในทุกชวงวัยใหเปนคนดี คนเกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยเนน

การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ อันประกอบดวย  

๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 

๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดลอม และความย่ังยืนของ 

    ทรัพยากรธรรมชาติ 

๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

 

 
 

 
แผนภาพท่ี 1 วิสัยทัศนประเทศไทย 
ท่ีมา : กระทรวงศึกษาธิการ, 2561 



14 
 

การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ-20-ป-จะมุงเนนการสรางสมดุล    

ระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม โดยประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตรหลัก ไดแก 1) ยุทธศาสตร

ชาติดานความมั่นคง 2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 3) ยุทธศาสตรชาติดานการ

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทาง

สังคม 5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และ 6) ยุทธศาสตร

ชาตดิานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง

ประชาชน  มีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 

อธิปไตย มุงเนนการพัฒนาคน เคร่ืองมือเทคโนโลยีและระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือ

กับภัยคุกคาม และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดาน

ความมั่นคงท่ีมีอยูในปจจุบันและท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการท้ังกับสวน

ราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศท่ัวโลก บน

พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาท่ีมุงเนนการ

ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก 1) การตอยอดอดีต โดยมอง

กลับไปท่ีรากเหงา นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและ

สังคมโลกสมัยใหม 2) การปรับปจจุบันเพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติ

ตางๆ และ 3) การสรางคุณคาใหมในอนาคต ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการพัฒนาคนรุนใหม รวมถึง

ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคตบนพื้นฐาน

ของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทยสามารถสราง

ฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายได

และการกินดีอยูดีของประชาชน 

3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนา

ท่ีสําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมท้ังกาย 

ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น 

มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ี

จําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการ

เรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด 

ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนาท่ีให

ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทองถ่ิน มารวมขับเคล่ือน 

โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพื่อสวนรวม การกระจายอํานาจและความ

รับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการ
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ตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทย ท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม ใหเปน

ประชากรท่ี มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐให

หลักประกัน การเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 

5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มีเปาหมาย

การพัฒนาท่ีสําคัญเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนในทุกมิติ ท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม              

ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกัน ท้ังภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นท่ี

เปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงให

มากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยเปนการดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง ๓ ดาน อันจะนําไปสูความย่ังยืนเพื่อคน  

รุนตอไปอยางแทจริง 

6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการ

พัฒนาท่ีสําคัญเพื่อปรับเปล่ียนใหภาครัฐเปน “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน และประโยชนสวนรวม”  โดย

ภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทและภารกิจ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุง

ผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัยและพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก    

อยูตลอดเวลา มีการนํานวัตกรรมและระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา รวมท้ังมีลักษณะ

เปดกวางเช่ือมโยงถึงกัน เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน  

ไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางส้ินเชิง 

นอกจากน้ี กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และ

นําไปสูการลดความเหล่ือมลํ้าและเอื้อตอการพัฒนา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภาพท่ี 2 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

ท่ีมา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2564 
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ดังน้ัน แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป จึงถือเปนศิลปะในการขับเคล่ือน และกําหนดทิศทาง

เคร่ืองมือท่ีมีท้ังส้ินของชาติหรือชุมชนของชาติ อันรวมถึงการขับเคล่ือนและกําหนดทิศทางของชาติ เพื่อปองกัน

ชาติและนํามาซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ (National Interests) ท้ังท่ีกําลังเกิดข้ึน มีแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึน หรือมี

ศักยภาพท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ท้ังน้ี “เคร่ืองมือท้ังส้ินของชาติ” จะหมายถึงท้ังเคร่ืองมือทางความมั่นคงและ

ทางทหาร (อํานาจกระดาง : Hard Power) และ และท่ีไมใชทางความมั่นคงและทางทหาร อาทิ ลัทธิการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อํานาจละมุน : Soft Power) ซ่ึงจัดเปนพลังหรือกําลัง

อํานาจแหงชาติในอีกทางหน่ึงไดเชนกัน  

2.1.4 แผนระดับท่ี 2 : (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) มีฐานะเปนแผนระดับ   

ท่ี 2 ซ่ึงเปนกลไกท่ีสําคัญในการแปลงยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 อยูใน 

ชวงเวลาท่ีท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยตองเผชิญกับขอจํากัดหลากหลายประการท่ีเปนผลสืบเน่ืองจากสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซ่ึงไมเพียงแตกอใหเกิด การเจ็บปวยและเสียชีวิต 

ของประชากร แตยังสงผลใหเกิดเง่ือนไขในทางเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิตของประชาชนทุกกลุม นอกจากน้ี   

ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ก็เปนชวงเวลาท่ีมีแนวโนมจะเกิดการพัฒนาของ

เทคโนโลยีอยางกาวกระโดด เกิดการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศท่ีมีความรุนแรงเพิ่มข้ึน และเกิดการเปน

สังคมสูงวัยของประเทศไทยและหลายประเทศท่ัวโลก ดังน้ัน การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศทามกลางกระแส

แนวโนมการเปล่ียนแปลงดังกลาว จึงตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางความเขมแข็งจากภายในใหประเทศไทย

สามารถเติบโตตอไปไดอยางมั่นคง สามารถกาวขามผานความทาทายตางๆ เพื่อให “ประเทศไทยมีความมั่นคง   

มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามเจตนารมณของ

ยุทธศาสตรชาติ ผานแนวคิด 4 ประการ ดังน้ี 

1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสืบสาน รักษา ตอยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ผานการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศอยางมีเหตุผล ความพอประมาณ ภูมิคุมกัน บนฐาน

ของความรู คุณธรรม และความเพียร 

2. การสรางความสามารถในการ “ลมแลว ลุกไว” (Resilience) โดยมุงเนนการพัฒนาใน 3 ระดับ 

ประกอบดวย 1) การพรอมรับ เพื่อให “อยูรอด” 2) การปรับตัว เพื่อให “พอเพียง” และ 3) การเปล่ียนแปลงเพื่อ

พรอมเติบโตอยางย่ังยืน เพื่อให “ย่ังยืน”  

3. เปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืนของสหประชาชาติ (SDGs) โดยกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีอยู 

บนพื้นฐานของแนวคิด “ไมท้ิงใครไวขางหลัง” มุงเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับประชาชนทุกกลุม 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) โดยใหความสําคัญกับ 

การประยุกตใชองคความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสมัยใหม และความคิดสรางสรรค เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม

ทางเศรษฐกิจ 
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แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ไดพิจารณาบริบทของการพัฒนาประเทศ ซ่ึงมาจากการรวบรวม 

ประมวลผลการพัฒนาประเทศภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 การประเมินผลกระทบ

จากสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 และการคาดการณแนวโนมการเปล่ียนแปลงในระดับโลกเพื่อให

สามารถประเมินทิศทางและรูปแบบของเง่ือนไขสภาพแวดลอม พรอมท้ังสถานะของทุนในมิติตางๆ ของประเทศ

ไทยในปจจุบันท่ีเปนปจจัยสําคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสูทิศทางท่ีมุงหวัง และเตรียมความพรอม

ในการปรับตัวทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีมีความซับซอนมากข้ึนของโลกยุคใหม ครอบคลุม 4 มิติการ

พัฒนาประเทศ 13 หมุดหมาย ไดแก  

1.  บริบทการพัฒนาประเทศในมิติดานเศรษฐกิจ (มิติภาคการผลิตและบริการเปาหมาย) – เรงรัด

ผลักดันการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ ภาคการผลิตเพื่อเปล่ียนผานสูการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ โดยนวัตกรรมและมุง 

สูการพัฒนาอยางย่ังยืน ท่ีเนนการสรางคุณคาใหแกสินคาและบริการเชิงคุณภาพ เรงตอยอดอุตสาหกรรมท่ีไทยมี

ศักยภาพและมีความไดเปรียบ ประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีในการยกระดับผลิตภาพในภาพรวมใหสามารถ

ผลิตสินคาและบริการท่ีมีมูลคาเพิ่มสูงข้ึนไดในระยะเวลาท่ีส้ันลง พรอมไปกับการสรางอุตสาหกรรมใหมแหง

อนาคตท่ีเช่ือมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขากับทิศทางการเปล่ียนแปลงของตลาดโลก โดย มุงเปาในการเรง

พัฒนาภาคการผลิตและบริการเปาหมายรายสาขาท่ีสําคัญของประเทศ ไดแก (1) การยกระดับภาคการเกษตรสู

การผลิตสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง (2) การปรับเปล่ียนภาคการทองเท่ียวซ่ึงเปนภาคบริการท่ีสําคัญ

ของไทยใหเปนการทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพและความย่ังยืน (3) การเปล่ียนผานอุตสาหกรรมยานยนตสูยานยนต

ไฟฟาตลอดหวงโซอุปทาน (4) การผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง (5) การดําเนิน

ยุทธศาสตรใหประเทศไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสท่ีสําคัญของภูมิภาค-และ     

6) การเรงยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทยใหเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและ

อุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน ประกอบดวย 

หมุดหมายท่ี 1 ไทยเปนประเทศช้ันนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง  

หมุดหมายท่ี 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพและความย่ังยืน 

หมุดหมายท่ี 3 ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาท่ีสําคัญของโลก  

หมุดหมายท่ี 4 ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

หมุดหมายท่ี 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสท่ีสําคัญของ

ภูมิภาค 

หมุดหมายท่ี 6 ไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัล

ของอาเซียน 

2. บริบทการพัฒนาประเทศในมิติดานสังคมและทรัพยากรมนุษย (มิติโอกาสและความเสมอภาค

ทางเศรษฐกิจและสังคม) – ใหความสําคัญกับการแกไขปญหาเชิงโครงสรางเพื่อมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปน

ธรรม โดยการกระจาย การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและเมือง กระจายโอกาสเขาถึงโครงสรางพื้นฐานและบริการ

สาธารณะท่ีมีคุณภาพ การให ความชวยเหลือกลุมเปราะบางใหมีโอกาสไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ เพื่อ

แกไขปญหาความยากจนเร้ือรังและปองกันการสงตอความยากจนขามรุน พรอมท้ังพัฒนาหลักประกันและความ
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คุมครอง ทางสังคม และ การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมใหสามารถแขงขันได มีการเติบโต

ท่ีย่ังยืน และสามารถเช่ือมโยงเขาสูเครือขายหวงโซคุณคาระดับโลกไดโดยงาย ประกอบดวย 

หมุดหมายท่ี 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเขมแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถ

แขงขันได 

หมดุหมายท่ี 8 ไทยมีพื้นท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีนาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางย่ังยืน 

หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครองทางสังคม  

ท่ีเพียงพอ เหมาะสม 

3. บริบทการพัฒนาประเทศในมิติดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (มิติความย่ังยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม) – เนนเปล่ียนผานเชิงโครงสรางจากการเนนผลทางเศรษฐกิจระยะส้ันไปสูการ

เจริญเติบโตท่ีย่ังยืน และตั้งเปาหมายอยางชัดเจนในการ มุงสูเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ําอยางเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม ควบคูกับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค เพื่อลดการใชวัตถุดิบและลดของเสียจาก

กระบวนการผลิต เพื่อแกไขปญหาส่ิงแวดลอมและแกปญหาการใชทรัพยากรท่ีไมมีประสิทธิภาพ โดยการสงเสริม

ใหเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ย่ังยืน และสอดคลองกับขีดความสามารถ    

ในการรองรับของระบบนิเวศอยางเปนรูปธรรม ผานการใชประโยชนจากองคความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมไทย บนพื้นฐานของการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

ของทุกภาคสวน เพื่อพัฒนากลไกและสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและการดํารงชีพ  

อยางย่ังยืน ประกอบดวย 

หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา 

หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิและ                        

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4. บริบทการพัฒนาประเทศในมิติดานการบริหารจัดการภาครัฐ (มิติปจจัยผลักดันการพลิกโฉม

ประเทศ) - ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐใหสามารถตอบสนองตอความตองการ

ของประชาชนไดอยางเปนรูปธรรมและทันตอสถานการณ โดยเรงปรับตัวใหเทาทันการเปล่ียนแปลง สามารถ

ใหบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐานแกประชาชนทุกคนอยางเทาเทียม มีการเช่ือมโยงจากสวนกลางสูทองถ่ินไดอยาง  

มีบูรณาการและมีธรรมาภิบาล รวมกับการใชขอมูลและกระบวนการมีสวนรวมในการออกแบบนโยบายสาธารณะ

และการกํากับดูแลการดําเนินงานของรัฐใหเทาทันตอการเปล่ียนแปลงและสอดรับกับสภาวการณท่ีปรับเปล่ียนไป

ไดอยางฉับไว เพื่อเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงและความเส่ียงภายใต

บริบทโลกใหมรวมถึงยกเลิกกฎหมายท่ีลาสมัยหมดความจําเปน พรอมกับการพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบให

เอื้อตอการพัฒนาประเทศในอนาคต เพื่อใหประเทศไทยมีภาครัฐท่ีมีสมรรถนะ ทันสมัย คลองตัวตอบโจทย

ประชาชน เปนปจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศไดอยางแทจริง ประกอบดวย 

หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเน่ือง ตอบโจทย การพัฒนา 

แหงอนาคต 

หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
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2.2 สภาวะแวดลอมที่เกี่ยวของกับองคกร 

2.2.1 ขอมูลพ้ืนฐานของกระทรวงพาณิชย  

ในป พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 ทรงพระราชดําริวา 

“การคาขายท้ังภายในและภายนอกประเทศ ไดเจริญกาวหนาข้ึนเปนลําดับมา แตรัฐบาลยังมิไดวางรูปการ ในอันท่ี

จะสงเสริมการพาณิชยและเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญเปนปกแผนไพศาล” จึงโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้ง “กรมสถิติ

พยากรณ” ข้ึนเปนคร้ังแรก โดยเร่ิมดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2458 ตอมาไดเพิ่มงานท่ีของเก่ียวกับ

การบํารุงการพาณิชยข้ึนในกรมสถิติพยากรณอีกสวนงานหน่ึง จึงเปล่ียนเรียกช่ือเปน “กรมพาณิชยและสถิติ

พยากรณ” ในวันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2458 และตอมาในภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 1 พระองคทรงพระราช

ปรารภวา “ทุกๆ ประเทศ ในโลกพากันมุงแสวงความเจริญแหงการพาณิชยของตน.. .ประเทศไทยจึงควรรีบเรง

บํารุงเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยการ (ซ่ึง) คือความเจริญแหงเศรษฐกิจของประเทศเชนเดียวกับ

ประเทศอื่นๆ ท้ังปวง” ในขณะน้ัน หนวยราชการซ่ึงมีหนาท่ีเก้ือหนุนการพาณิชยน้ัน รัฐบาลไดแยกยายแตงตั้งไว

ในกระทรวงตางๆ หลายกระทรวง ยังไมมีหนวยราชการกลางสําหรับบังคับบัญชานโยบายทางการคาและเศรษฐกิจ

ใหมีความมุงหมายไปในทางเดียวกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกกรมพาณิชยและสถิติการพยากรณข้ึน   

สูฐานะแหงกระทรวง เรียกช่ือวา “กระทรวงพาณิชย” เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2463 หลังจากน้ัน กระทรวง

พาณิชยไดมีการเปล่ียนแปลงสวนราชการและเปล่ียนช่ือตามการเปล่ียนแปลงงานของแตละรัฐบาล จากกระทรวง

พาณิชยเปนกระทรวงคมนาคมและพาณชิยการ กระทรวงพาณิชยและคมนาคม กระทรวงเกษตรพาณิชยการ   

กระทรวงเศรษฐการ กระทรวงการเศรษฐกิจ และในท่ีสุดเปล่ียนกลับมาเปนกระทรวงพาณิชย เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 

พ.ศ. 2515 จนถึงปจจุบัน  

ในป พ.ศ. 2565 (ปจจุบัน) กระทรวงพาณิชยไดยางกาวเขาสูป ท่ี 101 แหงการกอตั้ง โดย

กระทรวงฯ มคีวามมุงมั่นท่ีจะขับเคล่ือนเศรษฐกิจการคาของประเทศใหเติบโตอยางมั่นคง ทําใหประชาชนชาวไทย

มีความเปนอยูท่ีดี สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลท่ีมุงเนนสรางความสามารถในการแขงขัน ลดความเหล่ือมลํ้า 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหอยูดีกินดีและมีความมั่นคงในชีวิต นอกจากน้ี กระทรวงฯ ยังมีภารกิจในการ

ชวยฟนฟูเศรษฐกิจการคาของไทยใหเติบโตดวยการผลักดันเศรษฐกิจการคาไทยสูเศรษฐกิจยุคใหมท่ีขับเคล่ือน

ดวยวิทยาศาสตรเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค รวมท้ังรองรับความทาทายใหมๆ ของโลก อาทิ 

การคาท่ีคํานึงถึงส่ิงแวดลอมและสังคม เพื่อนําพาประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศรายไดปานกลางไปสูประเทศ

รายไดสูง และมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีย่ังยืน ดังน้ัน กระทรวงฯ จึงตองดําเนินการในภารกิจตางๆ ท่ี

ครอบคลุมท้ังมิติภายในประเทศและมิติตางประเทศอยางรอบดาน โดยมีการแบงโครงสรางกระทรวงฯ ออกเปน 3 

กลุมภารกิจสําคัญ ไดแก  

1) กลุมภารกิจดานการคาภายในประเทศ (Internal Trade Cluster) ประกอบดวย 

(1) กรมการคาภายใน (Department of Internal Trade) 

(2) กรมพัฒนาธุรกิจการคา (Department of Business Development)  

(3) กรมทรัพยสินทางปญญา (Department of Intellectual Property) 
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2) กลุมภารกิจดานการคาตางประเทศ (Foreign Trade Cluster) ประกอบดวย 

(1) กรมการคาตางประเทศ (Department of Foreign Trade) 

(2) กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (Department of Trade Negotiations) 

(3) กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (Department of International Trade Promotion) 

3) กลุมภารกิจพิเศษ กลุมรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise) และองคการมหาชน (Public 

Organizations) ประกอบดวย 

(1) สํานักงานรัฐมนตรี (Office of the Minister) 

(2) สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย (Office of the Permanent Secretary Ministry of 

Commerce) 

(3) สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา (Trade Policy and Strategy Office) 

(4) องคการคลังสินคา (Public Warehouse Organization) 

(5) ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (The Support Arts and Crafts International 

Centre of Thailand) 

(6) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแหงชาติ (The Gem and Jewelry 

Institute of Thailand) 

(7) สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (International Institute for Trade 

and Development) 

สําหรับสัญลักษณหรือตราประจํากระทรวงพาณิชยน้ัน เมื่อแรกกอตั้งในป พ.ศ. 2463 มีประกาศให

กระทรวงพาณิชยใชตราเปนรูปตุม เคร่ืองช่ังทะนาน และไมวัด ผูกกันเปนลาย และใชสีมอครามเปนสีเคร่ืองหมาย 

ตอมาในป พ.ศ. 2469 เมื่อรวมกระทรวงพาณิชยเขากับกระทรวงคมนาคมเรียกวา “กระทรวงพาณิชยและคมนาคม” 

มีประกาศใหใชตรารูปพระวิศุกรรมเปนตรากระทรวงฯ สีเคร่ืองหมายเปล่ียนเปนสีเลือดหมู ตราพระวิศุกรรมเปน

ตราตําแหนงเสนาบดีกระทรวงคมนาคม (กระทรวงโยธาธิการเดิม) ดังน้ัน เมื่อเอางานคมนาคมมารวมเขากับงาน

พาณิชยจึงใหไปใชตราพระวิศุกรรม พระวิศุกรรมเปนเทวดาชํานาญในการชางตลอดจนการกอสราง เหตุท่ีมาเปน

ตรากระทรวงพาณิชยก็เน่ืองจากเปนตราเกาแกและงานของโยธาก็คล่ีคลายมาเก่ียวของกับงานพาณิชยเปนลําดับ 

กระท่ังในปจจุบันตราประจํากระทรวงพาณิชยก็ยังคงเปนตราพระวิศุกรรมเชนเดิม แตคล่ีคลายเขียนไปเปน “พระ

วิสสุกรรม” สําหรับสีเคร่ืองหมายกระทรวงฯ ไดเปล่ียนกลับมาใชสีมอครามตามเดิม 

 
ตราพระวิสสุกรรม ตราประจํากระทรวงพาณิชย 
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2.2.2 ขอมูลพ้ืนฐานของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

ในป พ.ศ. 2494 จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะน้ันไดมีคําส่ัง “ใหทุกกระทรวง

ทบวงการพิจารณาระบบบริหารในกระทรวงของตนวาควรจะมีการแกไขเปล่ียนแปลงอยางไรบาง แลวใหนําเสนอ

แกไขพรอมกับการเสนอรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงการใหม” หลวงวิจิตรวาทการ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพาณิชยในสมัยน้ันไดตั้งประเด็นพิจารณาวา “ตั้งแตเมื่อมีองคการสหประชาชาติก็มีเร่ืองท่ีสหประชาชาติ

ติดตอรองขอและมีความรวมมือในปญหาท่ัวไปเก่ียวกับเร่ืองเศรษฐกิจมากข้ึน ประเทศไทยเราใชสภาเศรษฐกิจ   

ในการตอบขอคําถามของสหประชาชาติท่ีถามมา แตการทํางานของสภาเศรษฐกิจน้ันชักชาจนกระท่ังลวงเลยเวลา

ท่ีสหประชาชาติกําหนดใหตอบ จนกระท่ังเขาประชุมกันเสร็จแลว คําตอบของเราจึงสําเร็จพรอมท่ีจะสงได เร่ือง

อยางน้ีก็เคยมี” ดวยเหตุน้ี หลวงวิจิตรวาทการจึงมีความเห็นวา “ถาจะใหงานเศรษฐกิจของชาติดําเนินไปดวยดี   

ก็ควรจะเอางานของสภาเศรษฐกิจเขามารวมกับงานกระทรวงพาณิชย” และเสนอใหกระทรวงพาณิชยเปล่ียนช่ือ

เปน “กระทรวงการเศรษฐกิจ” และ “กระทรวงเศรษฐการ” ตามลําดับ โดยใหกระทรวงเศรษฐการมีสวนราชการ 

ดังน้ี (1) สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี (2) สํานักงานปลัดกระทรวง (3) กรมการคาตางประเทศ (4) กรมการคา

ภายใน (5) กรมการสนเทศ (6) กรมทะเบียนการคา และ (7) กรมเศรษฐสัมพันธ    

กรมเศรษฐสัมพันธกอตั้งข้ึนเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 มีหนาท่ีในการจัดทําแผนการดาน

เศรษฐกิจของประเทศ ประสานงานเศรษฐกิจท่ัวไประหวางหนวยราชการและองคการระหวางประเทศตางๆ ศึกษา

และคนควาในทางวิชาการเศรษฐกิจและหลักปฏิบัติเศรษฐกิจของนานาประเทศเพื่อนํามาใชประโยชนในการสงเสริม

และปรับปรุงเศรษฐกิจของประเทศไทย สํารวจและรายงานภาวะเศรษฐกิจกับพิจารณาหาวิธีแกไขปญหาและ

อุปสรรคตางๆ ในทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางย่ิงในทางการคาการแลกเปล่ียนและแจกจายสินคาจากแหลงผลิต

ไปสูตลาดและแหลงบริโภค ตอมาเมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2515 “กรมเศรษฐสัมพันธ” ไดเปล่ียนช่ือมาเปน “กรม

พาณิชยสัมพันธ” เพื่อใหสอดคลองกับการท่ีรัฐบาลเปล่ียนช่ือกระทรวงเศรษฐการกลับมาเปนกระทรวงพาณิชย

ดังเดิม โดยกรมพาณิชยสัมพันธยังคงดําเนินภารกิจเชนเดียวกับกรมเศรษฐสัมพันธท่ีผานมา และไดเพิ่มเติมบทบาท

ในดานการสงเสริมการสงออกแบบครบวงจรข้ึนอีกดวย อยางไรก็ตาม เน่ืองจากกรมพาณิชยสัมพันธเปนหนวยงาน

หลักของประเทศท่ีรับผิดชอบในการใหบริการแกผูสงออกและผูนําเขา จึงไดมีการเปล่ียนช่ือ “กรมพาณิชยสัมพันธ” 

เปน “กรมสงเสริมการสงออก” เพื่อส่ือภารกิจท่ีกรมฯ ตองดําเนินการใหชัดเจน โดยตราเปนพระราชบัญญัติมีผล

บังคับใชเมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2533 โดยกรมสงเสริมการสงออก มีหนาท่ีหลักๆ ประกอบดวย (1) เสนอความเห็น

และจัดทําแผนปฏิบัติการดานการคา การตลาด และการสงเสริมการสงออก (2) จัดทําและใหบริการขอมูลการคา

ระหวางประเทศ (3) ประชาสัมพันธ และเผยแพรสินคาไทยเพื่อสงเสริมการสงออก (3) พัฒนาความรูความสามารถ

ใหแกภาคเอกชนไทยในดานการสงออก  

ตอมา เมื่อวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2555 กรมสงเสริมการสงออก (Department of Export 

Promotion : DEP) ไดเปล่ียนช่ือมาเปน “กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (Department of International 

Trade Promotion : DITP)” เพื่อใหสอดคลองกับบทบาทหนาท่ีของกรมฯ ท่ีมีขอบเขตกวางข้ึน ในฐานะ

หนวยงานท่ีใหการสงเสริมและอํานวยความสะดวกดานการคาระหวางประเทศ โดยเพิ่มพันธกิจหลักจากเดิมคือ  

การขยายตลาดสินคาและบริการของไทย การพัฒนาและสงเสริมสินคาและบริการไทย การสรางมูลคาเพิ่มของสินคา
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ธุรกิจบริการ และการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการไทย ใหครอบคลุมภารกิจในการสงเสริมการคา

แบบสองทาง (Two-Way Trade) เพือ่ใหท้ังผูประกอบการและคูคาบรรลุเปาหมายและประโยชนสูงสุดรวมกัน 

ประกอบกับรัฐบาลใหความสําคัญกับการสรางสมดุลทางการคาท้ังดานการสงออกและนําเขา กรมฯ จึงเพิ่มภารกิจ

ท้ังดานการสงเสริมการสงออกและสงเสริมการนําเขาปจจัยการผลิตและสินคาท่ีจําเปนตอการเพิ่มศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศไทยจากตางประเทศ การเปล่ียนช่ือกรมฯ จึงเปนการใหคําจํากัดความใหมท่ีกินความกวางขวาง

กวาการเปนหนวยงานสงเสริมการสงออก และสะทอนถึงการดําเนินงานท่ีจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและทันสมยั

มากย่ิงข้ึน เพื่อรักษาศักยภาพทางเศรษฐกิจเอาไวใหไดในภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขันสูง การปรับภาพลักษณของ

กรมฯ ในคร้ังน้ัน ไดส่ือใหเห็นถึงการปรับกระบวนการคิดใหมท้ังหมด โดยเปาหมายสูงสุดไมใชแคการกระตุนยอด

การสงออกหรือสรางความมั่นใจใหกับสินคาและบริการของไทย แตยังครอบคลุมถึงการจัดหาชองทางท่ีดีท่ีสุดใหกับ

ผูผลิตและผูประกอบการคาไดรับรูและตอบสนองตออุปสงคและอุปทานท่ีแทจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 
ตราประจํากรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

 

2.2.3 สภาพท่ัวไปของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

โครงสรางและอัตรากําลังของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศตั้งท่ีทําการอยูภายในกระทรวงพาณิชย (สนามบินนํ้า) 

ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และมีสํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ (สคต.) 

กระจายอยูในทุกภูมิภาคท่ัวโลก จํานวน 58 แหง ในป พ.ศ. 2565 กรมฯ มีขาราชการรวมจํานวน 405 ราย 

พนักงานราชการ จํานวน 21 ราย และ ลูกจางประจํา จํานวน 46 ราย โดยมีโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน 

ดังน้ี  
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แผนภาพท่ี 3 โครงสรางกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (ตามกฎกระทรวง) 

ท่ีมา : กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ, 2565 
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แผนภาพท่ี 4 โครงสรางกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (ตามการแบงสวนราชการภายใน) 
ท่ีมา : กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ, 2565 
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2.3 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมที่เกี่ยวของกับองคกร 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะหสภาวะแวดลอมท่ีเก่ียวของกับองคกรท่ีจะนํามาใชในการศึกษาน้ี               

ในสวนของการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกรใชคุณลักษณะขององคกร 7 ประการของ McKinney 

(McKinney 7-S Framework) สําหรับการวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weakness) ขององคกร 

และ ในสวนของการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร ใชการวิเคราะห C-PEST (C-PEST Analysis) 

สําหรับการวิเคราะหโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Treats) ขององคกร 

2.3.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร โดยใช McKinsey 7-s Framework 

กรอบแนวคิดของแมคคินซีย (McKinsey 7-S Framework) เปนเคร่ืองมือทางการบริหารท่ีสามารถ

นํามาใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร กรอบแนวคิด McKinsey 7-S ถูกคิดคนข้ึนมา โดย  

Thomas J. Peters และ Robert H.Waterman ท่ีปรึกษาบริษัท McKinsey Company ในป ค.ศ. 1978                    

ซ่ึงตอมากรอบแนวคิดดังกลาว ไดถูกนํามาตีพิมพไวในหนังสือท่ีช่ือวา In Search of Excellence ในป ค.ศ. 1982 

(อํานาจ วัดจินดา, 2551) โดยหลักการของแนวคิดน้ี คือ ตองการนําเสนอวาประสิทธิภาพขององคกรเกิดจาก

ความสัมพันธของปจจัยและองคประกอบตางๆ 7 ประการ จึงเปนท่ีมาของศัพทวา McKinsey 7-S (เศกสิน                

ศรีวัฒนานุกูลกิจ, 2557) ท้ังน้ี กรอบแนวคิด McKinsey 7-S ดังกลาว ไดถูกนํามาใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายในองคกร ดังน้ี 

S1 – กลยุทธขององคกร (Strategy) คือ แผนการใชทรัพยากรท้ังหมดขององคการท่ีมีอยู เพื่อบรรลุ

จุดหมายท่ีวางไว กลยุทธขององคกรจะเปนตัวกําหนดการตัดสินใจ และการกระทําตอปจจัยสภาพแวดลอม

ภายนอก ท้ังท่ีเปนอุปสรรคและโอกาสตอความสําเร็จ การจัดการกลยุทธจะชวยใหองคกรสามารถกําหนดและ

พัฒนาขอไดเปรียบข้ึนมา เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน หรือสรางแรงผลักดันใหกับองคกร และยังสามารถ

ชวยใหผูบริหารและบุคคลภายในองคกรทราบวาองคกรอยูในทิศทางใด เปาหมายและพันธกิจคืออะไร ใครเปน

ผูรับบริการ และองคกรควนพยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความสําเร็จ  

S2 - โครงสรางองคกร (Structure) คือ รูปแบบของการจัดองคกรท่ีระบุตําแหนงและหนาท่ีของ

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ รวมไปถึงการระบุวาใครจะตองทํางานรวมกับใคร และรับคําส่ังจากใคร การจัดโครงสราง

องคกรท่ีดีจะตองแสดงถึงความสัมพันธและสายการบังคับบัญชา รวมถึงกําหนดขอบเขต และหนาท่ีความ

รับผิดชอบท่ีชัดเจน การจัดโครงสรางองคกรท่ีดีจะมีสวนชวยใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ลดความ

ซํ้าซอนหรือขัดแยงในหนาท่ี และผูบริหารก็สามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการไดอยางถูกตองรวดเร็ว  

S3 - ระบบปฏิบัติงาน (System) คือ ระบบหรือข้ันตอนการดําเนินงานภายในองคกร ท้ังท่ีเปน

ทางการและไมเปนทางการ ท่ีชวยใหองคกรสามารถดําเนินงานไปไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ระบบการวางแผน

งบประมาณ ระบบการเงินและบัญชี ระบบสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ระบบพัสด ุระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบการติดตามและประเมินผล เปนตน ซ่ึงระบบหรือข้ันตอนการทํางานเหลาน้ีจะบงบอกถึงวิธีการทํางานตางๆ 

ขององคกร การจัดระบบปฏิบัติงาน (Working System) ท่ีดีและตอเน่ืองสอดคลองประสานกันทุกระดับ จะชวย

ใหการทํางานรวมกันภายในองคกรสําเร็จลุลวงไปดวยด ี



26 
 

S4 - บุคลากร (Staff) คือ การบริหารงานทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินงาน

ขององคกร องคกรจะประสบความสําเร็จหรือไมสวนหน่ึงข้ึนอยูกับการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human 

Resource Management) การจัดการบุคลากรเปนกระบวนการท่ีเร่ิมตั้งแตการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร      

การบรรจุและจัดวางบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน การพัฒนาความรูและความสามารถ การควบคุม ติดตาม และ

ประเมินผลการทํางาน รวมถึงการใหเงินเดือน รางวัลจูงใจ หรือแมแตการลงโทษทางวินัย ลวนเปนสวนหน่ึงของ

การจัดการบุคลากรในองคกรท้ังส้ิน  

S5 - ทักษะ ความรูความสามารถ (Skill) คือ ทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึงสามารถแยก

ออกเปน 2 ดานหลัก คือ (1) ทักษะดานอาชีพ (Occupational Skills) คือ ทักษะในหนาท่ีรับผิดชอบ อาทิ ทักษะ

ดานการเงิน ทักษะดานการจัดทําบัญชี และ (2) ทักษะดานความชํานัญพิเศษ (Aptitudes and Special Talents) 

คือ ความรูความสามารถท่ีทําใหบุคลากรรายน้ันโดดเดนกวารายอื่นๆ เปนทักษะนอกหนาท่ีรับผิดชอบ แตก็เปน

ทักษะท่ีสงผลใหบุคลากรรายน้ันมีผลการทํางานท่ีดี และเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงานไดอยางรวดเร็ว ท้ังน้ี 

องคกรจะตองมุงเนนบริหารจัดการทักษะของบุคลากรท้ัง 2 ดานน้ีไปควบคู กัน ซ่ึงเรียกโดยรวมวาการบริหาร

จัดการคน หรือ Talent Management 

S6 - รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) คือ แบบแผนของการบริหารงานและการวางตัวของผูบริหาร

องคกร หรืออาจกลาวไดวา ผูบริหารองคกรถือเปนองคประกอบหน่ึงท่ีสําคัญตอความสําเร็จหรือความลมเหลว 

ขององคกร ผูบริหารท่ีประสบความสําเร็จจะตองเปนแบบอยางท่ีดีดานพฤติกรรมและจรรยาบรรณแกบุคลากร 

รูจักสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีชวยใหองคกรเดินไปสูความสําเร็จ รวมถึงคนหารูปแบบและวิธีการในการบริหาร

จัดการ (Managerial Style) ท่ีเหมาะสมกับลักษณะขององคกรตนเองปกครองใหได  

S7 - คุณคาหรือคานิยมรวม (Shared Value) คือ คานิยมรวมกันระหวางบุคลากรในองคกร อันหมาย

รวมถึง ความเช่ือรวมกัน และความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน ของบุคลากรในองคกร ซ่ึงแทจริงแลว คุณคาหรือ

คานิยมรวมน้ี คือ เปาหมายสูงสุดขององคกร เพราะคือส่ิงท่ีบุคลากรของท้ังองคกรยึดถือ และมุงมั่นในส่ิงเดียวกัน

โดยไมมีการบังคับ เปนวัฒนธรรมขององคกร เปนวิถีปฏิบัตขิองบุคลากร และเปนปรัชญาการทํางานท่ีบุคลากรทุก

คนกระทําตาม อันเปรียบเสมือนหัวใจขององคกรท่ีเช่ือมประสานหนวยงานภายในตางๆ เขาไวดวยกัน ซ่ึงความ

เช่ือและคานิยมเหลาน้ีจะกลายเปนตัวกําหนดบรรทัดฐาน เปนพฤติกรรมประจําวัน และหากบุคลากรกระทําตาม

ความเช่ือและคานิยมเหลาน้ีอยางสม่ําเสมอแลว องคกรก็จะเปนองคกรท่ีมีวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งได 
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ท้ังน้ี การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ โดยใช กรอบแนวคิด

ของแมคคินซีย (McKinsey 7-S Framework) มีดังน้ี 

ตารางท่ี 1 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในขององคกรโดยใช McKinsey 7-S Framework 

7’S Model จุดแข็ง (Strengths : S) จุดออน (Weaknesses : W) 
1. กลยุทธ
ขององคกร 
(Strategy) 

S1 มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ                     
ท้ังระยะส้ัน (แผนปฏิบัติราชการประจําป)  
และระยะกลาง (แผนปฏิบัติราชการระยะ            
5 ป) 

W1 การถายทอดยุทธศาสตรของกรมฯ                 
ไปยังผูปฏิบัติงานยังไมเปนรูปธรรม 
ผูปฏิบัติงานบางสวนไมเขาใจแผนงานและ
ยุทธศาสตรของกรมฯ  

2. โครงสราง 
องคกร 
(Structure) 

S2 มีหนวยงานภายในท่ีครอบคลุมการพัฒนา
สินคา/บริการ/ผูประกอบการ ในทุกๆ ดาน 
ทําใหสามารถบริหารจัดการดานการสงเสริม
การสงออกไดอยางครบวงจร  
S3 มีหนวยงานสงเสริมการคาในตางประเทศ 
จํานวน 58 แหง ทําใหสามารถดูแล/ใหการ
สนับสนุนผูประกอบการไทยไดในทุกภูมิภาค
ท่ัวโลก 
 

W2 มีการเปล่ียนแปลงผูบริหารระดับสูง ใน
ทุกๆ ป ทําใหนโยบายอาจไมตอเน่ือง 
W3 มีการหมุนเวียนหัวหนาสํานักงานสงเสริม
การคาในตางประเทศตามวงรอบการทํางาน 
ทําใหขาดความตอเน่ืองดานแนวคิดในการทํา
การตลาดในประเทศน้ันๆ  
 

แผนภาพท่ี 5 McKinsey 7-S Framework for Organization  

ท่ีมา : Waterman, R. Jr., Peters, T. and Phillips, J.R., 1980 
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7’S Model จุดแข็ง (Strengths : S) จุดออน (Weaknesses : W) 
3. ระบบ 
ปฏิบัติงาน 
(System) 

S4 มีระบบติดตาม/ ประเมินการปฏิบัติ
ราชการ/ ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ  
S5 มีการนําเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
มาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบปฏิบัติงาน
และการใหบริการ  

W4 ระบบการปฏิบัติงานมีหลายข้ันตอนและ
ซับซอน 
W5 เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ                   
ท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วสงผลใหกรมฯ  
ตองปรับตัวตามใหทัน 

4. บุคลากร 
(Staff) 

S6 มีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและไดรับ
ความเช่ือถือในดานการสงเสริมสินคาสงออก 
ดานการพัฒนานวัตกรรม และดานการพัฒนา
ผูประกอบการไทย  
S7 มีบุคลากรท่ีมีความสัมพันธอันดีกับ
หนวยงานสงเสริมการคาของตางประเทศ                
ทําใหสามารถแกไขอุปสรรคทางการคาได
อยางรวดเร็วและตรงกับความตองการของ              
ผูสงออก 

W6 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลยังไม
ครอบคลุมและประสิทธิภาพเทาท่ีควร อาทิ  
ขาดความกาวหนาในสายอาชีพ (Career 
Path)  
W7 บุคลากรท่ีทํางานในตางประเทศบางสวน
หมุนเวียนมาจากหนวยงานอื่น ทําใหตอง
ปรับตัว เตรียมความพรอม และเรียนรู              
ตอภารกิจท่ีไดรับ  
 

5. ทักษะ 
ความรู 
ความสามารถ 
(Skill) 

S8 มีการถายทอดความรูในลักษณะการ KM 
(Knowledge Management)                  
อยางสม่ําเสมอ 
 

W8 ขาดการหมุนเวียนบุคลากร และเมื่อ
บุคลากรผูน้ันเกษียณหรือเปล่ียนงาน               
ทําใหการทํางานท่ีตองใชทักษะ ความรู 
ความสามารถเฉพาะ ขาดความตอเน่ือง 

6. รูปแบบ
การบริหาร
จัดการ 
(Style) 

S9 มีการพัฒนากิจกรรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศท่ีปรับตัวไดทันตอสถานการณ
และสภาพแวดลอมของเศรษฐกิจการคาโลก                  
ท่ีเปล่ียนแปลง    

W9 ผูบริหารระดับสูงอาจมีการส่ังงานขาม
สายบังคับบัญชาสูผูปฏิบัติโดยตรง สงผลให
ผูบังคับบัญชาของผูปฏิบัติไมทราบขอมูล 
 

7. คุณคาหรือ 
คานิยมรวม 
(Shared 
Value) 

S10 มีการกําหนดคานิยมรวมของกรมฯ W10 ขาดความตระหนักถึงคานิยมรวมของ
กรมฯ เน่ืองจากขาดการการถายทอดคานิยม
ลงสูผูปฏิบัติอยางท่ัวถึง 

 

2.3.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกรโดยใช C-PEST (C- PEST Analysis) 

เทคนิคการวิเคราะห C-PEST (C-PEST Analysis) เปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหปจจัยภายนอก เปน

การทําความเขาใจในภาพรวมของสภาพแวดลอมท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง และหาประโยชนจากการ

เปล่ียนแปลงน้ัน ซ่ึงเปนปจจัยท่ีเราอาจไมสามารถควบคุมได เทคนิคการวิเคราะห C-PEST น้ี เปนการวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายนอกดวยปจจัย 5 ดาน ประกอบดวย   

1) ดานผูรับบริการ (Customer : C) คือ การวิเคราะหผูรับบริการ ซ่ึงประกอบดวย ผูประกอบการ   

ผูสงออก ผูนําเขา สมาคมการคา สภาหอการคาฯ สภาอุตสาหกรรมฯ สภาผูสงสินคาทางเรือฯ ฯลฯ เพื่อใหการ

ปฏิบัติงานขององคกรสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 
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2) ดานการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal : P) คือ  การวิเคราะหดานการเมืองและ

กฎหมาย รวมถึงการกําหนดนโยบายตางๆ ของภาครัฐ อาทิ แผนยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาต ินโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติราชการ   

3) ดานเศรษฐกิจ (Economic : E) คือ การวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีสงผลกระทบตอองคกร 

อาทิ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยธรรมชาติ ปญหาการเงินของประเทศ ปญหาอัตราแลกเปล่ียนของเงินตรา สงคราม

ทางการคา และปญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของโลก  

4. ดานสังคมและวัฒนธรรม (Society : S) คือ การวิเคราะหปจจัยทางสังคม ลักษณะของประชากร 

วัฒนธรรม และพฤติกรรม อาทิ วัฒนธรรมของผูคน พฤติกรรมผูบริโภค วิถีการใชชีวิต (Lifestyle) คานิยมในการ

เลือกใชสินคาและบริการ และการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากร (การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยและ

ท่ัวโลก)    

5. ดานเทคโนโลยี (Technological : T) คือ การวิเคราะหในเร่ืองความกาวหนาทางเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ ท่ีสงผลท้ังดานบวกและดานลบตอประเทศ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขามามีสวนในการปฏิบัติงาน 

ความสามารถในการเขาถึงอินเตอรเน็ทของประเทศเปาหมาย การใชประโยชนจากแพลทฟอรมทางการคา

ออนไลน การเจรจาทางการคาในรูปแบบดิจิทัลระหวางผูประกอบการไทยและตางชาติ รวมถึง การฉอโกงและ  

การหลอกลวงทางอินเตอรเน็ท  

ตารางท่ี 2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกโดยใช C-PEST (C- PEST Analysis) 

ดานการวิเคราะห โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. ดานผูรับบริการ 
(Customer : C) 

O1 เครือขายการทํางาน ท้ังภาครัฐและ
เอกชน มีความพึงพอใจในการทํางานของ
กรมฯ และใหความรวมมืออยางดี 
O2 เครือขายการทํางาน ท้ังภาครัฐและ
เอกชน พรอมใหการสนับสนุนการ
ดําเนินงานดาน Soft Power ของกรมฯ 

T1 กิจกรรมสงเสริมผูประกอบการของ
หนวยงานภาครัฐหลายหนวยงานมีความ
ซํ้าซอนกัน และขาดการบูรณาการ  
T2 ผูประกอบการไทยยังตองพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันในการดําเนิน
กิจกรรมดาน Soft Power 

2. ดานการเมือง
และกฎหมาย 
(Political and 
legal : P) 

O3 แผนยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิตระหนักถึง
ความสําคญัของการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
O4 นโยบายดานเศรษฐกิจของประเทศ  
ท่ีมุงเนนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวย
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สรางสรรค ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม           
ดาน Soft Power 

T3 นโยบายของรัฐบาลท่ีเปล่ียนอยาง
รวดเร็ว สงผลตอการทํางานท่ีตองปรับ
แผนงานใหสอดคลองอยูตลอดเวลา 
T4 กฎระเบียบทางราชการมีมากและ
หลายข้ันตอน สงผลกระทบตอภารกิจท่ี
จําเปนตองดําเนินการดวยความเรงดวน 
 

3. ดานเศรษฐกิจ 
(Economic : E) 

O5 การเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจและ
สังคมของโลก ทําใหมีตลาด และสินคา/
บริการใหมๆ ท่ี Soft Power ของไทย

T5 ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ความ
มั่นคงระหวางประเทศ ภัยธรรมชาติ 
สงคราม และภัยกอการราย ทําใหกําลังซ้ือ
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ดานการวิเคราะห โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
สามารถเจาะตลาดได 
O6 การเปดเสรีทางการคา เพิ่มโอกาส
ทางการคาและการเจาะตลาดดาน Soft 
Power ของไทย 

ของชาวตางชาติลดลง 
T6 มาตรการกีดกันทางการคาและการ
ปกปองธุรกิจภายในประเทศ สงผลตอการ
การเจาะตลาดดาน Soft Power  

4. ดานสังคมและ
วัฒนธรรม 
(Society : S) 

O7 ผูบริโภคตางชาติมีความเช่ือถือและ
ช่ืนชอบในสินคา บริการ และวัฒนธรรม
จากประเทศไทย (Soft Power ของไทย) 

T7 ผูบริโภคตางชาตขิาดความเขาใจใน
สินคาและวัฒนธรรมไทย และไมสามารถ
แยกสินคาท่ีลอกเลียนแบบจาก
ตางประเทศได  

5. ดานเทคโนโลยี 
(Technological: T) 

O8 เทคโนโลยีสมัยใหม (New Wave 
Technology) ทําใหมีโอกาสทาง
การตลาดใหมๆ เพิ่มมากข้ึน และเปน
โอกาสในการสงเสริมกิจกรรมดาน Soft 
Power ของไทย 

T8 เทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็ว (Disruptive Technology) 
สงผลใหภาครัฐและเอกชนตองมีการ
ปรับตัวอยางรวดเร็ว 

2.4 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร (Strategic Analysis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพแวดลอมภายใน  

จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ ท้ังระยะส้ัน (แผนปฏิบัติราชการประจําป)  และระยะกลาง 

(แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป) 

2. มีหนวยงานภายในท่ีครอบคลุมการพัฒนาสินคา/บริการ/ผูประกอบการ ในทุกๆ ดาน                           

ทําใหสามารถบริหารจัดการดานการสงเสริมการสงออกไดอยางครบวงจร 
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3. มีหนวยงานสงเสริมการคาในตางประเทศ จํานวน 58 แหง ทําใหสามารถดูแล/ใหการสนับสนุน

ผูประกอบการไทยไดในทุกภูมิภาคท่ัวโลก 

4. มีระบบติดตาม/ ประเมินการปฏิบัติราชการ/ ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 

5. มีการนําเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ มาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบปฏิบัติงาน                    

และการใหบริการ 

6. มีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและไดรับความเช่ือถือในดานการสงเสริมสินคาสงออก                             

ดานการพัฒนานวัตกรรม และดานการพัฒนาผูประกอบการไทย 

7. มีบุคลากรท่ีมีความสัมพันธอันดีกับหนวยงานสงเสริมการคาของตางประเทศ ทําใหสามารถแกไข

อุปสรรคทางการคาไดอยางรวดเร็วและตรงกับความตองการของผูสงออก 

8. มีการถายทอดความรูในลักษณะการ KM (Knowledge Management) อยางสม่ําเสมอ 

9. มีการพัฒนากิจกรรมสงเสริมการคาระหวางประเทศท่ีปรับตัวไดทันตอสถานการณและ

สภาพแวดลอมของเศรษฐกิจการคาโลกท่ีเปล่ียนแปลง 

10. มีการกําหนดคานิยมรวมของกรมฯ 

จุดออน (Weakness) 

1. การถายทอดยุทธศาสตรของกรมฯ ไปยังผูปฏิบัติงานยังไมเปนรูปธรรม ผูปฏิบัติงานบางสวน      

ไมเขาใจแผนงานและยุทธศาสตรของกรมฯ 

2. มีการเปล่ียนแปลงผูบริหารระดับสูง ในทุกๆ ป ทําใหนโยบายอาจไมตอเน่ือง 

3. มีการหมุนเวียนหัวหนาสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศตามวงรอบการทํางาน                          

ทําใหขาดความตอเน่ืองดานแนวคิดในการทําการตลาดในประเทศน้ันๆ 

4. ระบบการปฏิบัติงานมีหลายข้ันตอนและซับซอน 

5. เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วสงผลใหกรมฯ  ตองปรับตัวตามใหทัน 

6. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลยังไมครอบคลุมและประสิทธิภาพเทาท่ีควร อาทิ                         

ขาดความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) 

7. บุคลากรท่ีทํางานในตางประเทศบางสวนหมุนเวียนมาจากหนวยงานอื่น ทําใหตองปรับตัว               

เตรียมความพรอม และเรียนรูตอภารกิจท่ีไดรับ 

8. ขาดการหมุนเวียนบุคลากร และเมื่อบุคลากรผูน้ันเกษียณหรือเปล่ียนงานทําใหการทํางานท่ีตองใช

ทักษะ ความรู ความสามารถเฉพาะ ขาดความตอเน่ือง 

9. ผูบริหารระดับสูงอาจมีการส่ังงานขามสายบังคับบัญชาสูผูปฏิบัติโดยตรง สงผลใหผูบังคับบัญชา

ของผูปฏิบัติไมทราบขอมูล 

10. ขาดความตระหนักถึงคานิยมรวมของกรมฯ เน่ืองจากขาดการการถายทอดคานิยมลงสูผูปฏิบัติ

อยางท่ัวถึง 
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สภาพแวดลอมภายนอก  

โอกาส (Opportunities) 

1. เครือขายการทํางาน ท้ังภาครัฐและเอกชน มีความพึงพอใจในการทํางานของกรมฯ                               

และใหความรวมมืออยางดี 

2. เครือขายการทํางาน ท้ังภาครัฐและเอกชน พรอมใหการสนับสนุนการดําเนินงานดาน Soft Power 

ของกรมฯ 

3. แผนยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตระหนักถึงความสําคัญ                    

ของการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

4. นโยบายดานเศรษฐกิจของประเทศ  ท่ีมุงเนนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยี นวัตกรรม 

และความคิดสรางสรรค ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรมดาน Soft Power 

5. การเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมของโลก ทําใหมีตลาด และสินคา/บริการใหมๆ                          

ท่ี Soft Power ของไทยสามารถเจาะตลาดได 

6. การเปดเสรีทางการคา เพิ่มโอกาสทางการคาและการเจาะตลาดดาน Soft Power ของไทย 

7. ผูบริโภคตางชาติมีความเช่ือถือและช่ืนชอบในสินคา บริการ และวัฒนธรรมจากประเทศไทย   

(Soft Power ของไทย) 

8. เทคโนโลยีสมัยใหม (New Wave Technology) ทําใหมีโอกาสทางการตลาดใหมๆ เพิ่มมากข้ึน 

และเปนโอกาสในการสงเสริมกิจกรรมดาน Soft Power ของไทย 

อุปสรรค (Threats) 

1. กิจกรรมสงเสริมผูประกอบการของหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงานมีความซํ้าซอนกัน                          

และขาดการบูรณาการ 

2. ผูประกอบการไทยยังตองพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันในการดําเนินกิจกรรมดาน                    

Soft Power 

3. นโยบายของรัฐบาลท่ีเปล่ียนอยางรวดเร็ว สงผลตอการทํางานท่ีตองปรับแผนงานใหสอดคลอง    

อยูตลอดเวลา 

4. กฎระเบียบทางราชการมีมากและหลายข้ันตอน สงผลกระทบตอภารกิจท่ีจําเปนตองดําเนินการ

ดวยความเรงดวน 

5. ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ความมั่นคงระหวางประเทศ ภัยธรรมชาติ สงคราม                               

และภัยกอการราย ทําใหกําลังซ้ือของชาวตางชาติลดลง 

6. มาตรการกีดกันทางการคาและการปกปองธุรกิจภายในประเทศ สงผลตอการการเจาะตลาดดาน 

Soft Power 

7. ผูบริโภคตางชาติขาดความเขาใจในสินคาและวัฒนธรรมไทย และไมสามารถแยกสินคา                             

ท่ีลอกเลียนแบบจากตางประเทศได 
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8. เทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว (Disruptive Technology) สงผลใหภาครัฐ                  

และเอกชนตองมีการปรับตัวอยางรวดเร็ว 

2.5 การประเมินสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร 

2.5.1 การกําหนดคานํ้าหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

ผูศึกษาสงแบบวิเคราะหการถวงนํ้าหนักสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกรใหกับกลุมตัวอยาง

ซ่ึงเปนขาราชการ/ พนักงานราชการ ในสังกัดกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย จํานวน 10 

คน และ นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร รุนท่ี 15 ของ ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

จํานวน 10 คน โดยใหพิจารณาตามหลักการและความสําคัญวาปจจัยดานใดเปนจุดแข็งหรือปญหาของกรม

สงเสริมการคาระหวางประเทศ และการดําเนินแผนงาน/ โครงการตามนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) โดย

ใหกําหนดนํ้าหนักคะแนนมากกวารายการท่ีเปนจุดแข็งหรือปญหาตอการดําเนินแผนงาน/ โครงการตามนโยบายฯ 

ดังกลาวของกรมฯ โดยใหคะแนนรวมของทุกขอรวมกันเปน 1 นํ้าหนักในแตละดาน อาจเทากันหรือไมเทากันก็ได

ข้ึนอยูกับความสําคัญ ไดผลดังตารางน้ี  

ตารางท่ี 3 คานํ้าหนักของรายการปจจัยสิ่งแวดลอมภายใน                                                                 
(กลุมขาราชการ/ พนักงานราชการ กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ) 

                คนท่ี 
รายการ 
ปจจัยสิ่งแวดลอมภายใน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

𝑿� 

S1: กลยุทธขององคกร (Strategy) 0.15 0.15 0.10 0.15 0.15 0.10 0.15 0.20 0.15 0.10 0.14 
S2: โครงสรางองคกร (Structure) 0.10 0.15 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.15 0.20 0.14 

S3: ระบบในการดําเนินงานของ
องคกร (Systems) 

0.20 0.20 0.20 0.15 0.20 0.10 0.20 0.10 0.15 0.10 0.16 

S4: บุคลากรในองคกร (Staff) 0.15 0.20 0.15 0.15 0.10 0.20 0.10 0.15 0.20 0.20 0.16 
S5: ความรูความสามารถของ
บุคลากร (Skill) 

0.10 0.10 0.20 0.15 0.15 0.20 0.15 0.15 0.20 0.20 0.16 

S6: แบบแผนหรือพฤติกรรมใน
การบริหารของผูบริหารระดับสูง 
(Style) 

0.20 0.10 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.10 0.10 0.10 0.15 

S7: คานิยมรวมกัน (Shared 
Value) 

0.10 0.10 0.05 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.05 0.10 0.09 

นํ้าหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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ตารางท่ี 4 คานํ้าหนักของรายการปจจัยสิ่งแวดลอมภายใน                                                                 
(กลุมนักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร รุนท่ี 15) 

                คนท่ี 
รายการ 
ปจจัยสิ่งแวดลอมภายใน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

𝑿� 

S1: กลยุทธขององคกร (Strategy) 0.15 0.10 0.15 0.15 0.15 0.10 0.20 0.20 0.10 0.10 0.14 

S2: โครงสรางองคกร (Structure) 0.20 0.20 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.15 0.20 0.20 0.18 

S3: ระบบในการดําเนินงานของ
องคกร (Systems) 

0.15 0.15 0.15 0.10 0.10 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.12 

S4: บุคลากรในองคกร (Staff) 0.15 0.15 0.15 0.10 0.10 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.12 

S5: ความรูความสามารถของ
บุคลากร (Skill) 

0.10 0.10 0.15 0.20 0.15 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.16 

S6: แบบแผนหรือพฤติกรรมใน
การบริหารของผูบริหารระดับสูง 
(Style) 

0.15 0.20 0.15 0.20 0.20 0.15 0.10 0.15 0.20 0.20 0.17 

S7: คานิยมรวมกัน (Shared 
Value) 

0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 

นํ้าหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 

ตารางท่ี 5 คานํ้าหนักของรายการปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอก                                                               
(กลุมขาราชการ/ พนักงานราชการ กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ) 

                คนท่ี 
รายการ 
ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอก 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

𝑿� 

C : พฤติกรรมของลูกคา  0.25 0.20 0.20 0.25 0.30 0.30 0.25 0.20 0.20 0.25 0.24 

P : การเมืองและกฎหมาย  0.20 0.20 0.10 0.20 0.20 0.20 0.15 0.15 0.20 0.20 0.18 
E : เศรษฐกิจ  0.20 0.15 0.30 0.15 0.20 0.15 0.20 0.20 0.20 0.15 0.19 

S : สังคมและวัฒนธรรม  0.15 0.20 0.20 0.15 0.15 0.20 0.20 0.15 0.10 0.10 0.16 

T : เทคโนโลยี  0.20 0.25 0.20 0.25 0.15 0.15 0.20 0.30 0.30 0.30 0.23 
นํ้าหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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ตารางท่ี 6 คานํ้าหนักของรายการปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอก                                                               

(กลุมนักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร รุนท่ี 15) 

                คนท่ี 
รายการ 
ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอก 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

𝑿� 

C : พฤติกรรมของลูกคา  0.20 0.25 0.20 0.20 0.25 0.20 0.25 0.20 0.20 0.25 0.22 

P : การเมืองและกฎหมาย  0.25 0.20 0.25 0.25 0.20 0.25 0.20 0.15 0.20 0.25 0.22 

E : เศรษฐกิจ  0.25 0.25 0.20 0.25 0.25 0.25 0.25 0.20 0.20 0.20 0.23 
S : สังคมและวัฒนธรรม  0.10 0.10 0.15 0.10 0.15 0.20 0.15 0.20 0.15 0.10 0.14 

T : เทคโนโลยี  0.20 0.20 0.20 0.20 0.15 0.10 0.15 0.25 0.25 0.20 0.19 

นํ้าหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 

2.5.2 การวิเคราะหองคกรโดยการประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

ผูศึกษาสงแบบสอบถามโดยใหกลุมตัวอยางซ่ึงเปนขาราชการ/ พนักงานราชการ ในสังกัดกรมสงเสริม

การคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย จํานวน 10 คน และ นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร รุนท่ี 15 ของ 

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ จํานวน 10 คน พิจารณาประเด็น และวิเคราะหวาประเด็น

ดังกลาวสงผลตอการดําเนินแผนงาน/ โครงการตามนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) ของกรมสงเสริมการคา

ระหวางประเทศ ในชองสีเทา โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

 5 คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศมากท่ีสุด 

 4 คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศมาก 

 3 คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศปานกลาง 

 2 คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศนอย 

 1 คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศนอยท่ีสุด 

 ผูวิจัยไดนําผลคะแนนของทุกคนมาหาคาเฉล่ีย ไดผลดังตารางท่ี 7 และตารางท่ี 8 ดังน้ี 

ตารางท่ี 7 การใหคะแนนสภาพแวดลอมภายใน 7S 

ประเด็นสําคัญ 
สภาพแวดลอมภายใน : จุดแข็ง สภาพแวดลอมภายใน : จุดออน 

คะแนนเฉลี่ย Strength คะแนนเฉลี่ย Weakness 

1. กลยุทธของ 
องคกร 
(Strategy) 

4.60 S1 -มี กา ร จั ด ทํ า แ ผนป ฏิ บั ติ               
ราชการฯ ท้ังระยะส้ัน (แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป) และระยะกลาง 
(แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป) 

4.60 W1-การถา ยทอดยุทธศาสตร
ของกรมฯ ไปยัง ผูปฏิบัติงานยัง
ไมเ ปน รูปธร รม  ผู ปฏิ บัติ งาน
บางสวนไมเขาใจแผนงานและ
ยุทธศาสตรของกรมฯ 

2. โครงสราง 
องคกร 
(Structure) 

4.60 S2-มีหนวยงานภายในท่ีครอบคลุม
กา ร พั ฒน า สิ นค า / บ ริ กา ร /
ผูประกอบการ ในทุกๆ ดาน ทําให
สามารถบริหารจั ดการด านการ
สงเสริมการสงออกไดอยางครบ
วงจร 

4.60 W2-มีการเปล่ียนแปลงผูบริหาร
ระ ดับ สู ง  ใ น ทุกๆ  ป  ทํ า ใ ห
นโยบายอาจไมตอเนื่อง 
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ประเด็นสําคัญ 
สภาพแวดลอมภายใน : จุดแข็ง สภาพแวดลอมภายใน : จุดออน 

คะแนนเฉลี่ย Strength คะแนนเฉลี่ย Weakness 

 4.60 S3-มีหนวยงานสง เสริมการคา 
ในตางประเทศ จํานวน 58 แหง 
ทํ า ใ ห ส า ม า รถ ดูแล/ ใ ห กา ร
สนบัสนุนผูประกอบการไทยได
ในทุกภูมิภาคท่ัวโลก 

4.20 W3-มี กา รหมุ น เ วียน หั วหน า
สํา นั กง านส ง เส ริ มกา รค า ใ น
ตา งประเ ทศตาม วงรอบกา ร
ทํางาน ทําใหขาดความตอเนื่อง
ดานแนวคิดในการทําการตลาด 
ในประเทศนัน้ๆ 

3. ระบบ
ปฏิบัติงาน 
(System) 

4.20 S4-มีระบบติดตาม/ ประเมินการ
ปฏิบัติราชการ/ ประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการ 

4.60 W4-ระบบการปฏิบัติงานมีหลาย
ข้ันตอนและซับซอน 

 4.20 S5-มีการนําเทคโนโลยีและระบบ
สา รสน เ ทศ ม า ใ ช เ พ่ือ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพในระบบปฏิบัติงาน
และการใหบริการ 

4.80 W5-เทคโนโลยีและระบบสาร-
สน เ ทศ ท่ี เป ล่ี ยนแปลง อย า ง
รวดเ ร็ วส ง ผลใ ห กรม ฯ ต อ ง
ปรับตัวตามใหทัน 

4. บุคลากร 
(Staff) 

4.60 S6-มีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ
และไดรับความเช่ือถือในดานการ
สงเสริมสินคาสงออก ดานการ
พัฒนานวัตกรรม และดานการ
พัฒนาผูประกอบการไทย 

4.60 W6-ระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล ยั ง ไ ม ครอบ คลุม แล ะ
ประสิทธิภาพเ ทา ท่ีควร  อา ทิ  
ขาดความกาวหนาในสายอาชีพ 
(Career Path) 

 4.60 S7-มีบุคลากรท่ีมีความสัมพันธ
อันดีกับหนวยงานสงเสริมการคา
ของตางประเทศ ทําใหสามารถ
แกไขอุปสรรคทางการคาไดอยาง
รวดเร็วและตรงกับความตองการ
ของผูสงออก 

4.00 W7-บุคลากรท่ีทํางานในตางประ-
เทศบางสวนหมุนเวียนมาจาก
หนวยงานอ่ืน ทําใหตองปรับตัว 
เตรียมความพรอม และเรียนรูตอ
ภารกิจท่ีไดรับ 

5. ทักษะ ความรู 
ความสามารถ 
(Skill) 

3.60 S8-มีกา รถ ายทอดความ รู ใ น
ลักษณะการ KM (Knowledge 
Management) อยางสม่ําเสมอ 

4.40 W8-ขาดการหมุนเวียนบุคลากร 
และเมื่อบุคลากรผูนั้นเกษียณหรือ
เปล่ียนงานทําใหการทํางานท่ีตอง
ใชทักษะ ความรู  ความสามารถ
เฉพาะ ขาดความตอเนื่อง 

6. รูปแบบการ 
บริหารจัดการ 
(Style) 

4.20 S9-มีการพัฒนากิจกรรมสง เสริม
การคาระหวางประเทศท่ีปรับตัว
ไ ด ทั น ต อส ถ าน กา ร ณ แ ล ะ
สภาพแวดลอม ของ เศรษฐกิจ
การคาโลกท่ีเปล่ียนแปลง 

4.00 W9-ผูบริหารระดับสูงอาจมีการ
ส่ังงานขา มสายบัง คับบัญชา สู    
ผู ป ฏิ บั ติ โ ดย ตร ง  ส ง ผล ใ ห
ผู บัง คับบัญชาของผู ปฏิบั ติไ ม
ทราบขอมูล 

7. คุณคาหรือ 
คานิยมรวม 
(Shared 
Value) 

4.00 S10-มีการกําหนดคานิยมรวม
ของกรมฯ 

4.00 W10-ขาดคว าม ตระ หนั ก ถึ ง
คานิยมรวมของกรมฯ เนื่องจาก
ขาดการการถายทอดคานิยมลงสู
ผูปฏิบัติอยางท่ัวถึง 
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ตารางท่ี 8 การใหคะแนนสภาพแวดลอมภายนอก C-PEST 

ประเด็นสําคัญ 
สภาพแวดลอมภายนอก : โอกาส สภาพแวดลอมภายนอก : อุปสรรค 

คะแนนเฉลี่ย Opportunities คะแนนเฉลี่ย Threats 

1. ดาน
ผูรับบริการ 
(Customer : C) 

4.60 O1-เครื อขา ยกา รทํา งาน  ท้ั ง
ภาครัฐและเอกชน มีความพึง
พอใจในการทํางานของกรม ฯ 
และใหความรวมมืออยางดี 

4.00 T1-กิจกรรมสงเสริมผูประกอบการ
ของ หนวย ง านภาค รัฐ หลาย
หน วย ง านมีความ ซํ้า ซ อน กัน   
และขาดการบูรณาการ 

 4.80 O2-เค รือขา ยกา รทํ า งาน ท้ั ง
ภาครัฐและเอกชน พรอมใหการ
สนับสนุ นการดําเนินง านดา น 
Soft Power ของกรมฯ 

4.40 T2-ผูปร ะกอบกา รไทยยัง ตอ ง
พัฒนาขีดความสามารถในการ
แขง ขันในการ ดําเนินกิจกรรม 
ดาน Soft Power 

2. ดานการเมือง
และกฎหมาย 
(Political and 
legal : P) 

4.80 O3-แผนยุทธศาสตรชา ติ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ 

4.60 T3-นโยบายของรัฐบาลท่ีเปล่ียน
อยางรวดเร็ว สงผลตอการทํางาน
ท่ีตองปรับแผนงานใหสอดคลอง
อยูตลอดเวลา 

 4.40 O4-นโยบายด านเศรษฐกิจของ
ประเทศ  ท่ีมุงเนนการขับเคล่ือน
เ ศ รษ ฐ กิ จด วย เ ท คโ น โ ล ยี 
นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค 
ซ่ึ งสอดคล อง กับกิจกรรมด า น  
Soft Power 

4.60 T4-กฎระเบียบทางราชการมีมาก
และหลายข้ันตอน สงผลกระทบ
ตอภารกิจท่ีจําเปนตองดําเนินการ
ดวยความเรงดวน 

3. ดานเศรษฐกิจ 
(Economic : E) 

4.60 O5-กา ร เ ป ล่ี ย นแ ป ล ง ด า น
เศรษฐกิจและสังคมของโลก ทํา
ใหมีตลาด และสินค า/บริกา ร
ใหมๆ ท่ี Soft Power ของไทย
สามารถเจาะตลาดได  

4.80 T5-ความผันผวนของเศรษฐกิจ
โลก ความมั่นคงระหวางประเทศ 
ภัยธรรมชาติ สงคราม และภัย 
กอการราย ทําใหกําลัง ซ้ือของ
ชาวตางชาติลดลง 

 4.60 O6-การเปดเสรีทางการคา เ พ่ิม
โอกาสทางการคาและการเจาะ
ตลาดดาน Soft Power  ของไทย 

4.20 T6-มาตรการกีดกันทางการคา
แ ล ะ ก า ร ป ก ป อ ง ธุ ร กิ จ
ภายในประเทศ สงผลตอการการ
เจาะตลาดดาน Soft Power 

4. ดานสังคมและ
วัฒนธรรม 
(Society : S) 

4.60 O7-ผูบ ริ โภคตา ง ชา ติมีความ
เช่ื อ ถือและช่ืนชอบ ใ นสินค า 
บริ กา ร  และ วัฒนธรรม จ าก
ประเทศไทย (Soft Power ของ
ไทย) 

4.20 T7-ผูบริโภคตางชาติขาดความ
เขาใจในสินค าและวัฒนธรรม 
ไทย และไมสามารถแยกสินคาท่ี
ลอกเลียนแบบจากตางประเทศ
ได 

5. ดานเทคโนโลยี 
(Technological 
: T) 

4.60 O8-เทคโนโลยีสมัยใหม (New 
Wave Technology) ทํา ให มี
โอกาสทางการตลาดใหมๆ เ พ่ิม
มากข้ึน และเปนโอกาสในการ
ส ง เ ส ริ ม กิจ กร รม ด า น  Soft 
Power ของไทย 

4.60 T8-เ ท ค โ น โ ล ยี ส มั ย ใ ห ม ท่ี
เ ป ล่ี ยน แปลง อย า ง ร วดเ ร็ ว 
(Disruptive Technology) ส ง 
ผลใหภาครัฐและเอกชนตองมี 
การปรับตัวอยางรวดเร็ว 

 



38 
 

2.6 การสรุปผลการวิเคราะหสถานภาพของสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

การกําหนดคานํ้าหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอก โดยแจกแบบ 

ใหคะแนนใหกับกลุมตัวอยางซ่ึงเปนขาราชการ/ พนักงานราชการ ในสังกัดกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

กระทรวงพาณิชย จํานวน 10 คน และ นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร รุนท่ี 15 ของ ศูนยศึกษายุทธศาสตร 

สถาบันวิชาการปองกันประเทศ จํานวน 10 คน พิจารณาประเด็น และวิเคราะหวาประเด็นดังกลาวสงผลตอการใช

นโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) ของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

 5 คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศมากท่ีสุด 

 4 คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศมาก 

 3 คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศปานกลาง 

 2 คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศนอย 

 1 คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศนอยท่ีสุด 

การประเมินสภาพแวดลอมภายใน มีการกําหนดนํ้าหนักในแตละดานของ 7S ตามความสําคัญ  

โดยมีหลักการวาปจจัยดานใดท่ีเปนจุดแข็งหรือปญหาตอการดําเนินแผนงาน/ โครงการตามนโยบายอํานาจละมุน 

(Soft Power) ของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศมากจะกําหนดนํ้าหนักคะแนนมากกวารายการท่ีเปนจุดแข็ง

หรือปญหาตอตอการดําเนินแผนงาน/ โครงการตามนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) ของกรมฯนอย เพื่อนําไป

กําหนดกลยุทธและจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนา  

ตารางท่ี 9 การสรุปผลการวิเคราะหสถานภาพของสภาพแวดลอมภายใน 

รายการปจจัยสิ่งแวดลอมภายใน นํ้าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย x
นํ้าหนัก 

สรุปผล 
(จุดแข็ง-
จุดออน) จุดแข็ง จุดออน จุดแข็ง จุดออน 

S1: กลยุทธขององคกร (Strategy) 0.14 4.60 4.60 0.644 0.644 0.000 

S2: โครงสรางองคกร (Structure) 0.16 4.60 4.40 0.736 0.704 0.032 

S3: ระบบในการดําเนินงานขององคกร 
(System) 

0.14 4.20 4.70 0.588 0.658 -0.070 

S4: บุคลากรในองคกร (Staff) 0.14 4.60 4.30 0.644 0.602 0.042 

S5: ความรูความสามารถของบุคลากร (Skill) 0.16 3.60 4.40 0.576 0.704 -0.128 

S6: แบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารของ
ผูบริหารระดับสูง (Style) 

0.16 4.20 4.00 0.672 0.640 0.032 

S7: คานิยมรวมกัน (Shared Value) 0.10 4.00 4.00 0.400 0.400 0.000 

       

เฉลี่ยปจจัยภายใน +4.260 -4.352  
สรุปปจจัยภายใน -0.092  
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การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก มีการกําหนดนํ้าหนักในแตละดานของ C-PEST ตามความสําคัญ 

โดยมีหลักการวาปจจัยดานใดท่ีเปนโอกาสหรืออุปสรรคตอการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) ของกรม

สงเสริมการคาระหวางประเทศมาก จะกําหนดนํ้าหนักคะแนนมากกวารายการท่ีเปนโอกาสหรืออุปสรรคตอการใช

นโยบายอํานาจละมุน ของกรมฯ นอย เพื่อนําไปกําหนดกลยุทธและจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนา 

ตารางท่ี 10 การสรุปผลการวิเคราะหสถานภาพของสภาพแวดลอมภายนอก 

รายการปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอก นํ้าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย x
นํ้าหนัก สรุปผล 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 
C : พฤติกรรมของลูกคา (Customer Behavior) 0.23 4.70 4.20 1.081 0.966 0.115 

P : การเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) 0.20 4.40 4.60 0.880 0.920 -0.040 

E : เศรษฐกิจ (Economic)  0.21 4.60 4.50 0.966 0.945 0.021 
S : สังคมและวัฒนธรรม (Social – cultural) 0.20 4.60 4.20 0.920 0.840 0.080 

T : เทคโนโลยี (Technological) 0.21 4.60 4.60 0.966 0.966 0.000 

เฉลี่ยปจจัยภายนอก +4.813 -4.637  
สรุปปจจัยภายนอก +0.176  

 

2.7 การประเมินตําแหนงทางยุทธศาสตรขององคกร 

จากคะแนนขางตนจะนําไปสูการจัดทํากราฟแสดงสถานภาพขององคกร ซ่ึงการแสดงสถานภาพ 

ขององคกรจะบงบอกถึงสถานภาพ 4 ลักษณะ ดังน้ี 

1.-Stars-(เอื้อและแข็ง)-เปนตําแหนงท่ีบงบอกวาองคกรโดยภาพรวมสวนใหญมีปจจัยภายนอก 

ท่ีเปนโอกาส และมีปจจัยภายในท่ีแข็ง เปนหนวยงานท่ีมีความพรอมสูง เมื่อองคกรมีสถานภาพเปน Stars  

ใหกําหนดกลยุทธเชิงรุก (Aggressive) ตองรักษาความเปน Stars ใหยืนยงตอไปและพัฒนางานตอยอด  

2. -Question-Marks-(เอื้ อแต ออ น) -เป นตํา แหนง ท่ีบงบอ กว าองคกรโด ยภาพรวมสวนใหญ 

มีปจจัยภายนอกเอื้อ มีความพรอมสูงใหการสนับสนุน แตปจจัยภายในองคกรออน หากแกปญหาจุดออน 

ขององคกรได จะนําไปสูสภาพท่ีเอื้อและแข็ง Stars ได ใหกําหนดกลยุทธพัฒนาองคกร (Turnaround) 

3.-Cash-Cows-(ไมเอื้อแตแข็ง)-เปนตําแหนงท่ีบงบอกวาองคกรในภาพรวม-สวนใหญภายนอกองคกร  

มีอุปสรรค มีปญหา แตภายในองคกรแข็ง มีความพรอมมีความเขมแข็ง หากรอใหปจจัยภายนอกเปนโอกาส 

เอื้อตอการพัฒนาองคกร หรือพลิกวิกฤติใหเปนโอกาสก็จะสามารถพัฒนาองคกรนําไปสูสภาพท่ีเอื้อและแข็ง 

Stars ได ใหกําหนดกลยุทธปองกัน/แตกตัว (Defend/Diversify) 

4. -Dogs-(ไมเอื้ อ และอ อน) -เปนตํ า แหน ง ท่ีบ งบอกว าอ งค กร โด ยภาพรวมส วนใหญอ ยู ใน

สภาพแวดลอมท่ีท้ังภายนอกไมเอื้อ ภายในออน มีปญหาลอแหลมตอการประสบความลมเหลวคอนขางสูง  

จึงเปนไปไดวาตองปรับปรุงอยางเรงดวน เพราะหากดําเนินการตอไป ปญหาจะสะสมข้ึนเร่ือยๆ อาจถึงข้ันแกไข

ไมไดตองยุบองคกร ใหกําหนดกลยุทธประคองตัว/ถอย (Retrenchment) 
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แผนภาพท่ี 6 ตําแหนงทางยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

ตอการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) 
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จากภาพแสดงใหเห็นวาการดําเนินแผนงาน/ โครงการตามนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) ของ

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ มีตําแหนงทางยุทธศาสตรในดานจุดออนและโอกาส ซ่ึงถือวาเปน “Question 

Marks (เอื้อแตออน)” แสดงใหเปนวาองคกรมีจุดออนภายใน แตมีโอกาสในการพัฒนาจากภายนอก ซ่ึงหาก

แกปญหาจุดออนขององคกรได จะนําไปสูสภาพท่ีเอื้อและแข็ง (Stars) ได ดังน้ัน ส่ิงท่ีตองมุงเนนคือการกําหนด 

กลยุทธในการพัฒนาองคกร (Turnaround)   



บทท่ี 3 

แผนขององคกร 

3.1 แผนปฏิบตัิราชการการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) ของกรมสงเสริมการคา

ระหวางประเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

การศึกษาเรื่อง “แผนปฏิบัติราชการการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) ของกรมสงเสริมการคา

ระหวางประเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)” มีวัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร

ท่ีมีผลตอการดําเนินงานดานการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) ของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

ท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอก และเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) 

ของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 

ตลอดจนเพ่ือจัดทําขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการฯ ดังกลาว สูการปฏิบัติอยาง

เปนรูปธรรม  

3.2 เปาหมายทางยุทธศาสตร (END) (วิสัยทัศน/ พันธกิจ/ คานิยมองคกร) 

วิสัยทัศน 

“ความสามารถในการแขงขันดานการคาระหวางประเทศของไทยเปน 1 ใน 5 ของเอเชียภายในป 

พ.ศ. 2570” 

พันธกิจ 

1. พัฒนาศักยภาพและสงเสริมผูประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจระหวางประเทศ 

2. สงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมแกสินคาและบริการไทย 

3. ขยายชองทางตลาดแกสินคาและบริการไทย 

4. ยกระดับคุณภาพการใหบริการสูความเปนเลิศอยางตอเนื่อง 

ภารกิจ ตามกฎหมายจัดตั้งหนวยงาน 

ภารกิจหลักตามกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย 

พ.ศ. 2553 ใหกรมสงเสริมการสงออกมีภารกิจเก่ียวกับการสงเสริมการสงออก ขยายตลาด สินคาและธุรกิจ

บริการของไทย พัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมของสินคาและธุรกิจบริการสงออก ใหบริการขอมูลการคาและเพ่ิม

ศักยภาพ การแขงขันของผูประกอบการไทยในตลาดโลก เพ่ือเพ่ิมมูลคาและปริมาณการสงออกของประเทศไทย 

คานิยมองคกร 

DITP DRIVE 

D = Dedicated มุงม่ัน ขยัน อดทน 

R = Responsive ผลลัพธฉับไว 

I = Integrity ธํารงไวซ่ึงคุณธรรม 
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V = Value Creation สรางสรรคสิ่งใหม 

E = Excellent เพ่ือการคาไทยเปนเลิศ 

3.3 แนวทางในการดําเนินการ (WAYS) (กลยุทธ) 

เม่ือพิจารณาผลท่ีไดจากการทํา SWOT Analysis โดยเรียงลําดับความสําคัญของจุดแข็ง จุดออน 

โอกาสและอุปสรรค 5 อันดับแรก แลวนํา TOWS Matrix มาใชเพ่ือวิเคราะหทางเลือกเชิงกลยุทธท่ีเปนไปได 

ซ่ึงไดผลเปนกลยุทธตางๆ ดังแสดงตามตารางดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง 5 อันดับแรก 

S1 มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ ท้ังระยะสั้น (แผนปฏิบัติราชการประจําป) และระยะกลาง 

(แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป)  

S2 มีหนวยงานภายในท่ีครอบคลุมการพัฒนาสินคา/บริการ/ผูประกอบการ ในทุกๆ ดาน                 

ทําใหสามารถบริหารจัดการดานการสงเสริมการสงออกไดอยางครบวงจร 

S3 มีหนวยงานสงเสริมการคา ในตางประเทศ จํานวน 58 แหง ทําใหสามารถดูแล/                            

ใหการสนับสนุนผูประกอบการไทยไดในทุกภูมิภาคท่ัวโลก 

S6 มีบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญและไดรับความเชื่อถือในดานการสงเสริมสินคาสงออก                      

ดานการพัฒนานวัตกรรม และดานการพัฒนาผูประกอบการไทย 

S7 มีบุคลากรท่ีมีความสัมพันธอันดีกับหนวยงานสงเสริมการคาของตางประเทศ ทําใหสามารถ

แกไขอุปสรรคทางการคาไดอยางรวดเร็วและตรงกับความตองการของผูสงออก 
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จุดออน 5 อันดับแรก 

W5 เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วสงผลใหกรมฯ ตองปรับตัวตาม

ใหทัน 

W1 การถายทอดยุทธศาสตรของกรมฯ ไปยังผูปฏิบัติงานยังไมเปนรูปธรรม ผูปฏิบัติงาน

บางสวนไมเขาใจแผนงานและยุทธศาสตรของกรมฯ 

W2 มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูง ในทุกๆ ป ทําใหนโยบายอาจไมตอเนื่อง 

W4 ระบบการปฏิบัติงานมีหลายข้ันตอนและซับซอน 

W6 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลยังไมครอบคลุมและประสิทธิภาพเทาท่ีควร อาทิ                   

ขาดความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) 

โอกาส 5 อันดับแรก 

O2 เครือขายการทํางาน ท้ังภาครัฐและเอกชน พรอมใหการสนับสนุนการดําเนินงาน                      

ดาน Soft Power ของกรมฯ 

O3 แผนยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตระหนักถึงความสําคัญ

ของการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

O5 การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมของโลก ทําใหมีตลาด และสินคา/บริการใหมๆ    

ท่ี Soft Power ของไทยสามารถเจาะตลาดได 

O7 ผูบริโภคตางชาติมีความเชื่อถือและชื่นชอบในสินคา บริการ และวัฒนธรรมจากประเทศไทย 

(Soft Power ของไทย) 

O8 เทคโนโลยีสมัยใหม (New Wave Technology) ทําใหมีโอกาสทางการตลาดใหมๆ                    

เพ่ิมมากข้ึน และเปนโอกาสในการสงเสริมกิจกรรมดาน Soft Power ของไทย 

อุปสรรค 5 อันดับแรก 

T5 ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ความม่ันคงระหวางประเทศ ภัยธรรมชาติ สงคราม                     

และภัยกอการราย ทําใหกําลังซ้ือของชาวตางชาติลดลง 

T3 นโยบายของรัฐบาลท่ีเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลตอการทํางานท่ีตองปรับแผนงาน                        

ใหสอดคลองอยูตลอดเวลา 

T4 กฎระเบียบทางราชการมีมากและหลายข้ันตอน สงผลกระทบตอภารกิจท่ีจําเปน                          

ตองดําเนินการดวยความเรงดวน 

T8 เทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (Disruptive Technology) สงผลใหภาครัฐ

และเอกชนตองมี การปรับตัวอยางรวดเร็ว 

T2 ผูประกอบการไทยยังตองพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันในการดําเนินกิจกรรม                 

ดาน Soft Power 
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ตารางท่ี 11 การวิเคราะห TOWS Matrix 
 

วิสัยทัศน จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
 “ความสามารถในการแขงขันดานการคา
ระหวางประเทศของไทยเปน 1 ใน 5                   
ของเอเชียภายในป พ.ศ. 2570” 
 
    1) อันดับความสามารถในการแขงขันดานการคา
ระหวางประเทศเปนการวัดจากขอมูลสถิติ                  
การสงออกจาก Global Trade Atlas                       
โดยปจจุบัน ไทยอยูอันดับที่ 9 ของเอเชีย (1) จีน 
และฮองกง (2) ญี่ปุน (3) เกาหลีใต (4) สิงคโปร             
(5) ไตหวัน (6) เวียดนาม (7) อินเดีย  (8) มาเลเซีย  
    2) เพ่ือบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว การขยายตัว ของ
การสงออกไทยตองมีอัตราเติบโตเฉล่ียไมนอยกวา
รอยละ 8-10 ตอป  

 

S1 มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ                 
ท้ังระยะส้ัน (แผนปฏิบัติราชการประจําป) 
และระยะกลาง (แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 
ป) 
S2 มีหนวยงานภายในท่ีครอบคลุมการ
พัฒนาสินคา/บรกิาร/ผูประกอบการ                
ในทุกๆ ดาน ทําใหสามารถบริหารจัดการ
ดานการสงเสริมการสงออกไดอยางครบวงจร 
S3 มีหนวยงานสงเสรมิการคา ใน
ตางประเทศ จํานวน 58 แหง ทําใหสามารถ
ดูแล/ใหการสนับสนุนผูประกอบการไทย           
ไดในทุกภูมิภาคท่ัวโลก 
S6 มีบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญและไดรับ
ความเช่ือถือในดานการสงเสริมสินคาสงออก 
ดานการพัฒนานวัตกรรม และดานการ
พัฒนาผูประกอบการไทย  
S7 มีบุคลากรท่ีมีความสัมพันธอันดีกับ
หนวยงานสงเสริมการคาของตางประเทศ               
ทําใหสามารถแกไขอุปสรรคทางการคาได
อยางรวดเร็วและตรงกับความตองการของ  
ผูสงออก 

W5 เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ                     
ท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วสงผลใหกรมฯ  
ตองปรับตัวตามใหทัน 
W1 การถายทอดยุทธศาสตรของกรมฯ                 
ไปยังผูปฏิบัติงานยังไมเปนรูปธรรม 
ผูปฏิบัติงานบางสวนไมเขาใจแผนงาน                   
และยุทธศาสตรของกรมฯ 
W2 มีการเปล่ียนแปลงผูบริหารระดับสูง                   
ในทุกๆ ป ทําใหนโยบายอาจไมตอเน่ือง 
W4 ระบบการปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอน               
และซับซอน 
W6 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล                    
ยังไมครอบคลุมและประสิทธิภาพเทาท่ีควร 
อาทิ ขาดความกาวหนาในสายอาชีพ 
(Career Path) 

โอกาส (Opportunities) กลยุทธเชิงรุก (SO Strategies) กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategies) 
O2 เครือขายการทํางาน ท้ังภาครัฐและ
เอกชน พรอมใหการสนับสนุนการ
ดําเนินงานดาน Soft Power ของกรมฯ 
O3 แผนยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ 
O5 การเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจและ
สังคมของโลก ทําใหมีตลาด และสินคา/
บริการใหมๆ    ท่ี Soft Power ของไทย
สามารถเจาะตลาดได 
O7 ผูบริโภคตางชาติมีความเชื่อถือและ                   
ช่ืนชอบในสินคา บริการ และวัฒนธรรมจาก
ประเทศไทย (Soft Power ของไทย) 
O8 เทคโนโลยีสมัยใหม (New Wave 
Technology) ทําใหมีโอกาสทางการตลาด
ใหมๆ เพ่ิมมากขึ้น และเปนโอกาสในการ
สงเสริมกิจกรรมดาน Soft Power ของไทย 

SO1 สงเสริมการคาสินคา/ธุรกจิดาน                   
Soft Power โดยใชประโยชนจากความ    
ตกลงทางการคาผานเครือขายสํานักงาน 
สงเสริมการคาในตางประเทศ (S3, S7, O2) 
SO2 มุงเนนพัฒนาและสงเสริมสินคา/ธุรกิจ
ดาน Soft Power ใหเขาสูระบบเศรษฐกิจ
สรางสรรคในการผลิตสินคาท่ีมีคุณคา 
คุณภาพสูง และนวัตกรรมใหมๆ สราง
มูลคาเพ่ิมสินคาตามความตองการของ                  
แตละตลาด  (S1, S2, S6, O3, O5) 
SO3 เสริมสรางความรวมมือกับภาคเอกชน
ในการกําหนดกิจกรรมสงเสริมสินคา/ธุรกิจ
ดาน Soft Power ท่ีเหมาะสมกับตลาด
เปาหมาย รวมถึงพัฒนาผูประกอบการไทย
ใหผลิตสินคา/บริการดาน Soft Power              
ใหตรงกับความตองการของตลาดเปาหมาย 
(S2, S6, O2, O7) 
SO4 เพ่ิมชองทางการตลาดใหมๆ โดยใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูล  
ท่ีทันสมัย (S2, S6, O8) 
 

WO1 พัฒนาบุคลากรกรมฯ ใหมีความรู
ความสามารถท่ีสอดคลองกับแนวโนม              
การเปล่ียนแปลงของสินคา/ธุรกิจดาน            
Soft Power ท่ีเกิดขึ้น (W1, W6, O3, O5, 
O7, O8) 
WO2 เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินกิจกรรม
สงเสริมการคาสินคา/ธุรกิจดาน Soft 
Power ในตางประเทศ โดยนําเทคโนโลยี
สมัยใหมมาชวยในการดําเนินงาน (W5, O2, 
O8) 
WO3 พัฒนาการบริหารบุคลากรกรมฯ และ
การบริหารโครงการ/กิจกรรม ท่ีเกี่ยวของกับ
การสงเสริมการคาสินคา/ธุรกิจดาน Soft 
Power ใหมๆ (W2, W4, O7) 
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อุปสรรค (Threats) กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategies) กลยุทธเชิงรับ (WT Strategies) 
T5 ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก                     
ความม่ันคงระหวางประเทศ ภัยธรรมชาติ 
สงคราม และภัยกอการราย ทําใหกําลังซ้ือ 
ของชาวตางชาติลดลง 
T3 นโยบายของรัฐบาลท่ีเปล่ียนอยางรวดเร็ว 
สงผลตอการทํางานท่ีตองปรับแผนงาน                        
ใหสอดคลองอยูตลอดเวลา 
T4 กฎระเบียบทางราชการมีมากและหลาย
ขั้นตอน สงผลกระทบตอภารกิจท่ีจําเปนตอง
ดําเนินการดวยความเรงดวน 
T8 เทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็ว (Disruptive Technology) สงผลให
ภาครัฐและเอกชนตองมี การปรับตัวอยาง
รวดเร็ว 
T2 ผูประกอบการไทยยังตองพัฒนา                      
ขีดความสามารถในการแขงขันในการดําเนิน
กิจกรรมดาน Soft Power 

ST1 มุงเนนใหความสําคัญกับภารกิจการคา
สินคา/ธุรกิจดาน Soft Power ในตลาด
ตางประเทศ และจัดสรรหนาท่ีความ
รับผิดชอบใหมีความเหมาะสม (S1, S3, S6, 
T3, T5)  
ST2 บูรณาการการทํางานดานสงเสริม
การคาสินคา/ธุรกิจดาน Soft Power 
รวมกับหนวยงานอื่นๆ โดยใชศักยภาพ
บุคลากรของกรมฯ ความชํานาญในการจัด
กิจกรรม และเครือขายขององคกร ท้ังใน 
และตางประเทศ (S6, S7, T4, T5) 
ST3 สนับสนุนขอมูลท่ีเปนประโยชนทาง
การคาสินคา/ธุรกิจดาน Soft Power ได
อยางทันตอสถานการณเศรษฐกิจของโลก 
(S2, S3, T2, T5) 
ST4 เสริมสรางความพรอมและยกระดับขีด
ความสามารถในการแขงขันใหผูประกอบการ
การคาสินคา/ธุรกิจดาน Soft Power      
(S2, S6, T2, T8) 
ST5 เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินกิจกรรม
การคาสินคา/ธุรกิจดาน Soft Power โดย
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช (S6, T8) 

WT1 ปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมสงเสริม
การคาของกรมฯ เพ่ือลดจุดออนและเพ่ิม
ศักยภาพในการสนับสนุนผูประกอบการไทย
ในการประกอบธุรกิจการคาดาน Soft 
Power ในตลาดตางประเทศ (W1, W2, W4, 
W5, W6, T2, T3, T4, T5, T8) 
WT2 พัฒนาบุคลากรกรมฯ และ
ผูประกอบการไทย ใหมีความรูความสามารถ
เทาทันตอเศรษฐกจิการคาโลกและ
เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือใหรองรับ
กับการสงเสริมการคาสินคา/ธุรกิจดาน Soft 
Power ของไทย ในตลาดตางประเทศ (W5, 
W6, T2, T5, T8) 

 

กลยุทธเชิงรุก (SO Strategies) 

กลยุทธเชิงรุก เปนการใชประโยชนจากจุดแข็ง (S) ผนวกกับโอกาส (O) ท่ีมีอยู ซ่ึงกลยุทธ                 

ท่ีกําหนดไว ไดแก  

1. สงเสริมการคาสินคา/ ธุรกิจดาน Soft Power โดยใชประโยชนจากความตกลงทางการคา     

ผานเครือขายสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ 

2. มุงเนนพัฒนาและสงเสริมสินคา/ ธุรกิจดาน Soft Power ใหเขาสูระบบเศรษฐกิจสรางสรรค

ในการผลิตสินคาท่ีมีคุณคา คุณภาพสูง และนวัตกรรมใหมๆ สรางมูลคาเพ่ิมสินคาตามความตองการ                         

ของแตละตลาด 

3. เสริมสรางความรวมมือกับภาคเอกชนในการกําหนดกิจกรรมสงเสริมสินคา/ ธุรกิจ                     

ดาน Soft Power ท่ีเหมาะสมกับตลาดเปาหมาย รวมถึงพัฒนาผูประกอบการไทยใหผลิตสินคา/ บริการ                     

ดาน Soft Power ใหตรงกับความตองการของตลาดเปาหมาย 

4. เพ่ิมชองทางการตลาดใหมๆ โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลท่ีทันสมัย  

กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategies) 

กลยุทธเชิงแกไข เปนการนําโอกาส (O) ท่ีมีมาปดจุดออน (W) ของเรา หรือทําใหจุดออนลดลง 

เปนกลยุทธท่ีเนนการแกไขจุดออนดวยโอกาสท่ีเขามา ซ่ึงกลยุทธท่ีกําหนดไว ไดแก  
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1. พัฒนาบุคลากรกรมฯ ใหมีความรูความสามารถท่ีสอดคลองกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลง             

ของสินคา/ ธุรกิจดาน Soft Power ท่ีเกิดข้ึน 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการคาสินคา/ ธุรกิจดาน Soft Power                      

ในตางประเทศ โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการดําเนินงาน  

3. พัฒนาการบริหารบุคลากรกรมฯ และการบริหารโครงการ/ กิจกรรม ท่ีเก่ียวของกับการ

สงเสริมการคาสินคา/ ธุรกิจดาน Soft Power ใหมๆ  

กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategies) 

กลยุทธเชิงปองกัน เปนการนําจุดแข็ง (S) ของกรมฯ มาปองกันอุปสรรค (T) จากภายนอก  

ซ่ึงกลยุทธท่ีกําหนดไว ไดแก  

1. มุงเนนใหความสําคัญกับภารกิจการคาสินคา/ ธุรกิจดาน Soft Power ในตลาดตางประเทศ 

และจัดสรรหนาท่ีความรับผิดชอบใหมีความเหมาะสม  

2. บูรณาการการทํางานดานสงเสริมการคาสินคา/ ธุรกิจดาน Soft Power รวมกับหนวยงาน

อ่ืนๆ โดยใชศักยภาพบุคลากรของกรมฯ ความชํานาญในการจัดกิจกรรม และเครือขายขององคกร ท้ังใน และ

ตางประเทศ  

3. สนับสนุนขอมูลท่ีเปนประโยชนทางการคาสินคา/ ธุรกิจดาน Soft Power ไดอยางทันตอ

สถานการณเศรษฐกิจของโลก 

4. เสริมสรางความพรอมและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันใหผูประกอบการการคา

สินคา/ธุรกิจดาน Soft Power  

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินกิจกรรมการคาสินคา/ ธุรกิจดาน Soft Power โดยนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช 

กลยุทธเชิงรับ (WT Strategies) 

กลยุทธเชิงรับ เปนการเนนตั้งรับจากอุปสรรค (T) และจุดออน (W) ท่ีมีอยู ซ่ึงกลยุทธท่ีกําหนดไว 

ไดแก  

1. ปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการคาของกรมฯ เพ่ือลดจุดออนและเพ่ิมศักยภาพในการ

สนับสนุนผูประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจการคาดาน Soft Power ในตลาดตางประเทศ  

2. พัฒนาบุคลากรกรมฯ และผูประกอบการไทย ใหมีความรูความสามารถเทาทันตอเศรษฐกิจ

การคาโลกและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหรองรับกับการสงเสริมการคาสินคา/ธุรกิจดาน Soft Power 

ของไทย ในตลาดตางประเทศ  

3.4 มาตรการ/ เคร่ืองมือ/ ปจจัยที่เกี่ยวของ (MEANS) (แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม) 

จากการวิเคราะหในหัวขอ 3.1 - 3.3 ขางตน นั้น ผูศึกษาสามารถวางมาตรการและแผนปฏิบัติราชการ

การใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) ของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 

2570) ไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 12 แผนงาน/โครงการ ภายใต แผนปฏิบัติราชการการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power)              

ของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 1 

ขยายชองทางตลาดแกสินคาและบริการไทย 

กลยุทธท่ี 1.1 สงเสริมการคาสินคา/ธุรกิจดาน Soft Power โดยใชประโยชนจากความตกลงทางการคา                                              
ผานเครือขายสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ  

แผนงานท่ี 1.1.1 อาหารไทย (Thai Select) : สงเสริมภาพลักษณสินคาอาหารไทยและธุรกิจบริการอาหารไทย  
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 
กิจกรรมสงเสริม
ภาพลักษณสินคา
อาหารไทยและธุรกิจ
บริการอาหารไทย                  
ในตางประเทศ ภูมิภาค
อเมริกาเหนือ ภูมิภาค
ยุโรป ภมูิภาคอาเซียน 
ภูมิภาคตะวันออกกลาง 
ตลาดจีน ภูมิภาค
เอเชียตะวันออก และ
ภูมิภาคอ่ืนๆ 

เพื่อยกระดับการ
ใหบริการอาหาร
ไทยของ
รานอาหารไทย  
ในตางประเทศ 
สงเสริมให
รานอาหารไทย
และผูผลิตอาหาร
ไทยสําเร็จรูปเพิ่ม
คุณภาพในการ
ผลิตและยังคง
ความเปน
เอกลักษณของ
อาหารไทย 

รานอาหารไทย
และอาหารไทย
สําเร็จรูปเปนที่
ยอมรับในระดับ
สากล เพื่อสราง
มูลคาเพิ่มใหแก
อาหารไทยสู
ผูบริโภคทั่วโลก 

สงเสริม
ภาพลักษณ

สินคา
อาหารไทย
และธุรกิจ
บริการ

อาหารไทย 
เนนภูมิภาค

เอเชีย
ตะวันออก
เฉียงใต

และเอเชีย
ใต 

สงเสริม
ภาพลักษณ

สินคา
อาหารไทย
และธุรกิจ
บริการ

อาหารไทย 
เนนภูมิภาค

เอเชีย
ตะวันออก 

สงเสริม
ภาพลักษณ

สินคา
อาหารไทย
และธุรกิจ
บริการ

อาหารไทย 
เนนภูมิภาค

อเมริกา 

สงเสริม
ภาพลักษณ

สินคา
อาหารไทย
และธุรกิจ
บริการ

อาหารไทย 
เนนภูมิภาค

ยุโรป 

สงเสริม
ภาพลักษณ

สินคา
อาหารไทย
และธุรกิจ
บริการ

อาหารไทย 
เนนภูมิภาค
ตะวันออก
กลางและ
แอฟริกา 

สํานักสงเสริม
การคาสินคาเกษตร
และอุตสาหกรรม 

แผนงานท่ี 1.1.2 Digital Content : สงเสริมตลาดธุรกิจดิจิทัลคอนเทนตและธุรกจิเกี่ยวเนื่องสูตลาดตางประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 

กิจกรรมสงเสริมธรุกิจ
ดิจิทัลคอนเทนต                
และธุรกิจบันเทงิ                  
ในตางประเทศ 
(Characters & 
Animation) 

เพื่อสรางประเทศ
ไทยใหกลายเปน 
จุดศูนยกลาง 
(Hub) ของ
อุตสาหกรรม
ดิจิทัลคอนเทนต
และธุรกิจบันเทิง 

ส่ือบันเทิงและ
ศิลปนของไทย
ประสบ
ความสําเร็จดาน
รายได ทั้งใน
ตลาดในประเทศ
และตางประเทศ 

เนนการ
พัฒนา

บุคลากร
และเน้ือหา

ในดาน
ธุรกิจ
ดิจิทัล-

คอนเทนต
และธุรกิจ
บันเทิง  

 

เนนการ
พัฒนาใน
ดานกลไก
รัฐบาล 
ผาน

มาตรการ
ดานภาษี/
การเงิน  

ในการจูงใจ 

สงเสริม
ธุรกิจ
ดิจิทัล-

คอนเทนต                
และธุรกิจ
บันเทิงใน

ตางประเทศ
เนนภูมิภาค

เอเชีย
ตะวันออก
เฉียงใต 

สงเสริม
ธุรกิจ
ดิจิทัล-

คอนเทนต                
และธุรกิจ
บันเทิงใน

ตางประเทศ
เนนภูมิภาค

เอเชีย 

สงเสริม
ธุรกิจ
ดิจิทัล-

คอนเทนต                
และธุรกิจ
บันเทิงใน

ตางประเทศ
เนนภูมิภาค 

อื่นๆ               
ทั่วโลก 

สํานักพัฒนาและ
สงเสริมธุรกิจบริการ 

แผนงานท่ี 1.1.3 Wellness Medical Services : สงเสริมธุรกิจบริการ WMS และสินคาเกี่ยวเนื่องสูตลาดตางประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 

กิจกรรมสงเสริม 
การคาสินคาสุขภาพ 
ความงาม เครื่องสําอาง  
และผลิตภัณฑสปา/
สมุนไพร สูตางประเทศ 

เพื่อสงเสริม
การคาและ
ยกระดับ 
มาตรฐานสินคา
สุขภาพ ความงาม 
เคร่ืองสําอาง 
และผลิตภัณฑ

ประเทศไทยมุงสู
การเปนศูนยกลาง 
ทางการแพทย
ของภูมิภาคแบบ
ครบวงจร 

สงเสริม
ภาพลักษณ

สินคา
สุขภาพ 

ความงาม 
ผลิตภัณฑ

สปา/

สงเสริม
ภาพลักษณ

สินคา
สุขภาพ 

ความงาม 
ผลิตภัณฑ

สปา/

สงเสริม
ภาพลักษณ

สินคา
สุขภาพ 

ความงาม 
ผลิตภัณฑ

สปา/

สงเสริม
ภาพลักษณ

สินคา
สุขภาพ 

ความงาม 
ผลิตภัณฑ

สปา/

สงเสริม
ภาพลักษณ

สินคา
สุขภาพ 

ความงาม 
ผลิตภัณฑ

สปา/

สํานักพัฒนา
และสงเสริม
ธุรกิจบริการ 
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สปา/สมุนไพร  
 

สมุนไพร 
เนนภูมิภาค

เอเชีย
ตะวันออก
เฉียงใตและ
เอเชียใต 

สมุนไพร 
เนนภูมิภาค

เอเชีย 
ตะวันออก 

สมุนไพร 
เนนภูมิภาค

อเมริกา 

สมุนไพร 
เนนภูมิภาค

ยุโรป 

สมุนไพร 
เนนภูมิภาค
ตะวันออก
กลางและ
แอฟริกา 

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 2 

สรางมูลคาเพ่ิมแกสินคาและบริการไทย 

กลยุทธท่ี 2.1 มุงเนนพัฒนาและสงเสริมสนิคา/ธุรกิจดาน Soft Power ใหเขาสูระบบเศรษฐกิจสรางสรรคในการผลิตสินคาท่ีมี
คุณคา คุณภาพสูง และนวัตกรรมใหมๆ สรางมูลคาเพ่ิมสินคาตามความตองการของแตละตลาด 

แผนงานท่ี 2.1.1 สินคาสรางสรรคอัตลักษณไทย : ขยายการคาสินคานวัตกรรมไทยสูสากล 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 
กิจกรรมสงเสริมสินคา/
บริการดานนวัตกรรม
และการออกแบบไทย  
สูสากล (Thailand 
Innovation and 
Design) 

เพื่อสงเสริม
ผูประกอบการ 
SMEs ไทย ที่มี
สินคาและ 
บริการที่มี
นวัตกรรมและ
การออกแบบที่ดี 
ใหมีโอกาสกาว
เขาสูการคา
ระหวางประเทศ 

สรางมูลคาทาง
การคาและ
รายไดเขา
ประเทศ และ
สงเสริมให
ผูประกอบการ 
SMEs ไทย           
มีบทบาทตอ
ระบบเศรษฐกิจ 
มากขึ้น 

พัฒนา                 
ผูประกอบการ

ผานการ 
บูรณาการ
รวมกับ

หนวยงาน
นวัตกรรม

ตางๆ  
 

สงเสริม 
ผูประกอบการ 

เขารวม           
งานแสดง

สินคา               
ในประเทศ 

สงเสริม 
ผูประกอบการ 

เขารวม           
งานแสดง

สินคา               
ใน

ตางประเทศ
เนนภูมิภาค

เอเชีย 

สงเสริม 
ผูประกอบการ 

เขารวม           
งานแสดง

สินคา               
ใน

ตางประเทศ
เนนภูมิภาค
อเมริกาและ

ยุโรป 

สงเสริม 
ผูประกอบการ 

เขารวม           
งานแสดง

สินคา               
ใน

ตางประเทศ
เนนภูมิภาค
ตะวันออก
กลางและ
แอฟริกา 

สํานักสงเสริม
นวัตกรรมและ

สราง
มูลคาเพิ่ม  
เพื่อการคา          

กิจกรรมพัฒนาและ
สงเสริมสินคา OTOP  
สูตลาดสากล 

เพื่อสงเสริม
ผูประกอบการ
สินคา OTOP 
ไทย ใหมีโอกาส
กาวเขาสูการคา
ระหวางประเทศ 

สรางมูลคาทาง
การคาและ
รายไดเขา
ประเทศ และ
สงเสริมให
ผูประกอบการ 
OTOP ไทย           
มีบทบาทตอ
ระบบเศรษฐกิจ 
มากขึ้น 

พัฒนา                 
ผูประกอบการ

ผานการ 
บูรณาการ
รวมกับ

หนวยงาน
นวัตกรรม

ตางๆ  
 

สงเสริม 
ผูประกอบการ 

เขารวม           
งานแสดง

สินคา               
ในประเทศ 

สงเสริม 
ผูประกอบการ 

เขารวม           
งานแสดง

สินคา               
ใน

ตางประเทศ
เนนภูมิภาค

เอเชีย 

สงเสริม 
ผูประกอบการ 

เขารวม           
งานแสดง

สินคา               
ใน

ตางประเทศ
เนนภูมิภาค
อเมริกาและ

ยุโรป 

สงเสริม 
ผูประกอบการ 

เขารวม           
งานแสดง

สินคา               
ใน

ตางประเทศ
เนนภูมิภาค
ตะวันออก
กลางและ
แอฟริกา 

สํานักสงเสริม
นวัตกรรมและ

สราง
มูลคาเพิ่ม  
เพื่อการคา          

แผนงานท่ี 2.1.2 แบรนดประเทศไทย : สรางแบรนดของประเทศไทยในดานการคาและบริการ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 

กิจกรรมสรางแบรนด
ประเทศไทยผานสินคา
และบริการที่มีคุณภาพ
ที่ไดรับตรา Thailand 
Trust Mark (T-mark) 

เพื่อสงเสริม             
แบรนดประเทศ
ไทย ในดาน
สินคาและบริการ
ที่มีคุณภาพ                
ที่ทั่วโลกมั่นใจได 

ยกระดับ
ภาพลักษณของ 
สินคาและบริการ
ที่มาจากประเทศ
ไทยใหนาเชื่อถือ
ยิ่งขึ้น 

สงเสริม
ภาพลักษณ
ตราสินคา 
Thailand 

Trust Mark 
(T-mark) 

เนนภูมิภาค
เอเชีย

ตะวันออก
เฉียงใตและ
เอเชียใต 

สงเสริม
ภาพลักษณ
ตราสินคา 
Thailand 

Trust Mark 
(T-mark) 

เนนภูมิภาค
เอเชีย 

ตะวันออก 

สงเสริม
ภาพลักษณ
ตราสินคา 
Thailand 

Trust Mark 
(T-mark) 

เนนภูมิภาค
อเมริกา 

สงเสริม
ภาพลักษณ
ตราสินคา 
Thailand 

Trust Mark 
(T-mark) 

เนนภูมิภาค
ยุโรป 

สงเสริม
ภาพลักษณ
ตราสินคา 
Thailand 

Trust Mark 
(T-mark) 

เนนภูมิภาค
ตะวันออก
กลางและ
แอฟริกา 

สํานักสงเสริม
นวัตกรรมและ

สราง
มูลคาเพิ่ม  
เพื่อการคา          
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กิจกรรมสงเสริมสินคา
ไทยที่มีการออกแบบดี 
Design Excellence 
Award (DEmark) 

เพื่อสงเสริม             
สินคาไทยที่มี 
การออกแบบดี
และเปนที่นิยมไป
ทั่วโลก 

สรางขีด
ความสามารถ
ทางการแขงขัน
ของสินคาไทยใน
เวทีการคาโลก 

สงเสริม
ภาพลักษณ
ตราสินคา 
Design 

Excellence 
Award 

(DEmark) 
เนนภูมิภาค

เอเชีย
ตะวันออก
เฉียงใตและ
เอเชียใต 

สงเสริม
ภาพลักษณ
ตราสินคา 
Design 

Excellenc
e Award 
(DEmark) 
เนนภูมิภาค

เอเชีย 
ตะวันออก 

สงเสริม
ภาพลักษณ
ตราสินคา 
Design 

Excellenc
e Award 
(DEmark) 
เนนภูมิภาค

อเมริกา 

สงเสริม
ภาพลักษณ
ตราสินคา 
Design 

Excellenc
e Award 
(DEmark) 
เนนภูมิภาค

ยุโรป 

สงเสริม
ภาพลักษณ
ตราสินคา 
Design 

Excellenc
e Award 
(DEmark) 
เนนภูมิภาค
ตะวันออก
กลางและ
แอฟริกา 

สํานักสงเสริม
นวัตกรรมและ

สราง
มูลคาเพิ่ม  
เพื่อการคา          

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 3 

พัฒนาศักยภาพและสงเสริมผูประกอบการไทยในการประกอบธุรกจิระหวางประเทศ 

กลยุทธท่ี 3.1 เสริมสรางความพรอมและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขนัใหผูประกอบการการคาสินคา/ธุรกิจ                    
ดาน Soft Power 

แผนงานท่ี 3.1.1 บมเพาะผูประกอบการ : กระจายความรูสูผูประกอบการยุคใหม  
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 
กิจกรรมกระจาย
ความรูสูผูประกอบการ
ยุคใหม (UpSkill & 
ReSkill) 

เพื่อเสริมสราง
องคความรูและ
สงเสริม
ผูประกอบการ
ไทยใหประสบ
ความสําเร็จใน
การทําการตลาด
ยุคใหม โดย 
เฉพาะอยางยิ่ง
องคความรูเชิงลึก
ดานเศรษฐกิจ
กระแสใหม 
 
 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
ผูประกอบการ             
สูการคาระหวาง
ประเทศ 

จัดกิจกรรม
ใหความรูแก
ผูประกอบ-
การยุคใหม

ทั้งใน
สวนกลาง
และสวน
ภูมิภาค 

ผูประกอบการ 
พรอมที่จะ
ถายทอด

องคความรู 
(Trainer) 

แกเครือขาย 
ทั้งใน

สวนกลาง
และภูมิภาค 

เกิด
เครือขาย
ตางๆ ที่

เสริมสราง
และ

สนับสนุน
การพัฒนา
ความรูดาน
เศรษฐกิจ

กระแสใหม 

ผูประกอบ-
การไทย
สามารถ  
ตอยอด
กิจกรรม

การคาของ
ตนเองได
โดยไมตอง
พึ่งพาการ
สนับสนุน
จากภาครัฐ 

เกิด
เครือขาย   

ผูประกอบ-
การไทย    
ที่รวมกัน
ผลักดัน
กิจกรรม
การคา              
ในเวที

นานาชาติได
โดยไมตอง
พึ่งพาการ
สนับสนุน
จากภาครัฐ 

สถาบันพัฒนา
ผูประกอบการ
การคายุคใหม 

แผนงานท่ี 3.1.2 บมเพาะผูประกอบการ : พัฒนาผูประกอบการสูเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy Academy) 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 

กิจกรรมพัฒนา
ผูประกอบการยุคใหม
ภายใตการเรียนรู                 
เรื่องการคาระบบ
อิเล็กทรอนิกสและ
การคาออนไลน                   
(E-Academy) 

เพื่อสงเสริม
ความรูความ
เขาใจถึง
ความสําคัญของ
การสงออกยุค
ใหม การทํา
การตลาดดวย
ชองทาง 
ออนไลน และ
พัฒนาศักยภาพ
ดานการคา
ออนไลนอยาง
ครบวงจร 

เพื่อเปดโอกาส
ผูประกอบการ 
ใหสามารถ
ดําเนินธุรกิจ
การคาระหวาง
ประเทศผาน
ชองทาง
อิเล็กทรอนิกส
และการคา
ออนไลน                    

จัดกิจกรรม
ใหความรูแก
ผูประกอบ-
การยุคใหม

ทั้งใน
สวนกลาง
และสวน
ภูมิภาค 

ผูประกอบการ 
พรอมที่จะ
ถายทอด

องคความรู 
(Trainer) 

แกเครือขาย 
ทั้งใน

สวนกลาง
และภูมิภาค 

เกิดเครือขาย
ตางๆ                 

ที่เสริมสราง
และ

สนับสนุน
การพัฒนา
ความรูดาน
การคาระบบ
อิเล็กทรอ-
นิกสและ
การคา

ออนไลน 

ผูประกอบ-
การไทย
สามารถ  
ตอยอด
กิจกรรม

การคาของ
ตนเองได
โดยไมตอง
พึ่งพาการ
สนับสนุน
จากภาครัฐ 

เกิดเครือขาย   
ผูประกอบ-
การไทย              
ที่รวมกัน
ผลักดัน
กิจกรรม
การคา              
ในเวที

นานาชาติได
โดยไมตอง
พึ่งพาการ
สนับสนุน
จากภาครัฐ 

สถาบันพัฒนา
ผูประกอบการ
การคายุคใหม 
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3.5 แผนที่ยุทธศาสตร (Strategic Map) ของแผนปฏิบัติราชการการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power)  

       ของกรมสงเสริมการคาระหวาง  ประเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)  

   แผนภาพท่ี 7 แผนท่ียุทธศาสตร (Strategic Map) ของแผนปฏิบัตริาชการการใชนโยบายอํานาจละมนุ (Soft Power) ของกรมสงเสรมิการคาระหวางประเทศ ระยะ 5 ป  
(พ.ศ. 2566 - 2570) 
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สรุปแผนปฏิบัติราชการการใชนโยบายอํานาจละมุน (SOFT POWER) 
ของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

จากการวิเคราะหในหัวขอ 3.4 ขางตน นั้น สรุปไดวาแผนปฏิบัติราชการการใชนโยบายอํานาจละมุน (SOFT POWER) ของกรมสงเสริม
การคาระหวางประเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) เนนการดําเนินการ 6 ดาน ไดแก 

5. อาหารไทย 

3 

3. ธุรกิจ Digital Content 2. สินคาสรางสรรคอัตลักษณไทย 

6. ธุรกิจ Wellness Medical Services (WMS) 

1. ผูประกอบการยุคใหม  

4. แบรนดประเทศไทย 

แผนภาพท่ี 8 สรุปแผนปฏิบัติราชการการใชนโยบายอํานาจละมุน (SOFT POWER) ของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 



บทท่ี 4 

ขอเสนอแนะทางยุทธศาสตร 

ขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนําแผนสูการปฏิบัต ิ 

แผนปฏิบัติราชการการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) ของกรมสงเสริมการคาระหวาง

ประเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) เปนแผนปฏิบัติราชการฯ ท่ีมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาต ิ

ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580), (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 13, (ราง) แผนปฏิบัติ

ราชการกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติราชการอ่ืนๆ               

ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงการท่ีจะนําแผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี้ ไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายนั้น 

จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากท้ังภาคสวนราชการและภาคเอกชนของประเทศ ท่ีจะรวมกําหนดโครงการและ

กิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติราชการฯ ดังกลาว และถายทอดสาระสําคัญของแผนฯ 

ลงสูแผนปฏิบัติการของแตละหนวยงานยอย ซ่ึงในการขับเคลื่อนแผนฯ ควรจะตองมีการสรางการสื่อสาร ใหแก

บุคลากรในภาคสวนท่ีเก่ียวของ ไดรับรูและมีความเขาใจท่ีชัดเจนเก่ียวกับการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft 

Power) โดยผานกลไกท่ีสําคัญ ไดแก การจัดทําแผน การจัดทําและบริหารงบประมาณ การสรางชองทางให

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมในการกําหนด

กิจกรรมท่ีเก่ียวของ โดยผูศึกษามีขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนปฏิบัติราชการฯ ดังกลาว สูการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศมีบทบาทสําคัญในการดําเนินกิจกรรมผลักดันแผนปฏิบัติ

ราชการการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) ของประเทศไทยใหประสบผลสําเร็จในเวทีระดับโลก 

เพ่ือใหบรรลุตัวชี้วัดและคาเปาหมายท่ีไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการฯ กรมฯ จึงตองใหความสําคัญกับการ

สื่อสารภาพวิสัยทัศน เปาหมาย และแนวทางการพัฒนาการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) ในการ

สงเสริมการสงออกท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม สรางพันธมิตรกับหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และตางชาติ  

ท่ีเก่ียวของกับสงเสริมการคาสินคา/ บริการดาน Soft Power เพ่ือใหการคาสินคา/ บริการดาน Soft Power 

เปนเครื่องมือท่ีสามารถใชในการลดความเหลื่อมล้ํา สงเสริมเศรษฐกิจของประเทศใหมีความม่ันคง สรางให

ประชาชนมีความม่ังค่ัง และประเทศไทยกาวสูการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวอยางยั่งยืน  

2. กรมฯ ควรสงเสริม/ ผลักดันใหเกิดการบูรณาการดานความรวมมือระหวางหนวยงานไทย ท้ัง

ภาครัฐและเอกชน เพ่ือขับเคลื่อนใหการคาสินคา/ บริการดาน Soft Power ของประเทศไทย ไดรับการพัฒนา

อยางยั่งยืน สงเสริมใหหนวยงานท่ีเปนภาคีความรวมมือ ท้ังภาครัฐและเอกชน เห็นภาพเปาหมายอนาคตดาน 

Soft Power ของประเทศไทย ท่ีเหมือนกันหรือใกลเคียงกัน ดังนั้น การจัดทําแผนปฏิบัติราชการการใชนโยบาย

อํานาจละมุน (Soft Power) ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) นี้ จึงจําเปนตองอธิบายรายละเอียดของเปาหมาย 

ประเด็นการพัฒนา แนวทางดําเนินการ และมีการกําหนดขอบเขต กําหนดระยะเวลาของการดําเนินงาน 

ตลอดจนกําหนด  หรือชี้พ้ืนท่ีเปาหมายท่ีตองเรงดําเนินการ เพ่ือใหทุกหนวยงานรวมกันพัฒนาสินคา/ บริการ

ดาน Soft Power ใหเกิดผลลัพธท่ีเปนรูปธรรม ภายในระยะเวลาของแผนฯ นอกจากนี้ กรมฯ ควรสรางให
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หนวยงานตางๆ เกิดความรูสึกเปนเจาของรวมในการพัฒนาสินคา/ บริการ/ พลังอํานาจดาน Soft Power 

รวมกัน เพ่ือใหการดําเนินงานผลักดันพลังอํานาจดาน Soft Power ของประเทศไทย เปนไปอยางบูรณาการ 

และมีความยั่งยืน/ ตอเนื่อง ตอไป 

3. กรมฯ ควรพิจารณาปจจัยเส่ียงดานการคาระหวางประเทศ อาทิ Global Mega Trends, การ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อยุคใหม, ความทาทายของโลกท่ีมีความผันผวนสูงและมีความไมแนนอนสูง (VUCA 

World)  ซ่ึงสงผลใหการบริหารองคกรภาครัฐยุคใหมตองการความยืดหยุนในการทํางาน ผูบริหารและบุคลากร

กรมฯ จึง จําเปนตองมีความเขาใจตอภาพเปาหมายขององคกรใหชัดเจน เสริมสรางความคลองตัวในการทํางาน 

และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การวางแผนในการบริหารงานและทรัพยากรบุคคลจึงเปนเรื่อง

ท่ีมีความสําคัญและจําเปนสําหรับองคกรภาครัฐยุคใหม ผูบริหารและบุคลากรกรมฯ จําเปนตองพัฒนาและ

เรียนรูทักษะใหมๆ โดยเฉพาะทักษะท่ีจําเปนตอการสงเสริมการคาสินคา/ บริการ ดาน Soft Power ของ

ประเทศไทยในเวทีการคาโลก เชน ทักษะของการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership 

หรือ Change Leader) ทักษะของการคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking) ทักษะดานดิจิทัล (Digital Skill) 

และทักษะดานการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) เปนตน   

4. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ในหวงป พ.ศ. 

2566 – 2570 ควรยึดสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) ระยะ 5 ป 

(พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับใชจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของกรมฯ และนําไปสูการขอ

จัดตั้งและการบริหารงบประมาณของกรมฯ ในแตละปงบประมาณ ใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 

ระยะ 20 ป ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน แผนการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) และ            

ทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล 

5. การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปของสวนราชการภายในกรมฯ (สํานัก/สถาบัน/กอง) ควรยึด

สาระ สําคัญของแผนปฏิบัติราชการการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับใชจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปของสํานัก/ สถาบัน/ กอง และนําไปสูการขอจัดตั้งและ

การบริหารงบประมาณในแตละปงบประมาณ ใหมีความสอดคลองกับแผนการใชนโยบายอํานาจละมุน       

(Soft Power) และทิศทางการพัฒนาสินคา/ บริการดานอํานาจละมุน (Soft Power) ของกรมฯ 

6. กรมฯ ควรวางระบบการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

การใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหทราบผล

การดําเนินงานและความคืบหนาของการดําเนินงานตามแผนงานของสํานัก/ สถาบัน/ กอง อยางใกลชิด เปนราย                

ไตรมาส รายป และหวง 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามลําดับ 

7.-กรมฯ ควรดําเนินการทบทวนแผนปฏิบัติราชการการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) เปนประจําทุกป หากสถานการณการคาของโลกและของประเทศมีบริบท       

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงอาจสงผลใหกรมฯ จําเปนตองปรับแผนปฏิบัติราชการประจําป ใหสอดคลองกับสถานการณ

ตางๆ และแผนปฏิบัติราชการการใชนโยบายอํานาจละมุน (Soft Power) อาจจําเปนตองปรับวิธี/ ข้ันตอน    

การดําเนินงาน ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้น   
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