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บทนํา 
ภาพรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย 

 

                         วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนับเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศในระดับมหภาค โดยมีจํานวนถึงประมาณรอยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนฐานรากการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนกลไกหลักในการ
ฟนฟูและเสริมสรางความกาวหนาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเปนกลไกในการแกไขปญหาความยากจน 
ขอมูลที่ยืนยันถึงบทบาททางเศรษฐกิจไทยที่สําคัญดังกลาวตัวช้ีวัดที่สําคัญ ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศของ SMEs การนําเขาและสงออกของ SMEs  การบริโภคภาคเอกชน  การคา การลงทุน
ของ SMEs  และการจางงานของ SMEs  บทบาทในการสรางมูลคาเพิ่มเฉล่ีย ประมาณรอยละ รอยละ 
38.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และมีมูลคาการสงออกโดยตรง คิดเปนสัดสวนรอยละ 30.1 
ของมูลคาการสงออกรวม  และการจางงาน รอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด 

 

1. นิยามการจําแนกขนาด SMEs  
  การจําแนกขนาดอุตสาหกรรม SMEs  ยึดหลักเกณฑตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม
วาดวยการกําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
พ.ศ. 2545 โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ขนาดยอม ขนาดกลาง 
ประเภทธุรกจิ จํานวน  

(คน) 
สินทรพัยถาวร 

(ลานบาท) 
จํานวน  
(คน) 

สินทรพัยถาวร 
(ลานบาท) 

กิจการการผลิต ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 
กิจการบริการ ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 
กิจการคาสง ไมเกิน 25 ไมเกิน 50 26-50 เกินกวา 50-100 
กิจการคาปลีก ไมเกิน 15 ไมเกิน 30 16-30   เกนิกวา 30-60 

 

2. โครงสรางของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
 

ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย โดย
จัดเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จํานวน 2,366,227 ราย หรือคิดเปนรอยละ 99.6  
ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมด ทั้งนี้ แบง SMEs ตามประเภทธุรกิจไดดังนี้  SMEs ที่อยูภาคการคาและ
ซอมบํารุง จํานวน 973,248 ราย หรือรอยละ 41.1  จํานวนรองลงมาไดแก SMEs ที่อยูในภาคการ
บริการ 708,841 ราย หรือรอยละ 30.0  และที่อยูในภาคการผลิตรวม จํานวน 668,185 ราย หรือ   
รอยละ 28.2 ของจํานวน SMEs ทั้งหมด 
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ตารางที่ 1 จาํนวนและการจางงานของวิสาหกจิ ป 2547 - 2550 จําแนกตามขนาดและ
ประเภทกลุมธุรกิจ 

 

 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม  ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

3. บทบาททางเศรษฐกิจของ SMEs  
 3.1  บทบาทดานการสรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม SMEs     

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในป 2550 สําหรับ GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs)  มีมูลคา 3,244,974.5 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 38.2 ของ GDP รวมทั้ง
ประเทศ มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ 4.2 ตอป เม่ือพิจารณามูลคา GDP ตามขนาดวิสาหกิจ 
พบวาวิสาหกิจขนาดยอม มีบทบาทดานมูลคา GDP สูงกวาวิสาหกิจขนาดกลางโดยมูลคา GDP ของ
วิสาหกิจขนาดยอม เทากับ 2,175,597.9 ลานบาท ขยายตัวจากปกอนหนา คิดเปนรอยละ 3.9 และ
มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดยอม  มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 25.6 ของ GDP รวมดานมูลคา GDP 
ของวิสาหกิจขนาดกลางพบวา ในป 2550 มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดกลาง เทากับ 1,069,376.6 
ลานบาทขยายตัวจากปกอนหนารอยละ 4.8 และมีสัดสวนตอ GDP รวมคิดเปนรอยละ 12.6 
   โครงสรางมูลคา GDP ของ SMEs ในป 2550 ยังคงมีลักษณะคลายคลึงกับปกอน
หนาโดยโครงสรางทางเศรษฐกิจของ SMEs มีความเกี่ยวของกับภาคการบริการ ภาคการผลิต และ
ภาคการคาและซอมบํารุงเปนสําคัญ  เชนเดียวกับโครงสราง GDP ของประเทศ โดยภาคการบริการ
เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญสูงสุดมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 32.2 รองลงมาไดแก ภาคการ
ผลิตซึ่งมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 30.7 และ ภาคการคาคิดเปนรอยละ 29.1 
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ตารางที่ 2 มลูคาผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ ป 2546-2550  จําแนกตามขนาดวสิาหกิจ 
 

   
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ประมวลผลโดย  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

     หมายเหตุ : วิสาหกิจอ่ืนๆ คือ การบริหารราชการและการปองกันประเทศ 

 3.2 บทบาทดานการจางงาน   
 

แผนภาพที่ 1 โครงสรางการจางงาน ป 2550 จําแนกตามขนาดและประเภทธุรกิจ 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคมประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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แผนภาพที่ 2 โครงสรางจาํนวน SMEs และการจางงานของ SMEs ป 2550 จําแนกตาม
ประเภทธุรกจิ 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
  ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย มีการจางงานรวม
ทั้งส้ิน 11,711,334 คนโดยเปนการจางงานในวิสาหกิจขนาดใหญ  2,810,767 คน และเปนการจาง
งานใน SMEs จํานวน 8,900,567 คน  หรือรอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด โดยภาคการผลิต
เปนประเภทธุรกิจที่มีการจางงานสูงที่สุดรอยละ 38.9 ของการจางงาน ใน SMEs ทั้งหมด รองลงมา
ไดแก ภาคบริการ รอยละ 33.8  และภาคการคา ที่มีจํานวน SMEs สูงที่สุดนั้นมีการจางงานเพียง   
รอยละ 27.3 ของการจางงานใน SMEs ทั้งหมด 
    

 3.3 บทบาทดานการคาระหวางประเทศของ SMEs  
ตารางที่ 3 สดัสวนการสงออกของ SMEs ตอการสงออกรวม  ป 2550 

 

 
 

   ท่ีมา : กรมศุลกากร    ประมวลผลโดย : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ในป 2550 มูลคาการคาระหวางประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 10,126,995.0 ลานบาท 
โดยเปนมูลคาการสงออกรวม 5,254,999.3 ลานบาท มูลคาการนําเขารวม 4,871,995.7 ลานบาท   
เมื่อพิจารณาสัดสวนการสงออกโดยรวมของประเทศ  สําหรับ SMEs ในป 2550 มีมูลคาการคา
ระหวางประเทศรวม 3,036,484.9 ลานบาท โดยเปนมูลคาการสงออกของ SMEs จํานวน 
1,583,310.1 ลานบาท  และเปนมูลคาการนําเขาของ SMEs รวม 1,453,174.9 ลานบาท ทั้งนี้การ
สงออกของ  SMEs มีอัตราการขยายตัวถึงรอยละ 10.1 ในขณะที่การนําเขาหดตัวลงกวาปกอนหนาถึง
รอยละ 8.8 
 

4. โครงสรางอุตสาหกรรม SMEs   
 ตามผลการศึกษาโครงการแผนการปรับโครงสราง SMEs รายสาขา ซึ่ง สสว. รวมกับ
มหาวิ ท ย า ลั ย ธ ร รมศาสตร ทํ า ก า ร ศึ กษา   ไ ด จํ า แนก โค ร งส ร า ง อุ ตสาหก ร รม  SMEs  
ในประเทศไทย ออกเปน 3 ภาค  ไดแก 
  1)   ภาคการผลิต  ประกอบดวย 3 กลุม  ดังนี้ 

• อุตสาหกรรมวิศวการ   หมายถึง   อุตสาหกรรมที่ใชเคร่ืองจักรกลหรือเทคโนโลยี
ระดับสูง  (High – technology Industries) ในการผลิต  แตอยางไรก็ตาม ในบางข้ันตอนการผลิต 
เปนเพียงการประกอบชิ้นสวนโดยไมตองอาศัยเทคโนโลยีระดับสูง  จึงมีผูประกอบการ SMEs อยูเปน
จํานวนมาก  โดยแบงออกเปน  6 สาขา ไดแก  เหล็กและโลหะประดิษฐ เคร่ืองจักรกล แมพิมพ  
เคร่ืองใชไฟฟา  อิเล็กทรอนิกส   ยานยนตและช้ินสวน 

• กลุมอุตสาหกรรมเบาที่ใชแรงงานเขมขน หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีสัดสวนแรงงานใน
การผลิตสูง  โดยแบงออกเปน 5  สาขา  ไดแก  ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม รองเทาและเคร่ืองหนัง  อัญมณี
และเคร่ืองประดับ  ส่ิงพิมพ  บรรจุภัณฑพลาสติก 

• กลุมอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง อุตสาหกรรมที่พึ่งพาวัตถุดิบ
ทางการเกษตรเปนหลัก โดยแบงออกเปน  5  สาขา ไดแก  อาหาร ยาและสมุนไพร   เฟอรนิเจอรไม   
ผลิตภัณฑยาง   เซรามิกส 
  2) ภาคการคา  ประกอบดวย  2  สาขา  ไดแก  การคาปลีก  และการคาสง 
  3) ภาคบริการ  ประกอบดวย  9  สาขา  ไดแก  บริการทองเที่ยว  สปาและบริการ
สุขภาพ  รานอาหาร  การกอสราง  บริการขนสงและโลจิสติกส  บริการซอฟแวรและDigit Content  
บริการศึกษา  บริการออกแบบ  บริการที่ปรึกษา   
 
 

5. สถานการณและปจจัยที่มีผลตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 
สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโลกในยุคปจจุบันและแนวโนม 

ในอนาคตเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอกระบวนการทําธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม กลาวคือ 
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            1.  การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจ มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคี 
ภูมิภาค และพหุภาคี  รวมทั้งบทบาทที่เพิ่มข้ึนของประเทศในเอเซีย โดยเฉพาะจีนและอินเดีย  
            2.  การเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินโลก   เกิดวิกฤตทางการเงิน ความไมสมดุล
ของเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สงผลกระทบตอคาเงินสกุลตางๆ ในโลก  ตลาดการเงินและ
ตลาดทุนม ีความเชื่อมโยงกันทําใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ   
             3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  มีการพัฒนาอยางตอเนื่องของ Information 
and Communication Technology (ICT) เปนยุคที่มีการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีหลัก ไดแก 
Biotechnology Material Technology และ Nanotechnology 
             4. การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม  ปจจุบันทั่วโลกตางหันมาใหความสําคัญกับ
ประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอมมากข้ึน อันเนื่องมาจากความไมสมดลุกลมกลืนระหวางการผลิตกับ
สภาพแวดลอม มีการกลาวถึงเร่ืองของ Global Warming  และหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  
            5. พฤติกรรมผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคเปนปจจัยสําคัญที่ชี้
ถึงโอกาสของธุรกิจและความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจที่ตองปรับตัวใหเสนอสินคาและ
บริการที่เปนที่ตองการของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไป  
              6. การขาดสภาพคลองทางการเงิน ในกลุม SMEs  เนื่องจากสถาบันการเงินเร่ิม
เขมงวดกับการปลอยสินเชื่อ 

7. ความผันผวนของตนทุนพลังงาน และอัตราการแลกเปล่ียน  
8. เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ 
  

ดังนั้นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและ SMEs ควรใหความสําคัญของความ
ตอเนื่องของนโยบาย ในอนาคตอุตสาหกรรมจะเกิดการขยายตัวดวยการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 
(Productivity)  มุงเนนการพึ่งพาวัตถุดิบในประเทศมากข้ึน ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมปีระสิทธิภาพ
บนพื้นฐานของการผลิตบนฐานความรู  เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
มุงเนนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในดานสุขอนามัย ความปลอดภัย  อนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ประหยัดพลังงาน เพื่อลดขอจํากัดในการกีดกันทางการคาจากประเทศผูนําเขาที่ใชปจจัยดังกลาว
เปนกําแพงทางการคา ตลอดจนสงเสริมใหเกิดและยกระดับเครือขายวิสาหกิจในลักษณะ

เครือขายใหครอบคลุมหวงโซอุปทานทั้งระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก  
 

      



สาขาบริการการออกแบบ 

1. โครงสรางและสถานภาพของสาขาบริการการออกแบบ 
1.1  ความสําคัญของบริการการออกแบบ 
บริการการออกแบบเปนบริการที่มีสวนสําคัญในการสรางมูลคาเพิ่ม (Value added) ใหแกสินคาและ

บริการ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ที่ใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางการผลิตสู
การเพิ่มมูลคา การออกแบบผลิตภัณฑหรือการออกแบบการใหบริการที่เหมาะสมจึงเปนอีกหนทางหนึ่งที่จะทํา
ใหบรรลุเปาหมายในสวนนี้ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ได 

การออกแบบนับวาเปนสวนสําคัญในลําดับตนๆ สําหรับการพัฒนาภาคการผลิต ภาคการคา และ ภาค
บริการ ทั้งในแงของวิสาหกิจขนาดใหญ (Large Enterprises, LEs) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(Small and Medium Enterprises, SMEs) โดยเฉพาะภาคการผลิต ดังจะเห็นไดวาการออกแบบสินคา หาก
สามารถสรางความแตกตางที่ตรงใจผูบริโภคก็จะสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาได นอกจากนี้การ
ออกแบบสวนประกอบที่ใชในการผลิตสินคา และการออกแบบสวนประกอบของเคร่ืองจักรหรืออุปกรณตางๆ ที่
ใชในการผลิตสินคา ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากข้ึนอาจสงผลในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตใหกับ
ภาคอุตสาหกรรมได เชน อาจทําใหสามารถผลิตสินคาไดในปริมาณที่มากข้ึนในระยะเวลาเทาเดิม หรือผลิต
สินคาไดเทาเดิมในระยะเวลาที่ส้ันลง หรืออาจทําใหสินคามีคุณภาพหรือคุณสมบัติที่ดีข้ึน 

สําหรับภาคการคา การออกแบบก็เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหการคาประสบความสําเร็จ เชน ใน
สวนของการคาปลีก การออกแบบการจัดวางสินคานั้นมีผลตอการเลือกซื้อสินคาของผูบริโภค การออกแบบรานคา 
หรือแมกระทั่งโลโก (Logo) ของราน บรรจุภัณฑ เชน ถุงหรือกลองที่ใสของใหลูกคาที่อาจระบุถึงชื่อราน เบอรติดตอ 
และที่ต้ังรานคา ก็ลวนแลวแตเปนปจจัยที่อาจมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอยอดขายของราน เปนตน 

ในสวนของภาคบริการ ไมวาจะเปนภาคกอสราง การทองเที่ยว สปา รานอาหาร สารสนเทศ และภาคอ่ืน  ๆ
การออกแบบก็ลวนแลวแตเขาไปมีบทบาทในการสงเสริมการประกอบการธุรกิจบริการเหลานั้น  เชน ในดานของงาน
กอสราง การออกแบบทางสถาปตยกรรมถือเปนสวนหนึ่งของธุรกิจ คือกอนที่จะมีการกอสรางใดๆ ไมวาจะเปนการ
สรางบาน อาคาร หรือส่ิงกอสรางอ่ืนๆ ก็ลวนแลวแตตองมีการออกแบบกอนทั้งส้ิน สําหรับตัวอยางในดานของการ
ทองเที่ยว สปา รานอาหาร การออกแบบก็เขาไปมีบทบาทในดานตางๆ เชน การออกแบบตกแตงภายใน การออกแบบ
วัสดุอุปกรณที่ใชในการใหบริการที่แสดงถึงเอกลักษณเฉพาะของสถานประกอบการ (เชน ปากกา หมอน ผาหมที่ใชใน
โรงแรม จาน ชามที่ใชในรานอาหาร หรือ เคร่ืองแตงกายของบุคลากรในสปา โรงแรม และรานอาหาร เปนตน) 
 1.2  ประเภทของบริการการออกแบบ 
 ในการวิเคราะหเกี่ยวกับการกําหนดยุทธศาสตรการสงเสริมการออกแบบ จําเปนตองจําแนกประเภท
ของการออกแบบใหชัดเจน เพื่อความงายในการกําหนดกลยุทธและมาตรการในการสงเสริม ในที่นี้ไดแยก
ประเภทของการออกแบบออกเปนการออกแบบประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ 
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1)  การออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) เปนการออกแบบเพื่อการผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  
ทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑหัตถกรรม (Handicrafts) และผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (Industrial Design) งานออกแบบ
ในสาขานี้มีขอบเขตกวางขวางมากที่สุดและแบงออกไดมากมายหลายลักษณะ เชน งานออกแบบอัญมณี 
เคร่ืองประดับ งานออกแบบเฟอรนิเจอร งานออกแบบเสื้อผา ลายผา งานออกแบบเคร่ืองหนัง งานออกแบบของ
ชํารวย ของที่ระลึก ของเด็กเลน งานออกแบบของใชในครัว เคร่ืองสุขภัณฑ งานออกแบบบรรจุภัณฑ ฯลฯ 

2)  การออกแบบทางวิศวกรรม (Engineer Design) เปนการออกแบบเพื่อการผลิต ผลิตภัณฑตางๆ
ที่ตองใชความรูความสามารถเชิงเทคนิคสูง และทํางานรวมกันกับนักออกแบบสาขาตางๆ เชน งานออกแบบ
เคร่ืองยนต เคร่ืองจักรกลเคร่ืองใชไฟฟา เคร่ืองมือส่ือสาร อุปกรณอิเลคทรอนิคสตาง ๆ  

3)  การออกแบบทางสถาปตยกรรม (Architecture Design) เปนการออกแบบเพื่อการกอสราง 
ไดแก งานสถาปตยกรรมทั่วไป เชน งานอาคาร บานเรือน งานสถาปตยกรรมโครงสรางหลักของอาคาร งาน
สถาปตยกรรมภายในท่ีเปนสวนประกอบของอาคาร งานออกแบบภูมิทัศน งานออกแบบผังเมือง  

4)  การออกแบบตกแตง (Decorative Design) เปนการออกแบบเพื่อการตกแตงส่ิงตาง ๆ 
ใหสวยงาม และเหมาะสมกับประโยชนใชสอยมากข้ึน เชน การออกแบบตกแตงภายใน งานตกแตงสถานที่เพื่อ
จัดเล้ียง งานตกแตงมุมแสดงสินคา (Display) งานจัดนิทรรศการ ฯลฯ 

5)  การออกแบบสิ่งพิมพ เปนการออกแบบเพื่อผลิตงานส่ิงพิมพ  ชนิดตาง ๆ เชน หนังสือ  
ปายโฆษณา นามบัตร บัตรเชิญ แผนพับ งานพิมพภาพลงบนเคร่ืองใชตาง ๆ หรือ บนเสื้อผา งานออกแบบ 
สัญลักษณ เคร่ืองหมายการคา ฯลฯ 

6) การออกแบบ Knowledge-Base Design เปนการออกแบบที่นําความรูทางดาน Information 
Technology มาใชเพื่อสรางศักยภาพใหแกลูกคา หรือสรางธุรกิจใหม ๆ เชน การออกแบบ Business Solution 
Software การออกแบบ Education Software การออกแบบเพ่ือสงเสริม Digital Content ไดแก Animation 
Multimedia , Computer Games, Graphic Design,  Advertising Design ฯลฯ 
 ถึงแมการออกแบบจะสามารถแบงออกเปนหมวดหมูคราวๆ ตามที่กลาวไวขางตน แตก็มีความเปนไป
ไดที่การออกแบบในแตละหมวดหมูจะมีความคาบเกี่ยวกัน และในบางคร้ังถือเปนการออกแบบที่สงเสริมซ่ึงกัน
และกัน เชน ในกรณีของการออกแบบบรรจุภัณฑ ซึ่งจัดอยูในหมวดของการออกแบบผลิตภัณฑ แตมีความคาบ
เกี่ยวกับการออกแบบชนิดอ่ืน เชน การออกแบบส่ิงพิมพ เพราะบางคร้ังบรรจุภัณฑ เชน ถุงพลาสติกหรือกลองที่
ใชบรรจุสินคา อาจมีการพิมพลวดลายหรือ เคร่ืองหมายการคาลงไปบนบรรจุภัณฑนั้นๆ หรือการออกแบบ
เส้ือผาในหมวดของการออกแบบผลิตภัณฑก็อาจเกี่ยวโยงกับการออกแบบส่ิงพิมพ เชน การทําเส้ือหรือผาที่มี
การ Screen ลวดลายตางๆ นอกจากนี้การออกแบบ Knowledge-Base Design อาจมีความเกี่ยวโยงกับการ
ออกแบบตกแตง เชน การใช Software หรือ Graphic Design ในการออกแบบตกแตงภายในหรือการตกแตง
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สถานที่จัดเล้ียง เปนตน ดังนั้นการวางกลยุทธหรือแผนปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการออกแบบชนดิหนึง่อาจมผีลตอ
การออกแบบชนิดอ่ืนๆดวย 
2. หวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของบริการการออกแบบ  

ในที่นี้ไดแบงความสัมพันธของหวงโซอุปทานของบริการการออกแบบออกเปน 2 กลุม  
โดย กลุมที่  1 คือ กลุมผูประกอบการที่มีการออกแบบ ผลิตสินคา (หรือบริการ) และจําหนายสินคา  
(หรือบริการ) เอง กลุมที่ 2 คือ SMEs อยูในฐานะของธุรกิจที่สนับสนุนในการออกแบบใหแกธุรกิจหลัก หรือเปน 
service provider  

ภาพท่ี 1 หวงโซอุปทานกรณีที่ผูประกอบการออกแบบเอง-ผลิตเอง-ขายเอง 

 
กลุมที ่1 กลุมวิสาหกจิทีม่ีการออกแบบเอง-ผลิตเอง-ขายเอง 

ภาพที่ 1 แสดงถึงหวงโซอุปทานของของการประกอบการในลักษณะนี้ คือ การออกแบบเปนข้ันตอนใน
ระดับตนๆ ของหวงโซอุปทาน เมื่อพนจากข้ันตอนการออกแบบและทดสอบวิจัยและพัฒนาสินคา (Research 
and Development, R&D) ก็จะนําไปสูข้ันตอนของการจัดซ้ือวัตถุดิบและผลิตจริง แลวจึงมีการตรวจสอบและ
นํา สินคา  (หรือบริการ )  ที่ผ ลิตไดออกไปจําหนาย  อยางไรก็ตามโดยทั่ วไปผลสะทอนจากสินคา 
ที่ไดจําหนายไปแลว ในแงของความพอใจของผูบริโภคในตัวสินคา ราคาและปริมาณสินคาที่จําหนายไดจะ
กลับมาเปนตัวกําหนดการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใชในการผลิตและการจําหนายในรอบตอๆ ไป 
ความสัมพันธระหวางการออกแบบ การผลิต และการจําหนาย จึงเปนข้ันตอนที่ไมอาจดําเนินการแยกจากกัน
โดยเด็ดขาด แตจะมีความเก่ียวโยงสัมพันธกัน เชน ในการออกแบบผลิตภัณฑก็อาจจะตองนึกถึงข้ันตอนการ
ผลิตหรือศักยภาพที่หนวยผลิตสามารถทําได และตองคํานึงถึงความตองการของลูกคาเมื่อนําสินคาออกไป
จําหนาย สําหรับข้ันตอนปลีกยอยอาจรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑในลักษณะที่เม่ือมีการออกแบบหรือพัฒนา
สินคาใหม กอนที่จะทําการผลิตเชิงพาณิชยเพื่อจัดจําหนายจริงอาจมีการผลิตสินคาตัวอยางเพื่อไปทดสอบ
ตลาดกอน แลวนําผลการทดสอบนั้นมาวิเคราะหและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อผลิตและจําหนายจริงตอไป 
 ตัวอยางของการประกอบการในลักษณะนี้มีอยูทั่วไป เชน ในกรณีของธุรกิจเจาของราน Jewelry หรือ
รานเฟอรนิเจอร ที่การประกอบการอาจจะมีเจาของหรือนักออกแบบภายในกิจการเปนผูออกแบบผลิตภัณฑ
ตางๆเอง แลวทําการผลิตและจําหนายสินคาทั้งในดานของการขายสงและขายปลีก กรณีของส่ิงพิมพอาจจะ
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  R&D 

 
จัดซื้อ 

      วัตถุดิบ 

 
ผลิต/ 

     ประกอบ 

      
 

    ตรวจสอบ 
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เปนโรงพิมพที่มี Creative หรือ Art Director ประจําอยูที่โรงพิมพที่จะเปนผูออกแบบตนฉบับจัดวางรูปส่ิงพิมพ
ตางๆ เชน โบรชัวร แผนพับ แลวโรงพิมพก็นําไปจัดพิมพเพื่อผลิตสงใหลูกคาตอไป  

กลุมที่ 2  คือ SMEs ที่อยูในฐานะของธุรกิจท่ีสนับสนุนในการออกแบบใหแกธุรกิจหลัก หรือ 
เปน service provider 

ภาพท่ี 2 บทบาทของ SMEs ในฐานะเปน Service Provider 

 
 ภาพที่ 2 แสดงถึงหวงโซอุปทานของของการประกอบการในลักษณะนี้ คือ SMEs อยูในฐานะของธุรกิจ
ที่สนับสนุนในการออกแบบใหแกธุรกิจหลัก อาจอยูในรูปของนักออกแบบอิสระ แลวนําผลงานเสนอขายใหแก
ผูผลิตในธุรกิจหลัก หรือเปนผูรับจางออกแบบใหแกธุรกิจหลัก เชน SMEs ของไทยรับงานออกแบบ computer 
animation ใหแกบริษัทผลิตภาพยนตรในการออกแบบในลักษณะนี้ผูออกแบบจะทําการออกแบบไวสมบูรณ 
และสงมอบใหผูผลิตในธุรกิจหลัก โดยเร่ิมจากผูออกแบบไมวาจะเปนผูออกแบบอิสระหรือผูรับจางออกแบบ จะ
รับฟงความตองการของผูวาจางวาตองการสินคาในลักษณะใด คุณสมบัติเปนเชนไร และตองการนําไป
จําหนายเพื่อการใด โดยอาจแยกแยะวาเปนการปรับปรุงแกไขผลิตภัณฑที่มีอยูแลวใหดีข้ึน หรือเปนการ
ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑใหม หลังจากนั้นจึงทําการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ โดยอาจจะมีการตรวจสอบ
เปนระยะๆวาตรงกับความตองการของผูวาจางหรือไม เมื่อไดแบบจนเปนที่พอใจของผูวาจางแลวตองทําการ
กําหนดรายละเอียดตางๆใหครบถวน เพื่อใหผูวาจางสามารถนําแบบไปใชในการผลิตจริงไดตอไป  

การวิเคราะห SWOT Analysis  ของบริการการออกแบบ 3. 
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของบริการการออกแบบสามารถสรุปประเด็นสําคัญ  ๆไดดังนี้ 

 3.1 จุดแข็ง (Strength) 
 1) ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความสามารถในการออกแบบในหลายสาขา เชน การออกแบบเคร่ือง 
แตงกาย อัญมณี เฟอรนิเจอร เคร่ืองหนงั บรรจุภัณฑ หรือแมแตสินคาหัตถกรรมพื้นบาน และยังมนีักออกแบบ
จํานวนไมนอยที่ไดรางวัลจากการประกวดการแขงขันออกแบบในระดับนานาชาติ  
 2) การออกแบบสินคาในบางลักษณะ เชน สินคาที่แสดงถึงความเปนไทย มีความเปนเอกลักษณ และ
เปนทีน่ิยมทัง้ภายในประเทศและตางประเทศ 
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SMEs 

 



 - 5 - 

 3) ในประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาหลายแหงที่ประสิทธิ์ประศาสนวิชาทางดานการออกแบบทั้งใน
ระดับอาชีวะศึกษา และระดับอุดมศึกษา 
 4) ประเทศไทยมีลักษณะทางสังคมที่เปดกวางพอสมควร ผูบริโภคเองก็มีการปรับความตองการตาม
เทคโนโลยีและตามสภาวะแวดลอมที่เปล่ียนไป มีการยอมรับวัฒนธรรมและคานิยมจากประเทศตางๆ 
พอสมควร ทําใหการออกแบบยังคงความสําคัญตามสภาวะการณที่เปล่ียนไป ซึ่งเปนไปตามความตองการของ
ผูบริโภคที่มีลักษณะเปนพลวัต 
 3.2 จุดออน (Weakness) 
 1) ภาคธุรกิจไทยยังใหความสําคัญกับการลงทุนในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑนอย 
โดยเฉพาะผูประกอบการ SMEs มักไมคอยยอมลงทุนกับการออกแบบสินคา 
 2) การสรางสรรคงานออกแบบของนักออกแบบไมตรงกับความตองการของตลาด นั่นคือ  
มีความสามารถในการออกแบบดี แตอาจขาดความรูความเขาใจดานการผลิตในเชิงพาณิชยและความตองการ
ของตลาด ทําใหผลิตภัณฑที่ออกแบบไมสามารถนําไปผลิตเพื่อทํากําไรในเชิงพาณิชยได 
 3) ขาดความเชื่อมโยงระหวางผูใหและผูรับบริการการออกแบบ  นั่นคือ ไมรูจะจางบริษัทใดหรือจะจาง
นักออกแบบผูใด เพราะไมอาจรูไดวาคุณภาพการออกแบบของบริษัทหรือผูออกแบบนั้นๆ จะเปนอยางไร ปญหา
ในขอนี้โดยรวม คือ แมจะมีอุปสงคและอุปทานตอการออกแบบอยู แตระบบที่เปนอยูในปจจุบันไมสามารถทําให
อุปสงคและอุปทานในตลาดมาพบกันได จึงกอใหเกิดปญหากับทั้งผูตองการและผูใหบริการการออกแบบ 
 4) ขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถในการออกแบบทางเทคนิค โดยเฉพาะการออกแบบทาง
วิศวกรรม ทั้งนี้อาจเกิดจากปญหาหลักสองประการ  
 ประการแรก  สืบเนื่องมาจากภาคธุรกิจไทยใหความสําคัญกับการออกแบบ โดยเฉพาะการออกแบบ
ทางเทคนิคนอย ทําใหมีผูสนใจศึกษาและเขาสูตลาดแรงงานในดานการออกแบบทางเทคนิคนอย และเปน
ปญหาสําคัญที่ทําให SMEs ขาดแคลนแรงงานทางดานนี้ เพราะแรงงานท่ีมีสวนใหญก็จะไปอยูในบริษัทใหญ  
 ประการที่สอง นักศึกษาที่อยูในสาขาออกแบบแมจะมีความรูในทางทฤษฎี แตยังคงขาดทักษะในทาง
ปฏิบัติอยูมาก ดังนั้นเมื่อศึกษาจบและเขามาสูการทํางานจริง ยังไมสามารถจะปฏิบัติงานไดตรงกับความตองการ
ของผูประกอบการไดทันที ยังคงตองใชเวลาในการฝกฝน และปญหาหนึ่งที่ผูประกอบการ SMEs พบ คือ  
นักออกแบบทางเทคนิคที่มีความสามารถมีแนวโนมที่จะไปทํางานกับบริษัทใหญมากกวามาทํางานกับ SMEs  
 5) การสงเสริมการออกแบบของภาครัฐยังไมมีความชัดเจนมากนัก มีกระแสเปนชวงๆ ในชวงที่กระแส  
การสนับสนุนในดานตางๆ บางคร้ังก็ไมทั่งถึง นอกจากน้ียังพบวาหนวยงานของภาครัฐที่มีหนาที่สงเสริม 
ดานการออกแบบเองยังขาดการประสานงานกัน ทําใหมีกิจกรรมบางอยางที่ซ้ําซอน และทําใหผูขอรับการ
สงเสริมสับสนวาควรจะไปติดตอกับหนวยงานใด 
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3.3 โอกาส (Opportunity) 
 1) ธุรกิจตางๆทั้งในและตางประเทศเร่ิมหันมาใหความสนใจในการผลิตสินคาหรือการใหบริการหลักที่
ตนมีความถนัดมากข้ึน และมีแนวโนมที่จะ outsource หรือกระจายงานบางอยางใหองคกรหรือบุคคลภายนอก
ที่มีความสามารถเฉพาะทางทํา เพื่อใหการดําเนินงานในภาพรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความชํานาญ
เฉพาะอยาง (specialization) เชน ผูประกอบการอาจมีความรูความสามารถในการผลิตสินคา แตไมมี
ความสามารถในการออกแบบสินคาดวยตัวเอง จึงอาจเปนประโยชนมากกวาหากผูประกอบการวาจางบริษัท
ออกแบบหรือนักออกแบบอิสระ ที่มีความชํานาญในดานการออกแบบโดยเฉพาะมาออกแบบสินคาให  
 2) การออกแบบเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะสรางความแตกตางและความเปนเอกลักษณใหกับสินคา หรือ
แมกระทั่งทําใหสินคามีคุณภาพและมีประโยชนใชสอยท่ีดีข้ึน ดังนั้นเมื่อประชาชนมีแนวโนมการบริโภคที่
ซับซอนมากข้ึน บริการทางดานการออกแบบจะยังคงเปนที่ตองการของภาคธุรกิจตางๆมากข้ึนเร่ือยๆ 
 3) การเปดเสรีทางการคาและการลงทุนมากข้ึน ทําใหการคาและการลงทุนระหวางประเทศสูงข้ึน ใน
ดานของการคา เมื่อการคาระหวางประเทศมีลักษณะเสรีมากข้ึน การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาเปนไป
โดยสะดวกและมีตนทุนตํ่าลง สินคาในอีกประเทศหนึ่งจึงอาจมาแพรหลายในอีกประเทศหนึ่งไดไมยาก ทําให
ทําใหผูบริโภคมีทางเลือกที่หลากหลายมากข้ึน สําหรับผูผลิตและผูออกแบบเองก็อาจไดรับ idea ใหมๆ จาก
สินคานําเขา  และยังเปนโอกาสที่จะทําใหตางชาติไดเรียนรูและทดลองใชสินคาที่ไทยสงออก เปนโอกาสในการ
เปดตลาดสินคาไทยในตางประเทศ 
 สําหรับดานการผลิต เมื่อมีการเปดเสรีทางดานการลงทุนมากข้ึน ตางชาติอาจเขามาลงทุนหรือรวม
ลงทุนทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ จะทําใหผูประกอบการของประเทศที่ไดรับการลงทุนไดเรียนรูถึง
เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากข้ึน พรอมกับซึมซับความรูดานการออกแบบและพัฒนา
สินคาเพื่อใหตรงกับความตองการภายในประเทศและตางประเทศ  
 4) จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 และกรอบแผนปฎิบัติการสงเสริม SMEs ป 
2550–2554 ที่ใหความสําคัญกับการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา รวมถึงการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ 
แสดงใหเห็นวา รัฐใหความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑและการออกแบบมากข้ึน และพยายามใหการ
สงเสริมทางดานตางๆ เชน มีโครงการฝกอบรมหรือใหคําแนะนําแกผูประกอบการในดานการออกแบบ มีการ
จัดการแขงขันการออกแบบประเภทตางๆ เปนตน นี่เปนโอกาสที่นักออกแบบทั้งที่เปนนักออกแบบอิสระ หรือนัก
ออกแบบภายในองคกรตางๆ ทั้งที่เปนธุรกิจการผลิตและธุรกิจการออกแบบโดยตรง ไดพัฒนาและแสดง
ศักยภาพในการออกแบบของตน ตัวอยางหนวยงานของภาครัฐที่ใหการสนับสนุนดานการออกแบบ คือ  
  - ศูนยบริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ  (iSMEs)  โดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (สสว.)  
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  - ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center, TCDC) ภายใตการกํากับ
ดูแลของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 
  -ศูนยพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development Center) โดยกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย ฯลฯ 
 5) ปจจุบันเทคโนโลยีทางการส่ือสารและการแพรหลายของสารสนเทศทําใหนักออกแบบสามารถ
เรียนรูทั้งทางดาน idea เทคนิคการออกแบบ ตัวอยางงานออกแบบตางๆ ไดสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 
นอกจากนี้ผูออกแบบสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาพัฒนาการออกแบบได เชน มีการใช 
Graphic Design เขามาชวยในการออกแบบสินคา การออกแบบตกแตงและตกแตงภายใน และการจัดสถานท่ี
ตางๆ ทําใหทั้งผูออกแบบและลูกคาเห็นภาพชัดเจนและเหมือนจริงมากข้ึน 
 3.4 อุปสรรค (Threat)   
 1) นักออกแบบไมสามารถตามกระแสการเปล่ียนแปลงทั้งทางดานเทคโนโลยี สภาพแวดลอมทางธุรกิจ
และพฤติกรรมการบริโภคเหลานี้ไดทัน โดยเฉพาะนักออกแบบอิสระและ SMEs ในภาคการออกแบบ เนื่องจาก
การติดตามองคความรูใหม ๆ และวิเคราะหแนวโนมการเปล่ียนแปลงของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อาจมีตนทุนสูง  และตองใชทักษะพิเศษในการวิเคราะหขอมูล ทําใหนักออกแบบอิสระและ SMEs ในภาค 
การออกแบบที่ขาดแคลนเงินทุนและบุคลากรไมสามารถแขงขันกับบริษัทออกแบบรายใหญได 
 2) การเปดเสรีดังกลาวก็เปนแรงกดดันทําใหการแขงขันทั้งจากในและตางประเทศทวีความรุนแรงมากข้ึน 
ผูประกอบการทางดานการออกแบบที่ไมสามารถปรับตัวเพื่อรองรับกับสถานการณดังกลาวจะไมสามารถอยูรอดในธุรกิจได 
4.  ปญหาของบริการการออกแบบ สามารถแบงเปน 3 ดาน  ดังนี้ 

1) ปญหาดานอุปสงค โดยเฉพาะในดานของผูประกอบการธุรกิจในภาคสวนตางๆ ยังไมตระหนักถึง
ประโยชนและความสําคัญของการออกแบบ 
 2) ปญหาดานอุปทาน  
 -  ผูประกอบการขาดทักษะในการทําธุรกิจ โดยผูประกอบการรายเล็กๆ บางรายยังไมสามารถปรับตัว
เพื่อรองรับการแขงขัน เนื่องจากขาดขอมูลทางดานความตองการของตลาดในดานการออกแบบ หรือ  
ขาดความสามารถในการพัฒนาการออกแบบใหตรงกับความตองการของตลาด และไมคอยมีการนําเทคโนโลยี
ใหมๆ มาประยุกตใชในการออกแบบ เปนตน  
 - การขาดเครือขายความเช่ือมโยงระหวางกลุมผูใหบริการการออกแบบดวยกันเองเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
ดานการออกแบบ รวมทั้งความเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรดานการออกแบบใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3) ปญหาในการทําใหอุปสงคและอุปทานตอการออกแบบมาพบกัน  
 -ใหบริการไมมีขอมูลหรือไมสามารถเขาถึงผูที่ตองการรับบริการการออกแบบ รวมทั้งผูรับบริการ 
การออกแบบไมสามารถหาใหผูใหบริการที่เหมาะสมกับความตองการของธุรกิจตนได 
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 - ภาคธุรกิจไทยยังใหความสําคัญกับการลงทุนในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑนอย 
 - การสรางสรรคงานออกแบบของนักออกแบบบางครั้งมีความสวยงามและใชประโยชนไดดี แตไมตรง
กับความตองการของตลาด 
 - ขาดความเชื่อมโยงระหวางผูใหและผูรับบริการการออกแบบ 
 - ขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถในการออกแบบทางเทคนิค โดยเฉพาะการออกแบบทางวิศวกรรม  
 - การสงเสริมการออกแบบของภาครัฐยังไมมีความชัดเจนมากนัก นอกจากนี้ยังพบวาหนวยงาน 
ของภาครัฐที่มีหนาที่สงเสริมดานการออกแบบเองยังขาดการประสานงานกัน ทําใหมีกิจกรรมบางอยางที่
ซ้ําซอน และทําใหผูขอรับการสงเสริมสับสนวาควรจะไปติดตอกับหนวยงานใด 
5. กลุมธุรกิจ SMEs เปาหมายในสาขาบริการออกแบบ 
 5.1 เกณฑในการคัดเลือกกลุมธุรกิจเปาหมาย 

1) เปนกลุมธุรกิจที่กอใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาและบริการในภาคอุตสาหกรรมสาขา
ตางๆ ไดมาก 

2) เปนกลุมธุรกิจที่กอใหเกิดการสรางประสิทธิภาพการผลิตใหแกภาคอุตสาหกรรมสาขาตางๆ 
3) เปนกลุมธุรกิจที่สอดคลองกับกรอบแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ป 2550 – 2554 

 5.2 กลุม SMEs ธุรกิจเปาหมาย 
 กลุมธุรกิจเปาหมายของบริการการออกแบบ คือ ธุรกิจ SMEs ภาคออกแบบ ที่อยูในฐานะของธุรกิจ 
ที่สนับสนุนในการออกแบบใหแกธุรกิจหลัก หรือ เปน service provider โดยจะเนนไปที่  

1) กลุมธุรกิจการออกแบบผลิตภัณฑ (Product design) ซึ่งรวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑดวย 
การสงเสริมการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑเปนส่ิงจําเปน ทั้งนี้เปนเพราะกลุมธุรกิจดังกลาวเปนกลุมที่มี
บทบาทในการสงเสริมการพัฒนา SMEs อ่ืนๆ และกอใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มใหกับภาคธุรกิจอ่ืนๆ ไดมาก 
นอกจากนี้ จากกรอบแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ป 2550 – 2554 ยุทธศาสตรที่ 2 (การเพิ่มผลิตภาพและ 
ขีดความสามารถทางนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิต) กลยุทธที่ 5 (การ
ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และความสามารถในการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด) ไดกลาวถึงแผนงานตางๆ ซึ่งรวมถึงแผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ดังนั้น
การสงเสริมภาคธุรกิจการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑจึงเปนการสงเสริมภาคธุรกิจที่สอดคลองกับ
แผนงานดังกลาว 

2) กลุมธุรกิจการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineer Design) ในระยะยาว กลุมธุรกิจ 
การออกแบบทางวิศวกรรมเปนอีกกลุมหนึ่งที่ควรใหการสงเสริม แมวาปจจุบันการออกแบบในลักษณะนี้จะมี
นอยเม่ือเทียบกับการออกแบบในลักษณะอ่ืน แตการออกแบบในลักษณะนี้จะมีสวนชวยในการพัฒนา
นวัตกรรมใหกับภาคอุตสาหกรรมไดมากข้ึน โดยรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑของภาคอุตสาหกรรมตางๆ และ
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พัฒนากระบวนการผลิตตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 2 ของกรอบแผนปฏิบัติการ
สงเสริม SMEs ป 2550 – 2554 ที่กลาวถึงการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถทางนวัตกรรมของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิต 
 สําหรับกลุมธุรกิจการออกแบบอ่ืน  ๆที่ไมไดกําหนดใหเปนกลุมธุรกิจเปาหมาย สวนหนึ่งเปนเพราะกลุมธุรกิจ
ดังกลาวสวนใหญแลวจะมีการออกแบบในลักษณะที่เปนวิสาหกิจที่ออกแบบเอง ผลิตเอง และขายเอง การกําหนด
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวกับการออกแบบจึงมักจะรวมอยูในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการอื่นแลว เชน การออกแบบทาง
สถาปตยกรรมจะเช่ือมโยงหรือเปนบริการตนน้ําของภาคกอสราง การออกแบบส่ิงพิมพจะมีความสัมพันธกับ
อุตสาหกรรมการพิมพ สวนการออกแบบ Knowledge-Base Design จะเช่ือมโยงกับบริการสารสนเทศ เปนตน 

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมผูประกอบการ SMEs  ในสาขาบริการออกแบบ 6. 
 ยุทธศาสตรที่ 1  การสรางความตระหนักและกระตุนความสนใจดานการออกแบบ 
 เนื่องจากมีผูประกอบการบางสวนโดยเฉพาะผูประกอบการที่เปน SMEs ยังมิคอยเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการออกแบบมากนัก ทั้งที่จริงแลวการออกแบบมีสวนสําคัญในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา
ที่ผลิตและยังสรางความสามารถในการแขงขันใหกับธุรกิจได จึงมีความจําเปนที่จะตองกําหนดกลยุทธและ
มาตรการตางๆเพื่อที่จะสงเสริมใหวิสาหกิจตางๆตระหนักถึงความสําคัญของการออกแบบ โดยยุทธศาสตรนี้จะ
ครอบคลุมทั้งดานการเสริมสรางระบบและบรรยากาศที่เอ้ือตอการเปนสังคมที่มี creative ideas รวมถึงการ
สรางแรงกระตุนดานการออกแบบไปยังภูมิภาค ดังจะเห็นไดวาแรงกระตุนตางๆ ดานการออกแบบ เชน การจัด
ประกวดงานออกแบบ วารสาร และขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบ รวมถึงความชวยเหลือจากภาครัฐยังคงกระจุก
ตัวอยูในเมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพ หากมีการกระจายขอมูลขาวสาร และกิจกรรมตางๆ ไปยังภูมิภาค จะ
เสริมสรางใหบรรยากาศของการออกแบบไปยังภูมิภาคตางๆ ได 
 การสรางความตระหนักและกระตุนความสนใจดานการออกแบบแกผูประกอบการในวิสาหกิจตางๆ 
นอกจากจะเปนประโยชนตอวิสาหกิจนั้นๆ แลวยังเปนประโยชนตอผูประกอบการดานการออกแบบดวย  
จึงเปรียบเสมือนวาทั้งผูประกอบการวิสาหกิจตางๆและผูประกอบการดานการออกแบบตางไดประโยชนรวม  

แผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความตระหนักและกระตุนความสนใจ 
ดานการออกแบบ 
 วัตถุประสงค 

วัตถุประสงคของยุทธศาสตรนี้ คือ การสงเสริมใหผูประกอบการในระดับตางๆ โดยเฉพาะในระดับ 
SMEs ตระหนักถึงความสําคัญของการออกแบบ ทั้งนี้เปนเพราะการออกแบบมีสวนสําคัญในการสราง
มูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการที่ผูประกอบการตางๆ ผลิตหรือใหบริการ และเปน 

การเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการโดยการสรางความแตกตางในสินคาและ
บริการตางๆ ได นอกจากนี้ยุทธศาสตรนี้ยังมีวัตถุประสงคในการกระตุนความสนใจดานการออกแบบไปยัง
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ผูบริโภค และไปยังภาคสวนตางๆ ในภูมิภาค ซึ่งอาจรวมถึงผูประกอบการในอุตสาหกรรมตางๆ ผูใหบริการดาน
การออกแบบ และผูบริโภคในระดับภูมิภาค ดังนั้นยุทธศาสตรนี้จะใหประโยชนทั้งตอผูประกอบการ 
ในอุตสาหกรรมสาขาตางๆ (ผูรับบริการ หรือ อุปสงคตอบริการการออกแบบ) ผูประกอบการที่เกี่ยวกับการ
ใหบริการการออกแบบ (อุปทานของบริการการออกแบบ) และผูบริโภค (ที่จะมีทางเลือกจากผลผลิตดานการ
ออกแบบมากข้ึน)  

แนวทางในการปฏิบัติ  
แนวทางในการปฏิบัติ เพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรที่ 1 แบงออกเปน 2 กลยุทธหลักๆ คือ 
กลยุทธที่ 1: เสริมสรางระบบที่เอ้ือตอการเปนสังคมที่มี Creative Ideas 
กลยุทธที่ 2: สรางแรงกระตุนดานการออกแบบไปยังภูมิภาค  
กลยุทธที่ 1 เสริมสรางระบบที่เอ้ือตอการเปนสังคมท่ีมี Creative Ideas 

 การจะสรางความตระหนักและกระตุนความสนใจดานการออกแบบนั้นตองเริ่มจากการสราง
สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเปนสังคมที่มี creative ideas ใหแก ผูผลิตสินคาและผูบริโภคโดยทั่วไป รวมถึง
ผูออกแบบเอง คือ เปนการสรางทั้งอุปสงคและอุปทานตอการออกแบบ ในที่นี้จึงเสนอแนะมาตรการที่เกี่ยวของ
ดังตอไปนี้ 

มาตรการ 
 กระตุนความสนใจในการออกแบบในระดับ SMEs อยางตอเนื่องโดยผานส่ือประเภทตางๆ ที่สะทอนถึง

ความสําเร็จที่ผูประกอบการไดรับจากการออกแบบเชิงนวัตกรรม ทั้งทางเทคนิคและทางรูปลักษณ อาจสงเสริม
ใหมีบทสัมภาษณในหนังสือพิมพ นิตยสารธุรกิจหรือนิตยสารดานการออกแบบ ในโทรทัศน ฯลฯ ที่แสดงใหเห็น
วาผูประกอบการที่มีการพัฒนาทางดานการออกแบบ ไมวาจะเปนการพัฒนาจากภายในบริษัทเอง หรือ 
outsource ใหนักออกแบบอิสระหรือบริษัทออกแบบทํา สามารถประสบความสําเร็จในธุรกิจหรือสรางผลกําไร
ใหกับธุรกิจได 
 สรางความสนใจใหแกผูบริโภคสําหรับทางเลือกของการออกแบบที่มีรูปแบบแปลกใหม  เชน ใหการ

สนับสนุนหนังสือ นิตยสาร หรือรายการโทรทัศน ทางดานการออกแบบประเภทตางๆ ทั้งการออกแบบสินคา 
การออกแบบทางสถาปตยกรรม การออกแบบภูมิทัศน การออกแบบตกแตงภายใน รวมถึงการออกแบบทาง
วิศวกรรม เปนตน ซึ่งมาตรการนี้นอกจากจะกระตุนผูบริโภคใหสนใจสินคาที่มี design แลว ยังเปนประโยชนตอ
นักออกแบบที่จะสามารถศึกษาและไดรับประสบการณใหมๆเกี่ยวกับการออกแบบ 
 รวมกับหนวยงานตางๆ ในการจัดการประกวดการออกแบบผลงานชนิดตางๆ เพื่อเปดโอกาสใหนัก

ออกแบบแสดงศักยภาพ อาจมีการสงเสริมหรืออุดหนุนทางดานการเงินหรือวัสดุอุปกรณใหแกผูที่สนใจสงผล
งานเขาประกวด 
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 ในการจัดงานแสดงสินคาทุกคร้ัง ควรมีมุมมองที่สะทอนถึงความสําคัญของการออกแบบและเสนอ
ผลงานสรางสรรคเชิงนวัตกรรม ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

กลยุทธที่ 2 สรางแรงกระตุนดานการออกแบบไปยังภูมิภาค  
มาตรการ 

 กระจายการจัดงานออกแบบไปยังตางจังหวัด เพื่อสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration) ใหแกนักออกแบบ
ที่มีศักยภาพแตขาดโอกาส โดยทั่วไปการจัดงานออกแบบระดับชาติและระดับนานาชาติมักจะกระจุกตัวอยูใน
กรุงเทพ ทําใหนักออกแบบในตางจังหวัดขาดโอกาสที่จะเขารวมงาน การกระจายการจัดงานออกแบบไปยัง
ตางจังหวัดนอกจากจะเปนประโยชนตอนักออกแบบแลว ยังเปนการสรางแรงกระตุนทางดานการออกแบบ
ใหแกผูผลิต (ผูประกอบการ)และผูบริโภคในภูมิภาคหรือในจังหวัดนั้นๆดวย 
 จัดการประกวดการออกแบบในระดับภูมิภาคหรือในระดับจังหวัด เพื่อเปดโอกาสใหนักออกแบบใน

ภูมิภาคไดมีโอกาสแสดงความสามารถ และคอยๆพัฒนาฝมือ จนอาจจะสามารถนําไปประกวดในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตอไป การจัดการประกวดในวงที่แคบลง (เปนระดับภูมิภาคหรือระดับจังหวัดแทนท่ีจะเปน
ระดับประเทศเทานั้น) เปนเร่ืองสําคัญ ทั้งนี้เปนเพราะบางคร้ังผูออกแบบยังมีประสบการณไมมาก ยังไม
สามารถแขงขันในระดับใหญๆ ได จําเปนตองส่ังสมประสบการจากเวทีเล็กกอน หรือบางคร้ังการประกวดในเวที
ใหญตองใชตนทุนทั้งทางดานเวลา วัสดุอุปกรณ ตนทุนในการเดินทางที่มากกวา จนไมเปนแรงจูงใจใหนัก
ออกแบบในภูมิภาครวมสงผลงาน  

หนวยงานที่เกี่ยวของ  
หนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรที่ 1: การสรางความตระหนัก 

และกระตุนความสนใจดานการออกแบบมีดังตอไปนี้ 
(1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  
(2) ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center, TCDC) 
(3) กรมสงเสริมการสงออก 
(4) สํานักงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED) 
(5) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

สมาคมผูผลิตและออกแบบแฟชั่นเคร่ืองแตงกาย (6) สมาคมที่เกี่ยวกับการออกแบบโดยตรง เชน 
สมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเคร่ืองกลและไฟฟาไทย (Thai mechanical and electrical design and 
consulting engineer association) เปนตน 

(7) สมาคมผูผลิตสินคาและบริการสาขาตางๆ เชน สมาคมผูคาอัญมณีและเคร่ืองประดับ สมาคมบรรจุ
ภัณฑไทย เปนตน 

 



 - 12 - 

โดยแตละหนวยงานขางตนสามารถมีสวนสนับสนุนในการประชาสัมพันธและสรางความสนใจทางดาน
การออกแบบแกผูประกอบการในอุตสหกรรมตางๆ และผูบริโภคได สําหรับหนวยงานภาครัฐในลําดับที่ (1) ถึง 
(5) อาจมีการจัดสรรงบประมาณใหชัดเจนเพื่อการประชาสัมพันธดังกลาว ซึ่งอาจเปนการจัดสรรงบประมาณไป
ยังศูนยตางๆที่เกี่ยวของกับการออกแบบในหนวยงานดังกลาวเพื่อนําไปใชในการประชาสัมพันธอีกตอหนึ่ง และ
หากมีความรวมมือระหวางศูนยที่เกี่ยวของกับการออกแบบในหนวยงานตางๆ ก็จะทําใหการจดัสรรงบประมาณ
เพื่อการประชาสัมพันธมีประสิทธิภาพและไมซ้ําซอน สําหรับในสวนของ สสว. เองนั้นอาจจะมอบหมายใหสวน
งานที่เกี่ยวของกับการออกแบบโดยตรง เชน ศูนยบริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ  (iSMEs) เปนผูจัดสรร
งบประมาณในการประชาสัมพันธโดยเนนกลุมเปาหมายไปยังผูรับบริการและผูใหบริการระดับ SMEs และ
ประสานงานกับสวนงานในหนวยงานอ่ืนๆ ของภาครัฐในหัวขอที่ (2) ถึง (5) 
 สําหรับการจัดงานนําเสนอผลงานการออกแบบและการประกวดการออกแบบทั้งในระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัดนั้น ตองไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
โดยเฉพาะหนวยงานที่มีการจัดงานดานการออกแบบและการประกวดการออกแบบอยูแลว โดยภาคสวนตางๆ 
ตองมีการรวมกันพิจารณาวางานตางๆที่มีอยูนั้นเพียงพอหรือไม หากตองมีการจัดงานดานการออกแบบ
เพิ่มเติมควรจะจัดในดานใด ในระดับใด (ระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด หรือ ระดับทองถิ่น) และใครคือ
กลุมเปาหมาย ในสวนของ สสว.เองก็ควรจะพิจารณวาในขณะนี้ตนมีโครงการดานการออกแบบใดอยูบาง และ
จะทําการขยายโครงการดังกลาว เพิ่มโครงการใหม หรือลดโครงการใดลงบาง ทั้งนี้ควรจะมีการประสานงานกับ
ภาคสวนอ่ืนๆ เพื่อไมใหเกิดการดําเนินงานหรือการจัดโครงการซํ้าซอน 

กรอบระยะเวลาในการปฏิบัติ   
 สําหรับกรอบระยะเวลาในการดําเนินงานนั้น ทางผูวิจัยเห็นวาทั้งการจัดสรรงบประมาณในการ
ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ ถือเปนมาตรการระยะส้ันที่แตละหนวยงานสามารถดําเนินการไดทันที (ทั้งนี้
ตามแตระบบการใชจายงบประมาณของแตละหนวยงาน) สวนการสงเสริมการจัดงานดานการออกแบบและ
การประกวดการออกแบบนั้นก็สามารถเร่ิมดําเนินการได โดยตองเร่ิมจากการศึกษาขอมูลการจัดงานตางๆที่มี
อยู การประสานงานกันระหวางหนวยงานตางๆ และหากมีการพิจารณาจัดโครงการใดเพิ่มเติมตองมีการจัดหา
เจาภาพในการจัดงานที่ชัดเจน อยางไรก็ตามการประชาสัมพันธเพื่อกระตุนความสนใจดานการออกและการจัด
งานดานการออกแบบควรมีการกระทําอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการจัดการประกวดและการนําเสนอผลงานการ
ออกแบบนั้นควรมีการจัดเปนประจําทุกป หรือเปนประจําทุกชวงเวลาใดเวลาหนึ่งตามแตความเหมาะสมของ
แตละประเภทงาน เพื่อกอใหเกิดความตอเนื่องในการสรางสังคมที่เปน Creative ideas 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสนับสนุนในการสรางเครือขายการออกแบบ (Design Networking)   
 เครือขายดานการออกแบบมีอยูหลายภาคสวนซ่ึงอาจรวมถึง 

1) ภาครัฐในฐานะผูใหการสงเสริมบริการการออกแบบหรือเปนผูใหและผูใชบริการการออกแบบเอง  
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2) ภาคเอกชนซ่ึงประกอบดวยผูใหบริการการออกแบบ เชน นักออกแบบอิสระ SMEs ดานการ
ออกแบบ หรือนักออกแบบที่อยูในองคกรตางๆ และผูใชบริการการออกแบบ เชน ผูประกอบการวิสาหกิจตางๆ
ทั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก  

3) ภาคสถาบันการศึกษาเปนทั้งผูผลิตและพัฒนาบุคลากรทางดานการออกแบบ และเปนผูใชบริการ
การออกแบบเอง  

การพัฒนาเครือขายการออกแบบอาจรวมถึงการพัฒนาเครือขายภายในภาคสวนตางๆที่เกี่ยวของกับ
การออกแบบ หรือการสรางเครือขายระหวางภาคสวนตางๆ ในกรณีของการสรางเครือขายภายในอาจจะเปน 
ในลักษณะดังตอไปนี้ 

การสรางเครือขายระหวางหนวยงานของภาครัฐที่ทําหนาที่สงเสริมในดานการออกแบบ ดังทีไ่ดกลาวไป
แลวขางตนวาอันที่จริงแลวมีหนวยงานหลายหนวยงานที่ทําหนาที่ในการสงเสริมดานการออกแบบ  
แตหนวยงานเหลานี้ยังขาดการประสานงานกันและบางคร้ังมีการทํางานซ้ําซอน ผูประกอบการในดานการ
ออกแบบเองก็มีความสับสนวาจะไปขอความชวยเหลือหรือจะไปปรึกษากับหนวยงานใด ดังนั้นการสราง
เครือขายภายในองคกรของภาครัฐเองจึงเปนเร่ืองสําคัญ 

การสรางเครือขายระหวางภาคเอกชนอาจจะรวมถึงการสรางเครือขายระหวางผูใหบริการการออกแบบ
ดวยกันเอง และการสรางเครือขายระหวางผูใหและผูรับบริการการออกแบบ ในกรณีแรกอาจมีการสงเสริม
บทบาทของสมาคมตางๆที่เกี่ยวของกับการออกแบบใหเปนศูนยรวมในดานตางๆ และในกรณีหลังอาจสงเสริม
และสรางโอกาสใหผูใหและผูรับบริการการออกแบบมีโอกาสไดพบกัน การสรางเครือขายของภาคเอกชนในทั้ง
สองสวนเปนเร่ืองสําคัญ เพราะจะเปนเครือขายที่เกี่ยวของกับผูใหและผูรับบริการออกแบบโดยตรง และจะเปน
พลังขับเคลื่อนที่สําคัญในการพัฒนาภาคการออกแบบของประเทศ 
 การสรางเครือขายระหวางสถาบันการศึกษาดานการออกแบบ ในประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาดาน
การออกแบบอยูหลายแหง ซึ่งแตละแหงอาจจะมีความชํานาญในดานตางๆ แตกตางกัน การแลกเปล่ียนความรู
และประสบการณระหวางกันดวยวิธีการตางๆ จะทําใหผูที่เขามาศึกษาไดเรียนรูบทเรียนที่หลากหลายและ
สามารถนําไปประยุกตใชกับการทํางานจริงไดมากข้ึน 

นอกจากการสรางเครือขายภายในภาคสวนตางๆ ในการออกแบบแลว การสรางเครือขายระหวาง
ภาคสวนตางๆ ก็เปนสิ่งสําคัญ เชน การสรางเครือขายระหวางภาครัฐที่ใหการสงเสริมการออกแบบและ
ภาคเอกชนทั้งผูรับและผูใหบริการการออกแบบ (ซึ่งอาจรวมถึงสมาคมที่เกี่ยวกับการออกแบบตางๆ) จะทําให
ตลาดการออกแบบกวางข้ึน นั่นคือรัฐอาจทําหนาที่เปนตัวกลางในการสงเสริมใหผูใหและผูรับบริการการ
ออกแบบมีโอกาสมาพบกัน หรืออํานวยความสะดวกในดานตางๆใหแกผูใหบริการดานการออกแบบ เชน 
ประสานงานระหวางองคกรเอกชนที่ใหบริการการออกแบบกับหนวยงานของภาครัฐหนวยอ่ืนๆที่เกี่ยวของใน
ดานตางๆ เชน การขึ้นทะเบียนจัดต้ังวิสาหกิจการออกแบบ เปนตน นอกจากน้ีหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
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และภาคการศึกษาอาจรวมมือกันในการพัฒนาบุคลากรดานการออกแบบ การลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาการออกแบบในดานตางๆ  

สําหรับ SMEs เปาหมายดานการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ การออกแบบตกแตงและ  
การออกแบบทางวิศวกรรม ปจจุบันมีหนวยงานภาครัฐที่ใหการสนับสนุนโดยตรง เชน ศูนยบริการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ (iSMEs) โดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  
ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (TCDC) ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู 
(องคการมหาชน) ศูนยพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development Center) โดยกรมสงเสริมการสงออก 
กระทรวงพาณิชย ศูนยเพิ่มมูลคาผลผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ สํานักงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (ISMED) และอาจมีหนวยงานอ่ืนๆ ภาครัฐควรสงเสริมการประสานงานระหวางหนวยงานดังกลาว 
สําหรับสมาคมที่เกี่ยวของประกอบดวยสมาคมตางๆ เชน สมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ สมาคมบรรจุภัณฑ
ไทย สมาคมผูผลิตและออกแบบแฟช่ันเคร่ืองแตงกาย สมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเคร่ืองกลและไฟฟา
ไทย (Thai mechanical and electrical design and consulting engineer association) เปนตน  
การประสานงานระหวางภาครัฐกับสมาคมตางๆ รวมทั้งภาคการศึกษาทั้งระดับอุดมศึกษาและอาชีวะศึกษา
ควรมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

แผนปฎิบัติการภายใตยุทธศาสตรที่ 2 การสนับสนุนในการสรางเครือขายการออกแบบ 
(Design Networking)  

วัตถุประสงค  
ยุทธศาสตรนี้มีวัตถุประสงคในการพัฒนาเครือขายการออกแบบทั้งในรูปของเครือขายภายในภาคสวน

สวนเดียวกัน เชน ระหวางรัฐกับรัฐ เอกชนกับเอกชน และระหวางสถาบันการศึกษาดวยกันเอง หรือ การสราง
เครือขายระหวางภาคสวนตางๆ เชน ระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน หรือระหวางทั้งสามกลุม  

แนวทางในการปฏิบัติ  
แนวทางในการปฏิบัติ เพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรที่ 2 แบงออกเปน 3 กลยุทธหลักๆ คือ 
กลยุทธที่ 1: การสรางเครือขายระหวางองคกรของภาครัฐ (โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการออกแบบ)  
กลยุทธที่ 2: การสรางเครือขายระหวางภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการออกแบบ ซึ่งรวมทั้งเอกชนดาน

อุปทานและอุปสงคของการออกแบบ  
กลยุทธที ่3: การสรางเครือขายความเช่ือมโยงระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการ ศึกษา 

เพื่อสรางความเขมแข็งในหวงโซอุปทานของการออกแบบ 
กลยุทธที่ 1 การสรางเครือขายระหวางองคกรของภาครัฐ (โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบ)  

 การสรางเครือขายระหวางภาครัฐเปนเร่ืองสําคัญ ทั้งนี้เนื่องจากพบวาปจจุบันมีหลายงานทีม่คีวามคาบ
เกี่ยวกัน และบทบาทของแตละองคกรไมชัดเจน การสรางเครือขายอาจจะเนนที่การสรางเครือขายระหวาง
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หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการออกแบบ และอาจสรางเครือขายระหวางหนวยงานทางดานการ
ออกแบบกับหนวยงานอ่ืนของรัฐ เชน หนวยงานที่สงเสริมอุตสาหกรรมหรือบริการใดๆโดยเฉพาะ 

กลยุทธที่ 1.1 การสรางเครือขายระหวางหนวยงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาการออกแบบ 
 ปจจุบันมีหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการออกแบบอยูหลายหนวยงาน ยกตัวอยาง เชน  

 -  ศูนยบริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ (iSMEs) โดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (สสว.)  

 -  ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center, TCDC) ภายใตการกํากับ
ดูแลของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

 -  ศูนยพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development Center) โดยกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย 
  -  ศูนยเพิ่มมูลคาผลผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ สํานักงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (ISMED)  
 ในปจจุบันพบวาบางคร้ังมีปญหาในแงที่วาแตละหนวยงานตางก็ทําหนาที่ของตน แตบางกิจกรรม 
ก็มีการทับซอนกับหนวยงานอ่ืน หรือบางคร้ังขาดการประสานงานกันทําใหการสงเสริมกระจัดกระจาย 
ไมชัดเจน เพื่อแกปญหานี้จึงควรมีมาตรการที่ชัดเจนในการสรางเครือขายระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการออกแบบ ดังตอไปนี้ 

มาตรการ 
 จัดใหมีการประชุมปรึกษาหารือรวมกันอยางเปนกิจจะลักษณะและเปนระบบระหวางองคกรหรือ

หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการออกแบบ อาจเปนการประชุมประจําทุก 3 เดือน 6 เดือน หรือ 
ทุก 1 ป แลวแตความเหมาะสม โดยมีทั้งการประชุมรวมในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อสรางความ
เขาใจในภาระหนาที่ของแตละหนวยงาน แลวจึงพิจารณาจัดสรรวาหนวยงานใดควรรับผิดชอบเร่ืองใด หรือจะ
รวมกันทําในเร่ืองใด เพื่อไมใหเกิดการปฏิบัติงานซํ้าซอนจนทําใหภาคสวนตางๆ เชน ภาคเอกชนที่มารับการ
สงเสริมเกิดความสับสนวาควรจะไปติดตอกับหนวยงานใด  
 รวมกันรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบ แมปจจุบันแตละองคกรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการ

ออกแบบจะมีขอมูลของตน แตหากทําใหขอมูลนั้นอยูรวมกันอยางเปนระบบจะทําใหผูมาศึกษาคนควาสามารถ
สืบคนขอมูลไดโดยสะดวก หรืออยางนอยก็สามารถระบุไดวาหากจะไปหาขอมูลในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งจะสามารถ
ไปหาไดจากหนวยงานใด นอกจากนี้อาจมีการทํา website รวมระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับ 
การออกแบบ เพื่อรวบรวมทั้งทางดานนโยบาย กิจกรรม กฎระเบียบ และขอมูลจากภาครัฐที่เกี่ยวของกับ 
การออกแบบ เพื่อเปนการงายแกผูสนใจที่จะสืบคนขอมูลในดานตางๆ ไดโดยงาย 
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กลยุทธที่ 1.2: การสรางเครือขายระหวางหนวยงานของภาครัฐที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการ
ออกแบบกับองคกรอ่ืนๆของภาครัฐ 

ในการพัฒนาการออกแบบมีความจําเปนที่หนวยงานดานการออกแบบจะตองสรางความเชื่อมโยงกับ
หนวยงานอ่ืนๆ เชน หนวยงานที่เกี่ยวของกับการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑอาจตองสรางเครือขายกับองคกร
ของภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑนั้นๆโดยตรง เพื่อกอใหเกิดความเขาใจรวมกันเกีย่วกบัการ
พัฒนาอุตสาหกรรมนั้น ในภาคบริการก็เชนกันหนวยงานของภาครัฐที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการออกแบบ
ตกแตงภายในอาจตองสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เชน หนวยงานที่สงเสริมเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยว โรงแรม สปา เพื่อใหเขาใจความตองการของผูรับการออกแบบ 

มาตรการ 
 เม่ือหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการออกแบบจะจัดกิจกรรมใดๆ ควรเชิญหนวยงาน

ภาครัฐในสวนตางๆที่เกี่ยวของมารวมงาน หรือในบางครั้งอาจรวมกันจัดกิจกรรมนั้นๆ เชน หากจะจัดใหมีการ
อบรมดานการออกผลิตภัณฑ อาจจะเชิญหนวยงานอ่ืนๆที่นอกเหนือจากสวนที่เกี่ยวของกับการออกแบบ
โดยตรง เชน บุคลากรจากกรมสงเสริมการสงออก (ในหนวยอ่ืนๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการออกแบบ เชน อาจจะเปน
บุคลากรที่เกี่ยวกับการจัดงานแสดงสินคาทั้งในและตางประเทศ) มารวมเปนวิทยากรบรรยาย เพราะอาจจะเปน
ผูมีประสบการณเกี่ยวกับตลาดการสงออกผลิตภัณฑนั้นๆ ในปจจุบัน 

 มีการ update ขอมูลขาวสารของหนวยงานอ่ืนๆ อยูตลอดเวลา เชน หากมีหนวยงานใดจัดการสัมมนา 
เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทยจัดสัมมนาสําหรับผูประกอบการดานสปา บุคลากรในหนวยงานดานการ
ออกแบบที่อาจจะเปนผูรับผิดชอบดูแลเร่ืองการออกแบบผลิตภัณฑที่ใชในสปาควรจะมีการรวบรวมขอมูล
เหลานี้ และอาจสงตัวแทนเขาไปรวมสัมมนาเพื่อที่จะไดทราบทิศทางและแนวโนมของธุรกิจสปาในปจจุบันและ
สามารถสงเสริมการออกแบบผลิตภัณฑสปาไดตรงจุด เปนตน 

กลยุทธที่ 2: การสรางเครือขายระหวางภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการออกแบบ ซ่ึงรวมท้ัง
เอกชนดานอุปทานและอุปสงคของการออกแบบ  
 การสรางเครือขายระหวางภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการออกแบบ เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
และพัฒนาการออกแบบในประเทศ เพราะภาคเอกชนเหลานี้เปนผูที่มีความเกี่ยวของโดยตรงในฐานะผูใหและ
ผูรับบริการดานการออกแบบ โดยอาจสรางเครือขายทั้งในรูปของระหวางผูใหบริการออกแบบดวยกันเอง หรือ
ระหวางผูใหกับผูรับบริการการออกแบบ 

กลยุทธที่ 2.1: การสรางเครือขายระหวางผูใหบริการการออกแบบ 
ในปจจุบัน แมจะมีการสรางเครือขายของผูใหบริการการออกแบบอยูบาง แตในบางเครือขายก็เปน

เพียงการรวมตัวกันแบบหลวมๆ ไมมีระบบการจัดการที่ชัดเจน การสงเสริมเครือขายของผูใหบริการการ
ออกแบบดวยกันเองจะกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนทั้งความรู ประสบการณระหวางผูประกอบการ และสามารถ
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สรางความรวมมือระหวางกันเพื่อพัฒนาการใหบริการการออกแบบได มาตรการเพื่อสงเสริมการสรางเครือขาย
ดังกลาวอาจรวมถึง 

มาตรการ 
 สงเสริมการจัดต้ังสมาคมตางๆดานการออกแบบ โดยสมาคมดังกลาวอาจเปนสมาคมการออกแบบ

ดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะหรือเปนสมาคมการออกแบบที่รวมเอาการออกแบบในบางดานเขาไวดวยกัน โดยรัฐ
อาจสนับสนุนในดานเงินทุน หรือ การอํานวยความสะดวกในการจัดต้ังองคกร และอาจใหคําปรึกษาในดานการ
บริหารองคกรเพื่อใหสมาคมตางๆที่จัดต้ังสามารถดํารงอยูตอไปและบริหารงานเองได ทั้งนี้เพื่อปองกัน
สถานการณที่วาเมื่อรัฐสงเสริมใหมีการจัดต้ังสมาคมหรือองคกรดังกลาว แตเม่ือรัฐถอนตัวออกไปทางสมาคมก็
มิสามารถดําเนินการตอได เพราะขาดการวางระบบการบริหารจัดการที่ดี ขาดคนที่จะเขามารวมทํางาน หรือ 
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชนภายในสมาคมเอง 
 สําหรับสมาคมดานการออกแบบที่มีการจัดต้ังอยูแลว อาจจะพยายามสงเสริมการเช่ือมโยงระหวาง

สมาคมที่มีความเกี่ยวของกัน เชน อาจสงเสริมใหตัวแทนจากสมาคมตางๆ มีโอกาสมาพบปะกัน ทั้งนี้เปน
เพราะในปจจุบันบางคร้ังมีสมาคมทางดานการออกแบบบางสมาคมที่มีความคลายคลึงกันมากและอาจมีการ
ทํางานที่ซ้ําซอน หากสมาคมดังกลาวสามารถประสานงานกันเพื่อแบงหนาที่หรือรวมมือกันในการทํากิจกรรม
ใดๆจะทําใหแตละสมาคมสามารถลดตนทุนในการดําเนินงานลงไดและยังทําใหสมาชิกของสมาคมเหลานั้น
ไดรับประโยชนอยางทั่วถึงมากข้ึน 
 สงเสริมบทบาทของสมาคมการออกแบบทั้งสมาคมใหมที่จัดต้ังและสมาคมเดิมที่มีอยูใหเปนศูนยกลาง

ทางดานตางๆ เชน 
-  เปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลขาวสารทั้งในดานของ directory ของผูใหบริการ 

การออกแบบ ขอมูลเกี่ยวกับภาครัฐ (เชน การจัดหมวดหมู list หนวยงานภาครัฐที่ใหการสงเสริมการออกแบบ 
ในกลุมของตน กฎระเบียบของภาครัฐ กิจกรรมหรือโครงการสนับสนุนตางๆของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับ
การออกแบบ) ขอมูลเกี่ยวกับแนวโนมตลาด พัฒนาการดานการออกแบบ ขอมูลทางสถิติตางๆ เปนตน 
โดยอาจมีการจัดทํา website ในการเผยแพรขอมูลตางๆที่เปนประโยชนตอผูใหและผูรับบริการการออกแบบ  

-  เปนศูนยกลางในการพัฒนาองคความรูและทักษะทางดานการออกแบบ เชน เปนผู
ประสานงานกับภาคสวนตางๆ ในการจัดการฝกอบรมเทคนิคการออกแบบใหมๆ  

-  เปนศูนยกลางในการสรางความเชื่อมโยงระหวางผูรับและผูใหบริการการออกแบบ 
-  เปนศูนยกลางในการระดมความคิดเห็น และวิเคราะหสถานการณตางๆ เพื่อมีการเตรียมตัว

รองรับกับสภาวะการณตางๆ ที่อาจจะเกิดผลกระทบทั้งดานบวกและลบกับวงการการออกแบบที่ตนเกี่ยวของ ฯลฯ 
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กลยุทธที่ 2.2: การสรางเครือขายระหวางผูใหและผูรับบริการการออกแบบ 
 โดยทั่วไปรัฐอาจจะสงเสริมความเช่ือมโยงระหวางผูใหและผูรับบริการการออกแบบผานสมาคมการ
ออกแบบตางๆ ที่มีอยูหรือในบางกรณีรัฐอาจเปนผูริเร่ิมโครงการแลวรวมกับภาคเอกชนในการดําเนินการ 
มาตรการที่อาจจะเสริมสรางความเชื่อมโยงดังกลาว ไดแก 

มาตรการ 
 สนับสนุนการจัดงานนําเสนอผลงานประจําปในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด ของ 

นักออกแบบระดับ SMEs เพื่อเปดโอกาสใหผูประกอบการไดเห็นผลงานของผูออกแบบ  
 สงเสริมใหสมาคมการออกแบบจัดต้ังหนวยงานที่อํานวยความสะดวกในการ match ระหวาง 

ผูตองการรับบริการการออกแบบกับผูใหบริการที่ตรงกับความตองการของลูกคา โดยอาจมีการจัดสมาชิกของ
สมาคมเปนหมวดหมู และทํา directory ติดตอใหชัดเจน เพื่อใหผูมาติดตอที่ตองการบริการการออกแบบ
ประเภทตางๆสามารถเลือกผูใหบริการไดงายข้ึน 

 สงเสริมใหมีการสัมมนาแสดงความคิดเห็นระหวางผูใหและผูรับบริการการออกแบบ เพื่อให
ผูออกแบบสามารถเรียนรูถึงความตองการของผูรับบริกการการออกแบบ จะไดสามารถพัฒนาการออกแบบให
ตรงกับความตองการของผูรับบริการการออกแบบ และเพื่อใหผูรับบริการการออกแบบเขาใจถึงศักยภาพและ
ขอจํากัดของผูออกแบบ 

 กลยุทธที่ 3: การสรางเครือขายความเช่ือมโยงระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา เพื่อสรางความเขมแข็งในหวงโซอุปทานของการออกแบบ 

 การสรางเครือขายความเช่ือมโยงระหวางภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการออกแบบไมวาจะเปน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา จะเปนสวนชวยสรางความเขมแข็งในหวงโซอุปทาน (Supply chain) 
ของสินคาและบริการตางๆ ซึ่งอาจรวมถึง สถาบันการศึกษา ผูประกอบการออกแบบ นักออกแบบอิสระ นัก
ออกแบบในหนวยผลิตสินคา ผูผลิตสินคา ผูจัดจําหนาย เปนตน มาตรการการสงเสริมอาจรวมถึง 

มาตรการ 
 สงเสริมใหมีการสัมมนา อบรม หรือทํา workshop รวมกันระหวางนักออกแบบจากภาคสวนตางๆทั้ง

จากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อใหผูออกแบบจากหลายๆ ภาคสวนมีโอกาสแลกเปล่ียน
ประสบการณ ความคิดเห็น เทคนิคการออกแบบ หรือแมแตรวมกันออกแบบและทดลองผลิตผลงานจริง โดยรัฐ
อาจใหการสนับสนุนดานเงินทุน หรืออํานวยความสะดวกในดานการประสานงาน หรือการจัดสถานที่ เปนตน 

 สนับสนุนโครงการที่ใหนักศึกษาในสาขาออกแบบมีโอกาสเขาไปฝกงานทั้งกับผูประกอบการ
ออกแบบ และบริษัทผลิตสินคาตางๆ เพื่อใหทราบถึงข้ันตอนการออกแบบ และการผลิตจริง ซึ่งอาจจะมีสภาพ
การที่แตกตางจากที่เคยไดศึกษาในสถาบันการศึกษา ซึ่งรัฐอาจใหการสนับสนุนโดยใหทุนการศึกษาแกนักเรียน
และนักศึกษาที่มีศักยภาพในการออกแบบ ทั้งในรูปการศึกษาเพิ่มเติม และการฝกงานรวมกับภาคอุตสาหกรรม
การผลิตและผูประกอบการดานการออกแบบ 
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 หนวยงานที่เกี่ยวของ 
(1) หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการออกแบบโดยตรง เชน ศูนยตางๆ ดังที่ระบุไวในกลยุทธที่ 1.1 

ไดแก TCDC (ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู สํานักนายกรัฐมนตรี), iSME 
(ภายใตการกํากับดูแลของ สสว.), Product Development Center (ภายใตการกํากับดูแลของกรมสงเสริมการ
สงออก), ศูนยเพิ่มมูลคาผลผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ (ภายใตการกํากับดูแลของ ISMED) เปนตน 

(2) หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ  ที่ เกี่ยวของ  ซึ่งอาจเปนสวนงานภายใตการกํากับดูแลของ  สสว .  
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรมสงเสริมการสงออก กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนตน 

(3) สมาคมภาคเอกชน ทั้งที่เกี่ยวของกับการออกแบบโดยตรงและสมาคมภาคอุตสาหกรรมในสาขาตางๆ 
(4) สถาบันการศึกษา ทั้งที่เกี่ยวของกับการออกแบบโดยตรงและที่เกี่ยวของกับภาคอุตสาหกรรมตางๆ  
โดยหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการออกแบบโดยตรงควรมีการประสานงานกันเองในการแบงงาน

และภาระหนาที่และสรางความรวมมือระหวางกัน และควรเปนตัวกลางในการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ
อ่ืนๆ รวมถึงสมาคมเอกชนและสถาบันการศึกษาตางๆ ในสวนของสสว. เองนอกจากจะทําหนาที่เปนผู
ใหบริการการออกแบบเองในบางสวนแลว ควรจะทําหนาที่ในการประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐและ
สมาคมดานการออกแบบตางๆ ในการผลักดันใหสมาคมตางๆ เหลานี้ทําหนาที่เปนศูนยกลางของผูใหและ
ผูรับบริการการออกแบบ โดยเปนศูนยกลางของขอมูลขาวสารและการพัฒนาองคความรูในสวนของงาน
ออกแบบเฉพาะดานตางๆ  

สําหรับการพัฒนาการออกแบบในภาพรวมนั้น TCDC เองเปนหนวยงานที่มีศักยภาพและมีความ
คลองตัวในการทํางานสูงกวาหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ และมีการริเร่ิมโครงการในการสรางเครือขายการออกแบบ 
เชน มีโครงการ TCDC Connect เพื่อเปนตลาดนัดทางความคิดที่จะเชื่อมโยงโลกดีไซน โลกธุรกิจ และโลก
เทคโนโลยีเขาหากัน ทางสสว.เองอาจจะประสานงานกับ TCDC ในการเช่ือมโยง SMEs ผูใหและผูรับบริการ
ออกแบบใหไดรับประโยชนจากโครงการของ TCDC  

กรอบระยะเวลาในการปฏิบัติ   
 โดยทั่วไปแลวการสรางความเชื่อมโยงหรือเครือขายทางดานการออกแบบ ตองมีการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง โดยในระยะส้ันส่ิงที่ทําไดทันทีคือการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆของภาครัฐที่เกี่ยวของกับการออกแบบ 
โดยอาจมีหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเปนเจาภาพในการจัดการเผยแพรขอมูล เชน การจัดทํา Website  
ที่เกี่ยวกับดานการออกแบบ หรือหากหนวยงานใดมีการริเร่ิมจัดทําอยูแลวหนวยงานตางๆ ควรจะรวมกัน
สงเสริมใหการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ เปนระบบและเปนไปอยางรวดเร็วมากข้ึน  

สําหรับการสงเสริมการสรางเครือขายภาคเอกชนนั้นอาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินงาน
พอสมควร โดยหนวยงานรัฐอาจเร่ิมจากการจัดสัมมนาผูที่เกี่ยวของกอน แลวจึงคอยๆ ผลักดันใหภาคสวนตางๆ 
ทั้งผูประกอบการดานการออกแบบหรือผูประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของรวมมือกันในการจัดต้ังสมาคม

 



 - 20 - 

กลาง โดยภาครัฐมีการใหการสนับสนุนในการจัดต้ังในชวงตนและใหคําปรึกษาจนสมาคมเหลานั้นสามารถ
ดําเนินการเองได ในระยะยาวหนวยงานรัฐควรเปนเพียงผูใหการสนับสนุนอยูหางๆ แตการดําเนินงานและการ
บริหารองคกรจะตองเปนหนาที่ของกรรมการหรือสมาชิกในสมาคมนั้นๆ  

ในการสรางความเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชนและภาคการศึกษา เชน โครงการสงเสริมใหนักศึกษา
ดานการออกแบบมีโอกาสไดฝกงานกับภาคสวนตางๆ สามารถเร่ิมดําเนินการไดแตตองใชระยะเวลาในการ
ดําเนินการระดับหนึ่ง ซึ่งอาจทําไดโดยการสนับสนุนโครงการที่มีอยูเดิม และสนับสนุนโครงการใหมๆสําหรับ
นักศึกษาที่มีศักยภาพแตขาดโอกาสดังกลาว โดยโครงการในลักษณะนี้ควรจะมีการดําเนินงานอยางตอเนือ่ง ซึง่
หนวยงานภาครัฐอาจเปนผูใหการสนับสนุนดานเงินทุน หรือเปนตัวกลางเพื่ออํานวยความสะดวกดานความ
รวมมือระหวางผูประกอบการและสถาบันการศึกษา เชน ในสวนขอว สสว. อาจมีการจัดรวบรวมขอมูลของ
ผูประกอบการ SMEs ดานการออกแบบ ที่ตองการนักศึกษาฝกงานไปชวยงาน แลวนํามาเผยแพรใหกับ
สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของที่ตองการสงนักศึกษาไปฝกงาน หรือมีการนําขอมูลจากสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับ
ลักษณะงานที่ทางสถาบันการศึกษาเห็นวานักศึกษาควรไดรับการฝกทักษะ ไปเผยแพรใหแกผูประกอบการที่
สนใจจะรับนักศึกษาเหลานี้เขาทํางาน เปนตน 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาการออกแบบ  
 ในการเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาการออกแบบ อาจรวมถึงการพัฒนาความสามารถทั้ง
ทางดานความคิดสรางสรรคและทางดานเทคนิค และอาจสงเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆมาใช
รวมกับการออกแบบ ในปจจุบันพบวามีนักออกแบบไทยในระดับ SMEs จํานวนไมนอยที่มีทักษะในดาน
ความคิดสรางสรรคสูง มีหัวเชิงศิลป มีความละเมียดละไมในแงของความเปนศิลป แตขาดความรูความสามารถ
ในการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในกระบวนการออกแบบ ทําใหขาดโอกาสสําคัญและความพรอมที่จะ
ทํางานในระดับมาตรฐานกับตางประเทศได นอกจากน้ียังอาจมีปญหาในแงที่วานักออกแบบขาดแรงจูงใจใน
การออกแบบและสรางสรรคงานใหมๆ เพราะโดยทั่วไปเมื ่องานออกสูสาธารณชนในไมช าก็จะถูก
ลอกเลียนแบบ ดังนั้นภาคสวนตางๆ ควรมีการกําหนดกลยุทธในการใชประโยชนจากการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญา ไมวาจะอยูในรูปแบบของ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ และลิขสิทธิ์ ตางๆ เปน
ตน นอกจากนี้แลวยังอาจสงเสริมการใชประโยชนจากงานออกแบบที่อายุความคุมครองไดส้ินสุดลงแลว นัก
ออกแบบ SMEs สามารถเรียนรูและพัฒนาตอยอดจากงานดังกลาว เพื่อกอใหเกิดเปนชิ้นงานใหมที่อาจมี
ประโยชนใชสอยดีกวาเดิมหรือมีความสวยงามมากกวาเดิมได 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาการออกแบบ 
วัตถุประสงค  
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 ยุทธศาสตรนี้มีวัตถุประสงคในเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาทักษะของผูใหบริการออกแบบไมวาจะ
เปนผูประกอบการดานการออกแบบ นักออกแบบอิสระ หรือนักออกแบบภายในองคตางๆ (อุปทานดานการ
ออกแบบ) ใหมีองคความรูที่ทันสมัยและสามารถสรางสรรคงานออกแบบไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

แนวทางในการปฏิบัติ  
แนวทางในการปฏิบัติ เพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรที่ 2 แบงออกเปน 2 กลยุทธหลักๆ คือ 
กลยุทธที่ 1: การเพิ่มขีดความสามารถดานเทคนิคและองคความรูทางเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

สําหรับใชในดานการออกแบบ 
กลยุทธที่ 2: สงเสริมการใชประโยชนจากการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
กลยุทธที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถดานเทคนิคและองคความรูทางเทคโนโลยี  

และนวัตกรรม สําหรับใชในดานการออกแบบ 
 ปจจุบันเทคโนโลยีและองคความรูทางดานการออกแบบมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง หากนักออกแบบ
ไมมีการปรับตัวที่จะเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ อาจทําใหสูญเสียความสามารถในการแขงขันทั้งจากคูแขง
ภายในประเทศและตางประเทศ ดังนั้นนักออกแบบหรือ SMEs ดานการออกแบบจึงควรเปดกวางในการทํา
ความเขาใจและเรียนรูเทคโนโลยีและเทคนิคตางๆ ซึ่งอาจจะนํามาประยุกตใชใหเปนประโยชนกับงานออกแบบ
ของตน ในที่นี้ไดเสนอแนะมาตรการในการสงเสริมดังตอไปนี้ 

มาตรการ 
 ใหทุนการศึกษาแกนักออกแบบหรือนักศึกษาสําหรับการศึกษาดานเทคนิคและองคความรูใหมๆ ทั้ง

การศึกษาในระยะส้ัน และระยะยาว หรือการอบรมตางๆ  
 สงเสริมการใหสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับอุปกรณซึ่งเปนอุปกรณทางเทคนิคที่เกี่ยวของกับการ

ออกแบบ โดยเฉพาะอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน  
 สงเสริมใหองคกรภาคเอกชนทางดานการออกแบบและสถาบันการศึกษาจัดอบรมทางดานการนํา

เทคนิค เทคโนโลยี นวัตกรรม และองคความรูใหมๆ มาใชในการออกแบบ หรืออาจใหนักออกแบบมีโอกาสใน
การแลกเปล่ียนความรูและประสบการณในเร่ืองดังกลาว     

กลยุทธที่ 2: สงเสริมการใชประโยชนจากการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
 ในปจจุบันประชาชนสวนมากยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชประโยชนจากการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา รวมทั้งไมทราบข้ันตอนในการสรางสิทธิดังกลาว รัฐจึงควรมีมาตรการบางอยางที่สงเสริม
การใชสิทธิ์และแกปญหาในเร่ืองดังกลาว ในที่นี้ไดเสนอมาตรการตางๆดังตอไปนี้ 

มาตรการ 
 ประชาสัมพันธ สรางความรูความเขาใจ เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา ประชาชนสวนใหญยังขาด

ความรูความเขาใจในเร่ืองการคุมครองทรัพยสินทางปญญา จนบางคร้ังอาจกระทําการใดๆ โดยรูเทาไมถึงการ
จนทําใหถูกละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญา เชน ทางสถาบันการศึกษามีความภาคภูมิใจในความคิด
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สรางสรรคของนักเรียน หรือนักศึกษา เม่ือลูกศิษยสามารถประดิษฐคิดคนหรือสามารถออกแบบผลิตภัณฑใหม
ได จึงเสนอเปนขาวในส่ือตาง ๆ ซึ่งมีผลทําใหผลงานดังกลาวไดหมดสภาพของความใหม (novelty) เนื่องจากมี
การเผยแพรหรือเปดเผยสาระสําคัญในเอกสารมากอน จึงไมสามารถขอรับการจดสิทธิบัตรได ในการแกปญหา 
ทาง สสว. อาจรวมมือกับกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ในการรางหลักสูตรการเรียนการสอนทั้ง
ในระดับของอุดมศึกษา ระดับอาชีวะศึกษา และระดับบุคคลทั่วไป และทําการประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ ให
ผูประกอบการ นักออกแบบ และประชาชนโดยทั่วไปตระหนักในสิทธิ์แหงทรัพยสินทางปญญาของตน  
 อํานวยความสะดวกแกผูที่สนใจในการขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ และลิขสิทธิ์ นั่น

คือในบางคร้ังแมนักออกแบบหรือประชาชนจะตระหนักในสิทธิ์แหงทรัพยสินทางปญญาของตน แตไมทราบข้ันตอน
ในการที่จะไดมาซึ่งสิทธิ์ดังกลาว ภาครัฐจึงควรอํานวยความสะดวกใหกับผูที่สนใจใชสิทธิ์ เชน อาจมีการระบุ
ข้ันตอนในการขอใชสิทธิ์ใหชัดเจนและเขาใจงาย มีบุคลากรที่จะชวยเหลือในข้ันตอนตางๆของการขอใชสิทธิ์ เปนตน 
 สงเสริมใหมีการอบรมการใชประโยชนของงานออกแบบที่อายุความคุมครองไดส้ินสุดลงแลว ประชาชน

สวนใหญยังขาดความเขาใจวาสิทธิ์ทางทรัพยสินทางปญญาตางๆมีอายุความคุมครอง และเมื่ออายุความ
คุมครองไดส้ินสุดลงแลวบุคคลอ่ืนก็สามารถนําความรูนี้มาใชประโยชนได ในกรณีเชนนี้ นักออกแบบ SMEs 
สามารถเรียนรูและพัฒนาตอยอดจากงานออกแบบที่อายุความคุมครองไดส้ินสุดลงแลว เพื่อกอใหเกิดเปน
ชิ้นงานใหมที่อาจมีประโยชนหรือมูลคาเพิ่มมากกวาเดิมได 

หนวยงานทีเ่กีย่วของ  
(1) หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการออกแบบโดยตรง ดังที่ไดกลาวไปแลวตามแผนปฎิบัติการ 

ตามยุทธศาสตรที่ 3 
(2) กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 
(3) สมาคมภาคเอกชน ทั้งที่เกี่ยวของกับการออกแบบโดยตรง และสมาคมภาคอุตสาหกรรมในสาขา

ตางๆ รวมถึงสมาคมทางดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
(4) สถาบันการศึกษา ทั้งที่เกี่ยวของกับการออกแบบและเทคโนโลยี 
หนวยงานภาคร ัฐอาจเป น สื ่อกลาง  หร ือส ง เสร ิมให สมาคมที ่เกี ่ยวก ับการออกแบบตางๆ  

เปนเจาภาพในการจัดอบรมหรือการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณในดานการนําองคความรู เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมใหมๆ มาใชกับงานออกแบบ รวมถึงการจัดอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับความรูทางดานการใช
ประโยชนจากการคุมครองทรัพยสินทางปญญา สําหรับสสว. เองก็อาจจะเริ่มจากการสํารวจความตองการ
ของผูประกอบการ SMEs ทางดานออกแบบ วามีความตองการที่จะพัฒนาองคความรูหรือเทคโนโลยี
ทางดานใดมากที่สุด หลังจากนั้นจึงประสานงานกับสมาคมตางๆ ที่เกี่ยวของและสถาบันการศึกษาในการ
จัดโครงการอบรมในเร่ืองที่ผูประกอบการใหความสําคัญ 

กรอบระยะเวลาในการปฏิบัติ   
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 ในระยะสั้นองคกรภาครัฐและสมาคมเอกชนตางๆ สามารถเริ่มเตรียมการในการจัดอบรมเพิ ่ม
ความรูทางดานเทคโนโลยีและทรัพยสินทางปญญาโดยหนวยงานภาครัฐตางๆ อาจแบงงานกันไปศึกษาถึง
ความตองการของผูประกอบการดานการออกแบบ และผูประกอบการในอุตสาหกรรมตางๆ วายังมีปญหา
เกี่ยวกับการออกแบบในดานใด และตองการจะพัฒนาองคความรูและทักษะในสวนใดมากที่สุด เชน  

- ศึกษาถึงปญหาและความตองการของผูประกอบการทาง SMEs ดานออกแบบ  
- ศึกษาถึงปญหาและความตองการดานการออกแบบจากผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมตางๆ  
- ศึกษาถึงปญหาและความตองการเกี่ยวกับการใชประโยชนจากการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ทั้งใน

ดานของการออกแบบที่เกิดข้ึนใหม และการใชประโยชนจากงานออกแบบที่อายุความคุมครองไดส้ินสุดลงแลว 
 ในระยะยาวนอกจากจะมีการอบรมทางดานองคความรู เทคโนโลยี และเทคนิคใหมๆ รวมถึงการใช
ประโยชนจากการคุมครองทรัพยสินทางปญญาแลว ควรจะมีการผลักดันใหสถาบันการศึกษาที่จะผลิต
บัณฑิตทางดานการออกแบบมีการปรับปรุงหลักสูตรและจัดระบบวิธีการสอนเพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู
ใหมๆ อยูเสมอ เชน อาจอาจมีการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อสงอาจารยและนักศึกษาไปอบรมหรือไปเรียน
ดานเทคนิคใหมๆ จากตางประเทศ โดยทุนการศึกษานี้อาจจะไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาเอง
หรือจากหนวยงานอื่นๆ ของภาครัฐที ่เกี ่ยวของ นอกจากนี้อาจมีการเชิญวิทยากรที ่มีองคความรูใหมๆ 
มาบรรยายใหอาจารย นักศึกษา และผูที่สนใจไดรับฟงอยูเสมอๆ 
7. มาตรการและนโยบายภาครัฐทีส่ําคัญ    
 1.  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ใหการสนับสนุนบริการดานการออกแบบ  
โดยผานกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
  1.1) กิจการศูนยการออกแบบ (Design Center) แบงออกเปนกิจกรรม ดังนี้ 
  - Lifestyle Center โดยการจัดพื้นที่แสดงผลงานของนักออกแบบทั้งการคัดเลือกและการประกวด 
  - Creative Space โดยการจัดพื้นที่แสดงนิทรรศการความรู/ขอมูล การออกแบบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ 
  - Design Shop โดยการจัดพื้นที่จําหนายหนังสือ ขอมูล อุปกรณ ผลิตภัณฑ และสินคาเกี่ยวกับการออกแบบ 
  - Business Center โดยการใหคําปรึกษาดานธุรกิจ กฏหมาย ผูประกอบการ บริการศูนยขอมูล จดั
สัมมนานานาชาติ จัดหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับการออกแบบ 
  1.2) จัดกิจกรรมที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ โดยการยกเลิกอากรขาเขา เคร่ืองจักรทุกเขต  
และยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 8 ป ทุกเขต 
 2. การดําเนินการของ สสว. ในป 2550 สสว. ไดมีการดําเนินการในดานการสงเสริมประสิทธิภาพการผลิต
ภายใตโครงการความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีโครงการในการสงเสริมบริการดานการออกแบบ ดังนี้ 
  2.1) โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ (โครงการฝกอบรม
พัฒนาทักษะ การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ใน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต) รับผิดชอบโดย สสว./
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มูลนิธิสุขแกว แกวแดง/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/จังหวัดปตตนี/นราธิวาส/ยะลา มีวัตถุประสงค 1) เพื่อ
พัฒนาทักษะการตบแตง ออกแบบแกผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชน 2) เพื่อพัฒนารูปแบ คุณภาพของ
ผลิตภัณฑใหมีความแตกตางและสอดคลองกับตลาดมากข้ึน 
  2.2) โครงการศูนยบริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ รับผิดชอบโดย สสว./สมาคมนัก
ออกแบบ/สถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยศิลปากร/สมาคมการพิมพและบรรจุภัณฑ มีวัตถุประสงค 1)  เพื่อให
คําปรึกษาแนะนําผูประกอบการ SMEs ในดานกลยุทธการตลาด การออกแบบ และข้ันตอนของกระบวนการ
ดานการผลิตที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑที่ทันสมัย 2) เพื่อใหบริการผูประกอบการ SMEs ในดานการ
ตรวจสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑใหถูกตองตามกฎหมาย  3) ใหบริการผูประกอบการ SMEs 
ในดานการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ตลอดจนการวางรูปแบบของผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ แผนพับ งาน
พิมพ ฯลฯ 4) เพื่อเปนแหลงรวบรวมขอมูลขาวสารทางดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 5) เพื่อเปนศูนยกลางใหความ
ชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ในดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 
8. แนวโนมของบริการการออกแบบ 
 ในป 2552 ภาวะการแขงขันทางธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมมีแนวโนมสูงข้ึน  ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณคําส่ัง
ซื้อที่ลดลง  สืบเนื่องจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ  ดังนั้น รูปแบบการแขงขันในอนาคตจะมีการแขงขันในดาน
การสรางความแตกตางและมูลคาเพิ่มใหแกตัวสินคา  จึงเปนโอกาสคร้ังสําคัญของผูใหบริการออกแบบ  ไมวา
จะเปนการออกแบบผลิตภัณฑสินคาเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม  การออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อสรางความโดดเดนใหแก
ตัวสินคา การออกแบบทางวิศวกรรมในการะบวนการผลิต การออกแบบคลังสินคาและกระบวนการโลจิสติกส  
เพื่อลดตนทุนการประกอบธุรกิจ  ซึ่งวัตถุประสงคหลักของการออกแบบในป 2552 คือ เพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน  โดยลดตนทุนการผลิตและเพิ่มมูลคาเพิ่มใหแกสินคาและบริการ 
9.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการวิเคราะหขอมูลโครงสรางพืน้ฐาน  SWOT Analysis สภาพปญหา  ความสําคัญของ SMEs  
บนหวงโซอุปทาน  และแนวโนมของบริการออกแบบ จงึมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  ดังนี ้
 1) ควรสงเสริมใหหนวยงานตางๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวของกับการออกแบบมีการประสานงานในการ
ทํางานมากข้ึน เพื่อที่จะใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ  และลดความซํ้าซอนในการปฏิบัติงาน 
 2) ภาครัฐไมควรเปนผูใหบริการการออกแบบเสียเอง ควรมีการ outsource งานที่เหมาะสมไปยังผู
ใหบริการการออกแบบภาคเอกชนอยางเปนระบบ 
 3)  ควรสรางความเชื่อมโยงระหวางสถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่จําเปนตองใช
บริการการออกแบบ (โดยเฉพาะการออกแบบทางวิศวกรรม) เพื่อใหสถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตมามี
คุณสมบัติตรงกับความตองการของตลาด 
10. ตัวอยางโครงการในสาขาบริการการออกแบบ 
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 1. ชื่อโครงการ การประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ OTOP ระดับประเทศ 
 2. หลกัการและเหตุผล 

ในปจจุบันรัฐบาลมีการกําหนดยุทธศาสตรในการสงเสริมรายไดใหกับประชาชนในระดับทองถิ่น  
ผานนโยบายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ซึ่งสนับสนุนกลุมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม สงผล
ใหเกิดผลิตภัณฑชุมชนจํานวนมากในปจจุบัน อยางไรก็ตามการที่ผลิตภัณฑเหลานี้จะเปนที่ยอมรับ 
ทั้งในระดับชาติและระดับสากลนั้น  นอกจากการรักษามาตรฐานคุณภาพของสินคาแลว  เ ร่ืองของ  
“การออกแบบบรรจุภัณฑ” นับเปนสวนสําคัญในการทําการตลาดและการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑเหลานี้  

แมผูประกอบการสินคา OTOP จะเร่ิมเห็นความสําคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ แตบางคร้ังยังขาดโอกาสที่
จะไดรับการสนับสนุน หรือมีผูประกอบการหลายรายยังคงเห็นวาการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑใหมีความนาสนใจ
เปนส่ิงส้ินเปลือง ดังนั้นโครงการนี้จะเปนสวนหนึ่งในการกระตุนใหภาคสวนตาง  ๆรวมทั้งตัวผูประกอบการเองหันมาสนใจ
และใหความสําคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑใหสินคา OTOP มากข้ึน เพื่อใหสินคา OTOP มีศักยภาพในการแขงขัน
ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และหากผูประกอบการเล็งเห็นถึงความสําคัญดานนี้ก็จะมีสวนทําใหตลาด
ทางดานผูประกอบการดานการออกแบบบรรจุภัณฑในระดับ SMEs และนักออกแบบอิสระ เติบโตได  โดยการจัดการ
ประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ OTOP นั้นไดมีการจัดข้ึนบางสําหรับสินคาในบางจังหวัด แตโครงการที่
นําเสนอนี้จะเปนการประกวดในระดับประเทศ ทั้งนี้เพื่อใหการพัฒนาดานการออกแบบเขาไปเวทีในระดับสากลมากข้ึน 
 3. วัตถุประสงค 
 (1) เพื่อกระตุนความสนใจดานการออกแบบบรรจุภัณฑแกผูประกอบการที่ผลิตสินคา OTOP 

(2) เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและความสามารถในการแขงขันใหผลิตภัณฑ OTOP 
(3) สรางความเชื่อมโยงระหวางผูประกอบการ SMEs ทางดานการออกแบบบรรจุภัณฑ นักออกแบบ

อิสระ และผูประกอบการที่ผลิตสินคา OTOP 
สรางเวทีใหนักออกแบบอาชีพ นักศึกษา หรือผูที่สนใจไดแสดงความสามารถทางดานการออกแบบ (4) 

 4. ขอบเขตการดําเนินงาน/กลุมเปาหมาย 
 ผลิตภัณฑ OTOP ประกอบดวยสินคาหลายชนิด จึงอาจมีการจัดหมวดหมูผลิตภัณฑออกเปนกลุม
ตางๆ เชน ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป ผลิตภัณฑทางการเกษตร (เชน ผักผลไมสด ดอกไม) ผลิตภัณฑของใชหรือ
ของแตงแตงภายในบานและสํานักงาน ผลิตภัณฑเส้ือผาและเคร่ืองนุงหม ผลิตภัณฑเคร่ืองประดับ เปนตน และ
อาจมีรางวัลดีเดนโดยไมจํากัดประเภทของผลิตภัณฑ 

ก ลุ ม เป าหมายของ โคร งการ  คื อ  นั กออกแบบ อิสระ  นั ก ศึกษา  ผู ป ระกอบการ  OTOP  
และ ผูประกอบการดานการออกแบบ โดยเฉพาะการออกแบบบรรจุภัณฑ 
 5. วิธีการดําเนินการ 
 (1) จัดต้ังคณะกรรมการจัดงาน 
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(2) พิจารณาถึงหนวยงานที่มีความเกี่ยวของ เชน สสว. กรมสงเสริมการสงออก ISMED TCDC สมาคม
บรรจุภัณฑไทย เปนตน และประสานงานกับหนวยงานดังกลาวเพื่อใหการจัดงานเปนไปอยางเรียบรอย 
 (3) กําหนดกฎ กติกา รางวัล และหมวดหมูของการประกวด รวมทั้งวางแผนการดําเนินงานใน
รายละเอียด 
 (4) ประชาสัมพันธและรับสมัครผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ 
 (5) ประเมินผล ใหคะแนน และคัดเลือกผลงานที่ตรงตามลักษณะของรางวัลประเภทตางๆ 
 (6) ประกาศผลและมอบรางวัล รวมถึงการประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ 
 6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 (1) ผูประกอบการที่ผลิตสินคา OTOP ใหความสําคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑใหแกผลิตภัณฑของ
ตนมมากข้ึน  

(2) ผลสืบเนื่องจากขอ (1) จะสงผลในระยะยาวในการที่จะทําใหสินคา OTOP มีศักยภาพในการ
แขงขันทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากข้ึน 
 (3) เกิดเครือขายระหวางผูประกอบการดานการออกแบบบรรจุภัณฑ นักออกแบบอิสระ และ
ผูประกอบการผลิตสินคา OTOP มากข้ึน 
 (4) สรางนักออกแบบ หรือผูประกอบการออกแบบ ที่มีความสามารถใหเปนที่รูจักแกวงการออกแบบ 
ทั้งวงการการออกแบบบรรจุภัณฑและวงการการออกแบบโดยรวม 
 7. กรอบเวลาในการดําเนินการ  มีกรอบระยะเวลาประมาณ 1 ป โดย 
 เดือนที่ 1      :  จัดต้ังคณะกรรมการจัดงานและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 เดือนที่ 2-3   : กําหนดกฎ กติกา รางวัล และหมวดหมูของการประกวด รวมทั้งวางแผนการดําเนินงาน
และการจัดสรรงบประมาณในรายละเอียด 
 เดือนที่ 4-8   : ประชาสัมพันธและรับสมัครผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ 

เดือนที่ 9-10 : ประเมินผล ใหคะแนน และคัดเลือกผลงานที่ตรงตามลักษณะของรางวัลประเภทตางๆ 
 เดือนที่ 11-12: ประกาศผลและมอบรางวัล รวมถึงการประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ  
 8. งบประมาณที่คาดวาจะตองใช    
            ประมาณ 700,000 บาท โดยสวนใหญเปนคาใชจายทางดานรางวัลแกผูชนะการประกวด การ
ประชาสัมพันธ คาใชจายการจัดงานและประสานงาน คาตอบแทนคณะกรรมการจัดงาน กรรมการตัดสิน และ
ผูดําเนินการดานตางๆ  



 
 

ภาคผนวก 



หวงโซอุปทานบริการออกแบบ

หมายเหต ุ: = SMEs โดยใชเกณฑการจางงาน จํานวนโรงงาน และเงนิทุนจดทะเบียน
฿ = คาเงนิ   F = พลังงาน   

ออกแบบ 
R&D

ออกแบบ 
R&D

จัดซื้อ
วัตถดิุบ

จัดซ้ือ
วัตถดิุบ

ผลิต/
ประกอบ

ผลิต/
ประกอบ

ตรวจ
สอบ
ตรวจ
สอบ

การตลาด/
จําหนาย   

การตลาด/
จําหนาย   

1. กรณี SMEs ออกแบบเอง-ผลติเอง-ขายเอง 

฿

2. กรณี SMEs เปน Service Provider

 
 

  การสรางเครือขายความเชือ่มโยงการสรางเครือขายความเชือ่มโยง  

  การพัฒนาบุคลากรใหมีความเชีย่วชาญเฉพาะดานการพัฒนาบุคลากรใหมีความเชีย่วชาญเฉพาะดาน 
  การใชประโยชนจากการคุมครองทรัพยสินทางปญญาการใชประโยชนจากการคุมครองทรัพยสินทางปญญา  

  สงเสริมใหผูประกอบธรุกจิเห็นความสําคัญของการออกแบบสงเสริมใหผูประกอบธรุกจิเห็นความสําคัญของการออกแบบ

บริการออกแบบบริการออกแบบบริการออกแบบยุทธศาสตรยุทธศาสตร

กลยุทธกลยุทธ

แผนปฏิบัตกิาร

ทิศทางทิศทาง

การเพิม่ขีดความสามารถการเพิม่ขีดความสามารถ
และการพฒันาการออกแบบและการพฒันาการออกแบบ

• การเพิ่มขีดความสามารถดานเทคนิคและ
องคความรูทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
• สงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยสิน
ทางปญญา

สนับสนุนในการสรางสนับสนุนในการสราง
เครือขายการออกแบบเครือขายการออกแบบ  

• สรางเครือขายระหวางองคกรภาครัฐ 
• สรางเครือขายระหวางภาคเอกชน
• สรางเครือขายความเชือ่มโยงระหวาง
ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

การสรางความตระหนักและกระตุนการสรางความตระหนักและกระตุน
ความสนใจดานการออกแบบความสนใจดานการออกแบบ  

• สรางระบบที่เอื้อตอการเปนสังคมที่มี 
Creative Ideas
• สรางแรงกระตุนดานการออกแบบ
ไปยังภูมิภาค 

• การประชุมหารือระหวางหนวยงานภาครัฐ
• จัดต้ังสมาคมตางๆดานการออกแบบ
• เชื่อมโยงระหวางสมาคมที่มีอยูแลว
• สงเสริมการสมัมนา อบรม หรือทํา 
workshop รวมกันระหวางนักออกแบบ
• สนับสนุนโครงการที่ใหนักศึกษาไปฝกงาน
กับผูประกอบการ

• ใหทุนแกนักออกแบบ/นักศึกษา
• สงเสริมการใชเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค
ความรูใหมๆ ในการออกแบบ
• สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยสนิทาง
ปญญา และอํานวยความสะดวกแกผูท่ีสนใจใน
การขอสทิธบัิตร 
• สงเสริมการใชประโยชนจากงานออกแบบที่
อายุความคุมครองแลว

• กระตุนความสนใจในการออกแบบ
• สรางความสนใจใหแกผูบริโภค
• จัดงานแสดงสินคาที่ใหความสําคญักบั
การออกแบบและนวัตกรรม
• จัดงานออกแบบในตางจังหวัด
• ประกวดการออกแบบในระดับภูมิภาค
หรือจังหวัด

 



บรรณานุกรม 
 
  ดร . สมศักด์ิ  แตมบุญเลิศชัย  และคณะที่ปรึกษา   ศูนยบริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตุลาคม 2551  โครงการจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริม 
SMEs รายสาขา 
   

  ดร . สมศักด์ิ  แตมบุญเลิศชัย  และคณะที่ปรึกษา   ศูนยบริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตุลาคม 2551  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม 
SMEs รายสาขา 
  ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (สสว.) 
  รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม 
ป 2551 
  รายงานการศึกษา วิเคราะห  และเตือนภัย SMEs  รายสาขา ป 2551  โครงการ
การศึกษา วิเคราะห  และเตือนภัย SMEs รายสาขา (วต.) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอม 
  สํานักงานสถิติแหงชาติ  สํามะโนอุตสาหกรรม 2550 , สํามะโนธุรกิจทางการคา
และธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545   
  สํ านั ก งานคณะกรรมการส ง เส ริมการลง ทุนแห งประ เทศไทย  (BOI) 
http://www.boi.go.th 
  ก า ร นิ ค ม อุ ต ส าหก ร ร ม แห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ทย   ก ร ะท ร ว ง อุ ต ส าหก ร ร ม  
http://www.ieat.go.th 
  

     

http://www.boi.go.th/
http://www.ieat.go.th/
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