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สร�าง Soft Power ผ�านอุตสาหกรรมสร�างสรรค�

“อำนาจละมุน (Soft Power) คือ การทำให�คนอื่นต�องการในส่ิงที่เราต�องการ  ซึ่ง
แตกต�างจากอำนาจแบบแข็งหรือส่ังการ ทรัพยากรที่ทำให�เกิดอำนาจละมุน เช�น แหล�ง

ท�องเที่ยวทางวัฒนธรรม อุดมการณ� และสถาบันระหว�างประเทศ”
-Joseph S. Nye, Jr. (1990)

อุตสาหกรรมสร�างสรรค� ช�วยสร�างคุณค�าทั้งทาง
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจต�อชุมชน และยังสร�าง

ภาพลักษณ�ของประเทศ ซึ่งส�งผลต�อ Soft Power 
ของประเทศ



…สนับสนุนอุตสาหกรรมสร�างสรรค�ได�อย�างไร? 

ตอนที่ 1| อุตสาหกรรม
บริการโฆษณา

18 สิงหาคม 2565

ตอนที่ 2| อุตสาหกรรม
บริการสถาป�ตยกรรม

19 สิงหาคม 2565

ตอนที่ 3| อุตสาหกรรม
สินค�าแฟชั่น

24 สิงหาคม 2565

ตอนที่ 4|อุตสาหกรรม
บริการออกแบบ

26 สิงหาคม 2565
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แผนพัฒนาอุตสาหกรรม
บริการออกแบบ

สำนักงานส�งเสริมเศรษฐกิจสร�างสรรค� ร�วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
26 สิงหาคม 2565
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ทิศทาง

เป�าหมายแผนพัฒนา

ทิศทางโลก สถานะไทย

กรอบแนวคิด



ความสำคัญของอุตสาหกรรมบริการออกแบบของประเทศไทย
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1.7 พันล�านบาท

รายได�
ป� 2564

1.9 หม่ืนคน 

การจ�างงาน
ป� 2564

บริษัทออกแบบ
ป� 2564

~300 บริษัท



โลกใหม�หลังโควิด-19 ส�งผลกระทบต�ออุตสาหกรรมบริการออกแบบ
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คนเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช�เทคโนโลยี
ดิจิทัลมากข้ึน ทำงานจากที่บ�านมาก
ข้ึน คำนึงถึงการเว�นระยะห�าง หรือ 
การทำงานรูปแบบ Co-working 
Space

คนตื่นตัวด�านสิ่งแวดล�อมมากข้ึน เพราะ
สิ่งแวดล�อมส�งผลกระทบต�อสุขภาพ

คนตระหนักถึงความสำคัญของ
สุขภาพกายและใจมากข้ึน

เศรษฐกิจสีเขียว
(Green Economy)

เศรษฐกิจใส�ใจ
(Care Economy)
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เศรษฐกิจดิจิทัลส�งผลกระทบต�ออุตสาหกรรมบริการออกแบบ
AI ในงานออกแบบ

• เทคโนโลยี AI ช�วยหารูปแบบการออกแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Topology optimization)

ที่มา: airbus ที่มา: mylifeatspeed.com

การออกแบบโครงสร�างฉากก้ันบนเคร่ืองบิน AIRBUS 320 การออกแบบโครงสร�างรถแข�ง
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เศรษฐกิจใส�ใจส�งผลกระทบต�ออุตสาหกรรมบริการออกแบบ
ออกแบบสินค�าเพื่อสุขภาพ

• Design That Matter (DtM) ออกแบบเคร่ืองมือ
แพทย�เพื่อรักษาโรคภาวะตัวเหลือง (Jaundice)

ท่ีมา: Health Design Thinking Creating Products And Services For Better Health by Bon Ku, MD Ellen Lupton

• เก�าอ้ี ”การยศาสตร�” ที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร�–
Aeron ergonomic chair by Herman Miller

ท่ีมา: https://www.hermanmiller.com/en_eur/products/seating/office-
chairs/aeron-chairs/
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เศรษฐกิจสีเขียวส�งผลกระทบต�ออุตสาหกรรมบริการออกแบบ
กระแส ”ความย่ังยืนและใส�ใจสิ่งแวดล�อม” ในการออกแบบ

• ออกแบบถุงช็อปป�้งให�แปลงเป�นไม�แขวนเส้ือได�

ท่ีมา: Sustainable Hanger Bag by Radhika Seth

บริษัท Yanko Design

ท่ีมา: https://www.hermanmiller.com/en_eur/products/seating/office-chairs/aeron-chairs/

• เก�าอ้ี Aeron ผลิตจากขยะพลาสติกรีไซเคิลจากทะเล



สถานการณ�ธุรกิจบริการออกแบบ
ในโลกและประเทศไทย
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ตลาดบริการออกแบบของโลกมีแนวโน�มเติบโตสูงที่ 11% ต�อป�
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อเมริกา
เหนือ
35%

เอเชีย
แปซิฟิก

28%

อื่น ๆ
37%

ส�วนแบ�งตลาดบริการออกแบบท่ัวโลก 
ป� 2563

• ในป� 2564 ตลาดบริการออกแบบของโลกมีมูลค�า 1.3 แสนล�านเหรียญ
สหรัฐ ซึ่งลดลงจากเดิมในป� 2561 ที่มีมูลค�า 1.5 แสนล�านเหรียญสหรัฐ

• อุตสาหกรรมบริการออกแบบทั่วโลกมีแนวโน�มเติบโตสูง ด�วยอัตราการ
เติบโตเฉล่ียสะสม 11% ต�อป� ในป� 2565-2569

หมายเหตุ: * เฉพาะออกแบบภายใน ออกแบบกราฟิก ออกแบบเชิงอุตสาหกรรม และออกแบบแฟชั่น
ท่ีมา:  Specialized Design Services Global Market Report 2022

2564 2565               2566              2567             2568             2569

การคาดการณ�มูลค�าตลาดบริการออกแบบ* ทั่วโลก  
(พันล�านดอลลาร�สหรัฐ)

• ภูมิภาคอเมริกาเหนือ มีขนาดตลาดบริการออกแบบใหญ�ที่สุด
ในโลก โดยมีส�วนแบ�งตลาด 37% รองลงมาคือ เอเชียแปซิฟิก 
(28%) ในป� 2563

ท่ีมา:  Specialized Design Services Global Market Report 2022

CAGR 11%



รายได�ของธุรกิจบริการออกแบบของไทย <2 พันล�านบาทต�อป�

• รายได�ของธุรกจิบริการออกแบบของไทยประมาณ
เกือบ 2 พันล�านบาท และมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม 
16% ในช�วงก�อนโควิด-19 

• แนวโน�มของธุรกิจออกแบบของไทยน�าจะเติบโต
ต�อเน่ือง แม�ว�าจะปรับตัวลดลงในช�วงโควิด-19

ท่ีมา: คณะผู�วิจัย ประมวลผลจากข�อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค�า
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รายได�สถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการออกแบบ 
ป� 2560-2564



แรงงานในอุตสาหกรรมบริการออกแบบมีจำนวน 1.9 หมื่นคน 
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ท่ีมา: LFS Q3

• แรงงานในอุตสาหกรรมบริการออกแบบมีจำนวนประมาณ 1.9 
หม่ืนคน ในป� 2564

• ประมาณครึ่งหน่ึงมีอาชีพนักออกแบบกราฟิกและส่ือประสม
• แรงงานส�วนใหญ�อยู�ในวัยหนุ�มสาว และมีการศึกษาในระดับสูง

13หมายเหตุ: ข�อมูลแรงงานในไตรมาส 3 
ท่ีมา: คณะผู�วิจัย ประมวลผลจากข�อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห�งชาติ

เกือบ 70% อยู�ในวัยหนุ�ม
สาว 

(อายุ 25-34 ป�)

73% จบป.ตรีขึ้นไป

ป� 2564

แรงงานทั้งหมด แรงงานทั้งหมด

ท่ีมา:สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม
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จำนวนแรงงานในอุตสาหกรรมบริการออกแบบ

นักออกแบบกราฟิกและสื่อประสม นักออกแบบผลิตภัณฑ�และเครื่องแต�งกาย อื่นๆ

1.8

1.3

1.9

53% อาชีพนักออกแบบกราฟิก

43% อาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ�

4% อ่ืนๆ
อาชีพของแรงงาน
ที่จบ ป.ตรีข้ึนไป
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จำนวนรางวัลด�านการออกแบบของไทย

reddot iF pentawards

• แต�ยังเป�นรองหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
เช�น จีน ญ่ีปุ�น ไต�หวัน เกาหลีใต� และออสเตรเลีย

ท่ีมา: Reddot, iF, Pentawards Award รวบรวมโดยคณะผู�วิจัย

บริการออกแบบของไทยอยู�ใน
ระดับช้ันนำในอาเซียน

Pentawards 2007-2021

TOP 3
เขตเศรษฐกิจ/ประเทศ

ในเอเชียแปซิฟิก 20. ไทย

1. จีน 2. สหราชอาณาจักร

11. ออสเตรเลีย

17. ไต�หวัน

3. ญ่ีปุ�น

4.สหรัฐอเมริกา

16. เกาหลีใต�

7. รัสเซีย

13. แคนาดา

Red Dot Design Award 2011-2022  

TOP 3
เขตเศรษฐกิจ/ประเทศ

ในเอเชียแปซิฟิก 31. ไทย

2. จีน 3. สหรัฐอเมริกา

4. ไต�หวัน

20. ออสเตรเลีย

1. เยอรมนี

7. ญี่ปุ�น6. เกาหลีใต�

28. สิงคโปร�

16. รัสเซีย

25. แคนาดา

A’ Design Award  2010-2022

TOP 3
เขตเศรษฐกิจ/ประเทศ

ในเอเชียแปซิฟิก
38. ไทย

1. จีน 2. สหรัฐอเมริกา 3. ญี่ปุ�น

5. ฮ�องกง 7. ไต�หวัน 11. ออสเตรเลีย

21. สิงคโปร�

17. เกาหลีใต�

18. แคนาดา 19. รัสเซีย 20. อินเดยี



อุปสรรคในการเติบโตของอุตสาหกรรมบริการออกแบบของไทย
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• ตลาดงานออกแบบของไทยมีขนาดเล็ก 
• ผู�ผลิตของไทยส�วนหน่ึงเป�น OEM จึงไม�จำเป�นต�องออกแบบสินค�า
• ผู�ประกอบการไทยส�วนหน่ึงยังไม�เห็นคุณค�าของงานออกแบบ

• ภาครัฐยังมีความเข�าใจด�านการออกแบบที่จำกัด
• การกำหนด TOR ท่ีตายตัว ซึ่งไม�นำไปสู�ผลลัพธ�ของงานออกแบบท่ี
สามารถตอบโจทย�ได�จริง

• ธุรกิจออกแบบของไทยส�วนใหญ�มีขนาดเล็ก จึงมีข�อจำกัดด�านเงินทุน

• บัณฑิตจบใหม�ส�วนหนึ่งมีป�ญหาด�านคุณภาพ และขาดทักษะที่ตรงตามความ
ต�องการของตลาด

• การสนับสนุนของหน�วยงานภาครัฐขาดการบูรณาการและไม�ต�อเนื่อง



ตลาดงานออกแบบของไทยมีขนาดเล็ก 
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• สาเหตุของตลาดงานออกแบบของไทยมีขนาดเล็ก 
• ผู�ผลิตของไทยส�วนหนึ่งเป�น OEM จึงไม�มีความ

ต�องการออกแบบสินค�า
• ผู�ประกอบการไทยส�วนหนึ่งยังไม�เห็นคุณค�าของ

งานออกแบบ ในการช�วยเพิ่มมูลค�า

ตัวอย�างของงานออกแบบที่ช�วยเพ่ิมมูลค�าให�กับผลิตภัณฑ�

Banana Society
ของวิสาหกิจชุมชนกล�วยตากบุปผา 

จ. พิษณุโลก

ศูนย�หัตถกรรมกระจูดวรรณี 
จ.พัทลุง 

• ดังนั้น นักออกแบบของไทยจำเป�นต�องหา
ลูกค�าใหม�จากต�างประเทศ เพื่อขยายตลาด
• การได�รับรางวัลในระดับนานาชาติ จึงมี

ความสำคัญกับนักออกแบบรุ�นใหม� 
เพื่อให�เป�นที่รู�จักในวงกว�าง



ภาครัฐมีความเข�าใจเกี่ยวกับการออกแบบที่จำกัด 
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พยาบาลที่รายงานข�อมูล
คนไข�ให�แพทย�

• การกำหนด TOR ที่ตายตัว ทำให�ไม�นำไปสู�ผลลัพธ�ของงานออกแบบที่สามารถตอบโจทย�ได�จริง (solution-based)
• การออกแบบประสบการณ� (experience design) คือการสำรวจ (explore) และค�นพบ (discover) ส่ิงใหม� ๆ ซ่ึง

ในบางกรณี การค�นพบทางออก (solution) อาจไม�ตรงกับส่ิงที่กำหนดใน TOR

ตัวอย�างเช�น โรงพยาบาลแห�งหนึ่งต�องการออกแบบ
หน�วยฉุกเฉินให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน

ท่ีมา: KCT Academy Thailand
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ผู�ประกอบการส�วนใหญ�มีขนาดเล็ก จงึมีข�อจำกัดด�านเงินทุน

• ธุรกิจบริการออกแบบของไทยเกือบทั้งหมดเป�นสถาน
ประกอบการขนาดเล็ก 
• ข�อจำกัดด�านเงินทุน เป�นอุปสรรคในการขยายธุรกิจ การทำ

การตลาด และการประชาสัมพันธ�ให�เป�นท่ีรู�จักและได�รับการ
ยอมรับ

• ข�อจำกัดในการเข�าถงึเครื่องมือต�าง ๆ ท่ีมีราคาสูง เช�น 
โปรแกรมออกแบบ 3 มิติ และเครื่องพิมพ� 3 มิติสำหรับทำ
ต�นแบบ

หมายเหตุ: จำแนกจากวัตถุประสงค�ของธุรกิจท่ีจัดส�งงบการเงินรหัส 74109 (กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด�านอ่ืนๆซ่ึงมิได�จัดประเภทไว�ในท่ีอ่ืน) สถานประกอบการขนาดเล็กมีรายได�ต�อป� <50 ล�านบาท. ขนาดกลาง 50-300 ล�านบาท 
และขนาดใหญ� >300 ล�านบาท
ท่ีมา: คณะผู�วิจัย ประมวลผลข�อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค�า

ขนาด
กลาง
0.3%

ขนาดเล็ก
99.7%

จำนวนสถานประกอบการในป� 2563

~300



บัณฑิตจบใหม�ด�านออกแบบส�วนหนึ่งมีป�ญหาด�านคุณภาพ และขาด
ทักษะที่ตรงตามความต�องการของตลาด
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• บัณฑิตจบใหม�ด�านออกแบบส�วนหน่ึง มี

เงินเดือนต่ำกว�าค�าเฉลี่ย ซึ่งอาจสะท�อนถึง

ป�ญหาด�านคุณภาพ
• ผู�ประกอบการส�วนหน่ึงสะท�อนว�า บัณฑิตจบ

ใหม�ขาดความเข�าใจในการออกแบบที่
สามารถนำไปใช�ได�จริงในเชิงอุตสาหกรรม

19
หมายเหตุ: หลักสูตรออกแบบ ครอบคลุมถึง หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ� ออกแบบเชิงอุตสาหกรรม ออกแบบบรรจุภัณฑ� ออกแบบนิเทศศิลป� 

ท่ีมา:สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม
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รายได�มัธยฐานต�อเดือนของบัณฑิตจบใหม� จำแนกตาม
ประเภทมหาวิทยาลัย

เอกชน อ่ืน ๆ ราชภัฏ ราชมงคล วิจัย รวม



หลักสูตรออกแบบที่สอนต�างกัน ส�งผลต�อทักษะของบัณฑิต
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• ความทันสมัยของวิชาที่เก่ียวกับการออกแบบ
• หลักสูตร A มีวิชาที่ทันสมัย ทำให�บัณฑิตมีทักษะที่ทันต�อการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและสังคม เช�น 
• Introduction to Design Culture and Trend
• User Experience and Universal Design
• Social Engagement and Product Design

• การเรียนด�วยภาคปฏิบัติเป�นจำนวนมาก
• หลักสูตร A มีหน�วยกิตกว�าคร่ึงหนึ่งอยู�ในรูปแบบ studio-based 

course ซ่ึงเป�นการเรียนในรูปแบบภาคปฏิบัติที่ทำให�บัณฑิตได�
ประสบการณ�ใกล�เคียงกับการทำงานจริง และยังมุ�งเน�นการสอนวิชา
ที่เกี่ยวข�องกับการออกแบบเป�นหลัก 

หมายเหตุ: หลักสูตร A และ B มีจำนวนหน�วยกิตท่ีใกล�เคียงกัน
ท่ีมา: สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม

การเปรียบเทียบรายได�ของบัณฑิตใหม�
ที่จบหลักสูตรการออกแบบ

A
2.5

หม่ืนบาท/เดือน

B 1.2
หม่ืนบาท/เดือน



ทักษะที่นายจ�างต�องการ นอกจากทักษะวิชาชีพเฉพาะ…

21ที่มา: คณะผู�วิจัย ประมวลผลจากข�อมูลขนาดใหญ�ในเว็บไซต�หางาน 13 แหล�ง จำนวน 561,888 ตำแหน�งงาน ในช�วง 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2563
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การสนับสนุนของหน�วยงานภาครัฐขาดการบูรณาการและไม�ต�อเนื่อง

22

• การสนับสนุนของภาครัฐมีความซ้ำซ�อน ไม�ต�อเน่ือง มีลักษณะเป�นรายโครงการ
• ขาดการบูรณาการระหว�างหน�วยงาน 
• ขาดกลไกในการติดตามและประเมินผลการดำเนินการส�งเสริมอย�างจริงจังและต�อเน่ือง 

กระบวนการออกแบบ กระบวนการผลิต
กระบวนการจำหน�าย

สินค�า /บริการ
- ให�บริการข�อมูลด�านการออกแบบ
- แพลตฟอร�มรวบรวมรายช่ือนักออกแบบ

- พัฒนาภาพลักษณ�ของประเทศด�านการออกแบบ

- ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ�
- พัฒนาและออกแบบสินค�า

- พัฒนาแบรนด�และวางแผนทางการตลาด
- งานแสดงสินค�าทั้งในและต�างประเทศ
- สนับสนุนค�าใช�จ�ายในการออกงานแสดงสินค�า

- ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ� - สนับสนุนค�าใช�จ�ายในการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ�

- คุ�มครองทรัพย�สินทางป�ญญา

หน�วยงาน



แนวปฏิบัติที่ดีในต�างประเทศ
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1. GOOD DESIGN AWARD

• การประกวดจัดขึ้นทุกป� โดยให�
ความสำคัญกับการออกแบบและ
ฟังก�ช่ันของการออกแบบ

• สินค�าที่ชนะการประกวดได�รับการ
ประชาสัมพันธ�ในงาน Good Design 
Exhibition และในร�าน Good Design 
Store ที่ฮ�องกงกับกรุงเทพ และสามารถ
ใช�ตรา G-Mark

ญี่ปุ�น: Japan Institute of Design Promotion

2. การส�งเสริมเยาวชนและ
นักศึกษา

• Good Award Design Internship เป�น
โครงการฝ�กงานให�นักศึกษาด�านการ
ออกแบบ 100 คน มาร�วมจัดงาน Good 
Design Award เพ่ือสร�างแรงบันดาลใจ
ในการออกแบบ 

• งาน Tokyo Midtown Design Hub 
Kids Week ซ่ึงจัดขึ้นทุกป� จะมีเวิร�คช็อพ
การออกแบบให�เยาวชนได�เข�าร�วม

3. Design Resource 
Development Center

• Design Resource Development Center เป�นแหล�ง
เรียนรู�เพ่ือพัฒนาทักษะของนักออกแบบ เช�น การอออก
แบบ และการบริหารจัดการด�านการออกแบบ

• ศูนย�ออกแบบในภูมิภาคต�าง ๆ เช�น Osaka Design 
Center และ Design Center of Toyama ช�วย
ส�งเสริมการออกแบบให�แก�บริษัทท�องถิ่น โดยให�
คำปรึกษาและความช�วยเหลือในการหานักออกแบบ 
จนกระทั่ง การนำสินค�าไปขาย



แนวปฏิบัติที่ดีในต�างประเทศ
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1.การจัดทำรายการสารคดี
เก่ียวกับการออกแบบ

เกาหลีใต�

2. หน�วยงานส�งเสริม
อุตสาหกรรมออกแบบ (KIDP)

• KIDP (Korea Institute of Design 
Promotion) เป�นหน�วยงานหลักที่ส�งเสริม
อุตสาหกรรมออกแบบ

• ก�อต้ัง Korea Design Center ซึ่งให�บริการ
ต�างๆ เช�น Design New Technology 
Center, Design Information Center, 
Startup Incubator, Design Workshop
และ Exhibition Gallery

3. การหาตลาดต�างชาติให�กับนักออกแบบ
ในประเทศ

• หาตลาดต�างประเทศให�นักออกแบบใน
ประเทศ เช�น การหาตลาดในจีนผ�าน KIDP 
China ของเกาหลีใต� โดยการส�งเสริม
กิจกรรมต�าง ๆ เช�น การสร�างเครือข�าย
ร�วมกบั รัฐบาลจีน นักออกแบบชาวจีน และ
สถานการศึกษา

• ในช�วงป� 1990 เริ่มจัดทำรายการโทรทัศน�
เกี่ยวกับสารคดีด�านการออกแบบ เพ่ือให�
ประชาชนเข�าใจถึงความสำคัญของการ
ออกแบบ เช�น 
• “Winning by Design” โดย Korea 

Broadcasting System (KBS)
• “Why Design” โดย Moonhwa

Broadcasting System (MBC)
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รายได�ของธุรกิจออกแบบ (Baseline case)

รายได�ธุรกิของบริการออกแบบ ประมาณการรายได�ธุรกิจบริการออกแบบ

อัตราการเติบโต

วิสัยทัศน�และเป�าหมาย
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการออกแบบของไทย

“อุตสาหกรรมบริการออกแบบของไทยมุ�งสร�าง
คุณค�าทางเศรษฐกิจและใส�ใจสิ่งแวดล�อม”

• รายได�เพิ่มข้ึนเฉลี่ยต�อป� 10%

เป�าหมาย 
(ป� 2566-2570) 

วสัิยทัศน� 
(ป� 2566-2570) 

CAGR 5 %



รายได�เพิ่มขึ้นเฉล่ียต�อป� 10%

พัฒนาบุคลากร ขยายตลาดทั้งในประเทศและต�างประเทศ

ผลลัพธ�
สำคัญ

อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม
ของรายได�เพิ่มข้ึน 10% ต�อป�

(~5% ในป� 2564)

สัดส�วนของหลักสูตร
ด�านออกแบบที่บัณฑิตมี
รายได�มัธยฐานเฉลี่ย

อย�างน�อย 1.5 หมื่นบาท
เพิ่มข้ึนเป�น 80% ภายใน

ป� 2570
(68% ป� 60-63)

แผน

สร�างแบรนด�ประเทศด�านออกแบบ

อันดับของประเทศไทยในเวทีประกวดการ
ออกแบบที่สำคัญดีข้ึนอย�างน�อย 10

อันดับ ในป� 2570
• A’ Design Award 2010-2022 อันดับที่ 38
• Red Dot Design Award 2011-2022 

อันดับที่ 31
• Pentawards 2007-2021 อันดับที่ 20



27

แนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมบริการออกแบบของไทย
แผนดำเนินการ พัฒนาบุคลากร ขยายตลาดในประเทศ และต�างประเทศ สร�างภาพลักษณ�

1 ป�
(ดำเนินการต�อเนื่อง

ตลอด 5 ป�)

• ส�งเสริมเยาวชนโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู�

• สนับสนุนการเข�าถึงแหล�งความรู�ระดับโลก
• ส�งเสริมการใช�เทคโนโลยีดิจิทัล
• อำนวยความสะดวกด�านโครงสร�าง

พ้ืนฐานที่จำเป�นสำหรับนักออกแบบ

• เผยแพร�กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จใน
การใช�งานออกแบบเพ่ือเพ่ิมมูลค�า
• จัดทำโปรแกรมต�นแบบเพ่ือสร�างความ

ตระหนักถึงประโยชน�ของงานออกแบบ
• ให�แรงจูงใจ เช�น เงินอุดหนุน หรือการ

ลดหย�อนภาษี แก�ผู�ประกอบการ โดยเฉพาะ 
SMEs ในการจ�างนักออกแบบ

3 ป� • สร�างความเข�าใจแก�ภาครัฐในการจ�างงาน
ออกแบบ โดยเฉพาะการออกแบบบริการ
• ส�งเสริมผู�ประกอบการที่มีศักยภาพออก

ตลาดต�างประเทศ

• สนับสนุนนกัออกแบบไทยในการ
ประกวดเวทีนานาชาติ เพ่ือให�เป�น
ที่รู�จักในต�างประเทศ
• ให�เงินสนับสนุนแก�บริษัทที่ได�รับ

รางวัลที่ได�รับการยอมรับในเวที
ระดับโลก

5 ป� • ปรับปรุงหลักสูตรให�ทันสมัยและสอนทักษะที่
ตลาดต�องการ 

• ปรับโครงสร�างองค�กรส�งเสริมบริการ
ออกแบบของไทยให�เป�นเอกภาพ



พัฒนาบุคลากร

1) ส�งเสริมเยาวชนโดยจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู�

CEA + สมาคมที่เก่ียวข�อง เยาวชนที่สมัครเข�าร�วมโครงการมีจำนวนมากข้ึน X% ต�อป� 
28

TCDC เชียงใหม� Workshop @ Ars D-Sine

ที่มา: https://designhub.jp/en/exhibitions/7559/

Tokyo Midtown Design Hub Kids Workshop 

ที่มา: https://www.facebook.com/Keawkeaw



• สนับสนุนให�เด็กไทยมีโอกาสได�ทุนไปเรียนต�อ/
ฝ�กอบรม/เข�าร�วมงานสัมมนาในต�างประเทศ

กระทรวง อว. + CEA
• จำนวนเด็กไทยที่ได�ทุนเพิ่มข้ึน x% ทุกป�
• จำนวนผู�เข�าร�วม workshop ใหม�และที่กลับเข�ามาเข�าร�วมอย�าง

ต�อเนื่องเพิ่มข้ึน X% 29

2) สนับสนุนการเข�าถึงแหล�งความรู�ระดับโลก

Design Singapore Scholarship
มอบทุนการศึกษาให�เยาวชนสิงคโปร�ได�

ศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งในและต�างประเทศ 
ในสาขาวิชา เช�น การออกแบบ 
สถาป�ตยกรรม และการโฆษณา

• สนับสนุนการจัด Workshop/Seminar โดยเชิญ
บุคคลในวงการออกแบบระดับโลกมาพูดในไทย

พัฒนาบุคลากร



3) ส�งเสริมการใช�เทคโนโลยีดิจิทัล

• ให�เงินสนับสนุนในการใช�เทคโนโลยีดิจิทัล ในรูปแบบ
ร�วมจ�าย (cost- sharing) กับภาคเอกชน

• เป�นการขยายผลต�อจากโครงการ DEPA 
Digital Transformation Fund

DEPA ?

• จำนวนบริษัทที่เข�าร�วมโครงการ x ราย
• ผลิตภาพของบริษัทที่ร�วมโครงการเพิ่มข้ึน x%

30

• รวบรวมข�อมูลที่ทันสมัยและเผยแพร�
ประชาสัมพันธ�เก่ียวกับมาตรการส�งเสริม
การใช�เทคโนโลยีดิจิทัลของหน�วยงานรัฐที่
เก่ียวข�อง เช�น DEPA และ BOI

CEA +สมาคมที่เก่ียวข�อง

บริษัทออกแบบมีการใช�เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มข้ึน x%

พัฒนาบุคลากร



• มุ�งเน�นการสอนเชิงปฏิบัติ และให�อาจารย�ท่ีปฏิบัติงานจริงได�เข�าไปสอน 
• ให�ผู�ประกอบการมีส�วนร�วมในการจัดทำหลักสูตรมากข้ึน 
• เชื่อมโยงกับภาครัฐและภาคเอกชนในการทำผลงานหรือฝ�กอบรม
• เน�นสอนทักษะดิจิทัล และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ
• เป�ดโอกาสให�นักศึกษามีโอกาสฝ�กงานตั้งแต�ในช�วงป�แรกๆ และให�นับเป�นเครดิตได�
• ควบคุมคุณภาพการฝ�กงาน

4) ปรับปรุงการเรียนการสอนในหลักสูตรออกแบบ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่
บัณฑิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ต่ำ

กระทรวง อว. + สถาบันการศึกษา รายได�เฉลี่ยของบัณฑิตจบใหม�เพิ่มข้ึน x%
31

พัฒนาบุคลากร
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บริการให�คำปรึกษาแก�นักออกแบบในด�านต�าง ๆ 
อย�างเป�นประจำ เช�น การทำธุรกิจ การทำสัญญา
จ�าง การกำหนดราคาชิ้นงาน การหาวัสดุ การหา
ตลาด หรือกระบวนการออกแบบ

บริการอำนวยความสะดวกด�านเทคโนโลยี 
เคร่ืองมือต�าง ๆ ที่จำเป�นต�อกระบวนการ
ออกแบบ เช�น 3D Printer, Digital 
Photography Studio, และ 3D 
measuring machines

(5) อำนวยความสะดวกด�านโครงสร�างพ้ืนฐานที่จำเป�นสำหรับนักออกแบบ

CEA จำนวนผู�ใช�บริการใหม�และที่กลับมาซ้ำเพิ่มขึ้น

พัฒนาบุคลากร

กิจกรรมสำคัญใน 
Resource 

Center



ขยายตลาดทั้งในประเทศและต�างประเทศ
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1) จัดทำโปรแกรมต�นแบบ (use case) เพ่ือสร�าง
ความตระหนักแก�ผู�ประกอบการในประเทศ 
เก่ียวกับประโยชน�ของการออกแบบเพ่ือเพ่ิมมูลค�า

จำนวนผู�ประกอบการที่เข�าร�วมและรายได�ที่เพิ่มข้ึน x%
CEA + สมาคมที่เก่ียวข�อง เช�น โฆษณา 
และออกแบบ

2) จัดทำสารคดีเก่ียวกับคุณค�าของการ
ออกแบบ และเผยแพร�กรณีศึกษาที่ประสบ
ความสำเร็จในการใช�งานออกแบบเพ่ือเพ่ิมมูลค�า

Banana Society
ของวิสาหกิจชุมชนกล�วยตากบุปผา จ. พิษณุโลก

ทีม่า: www.pastelcreative-x8.com

http://www.pastelcreative-x8.com/


ขยายตลาดทั้งในประเทศและต�างประเทศ
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Design Council UK 
"
บริษัทขนาดเลก็และกลางให้ใช้การออกแบบในการพฒันา

ธรุกิจ ผา่นการจดั 

Peer
โครงการ 

สามารถเป็นสมาชิกกลุม่ 
เป็นโอกาสในการให้ธรุกิจสามารถเตบิโตได้

• นโยบายเครดิตภาษีเพื่อสนับสนุนให�เกิดอุปสงค�ในการออกแบบ
• บริษัทที่มีรายได�อย�างน�อย 1.5 แสนเหรียญแคนาดา และจ�างนักออกแบบภายในบริษัท/ นอกบริษัทที่มี

ใบอนุญาตจากรัฐบาล จะสามารถขอเครดิตภาษีเพื่อหักค�าใช�จ�ายได�

จำนวนผู�ประกอบการที่เข�าร�วมและรายได�ที่เพิ่มข้ึนCEA/กระทรวงการคลัง/BOI?

ตัวอย�างในต�างประเทศ: รัฐคิวเบค ของแคนาดา 

(3) ให�แรงจูงใจแก� SMEs ในการจ�างนักออกแบบ เช�น เงินอุดหนุน หรือ
การลดหย�อนภาษี
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(4) สร�างความเข�าใจแก�ภาครัฐในการจ�างงานออกแบบ 
โดยเฉพาะการออกแบบบริการ โดยการปรับปรุงการจัดจ�างงาน
ออกแบบของภาครัฐ
• ปรับปรุง TOR ไม�ให�ตายตัวมากเกินไป โดยเน�นผลลัพธ� มากกว�ากระบวนการ
• TOR ควรเป�น Solution Based เพื่อให�เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด และ

สามารถค�นหาวิธีการแก�ป�ญหา (Solution) ท่ีดีท่ีสุด

จำนวนข�อร�องเรียนลดลงCEA + กรมบัญชีกลาง

ขยายตลาดทั้งในประเทศและต�างประเทศ



ขยายตลาดทั้งในประเทศและต�างประเทศ

(5) ส�งเสริมผู�ประกอบการ
ที่มีศักยภาพออกตลาด
ต�างประเทศ

DITP?

• จำนวนผู�ประกอบการที่เข�าร�วม 
และรายได�ที่เพิ่มข้ึน x%

36
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• (6) ปรับโครงสร�างองค�กรส�งเสริมบริการออกแบบของไทยให�เป�นเอกภาพ
กำหนดกลไกในการประสานงานกัน หรือเอื้อต�อการส�งเสริมผู�ประกอบการใน
ลักษณะที่หนุนเสริมกัน 
• พบปะกันอย�างสม่ำเสมอร�วมกับภาคเอกชนเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน 
• จัดทำแพลตฟอร�มกลางในการสนับสนุนข�อมูลเกี่ยวกับมาตรการส�งเสริมผู�ประกอบการ

ขยายตลาดทั้งในประเทศและต�างประเทศ

หน�วยงานที่เก่ียวข�อง การร�องเรียนจากผู�ประกอบการลดลง  x%



สร�างแบรนด�ประเทศด�านงานออกแบบ
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• (1) ส�งเสริมนักออกแบบรุ�นใหม�ในการ
ประกวดแข�งขันในประเทศ ต�อยอดจนขายได�
จริง และเติบโตในตลาดต�างประเทศ

• จำนวนผู�ประกอบการที่ได�รับรางวัลจากการประกวดที่เป�นที่ยอมรับในระดับสากล
• อันดับของประเทศไทยสูงข้ึนCEA + DITP

• (2) ให�แรงจูงใจ เช�น เงินสนับสนุน หรือการ
ลดหย�อนภาษี แก�ผู�ประกอบการที่ชนะการ
ประกวดแข�งขันการออกแบบในต�างประเทศ 
ในเวทีที่ได�รับการยอมรับในระดับสากล เช�น 
Reddot Award และ iF Design Award
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หากมีข�อเสนอแนะหรือข�อคิดเห็น…

Tel: 02 718 5460 ext 420 

E-mail: 
saowaruj@tdri.or.th
naparit@tdri.or.th

ทีมนโยบายนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน TDRI


