


Design Incubation 
โครงการ “Design Incubation” เป็นโครงการเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการออกแบบเพื่อธุรกิจและ
ทักษะความสามารถในการดําเนินธุรกิจด้านการให้บริการด้านการออกแบบ ให้แก่นักออกแบบ โดยผ่านการฝึก
อบรมในด้านการบริหารโครงการออกแบบเพื่อธุกิจ ในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านการทํางานจริงกับผู้ประกอบการ 
และหัวหน้านักออกแบบ (Design Director) ตลอดจนเพื่อสร้างเครือขา่ย และฐานข้อมูลนักออกแบบ ท่ีมีความ
พร้อมในการให้บริการด้านการออกแบบเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ นอกจากนั้น โครงการ “Design Incubation” ยังมีเป้าหมายเพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอ
บการธุรกิจ เกิดความเข้าใจและสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเพื่อพัฒนาธุรกิจโดยการใช้
บริการ จากภาคออกแบบ ละลงทุนในด้านการออกแบบ เพื่อเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือสร้างคุณค่าในสินค้าและ
บริการของตน 
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วัตถปุระสงค์โครงการ 

(1) เพิ่มศกัยภายด้านการรออกแบบเพื่อธุรกิจ 
ให้แก่นักออกแบบ โดยผา่นการฝึกอบรมและการเรียนรู้ผา่นการทํางานจริงกับผู้ประกอบการ และ หัวหน้า  
นักออกแบบ (Design Director) 

(2) สรา้งเครอืข่ายและฐานข้อมูลนักออกแบบ  
ท่ีมีความพร้อมในการให้บริการด้านการออกแบบเพื่อธุรกิจ SMEs ของสํานักงานสง่เสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) 

(3) สง่เสรมิและสนับสนุนใหผู้ป้ระกอบการ  
เกิดความเข้าใจและใช้ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเพื่อพัฒนาธุรกิจ โดยใช้บริการ/ลงทุนในด้านการ 
ออกแบบ เพื่อเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือสร้างคุณค่าในสินค้าและบริการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. นักออกแบบไทย 

มีประสบการณ์การให้บริการการออกแบบประมาณ 3 ปี ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบ  
บรรจุภัณฑ์ การออกแบบเรขศิลป์ การออกแบบอัตลักษณ ์และสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2. ผูป้ระกอบการ SME  
วิสาหกิจเริ่มต้น และผู้ประกอบการใหม ่

กระบวนการของโครงการ
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ข้อมูลเชิงสถิติ 

สว่นที ่1 กิจกรรมเผยแพรอ่งค์ความรู ้

กิจกรรมบรรยายในหวัข้อ Design Brief ครัง้ที ่1 
วันที ่1 ธันวาคม 2561 
ผู้เข้ารว่มท้ังหมด 36 คน 
แบง่เป็น นักออกแบบ 20 ราย และ ผู้ประกอบการ 16 คน (13 ธุรกิจ) 

กิจกรรมสมัมนาเชิงปฏิบติัการ Design Brief ครัง้ที ่1     
วันที ่10 มกราคม 2562 
ผู้เข้ารว่มท้ังหมด 19 คน   
แบง่เป็น นักออกแบบ 13 ราย และ ผู้ประกอบการ 6 คน (4 ธุรกิจ) 

กิจกรรมบรรยายในหวัข้อ Design Brief ครัง้ที ่2 
วันที ่30 มนีาคม 2562 
ผู้เข้ารว่มท้ังหมด 38 คน 
แบง่เป็น นักออกแบบ 29 ราย และ ผู้ประกอบการ 9 คน 

กิจกรรมสมัมนาเชิงปฏิบติัการ Design Brief ครัง้ที ่2     
วันที ่25 เมษายน 2562 
ผู้เข้ารว่มท้ังหมด 23 คน   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สว่นที ่2 กิจกรรมการบม่เพาะกลุ่มนักออกแบบ Design Service  
ผา่นการจ้างงานจรงิจากผูป้ระกอบการ SME วิสาหกิจเริม่ต้น และผูป้ระกอบการใหม ่

จํานวนผูส้มัครทีผ่า่นการคัดเลือก  (แบง่ประเภทตามลักษณะงานออกแบบ) 
ครั้งท่ี 1 :  ธันวาคม 2561  
สัมภาษณ์นักออกแบบ 10 ราย แบง่เป็น  

ครั้งท่ี 2 : เมษายน 2562  
สัมภาษณ์นักออกแบบ 6 ราย แบง่เป็น 

จํานวนผูส้มัครทีม่กีารลงนามทําสญัญาจัดจ้าง 
เกิดการจับคู่นักออกแบบ - ผู้ประกอบการ 6 คู่ (กิจการ) แบง่เป็น 

งานออกแบบเรขศลิป์ (Graphic Design) จํานวน 7 คน

งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packgaing Design) จํานวน 1 คน

งานออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) จํานวน 2 คน

งานออกแบบเรขศลิป์ (Graphic Design) จํานวน 4 คน

งานออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) จํานวน 2 คน

งานออกแบบเรขศลิป์ (Graphic Design) จํานวน 3 กิจการ

งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packgaing Design) จํานวน 2 กิจการ

งานออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) จํานวน 1 กิจการ
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นักออกแบบท่ีผา่นการคัดเลือก
การลงนามทําสัญญาจัดจ้างคู่นักออกแบบ-ผู้ประกอบการ



รายชื่อผูเ้ข้ารว่มโครงการทีม่กีารลงนามทําสญัญาจัดจ้าง 

โครงการที ่1 
โครงการออกแบบหอ้งนWาพกพาสาํหรบัแมว   |   บรษัิท ซ.ี เค. วู้ด จํากัด 

รายละเอยีดงานออกแบบ 
งานออกแบบโครงสร้างกล่องกระดาษลูกฟูกสําหรับใช้เป็นห้องน\าแมว  
สรุปงานออกแบบสุดท้าย 2 แนวทาง : ห้องน\าแมวสีฟ้าและสีชมพ ูในชื่อผลิตภัณฑ์ LaLa’s Tails 

สถานะงานออกแบบ 
ปิดโครงการวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2562 

    

    

ผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) คุณเจษฎา ดีทายาท

หวัหน้านักออกแบบ (Design Director) คุณพงศธร ละเอียดอ่อน

นักออกแบบ (Young Designer) คุณศานต์กมล ชัยภิญโญภาพ
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โครงการที ่2  
โครงการออกแบบผา้ใบกันแดดออกสนาม  |   บรษัิท เทรคก้ิงไทย จํากัด 

รายละเอยีดงานออกแบบ 
งานออกแบบการใช้งานทาร์ป (Tarp) และรูปแบบการพกพาสําหรับการท่องเท่ียวแบบครอบครัว 
• สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาแนวทางการออกแบบ 
• ทดลองวาดแบบและขึ้นรูปตัวอยา่งด้วยวัสดุจริงกับโรงงาน 
• ทดสอบการใช้งานในสถานท่ีจริงรว่มกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

สถานะงานออกแบบ 
ปิดโครงการวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 

   

    

ผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) คุณนิพัทธ์พงษ์ ชวนชื่น

หวัหน้านักออกแบบ (Design Director) คุณพงศธร ละเอียดอ่อน

นักออกแบบ (Young Designer) คุณวิศรุต ทวีวรสุวรรณ

�6



โครงการที ่3 
โครงการออกแบบถังนWามัน |   บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจํากัด (มหาชน) 

รายละเอยีดงานออกแบบ 
งานออกแบบถังน\ามันสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มเกษตกร 
• สัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายและแนวทางการออกแบบ 

สถานะงานออกแบบ 
ปิดโครงการวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562  (ผู้ประกอบการแจ้งชะลอโครงการ) 

   

  

ผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) คุณนิพัทธ์พงษ์ ชวนชื่น

หวัหน้านักออกแบบ (Design Director) คุณพงศธร ละเอียดอ่อน

นักออกแบบ (Young Designer) คุณวิศรุต ทวีวรสุวรรณ
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โครงการที ่4  
โครงการออกแบบเฟอรนิ์เจอรไ์ม้สกั   |   Teak Furniture 

รายละเอยีดงานออกแบบ 
งานออกแบบออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากรากไม้สัก โดยเน้นอัตลักษณ์รูปทรงของรากไม้สักท่ีแตกต่างกัน 
• ออกแบบทิศทางการสื่อสารแบรนด์ผา่นสื่อวีดีทัศน ์
• เยี่ยมชมและประชุมท่ีโรงงานไม้สัก จังหวัดแพร ่เพื่อสรุปกระบวนการผลิตและเทคนิคท่ีนา่สนใจ 
• พัฒนาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากไม้สัก  

สรุปงานออกแบบสุดท้าย 3 ทิศทาง ประกอบด้วยเฟอร์นิเจอร ์5 รูปแบบ 

สถานะงานออกแบบ 
ปิดโครงการวันท่ี 3 กันยายน 2562 

   

  

ผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) คุณพลภัทร นวลนิ่ม

หวัหน้านักออกแบบ (Design Director) คุณพงศธร ละเอียดอ่อน

นักออกแบบ (Young Designer) คุณปวริศา อ่วมคง
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โครงการที ่5  
โครงการออกแบบกระเป๋าผา้จากเสื้อผา้เหลือใช้  |   Dress the Dream x Wichulada 

รายละเอยีดงานออกแบบ 
งานออกแบบกระเป๋าผ้าจากเสื้อผ้าเหลือใช ้
• สื่อวีดีทัศน์ความเป็นมาของผลงานออกแบบ 
• ขึ้นรูปต้นแบบกระเป๋าจากเสื้อผ้าเหลือใช้ 

สรุปงานออกแบบสุดท้าย กระเป๋าผ้าตัดเย็บด้วยผ้าเหลือใช้คละสีและลวดลายจํานวน 15 แบบ 

สถานะงานออกแบบ 
ปิดโครงการวันท่ี 30 สิงหาคม 2562 

 

  

  

ผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) คุณเอกภพ รุจิระประภาส

หวัหน้านักออกแบบ (Design Director) คุณพงศธร ละเอียดอ่อน

นักออกแบบ (Young Designer) คุณวิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์

�9



โครงการที ่6  
โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์บาํรุงผวิหน้า |  บรษัิท โอโอทร ีบวิตีเ้ซน็เตอร ์

รายละเอยีดงานออกแบบ 
งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าเฉพาะบุคคล (Personalize skincare)  
• แนวทางการออกแบบชื่อแบรนด์ ONLY YOU 
• ออกแบบตราอัตลักษณ์ (Logo) 
• ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

สถานะงานออกแบบ 
ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2562 โครงการอยูร่ะหว่างดําเนินการ 

         

       

ผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) คุณเอกภพ รุจิระประภาส

หวัหน้านักออกแบบ (Design Director) คุณพงศธร ละเอียดอ่อน

นักออกแบบ (Young Designer) คุณวิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์
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ข้อมูลเชิงคณุภาพ 

ปัญหาและอุปสรรคทีพ่บ 

สว่นที ่1 กิจกรรมเผยแพรอ่งค์ความรู ้

1. ผู้ประกอบการบางสว่นยกเลิกการเข้ารว่ม เนื่องจากติดภารกิจด่วนในวันจัดกิจกรรม ทําให้บางกลุ่มไมม่ี 
Design Brief จากผู้ประกอบการซึ่งจะใช้เป็นโจทย์หลักในกิจกรรม ทําให้ต้องสมมติโจทย์ขึ้นมาหรือใช้
โจทย์จาก Design Director นั่งตามกลุ่มให้โจทย์แทนผู้ประกอบการ 

สว่นที ่2 กิจกรรมการบม่เพาะกลุ่มนักออกแบบผา่นการจ้างงานจรงิจากผูป้ระกอบการ 
1. ผู้ประกอบการบางสว่นมองว่าค่าตอบแทนนักออกแบบมีมูลค่าสูง ทําให้ไมเ่กิดการจ้างงานจริง ท้ังท่ีค่า

ตอบแทนงานออกแบบ ถูกคิดและพิจารณาเพื่อเป็นเรทเฉพาะโครงการนี้โดย Design Director ซึ่งเป็นตัว
แทนสมาคมออกแบบ 3 สาขาในโครงการ 

2. ผู้ประกอบการเข้ารว่มกิจกรรมบรรยายฯ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เป็นผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเดิมท่ี
ติดตามกิจกรรมต่างๆ ของ CEA อยูแ่ล้ว ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมแต่ไมต้่องการจ้างงาน 
ออกแบบ หรือยังไมพ่ร้อมด้านงบประมาณ ทําให้ต้องรับสมัครผู้ประกอบการเพิ่ม ประกอบกับไมม่ีกลุ่มผู้
เข้ารว่มท่ีมาจากชอ่งทางใหม ่

3. การระบุข้อตกลงในสัญญาล่วงหน้าหลายครั้งไมส่ัมพันธ์กับกระบวนการทํางาน และปัญหาท่ีพบระหว่าง 
การดําเนินงานออกแบบจริง เชน่ การชะลองานจากผู้ประกอบการ หรือการสง่มอบงานล่าช้าจากฝั่ งนัก
ออกแบบ 

4. ชอ่งทางการสื่อสารระหว่างผู้เก่ียวข้องทุกภาคสว่นผา่น LINE เป็นชอ่งทางท่ีทําให้เกิดความผิดพลาด
ในการสื่อสารในการทํางานได้ง่าย เชน่ การยกเลิกนัดหมายท่ีแจ้งผู้ท่ีเก่ียวข้องไมค่รบถ้วน, การสง่ไฟล์
งานท่ีไมส่ามารถรวบรวมและจัดการได้อยา่งเป็นระเบียบ ไฟล์มีการหมดอายุ  

ปัจจัยสนับสนุนความสาํเรจ็ของโครงการ 

1. การประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มท่ีกว้างขวางขึ้น 

2. ความนา่สนใจของเนื้อหาและชว่งวัน-เวลาเข้ารว่มกิจกรรม 

3. ความเอาใจใสข่อง Design Directors ในการให้คําปรึกษาทํางานรว่มกับนักออกแบบและผู้ประกอบการ 

4. ความสามารถของ Design Directors ในการเจรจา Design Brief งบประมาณ และขอบเขตการดําเนิน
งานในการจ้างงานรายคู่ในแต่ละสาขา 

5. การคัดเลือก Young Designer ท่ีมีความสามารถเหมาะสมกับงาน 

6. การจัดสรรตารางเวลาการทํางานของผู้เก่ียวข้องทุกภาคสว่นท่ียืดหยุน่ สัมพันธ์กับกระบวนการทํางาน 
ออกแบบจริงและเวลาท่ีระบุสัญญาจัดจ้าง  
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ข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะ 

1. พัฒนาให้วิธีการสอนหรือเนื้อหาในกิจกรรมอบรมเสวนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ เปิดกว้างให้ผู้ประกอบ 
การเข้ารว่มได้โดยไมส่ง่ผลกระทบต่อภาพรวมหลักของกิจกรรม เพื่อให้หากมีจํานวนผู้เข้ารว่มจํานวนน้อย 
กิจกรรมยังคงสามารถดําเนินไปได้ 

2. กระตุ้นผู้ประกอบการให้เข้ารว่มโครงการด้วยผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการเข้ารว่มโครงการ เชน่  
สิทธิ์และพื้นท่ีขายชอ่งทางค้าปลีก ฯลฯ 

3. พัฒนารูปแบบให้โครงการมีการพัฒนานักออกแบบ (Design Service) เป็นหลัก และเปิดรับผู้ประกอบ 
การท่ีมีความพร้อมจ้างงานจริง เพื่อแก้ปัญหาผู้ประกอบการเข้ารว่มโครงการ SME ซึ่งมีข้อจํากัดหลาก
หลายด้าน โดยเฉพาะงบประมาณการจัดจ้าง 

4. โครงการ Design Incubation สามารถพัฒนานักออกแบบ (Supply) ให้ได้จํานวนตาม KPI ได้ต่อเมื่อมีผู้
ประกอบการ (Demand) ท่ีมีจํานวนและมีความพร้อมด้านงบประมาณ ซึ่งความรว่มมือระหว่างหนว่ยงาน
เป็นทางเลือกท่ีดีในการสนับสนุน/แชร์ Demand และ Supply เพื่อให้มีการแชร์ KPI ระหว่างกัน    

5. ปรับชอ่งทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการ นักออกแบบ เจ้าหน้าท่ี และผู้ติดตามโครงการ  
ไปยังชอ่งทางท่ีเหมาะสมกับการทํางานมากขึ้น เชน่ ติดต่อและจัดเก็บไฟล์ผา่น Slack, การจัดเก็บไฟล์
และรูปภาพ ผา่น Google Drive, การติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานผา่น Email เป็นต้น  
โดยชอ่งทางท่ีใช้ควรเป็นชอ่งทางเดียวกันท้ังหมดตลอดโครงการ เพื่อความเป็นระเบียบในการจัดเก็บ
เอกสาร รูปภาพท่ีเก่ียวข้อง
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