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คำนำ

กระแสการพัฒนาเศรษฐกิจในโลกยุคใหมไดให

ความสำคัญกับเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative

Economy) มากขึ้น หลายประเทศทั่วโลกจึงมี

นโยบายและการดำเนินงานอยางจริงจัง เพ่ือนำ

“ความคิดสรางสรรค” มาเปนขุมพลังในการ

สรางความมั่งคั่งแกประชาชนและประเทศชาติ

เชนเดียวกับประเทศไทย ในชวงท่ีผานมา ไดมี

การนำจุดเดนท่ีประเทศไทยมีอยู ท้ังทรัพยากร

ธรรมชาติและภูมิปญญาวัฒนธรรม มาผสมผสาน

กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือตอยอดและสราง

คุณคาใหสินคาและบริการตางๆ อยางตอเน่ือง

โดยในภาคอุตสาหกรรมสรางสรรคของไทย

หลายสาขามีศักยภาพในการพัฒนา จนเปน

ที่ยอมรับจากตลาดทั้งภายในและตางประเทศ

และมีแนวโนมการเติบโตอยูในระดับท่ีนาพอใจ

ในป พ.ศ. 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกร�ณาโปรด

เกลาโปรดกระหมอมพระราชทานชื่อรางวัล 

“ไทยสรางสรรค” ใหสำนักงานบริหารและพัฒนา

องคความร� หรือ สบร. นำไปใชดำเนินงาน

โครงการตนแบบการคัดเลือกธุรกิจสรางสรรค

ดีเดน นับเปนคุณูปการอันใหญหลวงตอการ

พัฒนาความคิดสรางสรรคใหแกพสกนิกรชาวไทย

โดยสามารถสรางแรงบันดาลใจใหผูประกอบการ

ตระหนักถึงคุณคาของความคิดริเร่ิมสรางสรรค

และเกิดการตื่นตัวที่จะนำไปประยุกตใชในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ และบริการเชิงสรางสรรคอยาง

กวางขวาง ตอมาในป พ.ศ. 2554 สบร. ได

ดำเนินการตอเน่ืองเปนปท่ีสอง โดยตลอดระยะ

เวลา 2 ป มีธุรกิจสรางสรรคท่ีผานเขารอบคัดเลือก

และรอบตัดสินจำนวนรวมทั้งสิ้น 40 ราย



ตอมาในป 2555 - 2556 สบร. จึงมุงเนนการถอด

ประสบการณและความร�ของผูประกอบการธุรกิจ

สรางสรรค โดยทำการศึกษา วิเคราะห และ

สังเคราะหร�ปแบบ แนวคิดในการดำเนินธุรกิจ

สรางสรรค จำนวนท้ัง 40 ราย ภายใตกรอบแนวคิด

โมเดลธุรกิจ (Business Model) ในการวิเคราะห 

ปจจัยแหงความสำเร็จของธุรกิจสรางสรรค

ภายใตสภาพแวดลอมท่ีมีการเปล่ียนแปลงและ

การแขงขันท่ีร�นแรงข้ึน ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดความ

อยูรอดในสภาพแวดลอมดังกลาว ธุรกิจสรางสรรค

จำเปนตองออกแบบหรือปรับโมเดลธุรกิจใหม

สำหรับเอกสารฉบับน้ีจะถอดบทเรียนของธุรกิจ

สรางสรรคที่มีความโดดเดนจำนวน 10 ราย

และเสนอภาพรวมอุตสาหกรรมสรางสรรคของ

ไทยและตางประเทศ ตลอดจนแนวทางและแนว

โนมในการขยายผลสำเร็จใหแกธุรกิจสรางสรรคไทย

ในโอกาสน้ี สบร. ขอขอบคุณผูบริหารของธุรกิจ

สรางสรรคท้ัง 40 ธุรกิจ ท่ีใหขอมูลในเชิงลึกและ

หวังเปนอยางยิ่งวา ขอมูลในเอกสารฉบับนี้จะ

เปนแนวทางใหผูประกอบการและองคกรธุรกิจ

นำไปประยุกตใชในธุรกิจที่เกี่ยวของ และเปน

แรงบันดาลใจใหผูประกอบการพัฒนาธุรกิจ

สรางสรรคของไทยอยางย่ังยืนตอไป



เศรษฐกิจสรางสรรคมีความสำคัญมากสำหรับประเทศไทยและเปนยุทธศาสตรท่ีจะเพ่ิมความไดเปรียบ

ในการแขงขันกับประเทศที่มีคาแรงและคาวัตถุดิบที่ต่ำกวา รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของเศรษฐกิจ

สรางสรรค และมีแนวคิดที่จะมีการสงเสริมใหเปนจุดแข็งของประเทศดวยการนำความคิดสรางสรรค

มาเปนตนทุนสำคัญในการสรางความมั่งคั่งใหแกประชาชนและประเทศชาติ โดยการสรางมูลคาเพิ่ม

ใหแกสินคาและบริการบนรากฐานวัฒนธรรมและภูมิปญญาของไทยท่ีสอดคลองกับกระแสโลกาภิวัตน

Business Model Canvas เปนเคร่ืองมือในการวิเคราะห คนหา แนวคิดและกระบวนการตางๆ ในการ

ดำเนินธุรกิจ ในร�ปแบบท่ีเขาใจงาย ชัดเจน และรวมท้ังใชในการสรางกลยุทธใหมทางธุรกิจ ประกอบดวย

9 สวน ซ่ึงแสดงถึงการสรางรายไดของบริษัท ลูกคา เหตุผลในการซ้ือ และกระบวนการดำเนินธุรกิจ โมเดล

ธุรกิจจึงเปรียบเสมือนพิมพเขียวสำหรับการดำเนินกลยุทธทางธุรกิจ ดวยการออกแบบโครงสราง

องคกร กระบวนการ และระบบที่เอื้อตอการผลักดันสูการปฎิบัติ

จากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูประกอบการธุรกิจสรางสรรคทั้ง 40 ราย และการวิเคราะหธุรกิจพบวา

2 โมเดลธุรกิจที่ผูประกอบการนำไปประยุกตใช คือ

1. Long Tail Business Model คือร�ปแบบการดำเนินธุรกิจท่ีใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัยใหม ทำใหสามารถติดตอส่ือสารกับลูกคารายใหมๆ  ซ่ึงเปนลูกคารายยอยจำนวนมากไดดวยตนทุน

ที่ต่ำและลดอำนาจการตอรองของผูคาสงหรือเครือขายรานคาปลีกขนาดใหญ เปนการสรางรายได

จากการขายสินคาจำนวนนอยช้ินสูผูบริโภคจำนวนมาก ซ่ึงแตกตางจากโมเดลธุรกิจเดิมท่ีจัดจำหนาย

ผานลูกคารายใหญเพียงไมก่ีรายท่ีซื้อสินคาปริมาณมาก

2. Open Business Model เปนการดำเนินธุรกิจโดยเนนใชประโยชนจากการสรางพันธมิตรกับ

หนวยงานภายนอก เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาสินคา เน่ืองจากการพัฒนาและวิจัยสินคาใหมน้ัน

มีตนทุนสูงมาก การดำเนินการรวมกับหนวยงานภายนอกทำใหสามารถตอบสนองความตองการของ

ตลาดไดรวดเร็ว สินคาท่ีพัฒนาข้ึนมาจะใชในการเจาะกลุมลูกคาเดิมหรือลูกคาในตลาดใหม

ถอดรหัสธุรกิจสรางสรรค



พรอมไดนำเสนอขอมูลใหผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิจำนวน 10 คน จากหนวยงานภาครัฐ สถาบันการ

ศึกษา สมาคม ส่ือ และผูประกอบการเอกชนท่ีมีบทบาทในการสงเสริมธุรกิจสรางสรรค และสามารถ

สร�ปขอเสนอแนะที่นาสนใจได ดังนี้

ภาครัฐมีบทบาทสำคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจสรางสรรค ผานการดำเนินนโยบายสนับสนุนตางๆ นอกจากน้ี

ภายใตพลวัตรท่ีเปล่ียนแปลงและสภาพการแขงขันทางธุรกิจท่ีร�นแรงข้ึน ผูประกอบการธุรกิจสรางสรรค

ไทยจำเปนตอง ‘คิดแตกตาง สรางธุรกิจ’ โดยใชโมเดลธุรกิจเปนเครื่องมือในการผลักดันกลยุทธทาง

ธุรกิจใหสอดรับกับสภาวะแวดลอมท่ีแปรเปล่ียนของโลกธุรกิจ และกาวขามการดำเนินธุรกิจดวยวิธีคิดและ

วิธีการบริหารงานแบบเดิม เพ่ือสรางความไดเปรียบเชิงแขงขันของธุรกิจสรางสรรคไทยอยางย่ังยืนตอไป

1. การกำหนดยุทธศาสตรใหเศรษฐกิจสรางสรรคเปนยุทธศาสตรหลักในการสรางความไดเปรียบเชิง

แขงขันของประเทศ เนนการกำหนดมาตรการสงเสริมธุรกิจสรางสรรคอยางเปนระบบ จำเปนตองมี

แนวทางท่ีชัดเจน โดยบูรณาการอุตสาหกรรมสรางสรรคท้ัง 4 กลุม ใหมีการทำงานท่ีสอดคลองและ

สงเสริมกัน ซ่ึงไดแก การสืบทอดทางวัฒนธรรม ศิลปะ ส่ือ และงานสรางสรรคแบงตามลักษณะของงาน

2. การพัฒนาทักษะทางธุรกิจใหกับนักออกแบบ โดยดำเนินการเตรียมความพรอมทั้งในระดับ

การฝกอบรมพ้ืนฐานทางธุรกิจสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี การเรียนร�ผานประสบการณทำงานจริง

ในบริษัทจำลองและการจัดต้ังศูนยบมเพาะ (Incubation center) เพ่ือเปนเวทีใหนักออกแบบร�นพ่ี

ถายทอดความร�และประสบการณใหนักออกแบบร�นหลัง 

3. การสราง Platform การสงเสริมธุรกิจสรางสรรคในร�ปแบบ Creative Complex หรือ Design

Center เพ่ือเปนเวทีเช่ือมโยงระหวางนักออกแบบกับนักอุตสาหกรรม หรือนักออกแบบกับกลุม

วิสาหกิจชุมชนผูผลิต

4. การสนับสนุนนักออกแบบ นักอุตสาหกรรม และนักธุรกิจในอุตสาหกรรมสรางสรรคผาน

มาตรการตางๆ เชน เงินกูดอกเบี้ยต่ำ มาตรการสนับสนุนทางภาษี เปนตน

5. การพัฒนาระบบการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา โดยเนนกระบวนการที่สะดวก ประหยัด

คาใชจาย และสามารถคุมครองทรัพยสินทางปญญาของนักออกแบบได





Business Model Canvas

กรณีศึกษา ๑๐ ธุรกิจสรางสรรคไทย

 บริษัท เอสเธทิค สตูดิโอ จำกัด

 บริษัท ไทยนำโชคเท็กซไทล จำกัด

 บริษัท บาธร�ม ดีไซน จำกัด

 หางหุนสวนจำกัด กรกต อินเตอรเนชั่นนอล

 บริษัท พลัสเซนส จำกัด 

 บริษัท พีคฌาน จำกัด 

 บริษัท ไวเบรโต จำกัด

 บริษัท ไอซเดีย จำกัด

 หัตถกรรมกระจูดวรรณี

 บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส จำกัด 

แนวทางและแนวโนมในการขยายผลสำเร็จใหแกธุรกิจสรางสรรคไทย
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Channels

Revenue Streams

Customer Segments
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Cost Structure
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Key Partners

Key Resources

๑

ถอดรหัสธุรกิจ
Thai Creative Awards

Business Model Canvas เปนเคร่ืองมือในการวิเคราะห คนหา แนวคิดและกระบวนการตางๆ ในการ

ดำเนินธุรกิจ ในร�ปแบบท่ีเขาใจงาย ชัดเจน รวมท้ังใชในการสรางกลยุทธใหมทางธุรกิจ ซ่ึงประกอบดวย

9 สวน โดยแสดงถึงการสรางรายไดของบริษัทลูกคา เหตุผลในการซ้ือ และกระบวนการดำเนินธุรกิจ โมเดล

ธุรกิจจึงเปรียบเสมือนพิมพเขียวสำหรับการดำเนินกลยุทธทางธุรกิจ ดวยการออกแบบโครงสราง

องคกร กระบวนการ และระบบที่เอื้อตอการผลักดันสูการปฎิบัติ



ลูกคาเปนหัวใจสำคัญของธุรกิจ ดังน้ันเพ่ือตอบสนองตอความตองการของลูกคา

ผูดำเนินธุรกิจอาจจัดกลุมลูกคาท่ีมีความตองการ พฤติกรรม หรือคุณลักษณะท่ี

เหมือนกันเขาไวดวยกัน และตองตัดสินใจวาจะมุงตอบสนองความตองการของ

ลูกคากลุมใด เมื่อไดตัดสินใจเลือกกลุมลูกคาแลว จึงออกแบบโมเดลธุรกิจให

ตอบสนองตอความตองการของลูกคาน้ัน โดยแบงกลุมลูกคาเปนตลาดขนาดใหญ

(Mass market) ตลาดเฉพาะ (Niche market) หรือตลาดหลายกลุม (Diversified) 

1. กลุมลูกคา (Customer Segments) 

2. คุณคาของสินคาหรือบริการ (Value Propositions)

3. ชองทางทางการตลาด (Channels)

คุณคาของสินคาหรือบริการเปนเหตุผลหลักที่ลูกคาเลือกซื้อสินคาหรือบริการ

ซ่ึงอาจเปนการแกไขปญหาหรือตอบสนองความตองการของลูกคา โดยคุณคาของ

สินคาหรือบริการประกอบดวย กลุมสินคาหรือบริการที่ตอบสนองความตองการ

อันหลากหลายของลูกคาเฉพาะกลุม สวนคุณคาของสินคาหรือบริการ ประกอบ

ดวย นวัตกรรม (Newness) สมรรถนะ (Performance) การตอบสนองความ

ตองการของลูกคา (Customization) ตราผลิตภัณฑ (Brand) ราคา (Price)

และความสะดวกสบาย (Convenience)

การส่ือสาร การกระจายสินคา และชองทางการขาย เปนชองทางในการติดตอธุรกิจกับ

ลูกคา ซ่ึงคำวาชองทางหมายถึงจุดเช่ือมของธุรกิจในการสรางประสบการณการรับร�

ของลูกคา และชองทางทางการตลาดจะชวยสรางการรับร� (Awareness) ของลูกคา

เกี่ยวกับสินคาและบริการของธุรกิจ ที่จะชวยใหลูกคาประเมินคุณคาของสินคา

หรือบริการ และเปนชองทางในการกระจายสินคา และสงผานคุณคาของสินคา

หรือบริการสูลูกคา รวมทั้งบริการหลังการขาย

Business Model Canvas ประกอบดวยหนวยยอย 9 สวน ดังนี้



ผูดำเนินธุรกิจตองระบุเปาหมายของการสรางความสัมพันธกับลูกคาในแตละกลุม 

ซ่ึงประกอบดวย การเจาะตลาดลูกคาใหม (Customer acquisition) การรักษาฐาน

ลูกคาเดิม (Customer retention) และการเพ่ิมยอดขาย (Boosting sales) สวนวิธี

การสรางความสัมพันธกับลูกคามีหลายวิธีการ อาทิ การใหคำแนะนำและชวยเหลือ

ในเร่ืองขอมูลหรือสินคาและบริการ (Personal assistance) การสรางคุณคารวม

โดยใหลูกคามีสวนรวมในการสรางคุณคาของสินคาและบริการ (Co-creation) และ

การท่ีบริษัทออกแบบระบบใหลูกคาบริการตนเอง (Self-service) 

4. การสรางความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationships)

5. รายรับ (Revenue Streams)

6. ทรัพยากรหลัก (Key Resources)

หากลูกคาคือหัวใจของธุรกิจ รายรับจะเปรียบเสมือนเสนเลือดในหัวใจท่ีหลอเล้ียง

ธุรกิจ โดยรายรับของธุรกิจจะเกิดจากกลุมลูกคาแตละประเภท ในร�ปแบบดังนี้

การขายสินคา คาธรรมเนียมในการใชบริการ คาสมาชิก คาเชา คาลิขสิทธ์ิ และ

คาโฆษณา

ทรัพยากรหลัก หมายถึง โรงงาน ทุน ทรัพยสินทางปญญา หรือทุนมนุษย ผูดำเนิน

ธุรกิจสามารถเสาะหาทรัพยากรหลักจากการสรางเองหรือรวมมือกับพันธมิตร

ภายนอกได และโมเดลธุรกิจทุกร�ปแบบตองการทรัพยากรหลักที่สรางคุณคา

ในใจลูกคา การเขาถึงตลาด การสรางความสัมพันธระหวางลูกคาเปาหมาย และ

การสรางรายรับ ซึ่งโมเดลธุรกิจแตละแบบตองการทรัพยากรหลักที่แตกตางกัน 
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กิจกรรมหลัก หมายถึง การผลิต การแกไขปญหา และการสรางเครือขาย โดยกิจกรรม

หลักจะมีความแตกตางกันไปตามโมเดลธุรกิจ ซ่ึงผูดำเนินธุรกิจตองทำเพ่ือใหบรรลุ

ผลสำเร็จทางธุรกิจคลายคลึงกับทรัพยากรหลัก ท่ีริเร่ิมข้ึนเพ่ือสรางคุณคาในใจลูกคา

การเขาถึงตลาด การสรางความสัมพันธกับลูกคาเปาหมาย และการสรางรายรับ

7. กิจกรรมหลัก (Key Activities)

8. พันธมิตรหลัก (Key Partnerships)

9. โครงสรางตนทุน (Cost Structure)

ผูดำเนินธุรกิจสรางเครือขายกับพันธมิตรหลักดวยเหตุผลหลายประการ เชน

การจัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสมและการประหยัดตอขนาด (Optimization and

economy of scales) การลดความเสี่ยงและความไมแนนอน (Reduction of

risk and uncertainty) และการครอบครองทรัพยากรและกิจกรรมที่มีความ

เฉพาะตัว (Acquisition of particular resources and activities)

โครงสรางตนทุนแสดงถึงตนทุนหลักที่ใชในโมเดลธุรกิจ  ตนทุนในธุรกิจใชเพื่อ

การสรางคุณคาของสินคาและบริการ การสรางความสัมพันธกับลูกคา และการ

สรางรายรับ ซ่ึงร�ปแบบโครงสรางตนทุนสามารถแบงไดหลายประเภท คือ การท่ี

ลูกคาซ้ือสินคาโดยมุงเนนตนทุนท่ีต่ำ (Cost-driven) หรือการท่ีลูกคาซ้ือสินคา

โดยมุงเนนคุณคา (Value-driven) ทำใหเกิดมูลคาเพิ่มไดดี



การใชโมเดลธุรกิจเพื่อสรางความไดเปรียบเชิงแขงขันของธุรกิจนั้น ผูประกอบการตอง ‘คิดแตกตาง

สรางธุรกิจ’ และออกแบบหนวยยอยภายในธุรกิจของตน เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาให

เหนือกวาคูแขงท้ังในดานการพัฒนาผลิตภัณฑ การมุงสูตลาดใหม การเสาะหาชองทางการตลาดใหม

และการลดตนทุนในการวิจัยและพัฒนา ฯลฯ การใชร�ปแบบโมเดลธุรกิจเปนวิธีคิดนอกกรอบท่ีผูประกอบการ

ธุรกิจสรางสรรคจำเปนตองมี เพ่ือเตรียมพรอมสำหรับสภาพแวดลอมการแขงขันทางธุรกิจท่ีร�นแรงและ

มีความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว

ร�ปแบบธุรกิจท้ัง 5 ประกอบดวย

1. Unbundling Business Models

2. The Long Tail 

3. Multi-Sided Platforms

4. FREE as a Business Model

5. Open Business Models

1. Unbundling Business Models

แนวคิด: การดำเนินกิจกรรมทั้ง 3 สวน คือ ธุรกิจการบริหารความสัมพันธลูกคา (Customer 

Relationship Businesses) ธุรกิจการพัฒนานวัตกรรมใหม (Product Innovation Businesses)

และโครงสรางการดำเนินธุรกิจ (Infrastructure Businesses) ซึ่งทั้ง 3 สวน มีความแตกตางกัน

ทั้งในดานเศรษฐกิจ การแขงขัน และวัฒนธรรม การดำเนินธุรกิจตอบสนองความตองการของลูกคา

ตางกลุมที่มีพฤติกรรมแตกตางกัน ตลอดจนร�ปแบบการใหบริการที่แตกตางกัน ดังนั้น จึงตองแยก

ธุรกิจ (Unbundle) ออกเปน 3 สวน เพ่ือลดความขัดแยงกันของหนวยธุรกิจในการดำเนินงาน

ร�ปแบบการดำเนินธุรกิจ
(Patterns of Business Model)
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• การใหบริการธนบดีธนกิจ พนักงานตองมีความร�และความเช่ียวชาญดานการเงินอยางมืออาชีพ

และมีความเช่ียวชาญในผลิตภัณฑทางการเงิน การลงทุนท้ังในและตางประเทศ การใหบริการลูกคา

ดานการวางแผนการลงทุน และแนะนำผลิตภัณฑท่ีเหมาะสม มีการบริหารความสัมพันธกับลูกคา

เปนอยางดี ซึ่งตอบสนองความตองการของลูกคาที่มีฐานะมั่งคั่ง

• การจัดจำหนายผลิตภัณฑทางการเงิน ผูดำเนินธุรกิจตองการขายผลิตภัณฑทางการเงินใหมๆ  เชน

กองทุน LTF กองทุนหุน ผานธนาคารคูแขง ซึ่งธนาคารตองแยกธุรกิจออกไปตั้งเปนบริษัท

หลักทรัพยใหม เพ่ือลดปญหาเร่ืองขอขัดแยงดานผลประโยชน (Conflict of Interest) พนักงาน

ท่ีใหบริการตองมีความร�ในเร่ืองผลิตภัณฑทางการเงินเปนอยางดี โดยเนนกลุมลูกคาคนช้ันกลาง

• การใหบริการลูกคาท่ัวไปในการใหบริการฝาก ถอน และการใหสินเช่ือแกธุรกิจและลูกคารายยอย

เนนการใชเทคโนโลยี ATM การบริการที่รวดเร็ว สาขาที่ครอบคลุม และตนทุนคาบริการที่ต่ำ

ดังนั้น จะเห็นไดวาการบริการและลูกคามีความแตกตางจากทั้ง 2 กลุมขางตนเปนอยางมาก

ตัวอยาง: การแบงสายงานของธนาคารขนาดใหญท่ีแบงออกเปน 3 สวน คือ



2. The Long Tail

แนวคิด: โมเดลธุรกิจท่ีมุงการขายสินคาจำนวนนอยช้ินสูผูบริโภคจำนวนมากในตลาดเฉพาะ (Niche)

ซึ่งทาทายแนวคิดธุรกิจเดิมที่มุงเนนการจำหนายสินคาจำนวนมากผานผูคาสงและเครือขายผูคาปลีก

ขนาดใหญ เปนการชวยลดอำนาจการตอรองของคนกลาง ลดตนทุนสินคาคงคลัง เพิ่มกำไร และ

มุงเนนการใชระบบสารสนเทศสมัยใหมเปนเครื่องมือทางการตลาดในการเขาสูลูกคารายยอย

ตัวอยาง: Lulu.com เปลี่ยนโมเดลธุรกิจเดิม คือ สำนักพิมพเนนการตีพิมพผลงานของนักเขียน

ท่ีมีช่ือเสียง ไปสูโมเดลธุรกิจใหมท่ีตีพิมพผลงานของนักเขียนมือสมัครเลนหรือกลุมท่ีเจาะตลาดเฉพาะ

(Niche) สูตลาดนักอานออนไลน ร�ปแบบการดำเนินธุรกิจนี้ลดอุปสรรคในการเขาถึงตลาด โดยการ

เตรียมเครื่องมือในการตกแตง พิมพ และกระจายผลงานสูตลาดออนไลน ในความเปนจริงนักเขียน

สมัครเลนที่เขามาใชบริการ Lulu.com คือ ยิ่งมีจำนวนมากขึ้นเทาใดยิ่งทำใหเว็บไซตนี้ประสบความ

สำเร็จมากขึ้นเทานั้น อาจมองไดวา Lulu.com คือ Platform ที่เชื่อมนักเขียนมือสมัครเลนกับกลุม

นักอานผานส่ือออนไลนเขาดวยกัน ทำใหธุรกิจมีรายรับจากลูกคาทั้ง 2 กลุม
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3. Multi-Sided Platforms

แนวคิด: การสราง Platform เพื่อเชื่อมโยงและตอบสนองความตองการของลูกคา 2 กลุม และเก็บ

คาบริการการใชพ้ืนท่ี Platform จากลูกคาท้ัง 2 กลุม

ตัวอยาง: กรณีท่ี Apple สราง App Store เพ่ือใหผูบริโภคสามารถเลือกซ้ือและดาวนโหลดแอพพลิเคช่ัน

ผาน iTunes Store และติดต้ังใน iPhone ของตนเอง ผูพัฒนาแอพพลิเคช่ัน (Application Developer)

สามารถขายแอพพลิเคช่ัน ผาน App Store โดย Apple เก็บคา Royalty Fee เปนจำนวนรอยละ 30

ของทุกๆ แอพพลิเคช่ันท่ีผานการดาวนโหลด



4. FREE as a Business Model

แนวคิด: ลูกคาจำนวนมากไดประโยชนจากการไดรับสินคาหรือบริการฟรี (Free-of-charge Offer)

โดยมีการสนับสนุนคาใชจายจากลูกคากลุมอื่น

ตัวอยาง: M2F หนังสือพิมพรายวันขนาดแทบลอยด ในเครือบริษัท โพสต พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)

แจกฟรีทุกเชาวันจันทร - ศุกร ตามสถานีขนสงมวลชน BTS, MRT, BRT และยานธุรกิจกลางกร�ง โดยมี

ยอดพิมพสูงถึงวันละ 400,000 ฉบับ รายรับของหนังสือพิมพมาจากคาลงโฆษณา
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5. Open Business Models

แนวคิด: มีการสรางและเสาะหานวัตกรรมจากการรวมมือกับพันธมิตรภายนอก โดยใชพ้ืนฐานแนวคิด

ในการเปดรับ (Open) นวัตกรรมใหม เนื่องจากบริษัท / องคกรตองแบกรับตนทุนสูงในการวิจัยและ

พัฒนา อาจไมทันกับความตองการของตลาด ดังนั้น ร�ปแบบการดำเนินธุรกิจอาจเกิดขึ้นในลักษณะ

“Outside-in” คือการใชแนวคิดหรือนวัตกรรมจากพันธมิตรภายนอกในการสรางประโยชนใหกับองคกร

หรือลักษณะ “Inside-out” คือการนำนวัตกรรมใหมขององคกรในการเจาะหาตลาดใหม

ตัวอยาง: บริษัท Procter & Gamble กำหนดนโยบายท่ีจะใชนวัตกรรมจากพันธมิตรภายนอกมากกวา

รอยละ 50 ของนวัตกรรมใหมทั้งหมดของบริษัทฯ โดยการที่นักวิจัยในบริษัทฯ สรางความสัมพันธกับ

เครือขายนักวิจัยในมหาวิทยาลัยและบริษัทวิจัยอ่ืนๆ นอกจากน้ี แผนกวิจัยและพัฒนายังตองติดตามความ

เคล่ือนไหวทางเทคโนโลยีในโลกภายนอกตลอดเวลาอีกดวย



ธุรกิจสรางสรรคไทย

กรณีศึกษา
๑๐



Modern
Products
for Urban Lifestyle”

บริษัท เอสเธทิิค สตูดิโอ จำกัด๐๑

“The

ผลิตภัณฑของตกแตงบาน อาทิ เฟอรนิเจอร และโคมไฟ เนนแนวคิด
“The Modern Products for Urban Lifestyle” เพื่อคนเมืองร�นใหม และใหความสําคัญ
กับประโยชนใชสอย อีกทั้ง ยังมีการนําเทคโนโลยีระดับสูงมาประยุกตใชในชิ้นงานอีกดวย คุณอนุรักษ

สุชาติ



จำ
น
วน

สิน
คา

ท
ี่ขา

ยไ
ด สินคา

ขายดี 
20%

Long Tail
สินคาขายไมดี 80%
ที่เมื่อรวมกันแลว
กลับมียอดขายสูง

อยางนาประหลาดใจ

     ภาพรวม
หนึ่งในธุรกิจ 10 ราย ที่เขารอบตัดสินรางวัล

ไทยสรางสรรคประจำป พ.ศ. 2553 ในสาขา

งานออกแบบ กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2542 โดย

คุณอนุรักษ สุชาติ เปนทั้งเจาของกิจการและ

ผูอำนวยการดานการออกแบบ หลังจากวิกฤต

เศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 คุณอนุรักษไดผัน

ตัวเองจากการทำงานประจำดาน Landscape

Architect มาเริ่มออกแบบสินคาตกแตงบาน

สำหรับคนเมืองร�นใหม ท่ีเนนประโยชนใชสอย

เทคโนโลยี ความเปนเอกลักษณ และกระบวน

การผลิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยมีการหา

ขอมูลดานวัสดุ ความเปนไปไดในดานตนทุน

การผลิต และการขนสงที่สามารถขนสงทาง

ไปรษณียไปทั่วโลกไดงาย

ในชวงแรกของการดำเนินธุรกิจ เอสเธทิคฯ

เนนการสงผลงานเขาประกวดในโครงการตางๆ

และไดรับรางวัลระดับประเทศ รวมท้ังการออกงาน

แสดงสินคาตกแตงท่ีหลากหลาย เพ่ือดึงดูดลูกคา

ทั้งในและตางประเทศ

เม่ือเกิดวิกฤติ ทำใหสินคาขายไมได เกิดปญหา

สินคาคางในโกดังจำนวนมาก และดวยความ

เปนผูท่ีชอบศึกษา หาความร�ร�ปแบบธุรกิจใหม

อยูเสมอ จึงเล็งเห็นแนวโนมทางการตลาด และ

กำลังซื้อของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป คุณอนุรักษ

ตัดสินใจเปล่ียนโมเดลธุรกิจเปนแบบ Long Tail

Business Model หรือ เปนธุรกิจที่เนนขาย

สินคาประเภท niche เพียงไมกี่ชนิดในจำนวน

ไมมาก แตรวมมูลคาแลวกลับไดมหาศาล

จุดเดนของธุรกิจ Long Tail Business Model

คือตนทุนสินคาคางในโกดังต่ำ และสามารถปรับ

การผลิต/บริการใหตรงกับความตองการผูบริโภค

กลุม Niche โดยใชชองทางออนไลนแทนการ

ออกงานแสดงสินคา

เรียงลำดับตามจำนวนสินคาที่ขายได
จากมากไปหานอย

เอสเธทิิค สตูดิโอ
จํากัด

บริษัท
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ในปจจุบัน ชองทางการจำหนายใหมท่ีเร่ิมเขามา

มีบทบาทในตลาดมากขึ้น เรียกกันวา Crowd

Funding ซ่ึงหมายถึง การระดมเงินทุนจากคน

หมูมากที่สนใจจะลงทุนในความคิดใหมๆ เพื่อ

สนับสนุนใหกลายมาเปนธุรกิจจริง ผานทาง

ศูนยกลางเว็บไซตตางๆ เชน kickstarter

เปนตน ซ่ึงเปนหน่ึงในเว็บไซตท่ีนิยมท่ีสุดในการ

ทำ Crowd Funding ในปจจุบัน

วิธีการทำ Crowd Funding คือ การเสนอ

โครงการเพ่ือหาเงินทุนสนับสนุนโดยใชชองทาง

ออนไลนในการเขาถึงลูกคาเฉพาะกลุม ผูลงทุน

จะไดสิทธิประโยชนตามเงินที่ลงทุนไป โดย

ผูริเริ่มโครงการจะเปนผูกำหนด ผูระดมทุน

จะตองเริ่มตนจากการนำไอเดียของตนมานำ

เสนอในร�ปแบบที่นาสนใจ รวมทั้งทำ Demo

หรือ Prototype หลังจากน้ัน จึงกำหนดจำนวน

เงินทุนและระยะเวลาในการระดมทุน 

ขอดีคือการไดรับเงินทุนจากลูกคากอน ทำใหไมมี

ปญหาเร่ืองเงินทุนหมุนเวียน แตกรณีท่ีผูระดมทุน

ไมสามารถระดมทุนไดถึงเปาภายในระยะเวลาท่ี

กำหนด ผูระดมทุนจะไมไดรับทุนใดๆ ท้ังส้ิน

คุณอนุรักษไดนำเสนอโคมไฟ LED ท่ีใชเทคโนโลยี

ระดับสูง ทำจากไมอัดพิเศษสามารถผลิตจาก

แผนไมบางเพียง 3.5 มิลลิเมตร ใหกลายเปน

โคมไฟ LED 3 มิติได เปนช้ินแรกของโลก ท่ีงาย

ตอการขนสง โดยกำหนดระยะเวลาในการระดม

ทุนหนึ่งเดือน และตองการทุนจำนวน 15,000

เหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงมีผูสนใจลงทุนเปนจำนวนมาก

ถึง 416 ราย โดยระดมทุนไดท้ังส้ิน 47,636 เหรียญ

สหรัฐฯ ทำใหคุณอนุรักษวางแผนที่จะใชชองทาง

Crowd Funding ไปเพ่ือรวบรวมลูกคาท่ีช่ืนชอบ

ในผลงานของตนตอไป และวางแผนที่จะเปด

รานคาออนไลน เพื่อใหผลิตภัณฑของตนเปน

ที่ร�จักมากขึ้น



Business Model: “เอสเธทิค สตูดิโอ”

Long Tail Business Model
สินคาตกแตงบานดวยเทคโนโลยีล้ำสมัย

   Value Propositions and Key Activities 

ผลิตภัณฑของ เอสเธทิค สตูดิโอ มีเอกลักษณเฉพาะ

สำหรับคนเมืองร�นใหมที่เนนการใชงานไดจริง

ใชเทคโนโลยีล้ำสมัยและเปนชิ้นแรกของโลก

อีกท้ัง ยังเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมทั้งวัสดุและ

กระบวนการทางการผลิต กิจกรรมหลักของ

บริษัท คือ การนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหมๆ

มาใชในการออกแบบผลิตภัณฑอยูเสมอ

   Key Resources and Key Partners

เอสเธทิค สตูดิโอ เริ่มตนโดยการใชเงินทุน

สวนตัวของเจาของกิจการท้ังหมด แตในปจจุบัน

เงินทุนในการผลิตท้ังหมดมาจากลูกคา เน่ืองจาก

มีการระดมทุนผานชองทาง Crowd Funding

ทำใหมีเงินหมุนเวียนกอนตามจำนวน

นอกจากประสบการณในการทำงานทางดาน

สถาปตยกรรมมากกวา 10 ป คุณอนุรักษยังเปน

ผูท่ีชอบติดตามขาวสาร เทรนดโลก และเทคโนโลยี

ใหมๆ  อยูเสมอ เม่ือคนพบส่ิงใหมๆ  คุณอนุรักษ

จะลงมือทดลอง และหาทางนำมาประยุกตใชกับ

การออกแบบ ความกระตือรือรนในการขวนขวาย

หาความร� คือหัวใจสำคัญที่ทำใหบริษัทประสบ

ความสำเร็จในปจจุบัน หน่ึงในกระบวนการทดลอง

น้ันคือ การสงตัวอยางไปทดลองยังสถาบันวิจัยใน

ตางประเทศเปนประจำ ทำใหสถาบันวิจัยในตาง

ประเทศนี้ ถือเปนคูคาสำคัญของบริษัทฯ  
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ORIGAMI Series
Arrow & Loop

เอสเธทิค สตูดิโอ
สินคาตกแตงบานดวยเทคโนโลยี

ที่ลํ้าสมัย และกระบวนการผลิต

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ระยะเวลาดําเนินกิจการ 14 ป

   Channels, Customer Segments
and Customer Relationships

ชองทางการขายหลักของ “เอสเธทิค สตูดิโอ”

ในอดีต คือ ผานงานแสดงสินคาทั้งในและ

ตางประเทศ และเว็บไซต แตมีการปรับเปล่ียน

โมเดลการทำงาน ทำใหชองทางการจำหนาย

หลัก ณ ปจจุบัน คือ การเสนอโครงการที่นา

สนใจเพื่อระดมทุน Crowd Funding ผาน

เว็บไซต www.kickstarter.com โดยกลุม

ลูกคา คือ ผูท่ีใหเงินทุนสนับสนุนโครงการของ

บริษัท ผานทาง www.kickstarter.com

ทั้งหมด และเนื่องจากกลุมลูกคาทั้งหมดเปน

ลูกคาออนไลน ทำใหจำเปนจะตองมีการติดตอ

ส่ือสารกับลูกคาเปนรายบุคคลผานทางการอีเมล

นอกจากน้ี เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธท่ีดี

กับลูกคา บริษัทยังเสนอ Mass Customization 

สำหรับลูกคา เปนการเปดโอกาสใหลูกคาไดรับ

ความพิเศษบางอยางตามความตองการของ

ลูกคาแตละราย ภายใตทางเลือก ซึ่งนอกจาก

จะเปนการรักษาฐานลูกคาปจจุบันไวเพ่ือโครงการ

ตอไปในอนาคตแลว ยังเปนการดึงดูดลูกคาใหม

ใหหันมาสนใจในผลิตภัณฑไดอีกดวย 

   Cost Structure and Revenue Streams

ใชการ outsource ในกระบวนการผลิตท้ังหมด

ดังนั้น โครงสรางตนทุนหลัก คือ คาจางผลิต

(Outsource cost) และคาบริการเว็บไซต 

www.kickstarter.com โดยรายไดทั้งหมด

มาจากการขายโคมไฟ LED



สถาบันวิจัยซึ่ง
พัฒนาระบบ LED

คาจางผลิต (Outsourcing Cost)
คาบริการเว็บไซต (Value-driven)

รายไดจากการขายสินคาผานเว็บไซด
(High revenue from few niche products)

Key Activities

การออกแบบ

สินคานวัตกรรม ดวยการออกแบบอยางมี
เอกลักษณ และความเปนชิ้นแรกของโลก 
(High-technology, Newness, Modern) 
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

Key Partners

  เงินทุนจาก
ผูสนันสนุนผาน
Crowd Funding
  Know-how
ของนักออกแบบ

Key Resources

ลูกคาจาก Crowd Funding
Online Customer

 บริการตามความตองการของลูกคา
 เฉพาะกลุม (Mass Customization) 
 ขยายฐานลูกคาใหม (Acquisition)
 มีการติดตอสื่อสารกับลูกคาเปนรายบุคคล
 ผานชองทางออนไลน (Person-to-Person)
 (Retention)

Customer Segments

Customer RelationshipsValue Propositions

Channels

www.kickstarter.com 
Crowd Funding อื่นๆ

The Long Tail
Business Model Canvas

Cost Structure Revenue Streams
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“เสนใย

บริษัท ไทยนำโชคเท็กซไทล จำกัด

๐๒
ธรรมชาติ”
จากวัตถุดิบ

ผูผลิตและจำหนายผาทอจากเสนใยธรรมชาติ จากพืชเหลือใชนานาชนิดในประเทศไทย
คุณบัณฑิต

พงศาโรจนวิทย



     ภาพรวม
“บริษัท ไทยนำโชคเท็กซไทล จำกัด” โดยการ

บริหารของคุณบัณฑิต พงศาโรจนวิทย ผูคร่ำหวอด

ในวงการผลิตและจัดจำหนายผาทอใยสังเคราะห

และใยธรรมชาติเพ่ือนำไปใชในงานอุตสาหกรรม

เส้ือผาเครื่องนุงหม และวัสดุกอสราง  

ธุรกิจโรงงานทอผาอยูคูกับคนไทยมายาวนาน

นอกจากแรงงานจะเปนปจจัยการผลิตสำคัญ

ของตนทุนการผลิตแลว วัตถุดิบหลักอยาง

เสนฝายก็มีความสำคัญเชนกัน เน่ืองจากประเทศ

ไทยไมสามารถผลิตเสนฝายเพียงพอกับความ

ตองการ จึงจำเปนตองนำเขาเสนดายเกือบ

ท้ังหมดมาทอเปนผืนผา ผนวกกับราคาเสนดาย

มีความผันผวนสูงในตลาดโลก โรงงานทอผา

สวนใหญไมมีอำนาจตอรองกับลูกคามาก เพราะ

การแขงขันสูง อาจเปนเพราะประเทศไทยมี

โรงงานทอผาจำนวนมากท่ีแขงขันกันดวยราคา

โรงงานทอผาแตละแหงซ่ึงเปนธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม ไมสามารถเพิ่มกำลังการผลิต

เพื่อลดตนทุนจากการประหยัดตอขนาดได

โรงงานหลายแหงจึงตองประสบปญหา

ไทยนำโชค

คุณบัณฑิตเลือกใชวิธีการวิจัยพัฒนาเพ่ือคนหา

สินคาทางเลือกท่ีแตกตางอยางมีคุณคา โดยเร่ิม

จากการวิจัยเก่ียวกับการยอมสีธรรมชาติ และใชเงิน

ทุนของกิจการ พรอมการแลกเปล่ียนองคความร�

กับหนวยงานตางๆ ของภาครัฐ ในเวลาตอมาจึง

เร่ิมวิจัยเก่ียวกับการใชเสนใยธรรมชาติอยางจริงจัง

เพราะโลกปจจุบันใหความสำคัญกับสินคาธรรมชาติ

มากข้ึน ผูบริโภคมีความสนใจและใสใจตอสุขภาวะ

ของตนเองและสังคมรอบตัว ประกอบกับคุณ

บัณฑิตคนพบวา ยังมีวัตถุดิบเหลือใชจำนวนมาก

ในประเทศไทย อาทิ ใบสับปะรด เครือกลวย ขา

คลา กานบัวหลวง ใยหมาก ใยตาล นุน ท่ีสามารถ

นำมาพัฒนาตอยอดสรางสินคาใหม ไดอีกเปน

จำนวนมาก คุณบัณฑิตจึงพยายามนำเสนใย

จากวัตถุดิบเหลือใชดังกลาวมาพัฒนาเปนเสนใย

ธรรมชาติที่ตอบโจทยความรักธรรมชาติของ

ผูบริโภค

ปจจุบัน ผลิตภัณฑเสนใยจากธรรมชาติของ

ไทยนำโชคเท็กซไทล สรางรายไดเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเน่ืองภายในระยะเวลาไมก่ีปมาน้ี คิดเปนสัดสวน

รอยละ 20 ของรายไดทั้งหมด กลุมลูกคาของ

ผลิตภัณฑเสนใยจากธรรมชาติสวนใหญมาจาก

ประเทศญี่ปุนและอิตาลี โดยผานการรวมงาน

แสดงสินคาท้ังในและตางประเทศ

จำกัด

เท็กซไทล
บริษัท
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Niche
Customer Insight
/Marketing

Own Factory

ไทยนำโชค
เท็กซไทล

   Key Resources, Key Activities
and Key Partners

นอกจากจะเปนผูนำในอุตสาหกรรมและมี

เครือขายในสมาคมดานส่ิงทอ พ้ืนฐานธุรกิจของ

ไทยนำโชคเท็กซไทล คือ โรงงานทอผา และผลิต

เสนใย ทำใหมีความไดเปรียบในองคความร�

เกี่ยวกับธุรกิจสิ่งทอตนน้ำ ประกอบกับนโยบาย

สงเสริมดานการวิจัยตอยอดรวมกับหนวยงาน

ราชการเพื่อใหไดเสนใยร�ปแบบใหม เพื่อนำมา

Business Model: “ไทยนำโชคเท็กซไทล”

Open Business Model
ผูผลิตเสนใยจากวัตถุดิบเหลือใชตามธรรมชาติ



บุคคลในวงการส่ิงทอไดเปนอยางดี ท้ังยังไดรับ

ประโยชนจากการทำงานวิจัยผลิตภัณฑรวมกัน

อยางตอเนื่องอีกดวย

   Value Propositions
and Customer Segments

เทรนดการเลือกใชสินคาแนวธรรมชาติยังคง

มีอยูอยางสม่ำเสมอตลอดชวงระยะเวลาไมกี่ป

ท่ีผานมา โดยเฉพาะลูกคาในกลุมประเทศพัฒนา

แลวอยางญี่ปุนและยุโรป ทำใหเสนใยผลิต

จากธรรมชาติของบริษัทฯ ตอบโจทยการผลิต

สินคาสำเร็จร�ปในโรงงานตัดเย็บประเภทตางๆ

ตลอดจนกลุมลูกคาปลายทางท่ีนิยมสวมใสผาทอ

จากเสนใยธรรมชาติ ซ่ึงผาทอของบริษัทฯ จะยอม

สีธรรมชาติ และปราศจากการใชสารเคมี (Green

Product) อีกท้ัง ยังเปนการนำวัสดุเหลือใชและ

ภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑอีกดวย

๒
๑
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ผลิตเปนสินคาสำเร็จร�ป จึงทำใหพัฒนาออกมา

เปนเสนใยจากธรรมชาติท่ีนำวัตถุดิบมาจากวัสดุ

เหลือใชภายในประเทศไทย อีกทั้งยังมีการรวม

พัฒนากับหนวยงานของญ่ีปุน ทำใหทราบถึงความ

ตองการสินคาของผูบริโภคชาวญ่ีปุนเปนอยางดี

จึงสามารถพัฒนาสินคาไดอยางเหมาะสม

หนวยงานท่ีมีสวนรวมในการวิจัยและพัฒนา อาทิ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง

ชาติ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ สำนักงาน

นวัตกรรมแหงชาติ คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร 

ไทยนำโชคเท็กซไทล เนนกระบวนการสราง

เครือขายผานการเปนสมาชิกสมาคม องคกรตางๆ

และการติดตอกับหนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย

สถาบันการศึกษาอยูเสมอ สรางความร�จักใหแก



เสนใย
จากวัสดุธรรมชาติ

ไทยนําโชคเท็กซไทล
ผูผลิตเสนใยจากวัสดุธรรมชาติ 

ระยะเวลาดําเนินกิจการ 21 ป

   Cost Structure and Revenue Streams

โครงสรางตนทุนหลักมาจากคาแรงเปนสวนใหญ

เนื่องจากระบบการทอเสนใยธรรมชาติยังใช

แรงงานอยูพอสมควร ผิดกับเสนใยสังเคราะห

ที่เนนใชเครื่องจักรผลิต ทำใหราคาตนทุนการ

ผลิตสูง สงผลใหจำเปนตองตั้งราคาเสนใยจาก

วัสดุธรรมชาติสูงตามไปดวย นอกจากน้ี เน่ืองจาก

ผาทอสวนใหญจะตองผสมเสนฝายเขาไปเพ่ือเพ่ิม

คุณสมบัติของความนุมสบาย ปจจุบันประเทศ

ไทยตองนำเขาเสนฝายท้ังหมด ไมสามารถปลูก

เองใหมีคุณภาพท่ีดีได เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศ

และภูมิอากาศไมเอ้ืออำนวย และราคาเสนฝาย

มีความผันผวนตามตลาดโลกในระยะหลังมานี้

สงผลใหตนทุนสินคามีความผันผวนตามไปดวย

เสนใยธรรมชาติสรางยอดขายไดมากถึงรอยละ

20 ของยอดขายท้ังหมดในบริษัทฯ และมักเปน

การขายสงใหกับโรงงานเย็บเส้ือผาเคร่ืองนุงหม

ทั่วไป โดยเนนการสงออกไปประเทศญี่ปุน

และอิตาลี



สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร 
และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สวนใหญเปนคาแรง วัตถุดิบ รายไดจากลูกคาตางประเทศเปนหลัก

Key Activities

การบริหารเครือขายสถาบันวิจัยตางๆ
การวิจัยและพัฒนาอยางตอเน่ือง
การผลิต

ผาทอท่ีผลิตจากเสนใยพืชและเสนใยสังเคราะห
โดยยอมสีธรรมชาติ และปราศจากการใชสารเคมี
(Green Product) การนําวัสดุเหลือใช และ
ภูมิปญญาทองถ่ินมาพัฒนาผลิตภัณฑ

Key Partners

เงินทุนสวนตัว
โรงงาน
การเปนผูนําใน
อุตสาหกรรมและมี
เครือขายในสมาคม
ดานสิ่งทอตางๆ

Key Resources

การรักษาฐานลูกคาเดิม (Retention)
การขยายฐานลูกคาใหม (Acquisition)

Customer Relationships

Channels

งานแสดงสินคาในตางประเทศ
งานแสดงเทคโนโลยีส่ิงทอ
ในระดับนานาชาติ
ทีมขาย

B2B
ตลาดในประเทศ
ตลาดตางประเทศ เชน
ญ่ีปุน และยุโรป (อิตาลี)

Revenue Streams

Customer Segments

Open
Business Model Canvas

Cost Structure

Value Propositions
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บริษัท บาธร�ม ดีไซน จำกัด

“สุขภัณฑ
๐๓

แนวทาง
ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง”

กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2538 โดย ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร เจาของนวัตกรรมอางอาบน้ำ 
ที่ควารางวัลการออกแบบบนเวทีระดับโลก ผูมุงหวังสรางความสุขที่พอดี ความสุขที่เกิดจาก
การใหและใสใจสังคมรอบตัว ตั้งแตพนักงานในบริษัทไปจนถึงผูคนในสังคม ดร.วัชรมงคล

เบญจธนะฉัตร



     ภาพรวม
จุดเริ่มตนของบาธร�มดีไซนมาจากความสุขใน

การคิดนอกกรอบ และความชอบในงานออกแบบ

ผลิตภัณฑของ ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร

ซ่ึงหลังจากจบการศึกษาทางดานการตลาดแลว

ตองการเริ่มธุรกิจที่มีความแตกตางอยางไรขอ

จำกัดในเร่ืองของการออกแบบ และไดคนพบวา

ผลิตภัณฑในหองน้ำน้ัน นอกจากจะไมมีขอจำกัด

ในเร่ืองของร�ปแบบแลว ยังมีมูลคาตอตารางเมตร

สูงท่ีสุดในบานอีกดวย จึงตัดสินใจเร่ิมตนธุรกิจ

เครื่องสุขภัณฑขึ้น จากการผลิตตูอาบน้ำขนาด

ตามความตองการของลูกคา ผลิตภัณฑท้ังหมด

เปนผลิตภัณฑนำเขาทั้งสิ้น 

ตอมาในป พ.ศ. 2540 เกิดวิกฤติเศรษฐกิจใน

ประเทศไทย คาเงินบาทออนตัวลงสงผลใหการ

บริโภคภายในประเทศและสินคานำเขาลดลง

ในขณะท่ีสินคาสงออกเร่ิมไดรับความสนใจจาก

นักธุรกิจ บริษัทฯ ที่เพิ่งดำเนินการไดไมนาน

ก็ไดรับผลกระทบเชนกัน นั่นจึงเปนจุดเริ่มตน

ให ดร.วัชรมงคล มีโอกาสศึกษาทฤษฎีเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและได

นำมาปรับประยุกตใชใหธุรกิจสามารถดำเนินงาน

ไดตอไป คือ องคกรจะตองไดรับการพัฒนาอยาง

บาธร�ม ดีไซน สมดุล หมายถึง สามารถพึ่งพาตัวเองได ร�จัก

และเขาใจผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกรร�จักปรับตัว

ประยุกตส่ิงตางๆ ใหเขากับสถานการณและสราง

ภูมิคุมกัน ในที่นี้หมายถึงการสรางนวัตกรรม

และลดการนำเขา 

ดร.วัชรมงคลไดปรับเปล่ียนเปาหมายหลักของ

องคกรใหเปนความสุข โดยใชความรักเปนตัว

ขับเคล่ือนและใชความสมดุลเปนตัวยืน มีการนำ

ปญหามาแกทีละสวน มีการทำประกันความเส่ียง

คาเงิน ลดการนำเขา และมีการวาจางนักออกแบบ

ร�นใหมเพ่ือออกแบบผลิตภัณฑใหมีความสวยงาม

และมีฟงกช่ันการใชงานท่ีแตกตาง เร่ิมจากการ

ผลิตช้ันวางของในหองน้ำและอางอาบน้ำ

บริษัทฯ ยังคงประสบปญหาการลอกเลียนแบบ

สินคา เน่ืองจากใชระบบการจางผลิต ดร.วัชรมงคล

จึงตัดสินใจเปดโรงงานผลิตเปนของตัวเอง ทำให

ตนทุนในการผลิตต่ำลง พรอมกับการเร่ิมสราง

มูลคาเพ่ิมแกผลิตภัณฑ คือ การผลิตอางอาบน้ำวน

ท่ีใหการประกันท่ียาวข้ึน

ตอมาสินคาจากประเทศจีนเขามาตีตลาด

ดร.วัชรมงคลจึงเปลี่ยนแนวทาง โดยเนนให

ผลิตภัณฑมีนวัตกรรมดวยการเสริมเทคโนโลยี

ตางๆ ทำใหเกิดฟงกชั่นการใชงานใหมๆ โดย

ยังคำนึงถึงผลทางสังคมและสิ่งแวดลอม เนน

เทคโนโลยีวัสดุศาสตรและนวัตกรรมเพ่ือสังคมและ

ส่ิงแวดลอม ซ่ึงสงผลใหสินคาของบาธร�มดีไซน

มีความแตกตางจากสินคาจากยุโรป

จำกัด

บริษัท
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และจีน เปนท่ีมาของอางอาบน้ำวนอัจฉริยะ I-spa

ท่ีสามารถส่ังงานผานมือถือได เปนระบบน้ำวน

ใหมแบบน้ำลน และระบบไฟบำบัด พรอมกระพริบ

ตามอารมณจังหวะเพลง  

นอกจากน้ี เทคโนโลยีทันสมัยท่ีเสริมไวในสินคา

แตถูกซอนไวอยางดี ทำใหสินคาของบริษัทฯ

มีเอกลักษณดูเรียบงาย สบายตาและไดรับ

รางวัลดานตางๆ จากองคกรท้ังในและตางประเทศ

เปนจำนวนมาก รวมถึงรางวัลไทยสรางสรรค

สาขางานออกแบบประจำป พ.ศ. 2553

ทางสายกลาง

พอประมาณ (ร�เรา)

ร�จักประมาณตนวา
เกงแคไหน มีศักยภาพ

ที่จะทำอะไร

มีเหตุมีผล (ร�เขา)

ตองร�จักพนักงาน
ลูกคาวาเปนอยางไร

จะปฏิบัติตอเขาอยางไร

มีภูมิคุมกัน (ร�โลก)

ตองร�วาจะปรับตัวให
เขากับกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลก

รอบร�
ระลึกร�
(สติ)

ซื่อสัตย
อดทน

สมดุล

ความร�

คุณธรรม

   Value Propositions

ผลิตภัณฑของบาธร�มดีไซนเนนการผสมผสาน

เทคโนโลยีล้ำสมัย ตอบสนองความตองการ

เร่ืองสุขภาพ และการออกแบบท่ีลงตัวประยุกต

รวมกันไดอยางสมบูรณแบบ นอกจากนี้ ยังมี

เรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑที่ถือเปนอีกสิ่งที่

สำคัญ ในเร่ืองคุณภาพของผลิตภัณฑ บริษัทฯ

รับประกันการใชงานของสินคาดวยระยะเวลา

ท่ียาวนานกวาบริษัทสุขภัณฑอ่ืน พรอมท้ังบริการ

กอนและหลังการขาย นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ

ของบาธร�มดีไซนยังไดรับตรามาตราฐานทั้ง

ในและตางประเทศ อาทิ มอก. ของกระทรวง

อุตสาหกรรม มาตราฐานยุโรป (CE) และมาตรฐาน

การผลิต ISO ซ่ึงเปนเคร่ืองพิสูจนไดวาผลิตภัณฑ

ของบริษัทฯ นอกจากจะมีการออกแบบที่สวย

และทันสมัยแลว ยังมีคุณภาพสมกับความต้ังใจ

ของบริษัทฯ ท่ีจะเปนผูผลิตหองน้ำอัจฉริยะดีไซน

ระดับโลกอีกดวย

Business Model: “บาธร�ม ดีไซน”

ผูนำแบรนดสุขภัณฑไทย ดวยเทคโนโลยีล้ำสมัย

บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ดำเนินงาน

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ิมคุณคา

ตอผูบริโภค พนักงาน สังคม และสิ่งแวดลอม

ซึ่งนำไปสูความเปนองคกรที่ยั่งยืน



   Revenue Streams 
and Customer Segments

กลุมลูกคาหลักของบาธร�มดีไซน คือกลุมลูกคา

ระดับบนภายในประเทศและกลุมลูกคาตางประเทศ

โดยมากจะเปนกลุมลูกคาแถบประเทศสมาชิก

อาเซียน และตะวันออกกลาง รายไดหลักของ

บริษัทฯ มาจากการจำหนายสินคาภายในประเทศ

เปนสัดสวนรอยละ 80 และตางประเทศอีก

รอยละ 20 โดยท่ีผลิตภัณฑหลัก คือฉากก้ันและ

อางอาบน้ำมากกวารอยละ 50 ของผลิตภัณฑ

ทั้งหมด

   Key Resources and Key Activities

นอกจากดร.วัชรมงคล ผูกอตั้งและนำพาความ

สำเร็จมาสูองคกร โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

พระราชทานแกคนไทยทุกคน ยังมีทีมงาน

นักออกแบบไทยอันเปนผลจากแนวคิดของ

บริษัทฯ ท่ีตองการมีนวัตกรรมใหมๆ  อยูเสมอ

จากกิจกรรมหลักขององคกร คือ ‘เสารสรางสรรค’ 

เสารสรางสรรค หมายถึง วันเสารคร่ึงวันท่ีเปด

โอกาสใหทีมนักออกแบบ ไดมาคุยกัน เพ่ือนำ

เสนอความคิดใหม หรือนวัตกรรมใหมของโลก

ที่ไมเคยมีผู ใดนำมาใชกับผลิตภัณฑหองน้ำ

มากอน โดยจะคำนึงถึงเรื่องการออกแบบ

ประโยชนใชสอย เทคโนโลยีและวัสดุ ซ่ึงความคิด

ท้ังหลายเหลาน้ีจะถูกนำมากล่ันกรองและกอให

เกิดนวัตกรรมสินคาท่ีนาสนใจเพ่ือนำเสนอแก

ผูบริโภค โดยมีท่ีปรึกษาประจำบริษัทฯ เขามาให

คำปรึกษาตามความเหมาะสมดวยเชนเดียวกัน

นอกจากน้ียังใหความสำคัญกับการทำกิจกรรม

CSR โดยมีทีมงานที่ดูแลเรื่องงานชวยเหลือ

สังคมโดยเฉพาะ รวมถึงการชวยเหลือในดาน

ของชุมชน เด็ก คนชรา และมูลนิธิตางๆ 
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Crystal Rain

บาธร�ม ดีไซน 
ธุรกิจสุขภัณฑที่เนนการดีไซน 

เทคโนโลยี และร�ปแบบการใชงาน

ดำเนินงานตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ใชความสมดุลเปน

ที่ตั้ง ขับเคลื่อนองคกรดวยความรัก

เพื่อเปาหมายหลัก คือ ความสุข 

ระยะเวลาดำเนินกิจการ 18 ป

   Channels

ชองทางการขายหลักของบาธร�มดีไซน คือ ผาน

ทางผูแทนจำหนายท้ังในและตางประเทศ ไดแก

รานสุขภัณฑทั่วประเทศ เชน โฮมโปร เอสซีจี

บุญถาวร และผูแทนในแถบเอเซียและตะวัน

ออกกลาง โดยเฉพาะในประเทศฮองกง อีกชอง

ทาง คือ การจำหนายโดยตรงจากบริษัทฯ เอง

แตจะเปนในกรณีลูกคาพิเศษเทานั้น 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีการออกงานแสดงสินคา

ทั้งในและตางประเทศ รวมถึงยุโรป ตะวันออก-

กลาง เอเซีย และญี่ปุน เปนตน

   Customer relationships

เน่ืองจากบริษัทฯ จะทำการออกผลิตภัณฑใหม

ทุก 6 เดือน คือ ในชวงเดือนพฤษภาคมและ

เดือนพฤศจิกายน โดยชวงเดือนพฤษภาคม

จะเนนงานเชิงคอนเซปท และเดือนพฤศจิกายน

จะเนนผลิตภัณฑใหม บริษัทฯ เนนการขายตลาด

หมูมาก ราคาไมสูงมาก การออกผลิตภัณฑใหม

อยูเปนประจำ นอกจากจะเปนการสรางฐานลูกคา

เพิ่มเติมแลว ยังเปนการดึงดูดลูกคาเดิมได

อีกดวย นอกจากจะมีการผลิตผลิตภัณฑตาม

ความตองการของลูกคาแลว ยังมีการออกแบบ

รวมกับกับลูกคาในบางกรณี และนำดีไซนน้ันๆ

มาทำการจำหนายอยางตอเนื่องอีกดวย (Co-

Creation) และมีการใหบริการท่ีเปนเลิศ ต้ังแต

การแนะนำผลิตภัณฑหนางาน การวัดพื้นที่

การติดตั้ง ไปจนถึงการใหบริการหลังการขาย

ซึ่งบริษัทฯ จะทำการตรวจสภาพผลิตภัณฑทุก
6 เดือน เปนจำนวน 3 ครั้ง ถือเปนการดูแล

ลูกคาอยางใกลชิด (Dedicated Personal

Assistance)



Business
Model Canvas

ตนทุนคาแรง 
(Value-driven)

รายไดหลักของบริษัทฯ มาจากการ
จำหนายสินคาภายในประเทศเปนสัดสวน
รอยละ 80 และตางประเทศอีกรอยละ 20

Key Activities

การออกแบบ
(เสารสรางสรรค)
การผลิต
บริการหลังการขาย
CSR

ผูผลิตสุขภัณฑอัจฉริยะดีไซนระดับโลก ดวยการผสมผสาน
เทคโนโลยีท่ีล้ำสมัย ตอบสนองความตองการเร่ืองสุขภาพ
และการออกแบบท่ีลงตัว
คุณภาพระดับสากล โดยไดรับตรามาตราฐานท้ังในและ
ตางประเทศ อาทิ มอก. ของกระทรวงอุตสาหกรรม
มาตรฐานยุโรป (CE) และมาตรฐานการผลิต ISO
การรับประกันการใชงานของสินคาดวยระยะเวลาท่ี
ยาวนานกวาบริษัทสุขภัณฑท่ัวไป

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ไดรับแรงบันดาล
ใจจากพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เงินทุนสวนตัว 

Key Resources

Co-creation
มีการดูแลลูกคาอยางใกลชิด (Dedicated
Personal Assistance) (Retention)
การขยายฐานลูกคาใหม (Acquisition)

Customer Relationships

Value Propositions

Channels

งานแสดงสินคาท้ังในและตางประเทศ
ผูแทนจำหนายท้ังในและตางประเทศ
(แถบเอเซียและตะวันออกกลาง) 
ทีมขายตรง

กลุมลูกคาระดับบนภายในประเทศ 
กลุมลูกคาตางประเทศ โดยมาก
จะเปนกลุมลูกคาแถบประเทศ
สมาชิกอาเซียน และตะวันออกกลาง
(Niche Market)

Revenue Streams

Customer Segments

Cost Structure
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ธรรมชาติ”
หางหุนสวนจำกัด กรกต อินเตอรเนชั่นนอล๐๔

“ตกแตงบาน
จาก

ไมไผ

จากวิทยานิพนธในระดับปริญญาโทเกี่ยวกับประติมากรรมรวมสมัยประดิษฐจากไมไผของคุณกรกต อารมยดี 
ถือเปนจุดเริ่มตนของการสรางสรรคงานศิลปะชั้นสูง ผนวกเขากับภูมิปญญาชาวบานในการผูกมัดไมไผ 
นับแตนั้นแบรนด “กรกต” จึงไดถือกำเนิดขึ้น คุณกรกต

อารมยดี



     ภาพรวม
“กรกต” เปนชื่อที่เรียกขานกันมาตั้งแตครั้งที่

ผลงานโคมไฟไดรับการเผยแพรในงานแสดง

สินคาชั้นนำ Maison & Objet ณ ประเทศ

ฝรั่งเศส ผลงานดังกลาวถูกออกแบบภายใต

จินตนาการอันล้ำลึก ดวยการประยุกตลักษณะ

ร�ปทรงเรขาคณิตใหเกิดเปนโคมไฟจากไมไผท่ีมี

ความออนชอยตามการดัดโคงได ใหกล่ินอายความ

เปนธรรมชาติอยางสมบูรณแบบจากแรงบันดาลใจ

ที่ไดคลุกคลีใกลชิดกับคุณปูตั้งแตยังเล็กใน

จังหวัดเพชรบุรี ไดสัมผัสกับงานประดิษฐผลงาน

ศิลปะ อาทิ ตัวละครนักษัตรและวาวจากไมไผ 

ตลอดจนการทุมเทแรงกายแรงใจเพ่ือฝกฝนวิธี

การมัด การผูก การติดยึดไมไผจากวัสดุธรรมชาติ

เชน แปงขนมจีน จึงไมใชเร่ืองยากท่ีคุณกรกต

อารมยดี จะนำองคความร�ในการมัดผูกไมไผอยาง

แข็งแรงจากคุณปูมาใชพัฒนาผลงานประติมา-

กรรมจากไมไผช้ินตอๆ มาใหเกิดความสวยงาม

นาประทับใจแกผูพบเห็น

ในสวนของภาคการผลิต จากชาวบานผูผลิตใน

ชุมชนบานเกิดของคุณกรกตจำนวนเพียง 8 คน 

สามารถเพ่ิมข้ึนเปน 60 คนไดในระยะเวลาตอมา

มิใชเร่ืองงายในการดึงสมาชิกชุมชนท่ีมีพ้ืนฐาน

หางหุนสวน จำกัด

วัฒนธรรมการดำรงชีวิตแบบเรียบงายใหเขามา

ทำงานอยางมีความรับผิดชอบไดโดยสมบูรณ

แตคุณกรกตซ่ึงเปนคนทองถ่ินเดียวกันและเติบโต

มากับวัฒนธรรมด้ังเดิม จึงมีความเขาใจ สามารถ

บริหารทีมงาน และใหคาตอบแทนเปนรายชิ้น

ในอัตราสูงกวาคาแรงขั้นต่ำมาก ทำใหทีมงาน

สามารถผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพไดตรงตามเวลา

ท่ีกำหนดไวได และตองยอมรับวาประสบการณ

การลองผิดลองถูก และการไดรับคำแนะนำจาก

ผูมีประสบการณดานการดำเนินธุรกิจเดียวกัน

มีสวนชวยใหคุณกรกตพัฒนาทีมงานใหทำงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพดวยเชนกัน ทำใหปจจุบัน

“หางหุนสวนจำกัด กรกต อินเตอรเนช่ันนอล”

สามารถผลิตสินคางานฝมือท่ีมีความยาก สลับ

ซับซอน บรรจุจนเต็มตูคอนเทนเนอรขนาด 20

ฟุต ไดภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือน มียอดขาย

นับลานบาทตอป จากการออกแบบและตกแตง

สถานท่ีใหกับกลุมลูกคาโรงแรม รีสอรท คาสิโน

ช้ันนำในภูมิภาคเอเชีย (กลุมลูกคาประเภทงาน

โครงการ) เปนหลัก นอกจากนี้ ยังผลิตสินคา

แบบมาสเตอรพีซ (Masterpiece Art) และ

สินคาสำเร็จร�ป อาทิ โคมไฟ เปนตน เพื่อเพิ่ม

ยอดขายอีกทางหนึ่ง

อินเตอรเนชั่นนอล

กรกต
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   Value Propositions

1.เอกลักษณของไมไผที่เชื่อมเขากับงานออก

แบบตกแตงแบบรวมสมัย และวัสดุธรรมชาติ

(Point of Differentiation)

2.ภูมิปญญาชาวบานในการมัดผูกไมไผใหยึด

แนนกันดวยความแข็งแรง

Business Model:
“กรกต อินเตอรเนชั่นนอล” 

ผลิตภัณฑตกแตงบานจากไมไผธรรมชาติ

ถูกรังสรรคดวยแนวคิดและอุดมการณท่ีจะพัฒนา

งานศิลปะใหสามารถใชงานไดจริง พรอมกับการ

สรางรายไดใหกับชุมชนบานเกิด

“ไมไผสีสุก” ซ่ึงถูกเก็บมาจากพ้ืนท่ีภายในอำเภอ

บานลาด จังหวัดเพชรบุรี กลายเปนวัตถุดิบสำคัญ

ท่ีคุณกรกตใชความพยายามในการเสาะหาแหลง

ไมไผท่ีมีระยะทางใกลกับแหลงผลิตสินคาใหได

มากที่สุด จนทำใหพบกับกลุมผูผลิตกลุมหนึ่ง

เดิมที กลุมผูผลิตกลุมดังกลาวสานเขงปลาเปน

อาชีพหลัก แตเมื่อเริ่มมีเขงปลาแบบพลาสติก

เขามาแทนที่มากขึ้น จึงทำใหงานสานเขงปลา

ลดนอยลง นับจากวันน้ัน กลุมผูผลิตไดชวยเหลา

ไมไผใหคุณกรกตเปนการเฉพาะ และมีรายได

สม่ำเสมอจนกระทั่งปจจุบัน

   Cost Structure, Revenue Streams 
and Customer Segments 

โครงสรางตนทุนหลักอยูท่ีตนทุนคาแรงซ่ึงจายให

ในอัตราท่ีสูงกวา 3 เทาของคาแรงข้ันต่ำ เน่ืองจาก

เปนงานหัตถอุตสาหกรรมข้ันสูง ตองใชทีมงาน

หลายกลุม อันประกอบดวยทีมเหลาไมไผ ทีม

เตรียมวัตถุดิบ ทีมข้ึนร�ป ทีมเก็บรายละเอียด ทีม

แพกเกจจิ้ง และทีมขนสงและติดตั้ง

รายไดหลักของบริษัทฯ มาจากงานโครงการ

คิดเปนรอยละ 60 ของยอดขาย นอกจากนั้น



เปนรายไดจากงานสินคาสำเร็จร�ป และงานตนแบบ

ท่ีเปนงานศิลปะแบบมาสเตอรพีซ (Masterpiece

Art) รายได 2 ทางหลังน้ีแมจะมีสัดสวนท่ีนอยกวา

แตมีความสำคัญตอธุรกิจของคุณกรกตไมนอย

เนื่องจากผลงานสินคาสำเร็จร�ปสามารถนำไป

เสริมใหกับงานโครงการ แมกำไรตอหนวยอาจ

นอยท่ีสุดในบรรดารายไดท้ัง 3 ทางก็ตาม สวน

งานตนแบบที่เปนงานศิลปะแบบมาสเตอรพีซ

ถือเปนผลงานที่สรางผลกำไรตอหนวยสูงมาก

ผลงานแตละชิ้นมีความละเอียดซับซอนกวา

ผลงานทั่วๆ ไป ทำใหมีกำไรตอหนวยสูงพอๆ

กับงานโครงการและยังถือเปนตนแบบใหกับ

งานสินคาสำเร็จร�ปไดอีกดวย ในการรับชำระเงิน

จะเริ่มจากเงินมัดจำรอยละ 50 ทำใหมีรายได

เขามากอนเพ่ือหมุนเวียนในธุรกิจท่ีตองขับเคล่ือน

ดวยแรงงานและจายออกเปนคาแรงเสียสวนใหญ 

ทุกวันน้ี “กรกต” เจาะตลาดเฉพาะกลุม (Niche

Market) โดยสวนใหญเนนกลุมลูกคางาน

โครงการ ซึ่งเปนการออกแบบและผลิตสินคา

ตกแตงเฉพาะ หรือนำสินคาสำเร็จร�ปเขาไป

ประกอบเพ่ิมเติมเพ่ือตกแตงภายในหรือภายนอก

ใหกับลูกคากลุมโรงแรม รีสอรท และบอนคาสิโน

ในตางประเทศ ลูกคาตางประเทศถือเปนลูกคา

หลัก ของคุณกรกตเพราะสามารถสรางยอดขาย

คิดเปนรอยละ 70 ของยอดขายทั้งหมด

   Key Resources

คุณกรกตเปนนักออกแบบสินคาท่ีมีความสามารถ

ผูนำภูมิปญญาดานการประดิษฐวาวจากการผูก

ไมไผจากคุณปูมาประยุกตใชผลิตสินคา อาศัย

ทักษะการบริหารจัดการที่ไดรับคำแนะนำและ

ประสบการณ ตลอดจนเปนผูท่ีมีความขวนขวาย

คิดคนวิธีการทำงานอยางเหมาะสม ทำใหสามารถ

ผลิตสินคาท่ีโดดเดนและมีคุณภาพ ตรงตามเวลา

และมาตรฐานของลูกคาได 
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ผลิตภัณฑตกแตงบาน
จากไมไผธรรมชาติ

กรกต อินเตอรเนช่ันนอล
ผูออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ

ตกแตงบานจากไมไผธรรมชาติ

ระยะเวลาดําเนินกิจการ 7 ป

ทางดานทีมงานผลิตทุกวันน้ี ประกอบดวยคุณลุง

หลายทานท่ีเปนผูเหลาไมไผ และเด็กในชุมชนท่ี

เขามาชวยทำการผลิตข้ึนร�ป มัดไผใหเกิดเปนสินคา

ประติมากรรมสวยงามน้ัน ซ่ึงถือเปนสวนสำคัญท่ี

ทำใหธุรกิจเติบโตข้ึนอยางกาวกระโดด จากเดิม

ไมมียอดคำส่ังซ้ือใดๆ เลย จนสามารถสรางยอด

คำส่ังซ้ือหลักแสนถึงลานบาทตอเดือน ทีมงานการ

ผลิตมาจากการรวบรวมดวยตนเองภายในชุมชน

   Channels

การออกงานแสดงสินคา Maison & Objet 2006

ที่ประเทศฝรั่งเศสทำใหผลงานของคุณกรกต

เปนท่ีร�จักและไดร�จักผูเช่ียวชาญที่คร่ำหวอดใน

วงการสินคาตกแตงบานช้ันนำของไทย รวมท้ัง

มีโอกาสสรางฐานลูกคาประเภทงานโครงการ

จากการแนะนำบอกตอหลังจากนำผลงานเชิง

ศิลปะแบบมาสเตอรพีซ (Masterpiece Art)

ไปแสดง ณ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา 

   Customer Relationships

คุณกรกตมีการติดตอกับลูกคาดวยตนเอง

อาศัยความเปนกันเองแบบไทย แตทำงานดวย

ความเปนมืออาชีพ ทำใหลูกคายอมรับในผลงาน

มากข้ึน การดูแลผลงานใหสามารถติดต้ังคงอยู

สวยงามไดในสถานท่ีทำใหลูกคาพึงพอใจและมี

การแนะนำบอกตอกันภายในวงการธุรกิจ การ

ทองเที่ยวและโรงแรมอยางตอเนื่อง

นอกจากน้ี คุณกรกตยังหม่ันเขารวมแสดงผลงาน

ในงานแสดงสินคาไลฟสไตสอยางตอเนื่องเปน

ประจำทุกป เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับกลุม

ลูกคาวาเปนผูประกอบการมืออาชีพของธุรกิจ

ผลิตและจำหนายสินคาตกแตงบานอยางแทจริง



ตนทุนคาแรง (Value-driven) ยอดขายจากงานศิลปะแบบมาสเตอรพีช
สินคาสำเร็จร�ป และงานโครงการ

Key Activities

การออกแบบ
การผลิต
การติดตั้ง (งานโครงการ)

การออกแบบแนวโมเดิรนผสมผสาน
กับภูมิปญญาทองถ่ิน ดวยการใช
วัสดุไมไผ

ความร�ดานการออกแบบ
ความชํานาญในการใช
ไมไผในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ
เงินทุนสวนตัว
แรงงานชุมชน

Key Resources

การสรางความสัมพันธแบบกันเอง จริงใจ
และความเปนมืออาชีพ (Retention)
การขยายฐานลูกคาใหม (Acquisition)

Customer RelationshipsValue Propositions

Channels

งานแสดงสินคา
งานแสดงศิลปะท่ี New York
เครือขายนักธุรกิจและบุคคลในวงการ
อุตสาหกรรมสินคาตกแตงบาน

กลุมนักออกแบบ โรงแรม
รีสอรท และธุรกิจคาสิโน
ทั้งในและตางประเทศ
(Niche Market)

Business
Model Canvas

Cost Structure

Customer Segments

Revenue Streams
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บริษัท พลัสเซนส จำกัด

“ผสมผสาน

วัสดุอื่นๆ”
อลูมิเนียมกับ

๐๕

กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2553 โดยเจาของกิจการโรงงานน่ำเส็ง ซึ่งเปนโรงงานรับจางผลิตสินคาตกแตงบาน
จากทองเหลือง รวมกับคุณอภิรัฐ บุญเรืองถาวร นักออกแบบร�นใหม ดวยการพลิกวิกฤตใหเปนโอกาส 
ในสภาวะที่ตลาดสินคาตกแตงบานจากทองเหลืองมีความนาสนใจนอยลง ประกอบกับสภาพตลาด
ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งสองไดรวมกันพัฒนาบริษัทใหกาวสูการเปน ODM และ OBM ภายใตบริษัท
พลัสเซนส จำกัด โดยมีการเปลี่ยนวัสดุจากทองเหลืองเปนอลูมิเนียม และไดรับการคัดเลือกเขารับรางวัล
ไทยสรางสรรค ประจำป 2554 ในสาขางานออกแบบ

คุณอภิรัฐ
บุญเรืองถาวร



     ภาพรวม
ผลิตเคร่ืองทองเหลืองสำหรับตกแตงบาน “บริษัท

น่ำเส็งแฟคทอร่ี จำกัด” จากสภาพตลาดท่ีเปล่ียน

แปลงไป เจาของจึงตองมีการปรับเปล่ียนไปสูการ

ผลิตสินคาอีกประเภทหน่ึง โดยยังคงใชเคร่ืองจักร

ที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด และไดชักชวน

คุณอภิรัฐ บุญเรืองถาวร นักออกแบบร�นใหม

ของไทย ผูเชี่ยวชาญการออกแบบเฟอรนิเจอร

มารวมธุรกิจ 

คุณอภิรัฐมีความคุนเคยและเขาใจการทำงาน

ออกแบบ และการเลือกใชวัสดุเปนอยางดี เน่ืองจาก

ราคาของทองเหลืองมีทิศทางเปนไปตามราคา

ตลาดโลก และมีราคาสูง ประกอบกับตลาดเร่ิมตัน

เพราะปจจุบันเริ่มมีวัสดุประเภทใหมเขามาใน

ตลาดสินคาตกแตงบานที่สามารถทดแทนกับ

สินคาทองเหลืองไดอยางงายดาย ดวยเหตุนี้

ท้ังสองจึงพยายามเสาะหาวัสดุประเภทใหม ท่ีมี

คุณสมบัติใกลเคียงกับทองเหลืองตรงความ

แข็งแรง ทนทาน แตมีราคาถูกกวา จนมาได

วัสดุอลูมิเนียมซึ่งมีน้ำหนักเบา แตทนทาน

ราคาไมสูงจนเกินไป และสามารถใชเทคนิคการ

ผลิตเพื่อลดรอยเชื่อมตอกับวัสดุประเภทนี้ได

บริษัท

จำกัด

พลัสเซนส
คุณอภิรัฐซ่ึงเปนนักออกแบบมืออาชีพสามารถ

นำอลูมิเนียมมาประยุกตใชสรางเฟอรนิเจอร

ตกแตงบาน อาทิ เกาอี้ โดยเนนงานสำหรับ

วางนอกอาคารเปนหลัก เพราะมองวายังมี

ชองวางใหเขาไปแทรกในตลาดอยูบาง ในขณะท่ี

ตลาดเฟอรนิเจอรภายในอาคารมีซัพพลาย

จำนวนมากและหลากหลาย

นับเปนหุนสวนท่ีมีความลงตัวเปนอยางย่ิง เพราะ

โรงงานมีองคความร�ทางการผลิตท่ีคุณอภิรัฐไมมี

ในขณะที่คุณอภิรัฐมีทักษะการออกแบบอยาง

มืออาชีพ เพราะเปนนักออกแบบช่ือดังท่ีเคยไดรับ

รางวัลการออกแบบมากกวา 19 รางวัล ท้ังในและ

ตางประเทศภายในระยะเวลาการทำงานไมกี่ป

ในชวงเร่ิมตน บริษัทฯ เร่ิมผลิตสินคาเพ่ือปอนให

กับบริษัทเฟอรนิเจอรตางๆ ท่ีมีตลาดหรือลูกคา

อยูแลว หรือ ที่เรียกวา การผลิตแบบ OEM

เพื่อหมุนเวียนกระแสเงินสดหลอเลี้ยงกิจการ

กอนพัฒนาและออกแบบภายใตแบรนดของ

ตนเอง พลัสเซนส มีรายไดหลักมาจากการผลิต

แบบ OEM ถึงรอยละ 80 ของรายไดทั้งหมด

รองลงมาเปนการผลิตสำหรับงานโครงการ

(Project) และการผลิตเพื่อฝากขายตามราน

ตางๆ (Consignment) กลุมลูกคาสวนใหญร�จัก

บริษัทฯ มาจากการออกงานแสดงสินคาดวยกัน

เปนบริษัทภายในวงการเฟอรนิเจอรเชนเดียวกัน
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งานแสดงสินคาท่ีบริษัท พลัสเซนส จำกัด เคย

เขารวมแสดงผลงาน ไดแก งาน Thailand

International Furniture Fair ของไทย

งาน Maison & Objet ของฝร่ังเศส

ปจจุบัน พลัสเซนส เปนผูผลิตเฟอรนิเจอรโดย

เนนการผสมผสานอลูมิเนียมกับวัสดุอ่ืนๆ อาทิ

หวายเทียม เนนแนวการออกแบบที่ทำใหผู ใช

สามารถใชงานไดในชีวิตประจำวัน เนนการนำ

เสนอโครงสรางของวัสดุอลูมิเนียมมากกวา

รอยละ 60-80 ของพ้ืนผิวท้ังหมด นอกจากน้ี วัสดุ

อลูมิเนียมของพลัสเซนส จะตองเคลือบดวยสีฝุน

(Powder Coat) เพื่อปองกันการเกิดปฏิกิริยา

กับออกซิเจนในอากาศ ซ่ึงจะทำใหผิวเปล่ียนเปน

สีดำไดงาย

แนวทางการออกแบบของ พลัสเซนส เนนความ

เปนเอเชีย ใชงานไดในชีวิตประจำวัน สินคาทุกช้ิน

จะมีร�ปลักษณที่งายตอความเขาใจถึงประโยชน

จากการใชงาน กลาวคือ ร�ปลักษณของสินคา

สามารถบงบอกไดวาเปนเกาอ้ีหรือโตะ ส่ิงสำคัญ

ในการออกแบบผลงานของ พลัสเซนส ไดแก

การหลีกเลี่ยงออกแบบสินคาที่แขงกับลูกคา

OEM เพราะลูกคาเหลาน้ีคือคนท่ีเก้ือหนุนธุรกิจ

ในชวงกอตั้งในแตละป พลัสเซนส ตั้งเปาหมาย

ในการออกสินคา 10 ตัวตอ 1 คอลเล็กชั่น

บริษัทฯ เลือกผลิตเฉพาะงานท่ีตนเองถนัด ไดแก

การเชื่อมโลหะและประยุกตเชื่อมอลูมิเนียมจาก

วัตถุดิบที่สั่งซื้อจากบริษัทผูจัดจำหนายภายใน

ประเทศไทย สวนงานอ่ืนๆ อาทิ งานสานหวาย

เทียมและงานพนสีฝุน บริษัทฯ เลือกจางทีมผลิต

ภายนอกเพ่ือลดตนทุนการสูญเสียจากการทำงาน

ที่ไมถนัด สำหรับการผลิตตอรอบใชระยะเวลา

ประมาณ 30 วัน มีกำลังการผลิตเกาอ้ี 500 ตัว

ตอเดือน



Business Model:
“บริษัท พลัสเซนส จำกัด”

ผูผลิตเฟอรนิเจอรโดยเนนการผสมผสาน

อลูมิเนียมกับวัสดุอื่นๆ อาทิ หวายเทียม เนน

แนวการออกแบบที่ทำใหผู ใชสามารถใชงานได

ในชีวิตประจำวัน เนนการนำเสนอโครงสรางของ

วัสดุอลูมิเนียม

   Value Propositions and Key Activities

พลัสเซนส นำเสนอเฟอรนิเจอรแนวรวมสมัยจาก

โลหะที่เนนการเชื่อมแบบไรรอยตอ ผสมผสาน

เขากับวัสดุอ่ืนๆ เชน หวายเทียม ไดอยางลงตัว

นอกจากน้ี ยังเนนการออกแบบท่ีเปนมิตรตอส่ิง

แวดลอม ดวยการนำขยะอลูมิเนียมเหลือใชมา

ทำการรีไซเคิล และใชในการประกอบเฟอรนิเจอร

ตางๆ

เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญดานงานเชื่อมโลหะ

เปนหลัก กิจกรรมสวนใหญจึงเนนการออกแบบ

และการเชื่อมโลหะ สวนงานเชื่อมกับวัสดุอื่นๆ

จะเนนจางผลิตจากทีมงานภายนอก

   Cost Structure, Revenue Streams 
and Customer Segments  

กลุมลูกคาหลัก ไดแก แบรนดเฟอรนิเจอรช้ันนำ

ของไทยและตางประเทศ และลูกคาโครงการ

อสังหาริมทรัพย เชน โรงแรมและรีสอรท โดยท่ี

ตนทุนหลักมาจากตนทุนคาวัตถุดิบเปนหลัก

และยอดขายโดยมากมาจากการผลิตใหแกแบรนด

อื่นๆ (OEM)

   Key Resources

ความร�และทักษะในการผลิตโลหะของโรงงาน

เดิมของหุนสวนผนวกกับความสามารถในการ
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SMOOD Chair

พลัสเซนส
ผูผลิตเฟอรนิเจอรโดยเนนการ

ผสมผสานอลูมิเนียมกับวัสดุอ่ืนๆ

อาทิ หวายเทียม เนนแนวการ

ออกแบบที่ใหผู ใชสามารถใชงาน

ไดในชีวิตประจําวัน เนนการนําเสนอ

โครงสรางของวัสดุอลูมิเนียม

ระยะเวลาดําเนินกิจการ 3 ป

ออกแบบ และการผลิตของคุณอภิรัฐทำใหได

ผลงานท่ีมีคุณภาพและสวยงาม และการลงทุน

ของ “บริษัท น่ำเส็งแฟคทอร่ี จำกัด” 

   Key Partners and Channels

เน่ืองจาก พลัสเซนส เนนการผลิตโลหะท่ีตนเอง

มีความเชี่ยวชาญเทานั้น งานประกอบในสวน

อื่นๆ จึงเปนการสงงานตอไปยังโรงงานผูผลิต

เพื่อใหเกิดคุณภาพที่ดีที่สุด เชน โรงงานพนสี

และโรงงานเฟอรนิเจอรชั้นนำ ชองทางในการ

ขายหลักจะมาจากการออกงานแสดงสินคาตางๆ

ทั้งในและตางประเทศโดยงานแสดงสินคาใน

ประเทศที่เขารวม คือ งาน Thailand Inter-

national Furniture Fair หรือ TIFF นอก

จากนี้ ยังมีการขายผานเว็บไซต www.plus

-sense.com อีกดวย



โรงงานผูผลิตเฟอรนิเจอร
ชั้นนํา เชน โยธกา
โรงงานพนสี

Key Partners

ตนทุนหลัก คือ 
ตนทุนคาวัตถุดิบ

ยอดขายสวนใหญมาจากการผลิตใหกับ
แบรนดตางๆ (OEM)

งานเช่ือมโลหะไรรอยตอ
งานออกแบบรวมสมัย
เนนความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม
ดวยการใชวัสดุเหลือใช (Eco-design)

ความร�ดานการออกแบบ
โดยผสมผสานวัสดุหวาย
และอลูมิเนียม
องคความร�ดานการผลิต
โรงงานผลิต
เงินทุนสวนตัว

Key Resources

การรักษาฐานลูกคาเดิม (Retention)
ขยายฐานลูกคาใหม (Acquisition)

Customer Relationships

Value Propositions

Channels

งานแสดงสินคา Thailand
International Furniture Fair
การประกวดผลงาน
งานแสดงสินคาในตางประเทศ
www.plus-sense.com

แบรนดเฟอรนิเจอรของไทย
ลูกคาโครงการอสังหา-
ริมทรัพย เชน โรงแรม 
แบรนดเฟอรนิเจอร
ตางประเทศ (Niche Market)

Key Activities

การผลิต
การออกแบบ

Business
Model Canvas

Cost Structure

Customer Segments

Revenue Streams

๔
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ดร.ฐิติพร
ฌานวังศะ

แรงบันดาลใจจากสายน้ำและเสนปอ นับไดวาเปนจุดเร่ิมตนของ “พีคฌาน” ซ่ึงเนนการสรางสรรค
ผลงานผานทางวัสดุธรรมชาติ นอกจากผลงานการผลิตพรมนวดเทา จากการถักเสนใยปอเขากับกอนหินแลวน้ัน
พีคฌานยังไดทำการตอยอดไปยังเฟอรนิเจอรอ่ืนๆ โดยยังคงเอกลักษณเฉพาะตัวท่ีโดดเดนของผลงานแรก ซ่ึงคือ 
วิธีการถักเสนปอเขากับกอนหิน เพ่ือใหเกิดลวดลายประหน่ึงสายน้ำไหลผานโขดหิน และดวยความโดดเดนน้ีเอง
ทำให “พีคฌาน” ไดรับการคัดเลือกเขารับรางวัลไทยสรางสรรค สาขางานฝมือและหัตถกรรม ประจำป 2553

“เสนใยปอ
บริษัท พีคฌาน จำกัด

๐๖

ถักทอ
ผสมผสานกับ

กอนหิน”



     ภาพรวม
บริษัท พีคฌาน จำกัด กอต้ังข้ึนโดย ดร.ฐิติพร

ฌานวังศะ เมื่อป พ.ศ. 2547 จุดเริ่มตนของ

พีคฌานเกิดขึ้นจากความคิดที่ตองการจะสราง

สรรคผลงานศิลปะใหใกลชิดและเขาถึงผูคนให

มากขึ้น ดวยความร�ทางดานประยุกตศิลปที่

ไดร่ำเรียนมา ทำใหเกิดความคิดที่จะนำวัสดุ

ธรรมชาติมาประยุกตเปนของใชตางๆ

หลังจากไดทดลองนำวัสดุธรรมชาติชนิดตางๆ

มาใช พบวาเสนใยปอ นอกจากจะไมเคยมีผู ใด

นำมาใชมากอนแลว ยังไมมีเชื้อราและมีความ

เหนียวกวาวัสดุชนิดอ่ืน ทำใหตัดสินใจใชเสนใย

ปอเปนวัสดุหลักในการสรางสรรคผลงาน ผนวก

กับความรักในงานศิลปะและความตองการใส

เร่ืองราวความเปนไทยเขาไปในช้ินงาน จึงไดเกิด

เปนเร่ืองราววิถีชีวิตของคนไทยท่ีมีความผูกพัน

กับสายน้ำมาตั้งแตโบราณ ดังที่ทราบกันดีวา

แมน้ำเจาพระยาคือเสนเลือดหลักของชาวไทยมา

แตโบราณ ผานทางการถักทอเสนใยปอใหมี

ลวดลายดั่งสายน้ำพัดผานโขดหิน ผลิตภัณฑ

ของ “พีคฌาน” นอกจากพรมแลว ยังมีของ

ตกแตงบานและเฟอรนิเจอรอีกดวย

บริษัท

จำกัด

พีคฌาน เมื่อมีคำสั่งซื้อมาก ดร.ฐิติพรจึงตัดสินใจเปด

โรงงาน แตเนื่องจากคำสั่งซื้อมีการขาดชวงไป

จึงจำเปนจะตองวางระบบการทำงานใหม หาระบบ

การผลิตท่ีทำใหบริษัทฯ มีกำลังพอท่ีจะเล้ียงตัวเอง

ไดและสามารถรับออรเดอรจำนวนมากไดโดย

การเปดชองทางใหมในกระบวนการผลิต และ

ตัดสินใจใหเงินทุนพนักงานไปจัดตั้งวิสาหกิจ

ชุมชนขึ้นในแตละพ้ืนท่ีของตน เพ่ือเปนฐานการ

ผลิตตอไปในอนาคต การท่ีมีฐานการผลิตอยูใน

ชุมชนตางๆ ทำใหปญหาการผลิตสินคาไมทัน

หมดไป นอกจากน้ียังมีแนวคิดในการใหชุมชน

ชาวบานเหลานี้ทำการจดลิขสิทธิ์ภูมิปญญา

ทองถิ่นของตนเองอีกดวย

เสนใยท่ีใชเปนเสนใยธรรมชาติ 100 เปอรเซ็นต

จะมีสีธรรมชาติที่ตางกันออกไป ซึ่งในสวนของ

ลวดลายการถักทอน้ัน บริษัทฯ เปนผูออกแบบ

Pattern และลายใหแกวิสาหกิจชุมชน และแจงวา

ในสินคาแตละชิ้นตองการใหใชลายกี่ลาย แต

ชาวบานจะเปนผูออกแบบการจัดวางลายแตละลาย

ไวในสินคาเอง ดังน้ัน สินคาแตละช้ินจะไมมีช้ินไหน

ที่เหมือนกัน 100 เปอรเซ็นต เปนงานฝมือแท

สำหรับกำลังในการผลิต หากเทียบเปนพรม

ขนาด 50-80 เซนติเมตร จะสามารถผลิตได

1,000 ผืนตอเดือน
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กระบวนการผลิตของกลุมวิสาหกิจชุมชนจะแบง

ตามความถนัดท่ีตางกันไปในแตละชุมชน คือ

   กลุมที่ทำการผลิตเสนใย

   กลุมที่นำเสนใยมาถักเปนเปย

   กลุมที่นำเสนใยที่ถักมาเย็บรวมกัน

   และกลุมที่ยอมสี

พีคฌานออกคอลเลคช่ันใหมปละ 2 คร้ัง คือชวง

ตนปและปลายป

Business Model:
“บริษัท พีคฌาน จำกัด”

ผลิตภัณฑท่ีทำจากเสนใยปอ ถักทอผสมผสาน

กับกอนหินไดอยางลงตัว

   Value Propositions

ผลิตภัณฑของพีคฌานมีความโดดเดน เปน

เอกลักษณทั้งในสวนของวัตถุดิบและกระบวน

การถักทอดวยการใชวัสดุธรรมชาติ คือ เสนใย

ปอ ซ่ึงมีความเหนียวและทนตอความช้ืนไดเปน

อยางดี ถักทอเปนลายโคงตางๆ เขากับกอนหิน

แมน้ำอยางท่ีไมมีท่ีใดในโลกเหมือน มีลักษณะ

เหมือนสายน้ำพัดผานโขดหิน อีกทั้งการนำ

ศาสตรการแพทยตะวันออกหรือศาสตรการ

นวดกดจุดเขามาเปนจุดขายดวย และเน่ืองจาก

ผลิตภัณฑเปนงานฝมือท้ังหมดทำใหลวดลาย

ในแตละช้ินจะไมเหมือนกันและแตละลวดลายจะ

มีเพียงแคหนึ่งชิ้นเทานั้น ซึ่งนับเปนการสราง

มูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑไดเปนอยางดี

   Key Activities  

กิจกรรมหลักของพีคฌาน คือการออกแบบและการ

บริหารการผลิต (Supply Chain Management)

เนื่องจากกลุมวิสาหกิจชุมชนที่ชวยในภาคการ

ผลิตกระจายอยูในหลายพื้นที่และแตละชุมชน

มีความถนัดท่ีแตกตางกัน ดังน้ันจึงจำเปนท่ีจะตอง



จัดการบริหารระบบการขนสงและการประกอบ

ผลิตภัณฑใหสำเร็จสมบูรณ

   Key Resources

ดวยความร�และประสบการณที่สั่งสมมาของ

ดร.ฐิติพรและคำปรึกษาจากเครือญาติ คือจุด

กำเนิดของ “พีคฌาน” แตสิ่งหลักนอกเหนือ

ไปจากทีมออกแบบแลว ส่ิงท่ีทำให “พีคฌาน”

ประสบความสำเร็จมาไดจนถึงทุกวันน้ี คือ กลุม

วิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีเปนฐานการผลิต ซ่ึงกลุม

วิสาหกิจชุมชนเหลานี้ไมเพียงแตผลิตสินคา

เพียงอยางเดียว แตดวยความถนัดท่ีแตกตางกัน

จึงกอใหเกิดการแลกเปล่ียนองคความร�ระหวางกัน

เกิดขึ้นอยูตลอดเวลาสงผลใหเกิดเปนเทคนิค

การผลิตใหมๆ  ท่ีสามารถตอยอดผลิตภัณฑไปได

อยางไมร�จบ 

   Channels and Customer relationships

ชองทางการขายหลักของ “พีคฌาน” คือ การ

ออกงานแสดงสินคา ทั้งในและนอกประเทศ

ซึ่งในสวนของการออกงานในตางประเทศนั้น

ทุกครั้งจะมีการจางลามที่เปนนักเรียนทุนใน

ประเทศน้ันๆ ใหเปนผูติดตอกับลูกคาในประเทศ

น้ันๆ โดยตรง สำหรับชองทางในการติดตอกับ

ลูกคานอกเหนือจากในงานแสดงสินคาจะเปน

การติดตอผานทางโทรศัพทและอีเมลอีกสิ่ง

หน่ึงท่ีชวยดึงดูดลูกคา คือ การผลิตตามความ

ตองการของลูกคา (Customization) ซึ่งหาก

ลูกคาบางรายตองการลงรายละเอียดมากขึ้น

เชน ตองการหินมากกวาน้ี ขนาดเล็กกวาน้ีหรือ

ใชสีอื่นๆ ทางบริษัทสามารถตอบสนองความ

ตองการในสวนนี้ไดเชนเดียวกัน 
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การถักเสนใยปอ
เขากับกอนหิน

พีคฌาน
สรางสรรคผลงานดวยการผสมผสาน

ระหวางศิลปะและธรรมชาติ

ระยะเวลาดําเนินกิจการ 5 ป

   Customer Segments, Revenue Streams
and Cost Structure

กลุมลูกคาของพีคฌาน คือลูกคาตางประเทศ

เกือบท้ังหมด โดยแบงเปนลูกคากลุมท่ีสงออก

และลูกคาโครงการตางๆ สวนรายไดหลักมาจาก

การขายเฟอรนิเจอรสวนงานโครงการตางๆ เปน

สัดสวนประมาณรอยละ 80 สำหรับตนทุนหลักน้ัน

มาจากคาแรงงาน เพราะพีคฌานใหความสำคัญ

กับภูมิปญญาทองถ่ินเปนอยางมาก สวนวัตถุดิบ

มาจากธรรมชาติ จึงทำใหตนทุนในสวนน้ีไมสูง

มากนัก 



ตนทุนการผลิตหลัก คือ
แรงงาน (Value-driven)

Cost Structure

รายไดหลักมาจากการขายเฟอรนิเจอร
ในตลาดตางประเทศ

การใชวัสดุธรรมชาติ ไดแก ปอและหินแมน้ํา
การออกแบบท่ีมีเอกลักษณ การนําเอา
เสนใยปอมาถักทอเปนลักษณะโคงผาน
กอนหิน ทําใหมีลักษณะเหมือนสายน้ำ
พัดผานโขดหิน
การนําเอาศาสตรการนวดของแพทยแผน
ตะวันออกเขามาผสามผสานกับชิ้นงาน

เงินทุนสวนตัว
นักออกแบบ
กลุมวิสาหกิจชุมชน

Key Resources

การผลิตตามความตองการของลูกคา
(Customization)
การขยายฐานลูกคาใหม (Acquisition)
การรักษาฐานลูกคาเดิม (Retention)

Customer Relationships

Value Propositions

Channels

งานแสดงสินคาท้ังใน
และตางประเทศ

ลูกคาเพื่อการสงออก
ลูกคาโครงการ
(Niche Market)

Key Activities

การออกแบบ
การบริหารการผลิต
(Supply chain
management)

Business
Model Canvas

Customer Segments

Revenue Streams
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จากโพลิเมอร”
บริษัท ไวเบรโต จำกัด

๐๗

“แซกโซโฟน คุณภาพสูง

ผูผลิตและจำหนายแซกโซโฟนจากโพลิเมอร โดยการกอตั้งของคุณปยพัชร ธัญญะกิจ
จากความพยายามและความมุงมั่นในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ โดยคำนึงถึงชองวางและปญหาที่เกิดขึ้น
จากการใชงานผลิตภัณฑเดิมที่มีอยู ทำใหเกิดเปนนวัตกรรมการผลิตแซกโซโฟนจากโพลิเมอร คุณปยพัชร

ธัญญะกิจ



     ภาพรวม
จุดกำเนิดของ “บริษัท ไวเบรโต จำกัด” เริ่ม

มาจากความรักในการเลนแซกโซโฟนของคุณ

ปยพัชร ท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการทรง

แซกโซโฟน จึงเกิดความตองการสงเสริมใหผูคน

หันมาเลนเคร่ืองดนตรีชนิดน้ีใหมากข้ึน หลังจาก

การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับเครื่องดนตรีชนิดนี้

พรอมทั้งเปนผูเลนเครื่องดนตรีแซกโซโฟน

ดวยตัวเอง ทำใหคุณปยพัชรตั้งขอสังเกตไดวา

จำนวนผูท่ีใหความสนใจในการเลนเคร่ืองดนตรี

ชนิดนี้มีนอย ตอมาไดพยายามคนหาคำตอบ

และพบวาสาเหตุหลักท่ีเปนอุปสรรคในการเลน

แซกโซโฟน คือ  

1. คาใชจายในการขึ้นร�ปแซกโซโฟนแตละตัว

มีราคาสูงมาก เนื่องจากทุกชิ้นมาจากแรงงาน

ฝมือทั้งสิ้น 

2. แซกโซโฟนทำจากวัสดุทองเหลือง ซ่ึงมีน้ำหนัก

มาก เปนอุปสรรคตอการใชงาน โดยเฉพาะ

สำหรับเด็กและสตรี

3. ความยากในการดูแลรักษา เนื่องจากทอง-

เหลืองนั้น ไมสามารถโดนน้ำหรือไอทะเลได 

บริษัท
เมื่อทราบดังนี้แลว คุณปยพัชรจึงไดเริ่มคิดหา

วิธีขจัดอุปสรรคเหลานี้ ดวยการศึกษาและวิจัย

วิธีการผลิตแซกโซโฟนใหมีคุณภาพเสียงเทียบเทา

แซกโซโฟนทองเหลือง แตน้ำหนักเบากวา ราคา

ถูกกวา ทนทานตอการใชงานและดูแลรักษาได 

หลังจากการวิจัยและพัฒนาอยางตอเน่ือง พรอมกับ

ความชวยเหลือจากสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

ในดานการวิจัย

ในที่สุด คุณปยพัชรสามารถปรับวิธีการผลิต

แซกโซโฟน โดยจากเดิมใชการข้ึนร�ปดวยแรงงาน

ฝมือ ปจจุบันบริษัทฯ หันมาใชวิธีการข้ึนร�ปจาก

แมพิมพ (Mold Injection Saxophone) จึงเปนผล

ใหจำนวนแรงงานในการประกอบชิ้นสวนลดลง

ทำใหราคาแซกโซโฟนลดลงดวยเชนเดียวกัน

เม่ือเปล่ียนวิธีการข้ึนร�ปแลว วัสดุท่ีใชจึงจำเปน

ตองเปลี่ยนดวยเชนเดียวกัน จากเดิมเปนทอง

เหลือง ปจจุบันใชโพลิเมอรแทน ซ่ึงเปนนวัตกรรม

ท่ีไมเคยมีท่ีใดในโลก โดยเปนการข้ึนร�ปแซกโซโฟน

โดยวิธีฉีดผานแมพิมพ (Mold Injection)

อุปสรรคในเร่ืองของน้ำหนักและการดูแลรักษา

จึงหมดไปพรอมกัน เนื่องจากคุณสมบัติของ

โพลิเมอร คือมีน้ำหนักเบากวาทองเหลืองและ

สามารถโดนน้ำได

นอกจากน้ี แซกโซโฟนท่ีผลิตจากโพลิเมอรจาก

ไวเบรโตนี้ ยังมีคุณภาพเสียงเทียบเคียงไดกับ

แซกโซโฟนทองเหลืองทำใหแซกโซโฟนของ

จำกัด

ไวเบรโต
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   Value Propositions
and Customer Segments

คุณคาที่ผู ใชแซกโซโฟนทั่วโลกใหการยอมรับ

ในคุณสมบัติพิเศษของแซกโซโฟนไวเบรโต

ท่ีมีความเบากวา ราคาถูกกวา และทนทานกวา

แซกโซโฟนปกติอยางเห็นไดชัด

Business Model: “ไวเบรโต” 

แซกโซโฟนคุณภาพสูง ที่ผลิตจากโพลิเมอร

เปนหนึ่งเดียวในโลก

ไวเบรโต เปนแซกโซโฟนพ้ืนฐานท่ี่ีสงเสริมใหเด็ก

ร�นใหมหรือผูสนใจสามารถเปนเจาของไดโดย

ไมตองกังวลในเร่ืองของน้ำหนักหรือราคาอีกตอไป 

สำหรับกระบวนการในการผลิตนั้น “ไวเบรโต”

ใชวัสดุที่มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากวัสดุที่ใช

เปนวัสดุท่ีจัดอยูในระดับ Food Grade หรือเปน

วัสดุท่ีใชในการผลิตภาชนะใสอาหาร อีกท้ัง ยังมี

การทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง 

กลุมลูกคาเปาหมายหลัก คือ เด็กและบุคคลท่ัวไป

ท่ีสนใจฝกหัดเลนแซกโซโฟน แตภายหลังจากท่ี

ผลิตภัณฑออกตลาดไปแลว กลุมลูกคาหลักกลับ

เปนกลุมนักดนตรีที่มีความชำนาญในการเลน

แซกโซโฟนอยูแลว ดวยเหตุน้ี บริษัทฯ จึงพัฒนา

ผลิตภัณฑอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความ

ตองการของลูกคาผูเช่ียวชาญกลุมน้ี

แมวากลุมลูกคาหลักจะเปนกลุมผูเช่ียวชาญ แต

คุณปยพัชรมองวาบุคคลเหลานี้จะเปนตัวอยาง

ท่ีดีสำหรับเด็กและเยาวชน เม่ือเด็กเหลาน้ีไดเห็น

ผูเชี่ยวชาญเลนแซกโซโฟนของไวเบรโต พรอม

ดวยราคาที่ไมแพงมากนัก อาจเปนการทำให

เด็กและเยาวชนเหลาน้ันกลายมาเปนลูกคาหลัก

ของบริษัทฯ ไดตอไปในอนาคต 

ไดมีการทำการตลาดผานทางนักดนตรี โดยให

นักดนตรีช้ันนำใชแซกโซโฟนของไวเบรโต โดยไม

ตองเสียคาใชจายใดๆ เพ่ือเปนชองทางการสงเสริม

การใชผลิตภัณฑอีกดวย ปจจุบันแซกโซโฟน

ของไวเบรโตมีผูแทนจำหนายอยูในทุกทวีปท่ัวโลก 



แมวาในชวงคิดคนพัฒนาผลิตภัณฑจะมุงไปที่

กลุมลูกคาเยาวชนและผูไมเคยเลนแซกโซโฟน

แตปจจุบัน ลูกคากลุมหลักกลับเปนผู ใชงาน

แซกโซโฟนในตางประเทศท่ีเลนเปนประจำอยูแลว

นักดนตรีมืออาชีพ และผูหลงใหลเครื่องดนตรี

สากล โดยเฉพาะดนตรีแจส (Jazz) กลุมลูกคา

หลักเหลานี้มีความเปนศิลปนสูง การซื้อสินคา

จะมาจากความร�สึกและความชอบเปนหลัก ดังน้ัน

เมื่อใดก็ตามที่บริษัทฯ ออกสินคาใหมๆ ร�นใด

กลุมดังกลาวจะซื้อหามาสะสมไวอยางไมลังเล

   Channels

ในชวงแรก ไวเบรโตเลือกใชชองทางในการออก

งานแสดงสินคาประเภทเคร่ืองดนตรีในประเทศ

เยอรมนี ซ่ึงถือเปนงานแสดงสินคาประเภทเคร่ือง

ดนตรีที่ใหญที่สุดในโลก และในประเทศสหรัฐ

อเมริกา ซ่ึงถือเปนดินแดนของนักดนตรีแจสโลก

ปจจุบันบริษัทฯ เนนส่ือสารและจำหนายแซกโซโฟน

ไวเบรโต ผานผูแทนจำหนายในประเทศญี่ปุน

เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา เยอรมนี เปนตน

   Key Resources and Key Activities

ดวยความพยายาม ความมุงม่ัน และแรงบันดาลใจ

จากความรักในแซกโซโฟน ทำใหไดแซกโซโฟน

ที่มีคุณภาพเสียงดีเยี่ยมจนนักดนตรีทั่วโลกให

การยอมรับ ในชวงแรกของการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑน้ัน บริษัทลงทุนดวยเงินจำนวนมาก

แตตอมาไดรับเงินกูปลอดดอกเบ้ียจากธนาคาร

ในโครงการสนับสนุนทางดานนวัตกรรม โดย

กิจกรรมการพัฒนาสวนใหญจะเปนการมุงทำงาน

ดานการวิจัยวัสดุ และการผลิตรวมกับบริษัท

ผูผลิตวัตถุดิบ
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Exclusive Series
ของ "ไวเบรโต"

แซกโซโฟน “ไวเบรโต”
แซกโซโฟนคุณภาพสูง

ท่ีผลิตจากโพลิเมอรหน่ึงเดียวในโลก

ระยะเวลาดำเนินกิจการ 7 ป  

   Customer Relationships

มีการตอบสนองความตองการของลูกคาโดย

การผลิตแบบ Exclusive Series คือ การผลิต

จำนวนจำกัด เจาะกลุมลูกคาเฉพาะทาง คือนัก

ดนตรีท่ัวไปหรือนักสะสม นอกจากน้ี ยังมีการจัด

กิจกรรม CSR สนับสนุนแซกโซโซนฟรีสำหรับ

เยาวชนในโรงเรียนตางๆ พรอมดวยผลิตซีดี

การกุศล โดยใหศิลปนของไวเบรโตทั่วโลกมา

รวมกันบันทึกเสียงเพลงพระราชนิพนธขายเพ่ือ

นำรายไดเขากองทุนเพื่อการศึกษา

   Cost Structure and Revenue Streams

ตนทุนประกอบดวยคาแมพิมพ คาวัตถุดิบของ

ชิ้นงาน และคาแรงในการประกอบ หลังจากนำ

สินคาเขาสูตลาดแซกโซโฟนไวเบรโต ไดรับ

การตอบรับที่ดีจากลูกคาชาวตางประเทศ โดย

เฉพาะลูกคาชาวญ่ีปุนและในยุโรป

แซกโซโฟนไวเบรโต สามารถขายไดเปนจำนวน

มากภายในระยะเวลา 2 ปท่ีเขาสูตลาด ซ่ึงถือเปน

ความสำเร็จที่ชวยคืนทุนการวิจัยและคนควา

และยังมีแนวโนมความตองการท่ีดีและตอเน่ือง

อยางเห็นไดชัดเจน



ตนทุนหลัก คือ ตนทุนคาแรงในการ
ประกอบ ตนทุนวิจัยและพัฒนา 
ตนทุนวัตถุดิบ (Value-driven)

Revenue Streams

ยอดขายมาจากการขายแซกโซโฟน
ในตางประเทศเปนหลัก

Key Activities

Key Partners

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
การผลิต

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
ผูผลิตโพลิเมอร

นวัตกรรมในการนําโพลิเมอรมาใช
ผลิตแซกโซโฟน ซ่ึงใหคุณภาพเสียง
ท่ีใกลเคียงกับแซกโซโฟนทองเหลือง
แตมีน้ำหนักเบากวา ราคาไมสูง
ดูแลรักษางาย และกันน้ำ

ความพยายาม ความมุงมั่น
และแรงบันดาลใจจากความ
รักในแซกโซโฟน ซึ่งปรากฎ
ในพระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในการทรงแซกโซโฟน
เงินทุนสวนตัว
เงินกูปลอดดอกเบี้ยจาก
ธนาคารในโครงการสนับสนุน
ทางดานนวัตกรรม

Key Resources

Exclusive Series
การขยายฐานลูกคาใหม (Acquisition)
การรักษาฐานลูกคาเดิม (Retention)

Customer Segments

Customer Relationships

Value Propositions

Channels

งานแสดงสินคาเคร่ืองดนตรีใน
ประเทศเยอรมนี และสหรัฐอเมริกา
ผูแทนจำหนาย

กลุมลูกคาในตางประเทศ
มากกวารอยละ 99.5
(สวนใหญเปนนักดนตรี
มืออาชีพ และผูหลงใหล
เครื่องดนตรีแจส)
(Niche Market)

Business
Model Canvas

Cost Structure
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บริษัท ไอซเดีย จำกัด

“ไอศกรีม รสชาติโดดเดน”
ดีไซนแปลกใหม

๐๘

ผูผลิตและจำหนายไอศกรีมดีไซนแปลกใหม กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2545
โดยคุณพริมา จักรพันธุ ณ อยุธยา ดีไซเนอรไอศกรีมคนแรกของประเทศไทย ซ่ึงนอกจากจะมีรานไอศกรีม
เปนของตัวเองแลว ทางบริษัทฯ ยังคงมีการรับออกแบบไอศกรีมสำหรับการจัดงานและกิจกรรมพิเศษอีกดวย  

คุณพริมา
จักรพันธุ ณ อยุธยา



     ภาพรวม
แรงบันดาลใจของคุณพริมาเกิดจากความชอบ

ความหลงใหลและการไดลองทำไอศกรีมกับคุณพอ

ต้ังแตวัยเด็ก สวนจุดเร่ิมตนของไอซเดียน้ันเกิด

จากการเห็นชองวางในตลาดไอศกรีมท่ียังไมมีท่ีใด

ทำรสชาติไอศกรีมท่ีแปลกใหม ฉีกกฏเดิมๆ ท่ีมี

เพียงรสสตรอเบอรี ช็อกโกแลต และวนิลา มาคิด

ทำไอศกรีมรสแแปลกใหม เชน รสแฮ็กส รสขาว

ตมมัด เปนตน รวมท้ังความร�และประสบการณ

ในการเรียนและทำงานดานการออกแบบของ

คุณพริมา ทำใหสามารถนำความร�ตางๆ เหลาน้ัน

มาผสมผสานกับไอศกรีมเพื่อใหมีรสชาติและ

ร�ปรางที่แปลกใหม ดวยการคิดที่แตกตางจาก

ทองตลาดท่ัวไป ความพยายามออกผลิตภัณฑ/

รสชาติใหมอยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหลูกคาต่ืนเตน

ร�สึกสนุกตลอดเวลา และการมีเครือขายเพ่ือนฝูง

เขามาชวยทางดานการตลาด ทำใหไอศกรีมท่ีมี

ดีไซนแปลกตาของ “ไอซเดีย” เปนท่ีสนใจจาก

สื่อมวลชนทั้งในและตางประเทศ 

ในชวงเริ่มตน บริษัทฯ ไดเริ่มทำการออกแบบ

ไอศกรีมใหมีแนวคิดท่ีเขากับรานหรืองานเปดตัว

บริษัท

จำกัด

ไอซเดีย
สินคา เพ่ือตอบโจทยลูกคา และขายสงไอศกรีม

ใหแกรานอาหารตางๆ ตอมาไดมีการพัฒนามา

เปนโชวร�มแสดงผลงานและรานไอศกรีม “ไอซเดีย”

ข้ึน เพ่ือใหตอบโจทยการออกแบบอยางสรางสรรค

เมนูในรานจึงมิไดมีเพียงไอศกรีมรสชาติแปลกใหม

เทานั้น แตมีการจัดเมนูพิเศษตางๆ ที่เปนการ

ออกแบบผสมผสานกับรสชาติของไอศกรีมอยาง

แทจริง เชน ไอศกรีมทงคัตสึ ไอศกรีมชุบแปง

ขนมปงทอดราดซอส ที่เปนการลอกเลียนแบบ

หนาตาของขาวหนาหมูทอดญ่ีปุนไดเสมือนจริง

หรือ Grass Brownie ท่ีเปนบราวน่ีหนาฝอยทอง

สีเขียวร�ปรางเหมือนสนามหญา เปนตน

ในสวนของภาคการผลิตนั้น ชวงแรกเปนการ

ผลิตภายในครัวเรือนที่บานตนเอง ตอมาไดมี

การพัฒนาครัวเปนโรงงานขนาดเล็กที่ทำการ

ผลิตไอศกรีม ซ่ึงเปนสถานท่ีผลิตหลัก มีกำลัง

ผลิตประมาณ 2,000 ลิตร/เดือน ระยะเวลาการ

พัฒนาสินคาจะใชเวลาตั้งแต 1 วัน ไปจนถึง

3 เดือน แลวแตชนิด/รสชาติสินคา แรงบัลดาลใจ

ในการพัฒนาสินคา/รสชาติ/ร�ปลักษณ มาจาก

ทั้งความตองการของลูกคา กระแสสังคมและ

เทศกาลตางๆ 

ปจจัยแหงความสำเร็จของไอซเดียนำมาจาก

ความรักในส่ิงท่ีทำ ทำใหเกิดการขวนขวายท่ีจะ

พัฒนาสูตรและการออกแบบใหมีความใหมและ
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Business Model: “ไอซเดีย”

ไอศกรีมดีไซนแปลกใหมและรสชาติที่โดดเดน

คุณภาพสูงในราคายอมเยาว

   Value Propositions, Key Activities
and Customer Relationships

เนนนำเสนอการออกแบบเมนูไอศกรีมท่ีแปลกใหม

ท้ังร�ปลักษณและรสชาติท่ีแตกตางจากไอศกรีม

ท่ัวไปอยางชัดเจน เปนการผสมผสานการออกแบบ

เขากับรสชาติและร�ปลักษณของไอศกรีม มีการ

นำเสนอไอศกรีมตามกระแสสังคม เชน ไอศกรีม

ลดโลกรอน ซ่ึงเปนไอศกรีมท่ีใชการผสมของสีฟา

เขียว และขาว พอตักสกูปจะมีร�ปลักษณเสมือน

ลูกโลก และเม่ือไอศกรีมโดนความรอนสักพักก็จะ

ละลาย จึงเปนคอนเซ็ปทของไอศกรีมลดโลกรอน

นาสนใจอยูเสมอ โดยไมยอทอตออุปสรรค

ประกอบกับการที่มีเครือขายที่ดี ทำใหเกิดการ

เชื่อมโยงประสานผลประโยชนระหวางกันได

เปนอยางดี

Passion

Design
Experience

Connection

R & D

ICEDEA



หรือการออกแบบไอศกรีมใหมีร�ปลักษณเสมือน

อาหารคาว เชน ทงคัตสึ หรือสเต็ก เปนตน

กิจกรรมหลักของไอซเดีย คือ การวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง เชน การคิดสูตร

ไอศกรีมหรือเมนูใหมๆ  ตามกระแส และเทศกาล

นอกจากนี้ อีกหนึ่งกิจกรรมหลัก คือ การผลิต

ไอศกรีมเพื่อขายสงตามรานอาหารและหนา

รานไอซเดีย การเสนอสิ่งใหมอยูเสมอทำให

ไอซเดียมีลูกคาใหมเขามาอยางสม่ำเสมอ และ

การออกแบบไอศกรีมเพื่อความตองการของ

ลูกคาโดยเฉพาะไดนั้น เปนการดึงดูดลูกคา

ท้ังรายใหมและรายเดิมไดเปนอยางดี การสราง

สัมพันธท่ีดีตอเครือขายรานอาหารและแบรนด

สินคาตางๆ ทำใหมีการสั่งซื้ออยางตอเนื่อง

ผานการแนะนำตอๆ กันอีกดวย

   Key Resources 

เน่ืองจากครอบครัวของคุณพริมาเปนครอบครัว

ที่รักการทำอาหารและขนมหวานเปนทุนเดิม

ท้ังยังมีการขวนขวานหาความร� และขวนขวายหา

วิธีการผลิตไอศกรีมที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง

ประกอบกับทักษะการออกแบบท่ีดีของคุณพริมา

ทำใหคุณพริมาเปนทรัพยากรหลักของบริษัท 

   Channels

ชองทางการขายหลักของไอซเดียมาจากการ

ออกแบบไอศกรีมคอนเซ็ปท และออกแบบกราฟฟค

ท่ีเก่ียวของกับอาหารและไอศกรีมใหแกบริษัทจัด

อีเวนทหรือเจาของอีเวนทตางๆ และการขายสง

ไปยังรานอาหาร ซ่ึงรานอาหารเหลาน้ีไดแนะนำ

ตอไปยังเครือขายรานอาหารอื่นๆ นอกจากนี้

ยังมีการขายปลีกผานหนารานไอซเดีย ณ หอศิลป

กร�งเทพฯ อีกดวย
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น้ำมะนาวคุณยาย

ไอซเดีย
ไอศกรีมมีดีไซนแปลกใหมและ

รสชาตทิี่โดดเดน คุณภาพสูงใน

ราคายอมเยาว

ระยะเวลาดําเนินกิจการ 5 ป

   Customer Segments, Cost Structure
and Revenue Streams

กลุมรานอาหารและงานอีเวนทเปนกลุมลูกคา

หลักที่ทาง “ไอซเดีย” สงสินคาใหเปนประจำ

ในขณะที่กลุมนักทองเที่ยว นิสิตและนักศึกษา

เปนกลุมลูกคาปลีกหนารานไอศกรีม “ไอซเดีย”

ท่ีมีสวนกระตุนใหคนท่ัวไปไดร�จักไอซเดียมากข้ึน

จากพฤติกรรมการสงภาพแชรออนไลน

ตนทุนหลักของ “ไอซเดีย” มาจากคาแรงในการ

ตกแตงไอศกรีมและพนักงานหนาราน คาวัตถุดิบ

ไอศกรีมและอุปกรณเคร่ืองมือในการผลิตไอศกรีม

โดยท่ียอดขายหลักของ “ไอซเดีย” มาจากยอด

ขายไอศกรีมผานการขายสง ขายปลีก และจาก

การจัดงานอีเวนทตางๆ



คาแรง (สําหรับตกแตง/หนาราน)
คาวัตถุดิบไอศกรีม/เครื่องมือ
(Value-driven)

ยอดขายไอศกรีมผานการขายสง
ขายปลีก และ การจัดงานอีเวนท

ความแปลกใหม ความเสมือนจริงและการสรางความ
ประหลาดใจดวยร�ปลักษณและรสชาติไอศกรีมท่ีเหนือ
ความคาดหมาย
รสชาติของไอศกรีมท่ีเสมือนจริง (ยกเวน เซ็ทเมนู
อาหารคาวบางชนิด เชน ทงคัตสึและสเต็ก)

พื้นฐานความร�การทํา
ไอศกรีม
ความเชี่ยวชาญดานการ
ออกแบบผลิตภัณฑ

Key Resources

ออกแบบไอศกรีมรสชาติใหมๆ  ตามความตองการของลูกคารานอาหาร (B2B)
ออกแบบรสชาติไอศกรีมใหมๆ  สําหรับลูกคาท่ัวไปอยูเสมอ (Retention)
เพ่ิมฐานลูกคาใหมดวยความแปลกใหมของสินคา (Acquisition)

Channels

ขายปลีก ผานหนาราน ณ
หอศิลปกร�งเทพฯ และสาขาศูนย
การคาฟวเจอรพารค รังสิต
ขายสงผานการแนะนําแบบ
ปากตอปากไปยังลูกคา B2B
เชน เครือขายรานอาหาร และ
ผูจัดงานอีเวนท

กลุมลูกคาขายสง/งานอีเวนท
ไดแก รานอาหาร รานกาแฟ และ
แบรนดที่ตองการใหจัดเปดตัวสินคา
กลุมลูกคาปลีก ไดแกนักทองเที่ยว
และนิสิตนักศึกษา (Niche Market)

Key Activities

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
อยางตอเนื่อง เชน การคิด
สูตรไอศกรีมใหมๆ
การผลิต

Business
Model Canvas

Revenue Streams

Customer Segments

Customer Relationships

Value Propositions

Cost Structure
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“หัตถกรรมกระจูดวรรณี” กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2553 โดยคุณวรรณี เซงฮวด หนึ่งในผูนำกลุมหัตถกรรม
กระจูดวรรณี จังหวัดพัทลุง และคุณมนัทพงค เซงฮวด (บุตรชาย) หัตถกรรมกระจูดวรรณีประกอบดวย 
ชางผลิตที่มีความเชี่ยวชาญกวา 45 คน เนนผลิตสินคาคุณภาพรางวัล OTOP 5 ดาว จากกระจูดสาน
เชน ตระกรา ถาด และกระเปา และเปนผูเขารอบรางวัลไทยสรางสรรคประจำป พ.ศ. 2554

คุณมนัทพงค
เซงฮวด

หัตถกรรมกระจูดวรรณี ๐๙

ปราณีต
“ฝมือ

เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม”



     ภาพรวม
คุณวรรณี เซงฮวด ประธานกลุมชาวบาน ซ่ึงเปน

ผูเช่ียวชาญดานการสานกระจูดและเปนผูนำชุมชน

ที่ผลักดันใหเกิดอาชีพท่ีม่ันคง และคุณมนัทพงค

เซงฮวด บุตรชายของคุณวรรณี ผูท่ีเขามาชวย

งานของกลุมฯ โดยเปนผูพัฒนาการออกแบบ

และทำการตลาดผลิตภัณฑหลัก ไดแก ตระกรา

และกระเปา โดยเนนแนวคิดในการผสมผสาน

วัฒนธรรมความเปนปกษใตและออกแบบองค

ประกอบยอย เชน บุผาดานในกระเปาดวยผา

ขาวมาใหมีสีสันทันสมัย แตยังคงความเปนไทย

เติมแตงมุมกระเปาดานนอกดวย ผาขาวมาหรือ

ดวยหนัง ทำหูกระเปาจากหนังและเพิ่มเทคนิค

การยอมสี เปนตน การออกแบบที่ทันสมัย

สามารถดัดแปลงผลิตภัณฑกระจูดในร�ปแบบเดิมๆ

ท่ีลาสมัย ใหมีลูกเลนและเปนท่ีสนใจของคนร�นใหม

กลุมลูกคาของหัตถกรรมกระจูดวรรณีแบงออก

เปน 2 กลุม คือ กลุมลูกคาระดับสูงซ่ึงเปนลูกคา

ตางประเทศ และกลุมลูกคาในประเทศ ผลิตภัณฑ

ของกลุมเนนขายและรับคำส่ังซ้ือผานการออกงาน

แสดงสินคาท้ังในและตางประเทศ โดยไดรับการ

สนับสนุนคูหาแสดงสินคาจากหนวยงานราชการ

หัตถกรรม
กระจูดวรรณี
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Business Model:
“หัตถกรรมกระจูดวรรณี”

ผลิตภัณฑสานจากกระจูด การออกแบบทันสมัย

ฝมือประณีต วัสดุเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ผลิต

โดยกลุมวิสาหกิจชุมชน

   Value Propositions and Key Activities

พื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นของชาวภาคใต ที่

เก่ียวของกับวิถีชีวิตประจำวันของชาวบานในการ

สรางสรรคงานหัตถกรรมจักสานท่ีประณีต ใชวัสดุ

ทองถ่ินจากธรรมชาติและแรงงานฝมือในชุมชน

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ สรางความแตกตางและ

โดดเดนจากผูผลิตสินคาจากกระจูดรายอ่ืนดวยการ

ออกแบบกระเปาสินคาใหมีกลิ่นอายที่ทันสมัย

เหมาะกับคนร�นใหมมากข้ึน โดยใชวัสดุอ่ืนเขามา

ตกแตง เชน ผาขาวมา เปนผาบุดานในและเปน

มุมของฐานกระเปา การใชหูหนังรวมกับกระเปา

กระจูด เปนตน ผลิตภัณฑของกลุมพยายาม

หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีเคลือบผิวทาลงบน

ผลิตภัณฑเพื่อคงความเปนธรรมชาติใหแก

ผลิตภัณฑมากที่สุด

   Key Resources and Cost Structure  

นอกจากประสบการณและภูมิปญญาดั้งเดิมที่

ไดรับการถายทอดมาจากธุรกิจครอบครัว โดยมี

มารดา คือคุณวรรณี เปนผูถายทอดหลักแลวน้ัน

กลุมฯ ยังมีคณะผูออกแบบผลิตภัณฑโดยเฉพาะ

ซึ่งประกอบดวยคุณมนัทพงคและเครือขายนัก

ออกแบบท่ีมีพ้ืนฐานเดียวกัน หัตถกรรมกระจูด

วรรณีไดผลิตชุดสินคา (Collection) ใหมสำหรับ

การออกงานแสดงสินคาที่สำคัญ เชน ชุดสินคา

ขาวดำท่ีผลิตมาเฉพาะเพ่ือเขารวมงานแสดงสินคา

ในประเทศญ่ีปุน เปนตน นอกจากนักออกแบบ

ซึ่งเปนปจจัยแหงความสำเร็จที่สำคัญที่สุดแลว

แรงงานฝมือก็เปนอีกปจจัยท่ีสำคัญเชนกัน กลุมฯ

มีการจางแรงงานฝมือในพัทลุงแบบรายเดือนและ

แบบรายช้ินสินคา โดยใหคาแรงสูงกวาทองตลาด

มากเพ่ือรักษาแรงงานฝมือไว ซ่ึงสงผลใหคาแรง

เปนตนทุนประเภทท่ีมีสัดสวนสูงท่ีสุดเม่ือเทียบ

กับตนทุนประเภทอื่น



   Channels

ชองทางการขายหลักของหัตถกรรมกระจูดวรรณี

คือ ผานการรวมงานแสดงสินคา ซึ่งไดรับการ

สนับสนุนคูหาแสดงสินคาจากศูนยสงเสริม

ศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)

เครือขายผูออกแบบ และธุรกิจดานงานฝมือ

และหัตถกรรม เกิดการเรียนร�และแบงปน

ประสบการณทั้งดานทักษะธุรกิจและวัตถุดิบ

นอกจากงานแสดงสินคาตางๆ แลว ผลิตภัณฑ

ของกระจูดวรรณียังมีจำหนาย ณ ท่ีทำการกลุม

หัตถกรรมกระจูดวรรณี จังหวัดพัทลุง และหาง

สรรพสินคา เชน HomePro และ Mega Bangna

อีกดวย ชองทางการขายออนไลนจะเปนการ

ขายผานทาง https://www.facebook.com/

varniwickery

   Customer Segments, Customer
Relationships and Revenue Streams

กลุมลูกคาของหัตถกรรมกระจูดวรรณีแบงออก

เปน 2 กลุม คือ ลูกคาขายสงท้ังในและตางประเทศ

โดยมากเปนกลุมโรงแรมและสปา และกลุมลูกคา

ขายปลีกตามงานแสดงสินคาท้ังในและตางประเทศ

โดยไดรับการสนับสนุนคูหาแสดงสินคาจากหนวย-

งานราชการ ผลิตภัณฑของกลุมเนนขายและรับ

คำส่ังซ้ือผานชองทางการรวมงานแสดงสินคาตางๆ

ท้ังน้ี รายไดสวนใหญของกลุมมาจากการรับคำส่ัง

ซ้ือจากลูกคาขายสงในตางประเทศ และในสวนของ

การติดตอสื่อสารกับลูกคานั้น มีการติดตอกับ

ลูกคารายเดิมอยางสม่ำเสมอทาง Facebook

อีกท้ังยังมีการขยายฐานลูกคาใหมอยูเสมอ ผาน

ชองทางการขายหลัก คือ งานแสดงสินคาตางๆ
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กระเปาสาน
จากกระจูด

กระจูดวรรณี
ผลิตภัณฑสานจากกระจูด

ดีไซนทันสมัย เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม โดยกลุมวิสาหกิจชุมชน

ระยะเวลาดำเนินกิจการ 3 ป



ตนทุนสวนใหญเปนตนทุน
คาแรง (Value-driven)

ยอดขายจากการสงออก
มากกวารอยละ 50

ผลิตภัณฑผลิตจากกระจูด (วัสดุธรรมชาติ)
มีการออกแบบท่ีทันสมัย และเปนมิตร
ตอส่ิงแวดลอม

นักออกแบบ
กลุมวิสาหกิจชุมชน
ประสบการณจากธุรกิจ
ครอบครัว

Key Resources

ติดตอกับลูกคาเกาสมาเสมอ (Retention)
ขยายฐานลูกคาใหม (Acquisition)

Channels

งานแสดงสินคาในและตางประเทศ
หางสรรพสินคา HomePro,
Mega Bangna
www.facebook.com/varniwickery
กลุมหัตถกรรมกระจูดวรรณี 
จังหวัดพัทลุง

ลูกคาขายสงท้ังในและตางประเทศ
อาทิ รีสอรทและสปา และหาง
สรรพสินคา
ลูกคาขายปลีก ลูกคารายได
ระดับกลางในงานแสดงสินคา
       ทั้งในและตางประเทศ
       ลูกคาจาก Facebook

Key Activities

การผลิตสินคา
การออกแบบสินคา

Business
Model Canvas

Revenue Streams

Customer Segments

Customer Relationships

Value Propositions

Cost Structure
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ทำการพัฒนาและผลิตหุนยนตเชิงพาณิชยขึ้น เปนบริษัทแรกของประเทศไทย
โดยคุณเฉลิมพล ปุณโณทก ผลงานโดดเดนที่ทำให “ซีที เอเซีย โรโบติกส” ไดผานเขารอบรางวัล
ไทยสรางสรรค สาขางานออกแบบ ประจำป พ.ศ. 2553 คือ หุนยนต “ดินสอ” คุณเฉลิมพล

ปุณโณทก

บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส จำกัด

๑๐

“หุนยนต
ผสมผสานระหวาง

เทคโนโลยี
การตลาด”



จำกัด

     ภาพรวม
จุดเริ่มตนของ “บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส

จำกัด” เกิดจากความฝนของคุณเฉลิมพล

ปุณโณทก ที่ตองการเห็นผลงานของประเทศ

ไทยอยูในเวทีโลก จึงคิดท่ีจะสรางอุตสาหกรรม

แหงอนาคตข้ึนเพ่ือประเทศไทย และไดวางแผน

การใชชีวิตการทำงานไวทั้งหมดเพื่อบรรลุ

จุดมุงหมายนี้

หลังจากสำเร็จการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัย

ทางดานการตลาดแลว คุณเฉลิมพลเริ่มตน

เก็บเกี่ยวประสบการณทางดานซอฟตแวรจาก

บริษัทในตางประเทศ แลวจึงนำ know - how

ที่ไดเรียนร�มาพัฒนาเปนซอฟตแวรของตัวเอง

และไดเปดตัวขึ้นในฐานะ CT Asia ดวยระบบ

Call Center ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดี

ถึงข้ันท่ีสามารถเขาสูตลาดโลกได หลังจากประสบ

ความสำเร็จกับธุรกิจซอฟตแวรแลว คุณเฉลิมพล

จึงไดเร่ิมศึกษาตลาดหุนยนต และสังเกตเห็นวา

คนไทยที่ไดรับรางวัลหุนยนตในตางประเทศ

ท้ังหลายน้ัน บางสวนไดผันตัวเองไปสูเสนทางการ

บริษัท
ซีท ีเอเซีย โรโบติกส ทำงานอ่ืน บางสวนถูกบริษัทตางประเทศทาบทาม

ไปทำงานดวย สาเหตุหลักคือการท่ีประเทศไทย

ยังไมมีตลาดหุนยนตท่ีจะมารองรับแชมประดับโลก

เหลาน้ี และการท่ีจะสรางอุตสาหกรรมหุนยนต

ขึ้นในประเทศไทยนั้น มีความเปนไปไดต่ำ

คุณเฉลิมพลไดกอต้ังบริษัทซีที เอเซีย โรโบติกส

จำกัด ขึ้นมา ไดรวบรวมคนเกงหรือแชมป

วงการหุนยนตมารวมตัวกันเพื่อทำการพัฒนา

หุนยนตเชิงพาณิชยตัวแรกของประเทศไทยขึ้น

โดยเร่ิมตนจากการผสมผสานระหวางท้ังศาสตร

และศิลปจนเกิดเปนผลลัพธ คือ หุนยนต “ดินสอ”

หุนยนตพาณิชยตัวแรกของประเทศ ท่ีสรางข้ึน

มาเพื่อใชในการโฆษณา ไมใชเพ่ือการขาย การ

เปดตัวคร้ังน้ีถือวาประสบความสำเร็จเปนอยางมาก

มีสื่อมาทำขาวมากมาย และมีคนมาติดตอนำ

“ดินสอ” ออกงานอีเวนทมากมาย

ในสวนของข้ันตอนการผลิตน้ัน วัตถุดิบสวนใหญ

มาจากภายในประเทศ โดยไดรับความชวยเหลือ

จาก BOI ในการใหขอมูลผูประกอบการช้ินสวน

ยานยนตตางๆ ซ่ึงแตละทานก็ใหความชวยเหลือ

เปนอยางดี และเน่ืองจากทีมงานของบริษัทฯ เปน

ผูที่มีความชำนาญในดานการพัฒนาหุนยนต

ทำใหชวงเวลาที่ใช ในการพัฒนาสั้น “ดินสอ”

ใชเวลาเพียง 2 ปเทาน้ันกอนเปดตัว 
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Business Model:
“ซีที เอเซีย โรโบติกส”

ผลงานนวัตกรรมที่ใชการผสมผสานที่ลงตัว

ระหวางการออกแบบและการตลาด

   Value Propositions and Key Activities

หุนยนตดินสอ เปนหุนยนตเชิงพาณิชยตัวแรก

ของประเทศไทย เปนนวัตกรรมใหมที่เกิดขึ้น

เปนครั้งแรกของประเทศ เปนการผสมผสาน

ระหวางเทคโนโลยีและการตลาดอยางลงตัว

กิจกรรมหลักของบริษัทฯ คือ การออกแบบร�ป

ลักษณและการใชงาน เชน อยากใหหุนยนตทำอะไร

สีหนาในการตอบสนองควรเปนอยางไร และ

ความสวยงามโดยรวมของหุนยนต นอกจากนี้

สวนสำคัญที่ขาดไมได คือ การวิจัยและพัฒนา

เนื่องจากหุนยนตเปนผลิตภัณฑนวัตกรรมที่มี

การใชเทคโนโลยีล้ำสมัย ซ่ึงจะตองมีการพัฒนา

อยูตลอดเวลา ดังน้ัน จึงเปนส่ิงจำเปนอยางย่ิงท่ี

ทางทีมนักวิจัยและพัฒนาจะตองทำการคนควาและ

พัฒนาอยูเสมอ 

   Key Resources

ในการสรางหุนยนตนั้น ทรัพยากรหลักคือทีม

วิศวกรที่เปนผูวิจัยและพัฒนาหุนยนตดินสอ

และคนท่ีมีความสำคัญไมแพกัน คือ คุณเฉลิมพล

ปุณโณทก เจาของบริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส

จำกัด

หลังจากประสบความสำเร็จจากดินสอ คุณ

เฉลิมพลและทีมพัฒนาไดทำการพัฒนาหุนยนต

มาอยางตอเน่ือง และมีแผนระยะยาว คือ พัฒนา

และขายหุนยนตดูแลผูสูงอายุ เน่ืองจากเล็งเห็น

วาสังคมไทยในปจจุบัน ขาดแคลนผูดูแลผูสูงอายุ

ซ่ึงแผนน้ีจะพัฒนาออกมาเปน “ดินสอ 2” และ

“ดินสอ มินิ”



คุณเฉลิมพลเปนผูออกแบบร�ปลักษณและการใช

งานของ “ดินสอ” และเปนผูดูแลในสวนของการ

บริหารและการตลาดทั้งหมดอีกดวย

ในสวนของเงินทุนในการพัฒนา ทางบริษัทได

รับความชวยเหลือบางสวนจากทั้งสำนักงาน

นวัตกรรมแหงชาติ BOI และคาใชจายบางสวน

ในการทดลองหุนยนตจาก TCELS หรือศูนย

ความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร

   Key Partners

หลังจากประสบความสําเร็จจากการขายซอฟตแวร

ระบบ Call Center แลว คุณเฉลิมพลไดกอต้ัง

สมาคมสงออกซอฟตแวรไทย (TSEP) ข้ึน เพ่ือ

ใชเปนชองทางในการรวบรวมบุคลากร และขอ

รับความชวยเหลือจากภาครัฐตางๆ ทําให TSEP

เปนคูคาที่มีความสําคัญเปนอยางมาก

   Channels, Customer Segments and
Customer Relationships

ชองทางการขายหลักของ “ซีที เอเซีย โรโบติกส”

มาจากการจัดงานเปดตัวหุนยนตดินสอ ซ่ึงงาน

เปดตัวน้ีเอง ท่ีดึงดูดส่ือใหเขามาทําขาว ซ่ึงเปน

การทําการตลาดโดยไมมีคาใชจาย อีกชองทางหน่ึง

คือ กิจกรรมพิเศษของลูกคาที่ไดเชาหุนยนต

ดินสอ ไปออกตามงานตางๆ ดังน้ันกลุมลูกคา

หลัก คือ บริษัทรับจัดงานอีเวนทตางๆ หรือเจาของ

งานอีเวนท ที่ตองการเชาหุนยนตดินสอ และ

องคกรมหาชนที่ซื้อหุนยนตเพื่อใช ในองคกร

ของตนเอง ซึ่งในสวนนี้ทางบริษัทฯ จะบริการ

บําร�งรักษาอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการสรางความ

พอใจใหแกลูกคา
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หุนยนต ดินสอ มินิ

ซีที เอเซีย โรโบติกส
ผลงานนวัตกรรมที่ใชการผสม

ผสานท่ีลงตัวระหวางการออกแบบ

และการตลาด

ระยะเวลาดําเนินกิจการ 4 ป

   Cost Structure and Revenue Streams

ตนทุนหลักมาจากการวิจัยและพัฒนา แรงงานทีม

พัฒนาหุนยนต รายไดหลักมาจากการเชาหุนยนต

ดินสอ การออกงานอีเวนท



ตนทุนหลักมาจากการวิจัย
และพัฒนา และแรงงานทีม
พัฒนาหุนยนต

รายไดหลักมาจากคาเชาหุนยนต 
“ดินสอ” ออกงานอีเวนทตางๆ

ความทันสมัย เทคโนโลยี (Newness)
เปนหุนยนตเชิงพาณิชยรายแรกของ
ประเทศไทย

เงินทุนชวยเหลือจาก
สํานักงานนวัตกรรม
แหงชาติ BOI และ TCELS
ทีมวิศวกร
เจาของกิจการ

Key Resources

การบําร�งรักษา (Retention)
ขยายฐานลูกคาใหม (Acquisition)

Channels

งานเปดตัวหุนยนต “ดินสอ” 
Free Mass Media 
งานแสดงสินคาของลูกคาท่ัวไป
(Roadshow)
กิจกรรมพิเศษ (Events)

กลุมตลาดงานอีเวนท
กลุมตลาดผูสูงอายุ

Key Activities

ออกแบบร�ปลักษณ
และการใชงาน
วิจัยและพัฒนา

Key Partners

สมาคมสงออก
ซอฟตแวรไทย (TSEP)

Business
Model Canvas

Revenue Streams

Customer Segments

Customer Relationships

Value Propositions

Cost Structure
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แนวทางและแนวโนมในการขยายผลสำเร็จ
ใหแกธุรกิจสรางสรรคไทย 



                    สภาพปจจุบัน
จากการสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจสรางสรรค

จำนวน 40 รายที่ไดรับการคัดเลือกเขารางวัล

ไทยสรางสรรคในป พ.ศ. 2553 - 2554 จำนวน

12 ราย และธุรกิจสรางสรรคท่ีผานเขารอบตัดสิน

จำนวน 28 ราย โดยวิธีการลงพ้ืนท่ีและสัมภาษณ์

ทางโทรศัพทเกี่ยวกับร�ปแบบการดำเนินธุรกิจ

และจัดทำขอมูลแตละธุรกิจโดยละเอียดตาม

ร�ปแบบ Business Model Canvas พบประเด็น

ที่นาสนใจ คือ ผูประกอบการสวนใหญมีความ

สามารถโดดเดนในดานการออกแบบ โดยได

รับรางวัลความเปนเลิศดานการออกแบบจาก

หนวยงานตางๆ และกาวเขาสูธุรกิจ โดยไดรับ

การสนับสนุนคาใชจายดานคูหาแสดงสินคาท้ังใน

และตางประเทศ และประสบความสำเร็จ โดยได

รับคำส่ังซ้ือจากผูซ้ือรายใหญในตางประเทศ แต

สิ่งที่เกิดขึ้น คือ การขาดอำนาจในการตอรอง

ยอดซ้ือสินคาไมสม่ำเสมอ ฯลฯ ความสำเร็จทาง

ธุรกิจเกิดข้ึนในชวงระยะส้ันคือ 1 - 2 ป เม่ือสภาพ

แวดลอมทางธุรกิจเปล่ียนไป ทำใหความสามารถ

แนวทางและแนวโนม
ในการขยายผลสำเร็จ
ใหแกธุรกิจสรางสรรคไทย  

ในการแขงขันของผูประกอบการเหลาน้ันนอยลง

ยอดขายตอปอยูในระดับ 0 - 10 ลานบาท และ

10 - 50 ลานบาท เปนสวนใหญ นอกจากนี้

ธุรกิจสรางสรรคไทยทั้ง 40 ราย สวนใหญเปน

งานฝมือและหัตถกรรม และงานออกแบบ โดย

บางสวนมีการใชนวัตกรรมในการออกแบบ

หรือการใชงานของผลิตภัณฑและสามารถสร�ป

Business Model Canvas ของธุรกิจสรางสรรค

ไทยไดดังนี้ 



Business Model Canvas

ตนทุนหลัก คือ
คาจางในการผลิต

รายไดหลักจากลูกคารายใหญ

การจางกลุมวิสาหกิจชุมชนผลิต

Key Partners

Partner หลักท่ีชวย
สนับสนุนในการพัฒนา
นวัตกรรมมีไมมาก

การออกแบบท่ีทันสมัย
การปรับปร�งผลิตภัณฑ
ตามความตองการของลูกคา
(Customization)

มีความเปนเลิศในดานการ
ออกแบบผลิตภัณฑ

Key Resources

การแนะนำผลิตภัณฑกับลูกคาโดยตรง
(Personnel assistance)

ภาพรวมธุรกิจสรางสรรคไทยที่รวมโครงการ

Value Propositions

Channels

งานแสดงสินคาท้ังใน
และตางประเทศ

ลูกคารายใหญ 
ลูกคาโครงการ

Revenue Streams

Customer Segments

Cost Structure

Key Activities

Customer Relationships
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จากขอมูลขางตน

ปจจัยหลักที่ถือเปนความทาทาย

ของธุรกิจสรางสรรคไทย คือ

1. Key Partners ธุรกิจสรางสรรคสวนใหญ

เปนธุรกิจขนาดเล็ก การลงทุนพัฒนานวัตกรรม

ภายในองคกรเปนเรื่องไมงายและคาใชจายสูง

ผูดำเนินธุรกิจจำเปนตองรวมกับหนวยงานหรือ

สถาบันฯ ที่มีความเชี่ยวชาญภายนอกในการ

รวมกันพัฒนานวัตกรรม

2. Channels ชองทางการจัดจำหนายยังเนน

การจัดจำหนายผานงานแสดงสินคาทั้งในและ

ตางประเทศเปนหลัก ซึ่งมีตนทุนคอนขางสูง

ตลอดจนคาดหวังการสนับสนุนพ้ืนท่ีการจัดแสดง

สินคาจากภาครัฐเปนหลัก ผูประกอบการสวนใหญ

ไมเนนการมีหนารานเปนของตนเอง

3. Customer Segments กลุมลูกคาหลักคือ

ผูคาสงในตางประเทศ ตลอดจนการขายผาน

โครงการในประเทศ มีการขายผานกลุมลูกคา

หลักนอยราย จึงทำใหขาดอำนาจในการตอรอง

จากประเด็นหลักท้ังสาม นำมาสูแนวคิดในการ

ออกแบบโมเดลธุรกิจ (Business Model) ท่ีผู

ประกอบการธุรกิจสรางสรรคไทยจำเปนตอง

คิดตาง หรือสรางโมเดลธุรกิจท่ีแตกตางจากวิธี

การดำเนินธุรกิจแบบเดิม เน่ืองจากสภาพแวดลอม

ทางธุรกิจเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว สำหรับ

ธุรกิจสรางสรรคของไทยบางรายเริ่มมีการนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในโมเดลธุรกิจ

เพ่ือสรางความไดเปรียบเชิงแขงขัน ดังในตาราง

ท่ี 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้



ตารางที่ 1 ธุรกิจสรางสรรคไทยกับการประยุกตใชโมเดลธุรกิจ

Business Model

ธุรกิจสรางสรรคไทย เอสเธทิค สตูดิโอ

การตองพ่ีงพิงคำส่ังซ้ือจากผูคาสง

หรือเครือขายรานคาปลีกรายใหญ

ในตางประเทศ ทำใหขาดอำนาจ

ในการตอรอง

สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม

ส่ิงทอสูงมาก ลูกคาตองการสินคา

เสนใยธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ

ส่ิงทอ

การเสนอขายผลิตภัณฑไปยังลูกคา

ปลีกรายยอยแตละรายมีตนทุนสูง

และไมคุมคาในการดำเนินการ

การลงทุนดานวิจัยและพัฒนา

(R&D) ในบริษัทฯ มีตนทุนสูงมาก

การเสนอขายผาน www.kickstarter

.com หรือ Crowd Funding อ่ืนๆ

ทำใหลดตนทุนในการผลิตการเก็บ

รักษาสินคาคงคลัง การจัดจำหนาย

สินคา และเปนชองทางใหมในการ

เขาถึงลูกคารายยอยท่ัวไปไดงาย

การนำองคความร�ดานการพัฒนา

และวิจัยจากหนวยงานภายนอกมี

ตนทุนท่ีต่ำกวา และสงผลใหตอบ

สนองตอความตองการของตลาด

ไดอยางรวดเร็ว 

การรวมมือกับสถาบันท่ีมีความเช่ียวชาญ

ภายนอก อาทิ สํานักงานพัฒนาวิทยา-

ศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สถาบัน

พัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ ฯลฯ ในการ

พัฒนาผลิตภัณฑเสนใยธรรมชาติใหม

(Outside - in Pattern)

เทคโนโลยีสารสนเทศในสมัยใหม

ทำใหสามารถติดตอส่ือสารกับลูกคา

รายใหมๆ  ซ่ึงเปนลูกคารายยอย

จำนวนมากไดดวยตนทุนท่ีต่ำ

สถานการณเดิม

ความทาทาย

แนวทางการ

ดำเนินธุรกิจใหม

เหตุผล

The Long Tail Open Business Models

ไทยนำโชค เท็กซไทล
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จากขอมูลดังกลาว คณะผูดำเนินโครงการวิจัยเชิงยุทธศาสตรของธุรกิจสรางสรรคท่ีรวมโครงการรางวัล

ไทยสรางสรรคประจำป 2553 - 2554 โดยสถาบันคีนันแหงเอเซียไดรวบรวมและสร�ปประเด็นปญหา

เพื่อนำเสนอใหผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมและขยายผลสำเร็จ

ดังรายละเอียดในหัวขอตอไป

แนวทางและแนวโนมในการขยายผลสำเร็จ
สถาบันคีนันแหงเอเซียไดสร�ปประเด็นปญหาของธุรกิจสรางสรรคท้ัง 40 ราย และไดนำเสนอผูประกอบการ

ธุรกิจสรางสรรคที่มีความโดดเดนจำนวน 10 ราย พรอมจัดทำขอมูลธุรกิจโดยละเอียดตามร�ปแบบ

Business Model Canvas สงใหผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญจำนวน 10 ทาน เพื่อศึกษาขอมูล 

พรอมจัดกิจกรรม Expert Focus Group ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 - 15.30 น.

ณ หอง บอรดร�ม 5 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ นอกจากน้ี ยังไดสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิและ

ผูเชี่ยวชาญเพิ่มเติม ระหวางวันที่ 1 - 14 ตุลาคม 2556 ในประเด็น “แนวทางและแนวโนมในการ

ขยายผลสำเร็จใหแกธุรกิจสรางสรรคไทย” ซึ่งพบประเด็นสำคัญที่นาสนใจ ดังนี้



คุณสุพัตรา ศรีสุข

ประธานกรรมการคัดเลือกธุรกิจสรางสรรค
สาขางานฝมือและหัตถกรรม ประจำป
2553 - 2554

การออกแบบกับความสรางสรรคอยูดวยกัน ตองใหเขาใจ

วาสรางสรรคแลวไดอะไร การเปนนักออกแบบเกิดมากับ

ความสรางสรรค ความสรางสรรคตองประกอบไปดวย

ความสวยงามและประโยชนใชสอย จะตองทำได ขายได

นี่คือหลักการออกแบบ ถาคุณเรียนร�สิ่งเหลานี้คุณก็

สามารถสรางสรรคได

แตละปประเทศไทยเราควรจะตองมีนักออกแบบหนาใหมเขา

มาเพ่ิมในวงการ อาจจะหานักออกแบบใหม 10 เปอรเซ็นต

สนับสนุนเกา 30 เปอรเซ็นต อีก 60 เปอรเซ็นต ไปทำส่ิง

ใหมๆ  ท่ีจะสงเสริมการออกแบบใหมีระบบ และทำอยางไร

ใหคนท่ีมีผลงานดีอยูแลวสามารถเติบโตตอไปไดดวยตัวเอง 

ประเด็นท่ีนาสนใจ คือ ธุรกิจหลายรายไมอยากจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญา เพราะกระบวนการท่ียุงยาก ไมคุม

กับคาใชจาย และถามีคนลอกแบบแลวนำไปเปลี่ยน

แคเล็กนอยก็ไมถือวาเลียนแบบแลว ไมสามารถฟองรองได

และนักออกแบบสวนใหญจึงเลือกวิธีการออกแบบงานใหม

เพื่อหนีไปเรื่อยๆ 

ซ่ึงเราควรตองมีนโยบายในระดับประเทศท่ีจะสงเสริมการ

ออกแบบโดยมีหนวยงานหลักและหนวยงานรอง ดูแลและ

รับผิดชอบอยางชัดเจน
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ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ

ผูอำนวยการสำนักสงเสริมมูลคาเพ่ิมเพ่ือการสงออก
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย

ในการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ถาเราเนนที่การ

ออกแบบเพียงอยางเดียวอาจจะยากในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจสรางสรรคของไทย ผมคิดวา หากเรามองอิตาลี

เปนโมเดล จะเห็นชัดเจนมากในเร่ืองของการสนับสนุนใน

ภาพรวมของท้ังระบบอุตสาหกรรม เพราะฉะน้ัน ประเทศ

ไทยเราตองสราง และสรรหาความเปนเลิศในกระบวนการ

และปจจัยตางๆ ที่จะสนับสนุนนักออกแบบที่มีอยู เชน

ชางทอง ชางเงิน ซึ่งเปนบุคคลากรมีความสำคัญมาก

แตเนื่องจากปจจัยสนับสนุนหรือผลตอบแทนตางๆ

ไมดึงดูดใจ ไมทำใหสามารถประกอบอาชีพ และดำรงชีวิต

อยูได จึงไปประกอบอาชีพอ่ืนหมด ในอนาคตขางหนาน้ี

เมืองไทยของเราจะขาดแคลนบุคคลากรอันทรงคุณคา

เหลานี้ และอาชีพเหลานี้จะสูญหายไปในที่สุด



คุณประธาน ธีระธาดา

Managing Editor
นิตยสาร art4d

ในประเทศไทย เศรษฐกิจสรางสรรคจะเกิดข้ึน และอยูได

เราตองสรางตลาดในประเทศกอน โดยสรางรสนิยมคน

ในประเทศ และการสรางรสนิยมคนในประเทศตองเริ่ม

จากการสรางรสนิยมคนในภาครัฐ ภาคเอกชน และ

คนท้ังประเทศ ท่ีจะสงผลในเชิงบวกตามมากับเศรษฐกิจ

สรางสรรคไดทั้งระบบ

ซึ่งเปาหมายใหญ คือ เพื่อทำภาพลักษณของเมืองให

เปนเมืองสรางสรรคจริงๆ การเร่ิมปฎิร�ปจากภาครัฐกอน

เร่ิมตนจากส่ิงกอสรางตางๆ ของภาครัฐ เราสามารถทำให

ดูดีได อาจเปนการประกวดการออกแบบส่ิงกอสรางตางๆ

เปนการเพิ่มรสนิยมใหแกผูบริโภคในประเทศ
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คุณธนเดช กุลปติวัน

บรรณาธิการบริหารนิตยสาร BrandAge
บริษัท ไทยคูน-แบรนดเอจ จำกัด

รัฐบาลควรจะสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคอยางจริงจัง

โดยกำหนดสาขาใหชัดเจนและดำเนินการสงเสริมอยาง

จริงจัง โอกาสที่ธุรกิจเหลานี้จะเกิดจึงจะมี สวนใหญ

อุตสาหกรรมสรางสรรคในเมืองไทยเติบโตดวยตัวเอง

หนวยงานที่รับผิดชอบอาจจะตองเพิ่มกลยุทธในการลง

พื้นที่เพื่อคัดสรรผูประกอบการ 

การจะกาวไปสูความสำเร็จ ผูประกอบการตองเปลี่ยน

วิธีคิด ซ่ึงวิธีคิดใหมๆ  จะเกิดข้ึนไดจากการหาชองทางพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมีนวัตกรรมหรือหาคูคาที่ทำใหเติบโตได

หรือถาดีอยูแลวก็ขยายตลาด

เม่ือเราร�วาเรามีขอจำกัดอะไร เราตองหาโอกาสท่ีจะทำให

เราโตได เราไมจำเปนตองทำเองหมดทุกอยาง ส่ิงสำคัญ

อีกอยางหนึ่ง คือ คนไทยไมคอยใหความสำคัญในเรื่อง

Branding ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสำคัญมาก เพราะเปนส่ิงท่ีติดกับตัว

นักออกแบบ และองคกรไปไดอยางย่ังยืน ถาสามารถวาง

ตำแหนง วางลักษณะเฉพาะของ Brand ไดดีแลวจะ

สามารถขยายธุรกิจไปไดทุกดาน อาจจะหาคูคาหรือจาง

คนทำในส่ิงท่ีเราไมถนัด เราแคเอากล่ินอายของ Brand

ที่เปน Signature ของเราใสเขาไป



การสรางมูลคาของเศรษฐกิจสรางสรรค คือ การบูรณาการ

อุตสาหกรรมสรางสรรคของไทยท้ัง 4 ประเภท มิใชการ

ทำใหอุตสาหกรรมสรางสรรคประเภทใดประเภทหนึ่ง

แข็งแรง และในประเทศไทยยังไมเคยมีการคุยกันวาทั้ง

4 ประเภทน้ี จะตองถูกบูรณาการอยางไร ดูตัวอยางจาก

KOCCA หรือ Korea Creative Content Agency ของ

ประเทศเกาหลีที่ใชเสนหของคุณคาเดิม อาจเปนสินคา

หรือบริการ และสรางภาพลักษณผานส่ือและเน้ือหา เพ่ือท่ี

จะมาชวยใหเกิดภาพลักษณ เกิดเสนห เพราะฉะนั้นใน

ปลายทางสินคาและบริการก็จะเกิดข้ึน Country image ก็

จะเกิดข้ึน และน่ันก็คือการเขาใจความสามารถของแตละสวน

อุตสาหกรรม แลวนำมาเช่ือมโยงกอใหเกิดการบูรณาการ

เกาหลีมีโรงเรียนในการฝกสอนผูกำกับการแสดง เพื่อ

กำหนด Content direction และ Country image

ใครไมเขารวมไมวา แตใครเขารวมจะไดรับการสนับสนุน

มากมาย ประเทศไทยนาจะนำจุดน้ีมาใชได เชน องคบาก

นาจะมีฉากทำผัดกระเพรา ปอกมังคุด หรือ Tie-in อ่ืนๆ

เพ่ือกอใหเกิดคุณคาของเศรษฐกิจสรางสรรค เปนการสราง

มูลคาใหม โดยใช Talent ของคนที่อยูในอุตสาหกรรม

สรางสรรคของไทยทั้ง 4 ประเภท

คุณสักกฉัฐ ศิวะบวร

ท่ีปรึกษาและผูกอต้ัง I-Design Publishing
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คุณสมชาย ธนพลเกียรติ

อดีตนายกสมาคม
ผูผลิตผลิตภัณฑแนวดีไซน

จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรคไดดี ผมคิดวาตอง

พัฒนาการขาย นาจะเปนเร่ืองของการรวมกันระหวาง

ดีไซเนอรและนักการขาย ถาเราสามารถหาทางให

คนขายของกับนักอุตสาหกรรมมารวมกันได จะตอบ

โจทยไดในหลายๆ ดาน เน่ืองจากนักอุตสาหกรรม

สามารถมองตลาดไดชัดกวา 

ผมอยากเห็นภาพวาเมืองไทยมี Design Center 

ท่ีเปน Design Center จริงๆ แลวเอาความสุดยอด

ความสวยทั้งหลายมาลงที่ตรงนี้เปนที่แรก เพราะนี่

คือนิยามของท้ังหมด คือภาพลักษณวงการออกแบบ

ของประเทศไทย อยากใหเห็นวาประเทศไทยมีจุดหน่ึง

ที่เปนจุดรวมของนักอุตสาหกรรมของไทยและตาง

ประเทศ ใหมาเมืองไทย มาดูวาเมืองไทยมีอะไรบาง

มีกำลังการผลิต มีชองทางในการขาย มีอะไรใหมๆ

เมืองไทยเราควรจะมี Center ท่ีครบวงจรเพ่ือรองรับ

ในจุดน้ี 



ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูตร

คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยกร�งเทพ

เร่ืองลิขสิทธ์ิ (Copyright) กับ ธรรมสิทธ์ิ (Moral right) ท่ีบังคับใชกันในยุโรป

มีหลักปรัชญาวา ของทุกอยาง มนุษยไมไดคิดข้ึนมาเอง พระเจาสรางทุกอยาง

ไวหมดแลว มนุษยเปนเพียงผูท่ีนำส่ิงท่ีมีอยูแลวมาใช ฉะน้ัน จึงตองมีกฎหมาย

ขึ้นมา เพื่อใหร�จักสิทธิ์ของตัวเองในการนำมาใชวาใชไดแคไหน ซึ่งเริ่มตั้งแต

จริยธรรมในการนำมาใช เมืองไทยยังตองพัฒนาอีกไกลในเร่ืองน้ี

ส่ิงท่ีจะสนันสนุนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศได สวนหน่ึงคือ 

การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยกร�งเทพจึงเนนดาน Creativity, Entrepreneur,

International ในหลักสูตรและกิจกรรมของนักศึกษาทุกสาขา มีวิชาประเภท

Professional practice ท่ีใหนักศึกษาไดเรียนร�วาเม่ือไปประกอบวิชาชีพจะพบกับ

เงื่อนไขอะไร การประเมินราคา การนำเสนอผลงานใหลูกคา และกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของ
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รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท

หัวหนาภาควิชาการตลาด
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สิ่งที่จะชวยในการขับเคลื่อนธุรกิจสรางสรรคของไทยในภาพรวมได สิ่งสำคัญ

ท่ีสุดส่ิงหน่ึง คือ การท่ีธุรกิจท่ีประสบความสำเร็จมาแลวสามารถทำหนาท่ีเหมือน

เปนร�นพ่ี เปนพ่ีเล้ียงใหกับนักออกแบบร�นใหมๆ  ชวยเหลือคนร�นใหมท่ีเหมือนกับ

ตัวเอง จะเปนการสรางพันธมิตรและเครือขายที่เขมแข็ง

ทุกคนกวาจะมาถึงจุดหนึ่งได ตองสั่งสมประสบการณ จะดีมากหากไดถายทอด

ใหคนอื่น ไมใชเก็บไวกับตัว การประกอบธุรกิจก็เชนกัน ตองผานการลองผิด

ลองถูกมามาก ถาผูประกอบการร�นพี่ไดรวบรวมประสบการณมาถายทอดให

แกร�นนองเพ่ือเปนทางลัดใหธุรกิจในภาพรวมเติบโตเร็วข้ึน ดังน้ันจึงเปนเร่ืองท่ี

นาสนใจมากหากจะมีการนำนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาเปนพี่เลี้ยงใหกับ

ธุรกิจที่เพิ่งเกิดใหมไดจริง



ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน

ศูนยใหคำปรึกษาและพัฒนาผูบริหาร
ทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เพื่อขยายผลและสนับสนุนแนวคิดธุรกิจสรางสรรคของไทยในวันนี้ สิ่งที่ผู

ประกอบการตองการ คือส่ิงท่ีจะสามารถชวยธุรกิจสรางสรรคใหครบท้ัง Supply

Chain หรือ Creative Chain ใหได อาจเปนการกอตั้ง การริเริ่ม Design

Complex หรือ Creative Complex ซึ่งเปนศูนยราชการที่เปน One stop

service เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงตอกันทั้งระบบ
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คุณสุรพงศ อูอุดมยิ่ง

นายกสมาคมผูผลิต ผลิตภัณฑแนวดีไซน

ถาจะสงเสริมใหเกิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ก็ตองอบรมผูประกอบการท่ีตองการ

ขยายธุรกิจจริงๆ เรานาจะเลือกนักออกแบบสัก 10 คน ท่ีต้ังใจจะทำธุรกิจจริงๆ

มาอบรม และทำให 10 คนน้ีประสบความสำเร็จท้ังหมด 

เราตองมองวาผูประกอบการใหมท่ีเขามาอบรมมีธุรกิจท่ีจะสงผลกระทบตอ GDP

อยางไร ธุรกิจท่ีสรางการกระจายรายไดใหชุมชน ทำใหชาวบานไมวางงาน สราง

รายได เม่ือชาวบานมีรายไดก็นำไปซ้ือของแลกเปล่ียน น่ีคือเศรษฐกิจ

นักออกแบบควรจะไดรับการอบรมเร่ืองการทำธุรกิจ ใหเขาใจเศรษฐศาสตร เขาใจวา

ทำไมตองมีนวัตกรรมควบคูไปดวย ไมใชแคการออกแบบเพียงอยางเดียว ตองร�วิธี

การทำงานกับท้ังบริษัทเล็ก และบริษัทใหญ ถานักออกแบบไมไดมาเรียนบริหาร

ธุรกิจจะไมสามารถเขาใจไดถึงท่ีสุด และมองภาพรวมไดไมขาด  

แมจะมีธุรกิจแตนักออกแบบตองมีเวลาออกแบบ เปนการนำกำไรกลับมาลงทุน

ในส่ิงท่ีตัวเองถนัด เม่ือแกนม่ันคงแลวคอยขยายธุรกิจ ถาทำแตธุรกิจอยางเดียว

คุณภาพงานออกแบบก็จะลดลงไปอยางนาเสียดาย



เมื่อพิจารณาจากขอมูลพื้นฐานของธุรกิจสรางสรรคไทยจำนวน 40 รายและมุมมองของผูทรงคุณวุฒิ

และผูเชี่ยวชาญ สามารถสร�ปแนวทางในการสงเสริมธุรกิจสรางสรรคได โดยยึดหลักของ Porter’s 

Diamond Model ไดดังนี้

ในภาพดานบนแสดงใหเห็นถึงการท่ี ความเปล่ียนแปลง (Chance) มีผลตอปจจัยตางๆ ท้ังเง่ือนไขปจจัย

(Factor Conditions) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของและสนับสนุน (Related and supporting industries)

การแขงขันระหวางธุรกิจสรางสรรคตางๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Firm strategy, structure and

rivalry) ตลอดจนความตองการของตลาดในประเทศ (Demand conditions) อยางไรก็ตาม ภาครัฐ

(Government) มีบทบาทในการที่จะเขาไปสงเสริมปจจัยทั้ง 4 ไดเชนเดียวกัน

Firm strategy,
structure

and rivalry

Related
and supporting

industries

Demand
conditions

Government

Chance

Factor
conditions
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1. เงื่อนไขปจจัย

(Factor Conditions)

ปจจัย
บทบาทของภาครัฐ

(ในมุมมองของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ)

• พัฒนาทักษะทางธุรกิจใหกับนักออกแบบ โดยดำเนินการใน 3 ระดับ

     - การพัฒนาทักษะผูประกอบการ (Entrepreneurship) สำหรับ

       นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยเปนการฝกอบรมความร�พ้ืนฐาน

     - การเรียนร�ผานประสบการณการทำงานจริง เชน การออกแบบ

       ผลิต จัดจำหนายสินคาสรางสรรคผานบริษัทจำลอง ซ่ึงกอต้ังโดย

       นักศึกษาของแตละมหาวิทยาลัย

     - การจัดตั้งศูนยบมเพาะ (Incubation center) เพื่อเปนเวทีให

       นกัออกแบบร�นพ่ีท่ีมีความสามารถถายทอดความร�และประสบการณ

       ใหนักออกแบบร�นนอง ผานบริษัทจำลอง หรือการฝกอบรม

       หลังจากจบการศึกษา

• การพัฒนานักออกแบบใหมีความเปนมืออาชีพ สามารถออกแบบ

ผลิตภัณฑที่เปนที่ตองการของตลาด มีตนทุนที่เหมาะสม และมีการ

พัฒนาการเรียนร�ตอเนื่อง

• การสนับสนุนนักออกแบบและนักอุตสาหกรรมในธุรกิจสรางสรรค

อยางตอเน่ือง เชน เงินกูดอกเบ้ียต่ำ มาตรการสนับสนุนทางภาษี ฯลฯ

• การพัฒนาระบบการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาใหสะดวก ประหยัด

คาใชจาย และคุมครองนักออกแบบไดจริง

• การพัฒนาผูประกอบการในเชิงลึกและเขมขน เชน ลดจำนวนผูประกอบ

การที่ไดรับการสนับสนุนใหนอยลง แตไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

เพ่ิมข้ึน ตลอดจนมีพ่ีเล้ียงนักธุรกิจท่ีคอยติดตามและใหคำปรึกษาเชิงลึก

ในการทำธุรกิจจนประสบผลสำเร็จ ซ่ึงจะใชระยะเวลา 1 - 3 ปตอราย ฯลฯ



2. อุตสาหกรรมที่

เกี่ยวของและสนับสนุน 

(Related and

supporting industries)

• การสราง Platform อาทิ Creative Complex, Design Center

เปนเวทีเชื่อมโยงระหวางนักออกแบบกับนักอุตสาหกรรม นักออกแบบ

กับกลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิต ฯลฯ ซึ่ง Platform เปนไดทั้งในร�ปแบบ

Physical และ Virtual

3. ความตองการ

ของตลาดในประเทศ

(Demand conditions)

• การสรางตลาดในประเทศใหมีรสนิยม มีความพิถีพิถัน โดยเร่ิมปฎิร�ป

จากภาครัฐกอน ซึ่งจะทำใหมีความตองการของตลาดภายในประเทศ

อันสงผลใหธุรกิจสรางสรรคมีการเติบโตมากขึ้น

4. การแขงขันระหวาง

ธุรกิจสรางสรรคตางๆ

ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

(Firm strategy,

structure and rivalry)

• การท่ีภาครัฐจัดประกวดรางวัลดานการออกแบบตางๆ เชน รางวัลไทย

สรางสรรค Design Excellence Award, Prime Minister’s Export

Award ฯลฯ ซ่ึงเปนเวทีท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหนักออกแบบพยายาม

พัฒนาฝมือ และสรางใหเกิดการแขงขันในอุตสาหกรรมสรางสรรค

นอกจากน้ี การกำหนดนโยบายในระดับประเทศเปนส่ิงสำคัญมาก ควรมีการกำหนดมาตรการสงเสริม

ธุรกิจสรางสรรคอยางเปนระบบ มีแนวทางที่ชัดเจน โดยกำหนดหนวยงานหลักที่ทำหนาที่กำหนด

ยุทธศาสตรหลักในดานเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศ (คลายกับหนวยงาน KOCCA ในสาธารณรัฐเกาหลี)

ทำหนาท่ีในการผลักดันและสงเสริมธุรกิจสรางสรรคโดยตรง ซ่ึงจะบูรณาการอุตสาหกรรมสรางสรรค

ท้ัง 4 กลุม ใหมีการทำงานท่ีสอดคลองและสงเสริมกัน (Synergy) โดยไมมุงสงเสริมเฉพาะอุตสาหกรรม

สรางสรรคกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น
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เศรษฐกิจสรางสรรคของ
ภาพรวม

ไทย



   งานฝมือและ
   หัตถกรรม
   การแพทยแผนไทย
   อาหารไทย
   บริการทองเที่ยว
   เชิงวัฒนธรรม

   ศิลปะการแสดง
   ทัศนศิลป

   ภาพยนตรและ
   วีดีทัศน
   การพิมพและ
   ส่ือส่ิงพิมพ
   การกระจายเสียง
   ดนตรี

   การออกแบบ
   แฟชั่น
   สถาปตยกรรม
   การโฆษณา
   ซอฟตแวร

การสืบทอดทาง
วัฒนธรรม ศิลปะ

สื่อ งานสรางสรรค
แบงตามลักษณะ
ของงาน

ทามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกและการแขงขัน

ในตลาดที่เนนการผลิตขนานใหญ (Mass

Production) ประเทศไทยที่เคยไดเปรียบใน

เรื่องคาแรงและคาวัตถุดิบ กำลังเสียเปรียบ

ในดานการสงออกสินคาและการลงทุนจาก

ตางประเทศใหกับประเทศอยางเชน จีน เวียดนาม

และอินเดีย ที่มีคาแรงต่ำกวาและมีกำลังการ

ผลิตที่สูงกวา ประเทศไทยจึงจำเปนตองปรับ

ยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของประเทศใหตอบรับกับความทาทายในปจจุบัน

เศรษฐกิจสรางสรรคจึงเปนแนวคิดที่มีการสง

เสริมใหเปนจุดแข็งของประเทศ โดยรัฐบาลได

เล็งเห็นถึงความสำคัญของเศรษฐกิจสรางสรรค

และไดผนวกเรื่องนี้ไว ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11

ในประเทศไทย ไดมีการจัดประเภทอุตสาหกรรม

สรางสรรคโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ซึ่ง

แบงอุตสาหกรรมสรางสรรคเปน 4 กลุมหลัก

และ 15 กลุมยอย โดยยึดตามร�ปแบบขององค

การความรวมมือเพื่อการคาและการพัฒนา

(United Nations Conference on Trade

and Development: UNCTAD) ดังนี้

ภาพรวม
เศรษฐกิจ
สรางสรรคของ ไทย
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แผนภูมิที่ 1 สัดสวนมูลคาทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสรางสรรคไทยตอ GDP

แบงตามกลุมอุตสาหกรรมหลัก ตั้งแตป พ.ศ. 2543 - 2552  (หนวย: รอยละ)
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การสืบทอดทางวัฒนธรรม ศิลปะ สื่อ งานสรางสรรคแบงตามลักษณะของงาน

กลาวไดวาเศรษฐกิจสรางสรรคมีความสำคัญ

มากสำหรับประเทศไทย จากขอมูลของสำนัก

งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (สศช.) สัดสวนมูลคาทางเศรษฐกิจ

ของอุตสาหกรรมสรางสรรคตอผลิตภัณฑมวล

รวมภายในประเทศ (GDP) คิดเปนประมาณ

รอยละ 11 ในป พ.ศ. 2552 ซ่ึงนับวาคอนขางสูง

เม่ือเทียบกับสหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนประเทศขนาด

ใหญมาก (รอยละ 12) หลายประเทศในยุโรป 

เชน สหราชอาณาจักร (รอยละ 8) อิตาลี สเปน

และเยอรมนี (รอยละ 5) ฝรั่งเศส (รอยละ 4)

และประเทศในแถบเอเชีย เชน เกาหลีใต (รอยละ

6.8) และสิงคโปร (รอยละ 3) (UNCTAD, 2552)

อยางไรก็ดี สัดสวนมูลคาทางเศรษฐกิจของ

อุตสาหกรรมสรางสรรคตอ GDP ระหวางป 

พ.ศ. 2543 – 2553 มีทิศทางที่ลดลงตั้งแต

ป พ.ศ. 2545 เปนตนมา



แผนภูมิที่ 2 อัตราการเติบโตของ GDP เปรียบเทียบกับมูลคาทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม

สรางสรรคตอ GDP ระหวางป พ.ศ. 2546 - 2552
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มูลคาทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสรางสรรคตอ GDPGDP (Per Capita)

2552

เมื่อพิจารณาสัดสวนมูลคาทางเศรษฐกิจของ

อุตสาหกรรมสรางสรรคตอ GDP เปรียบเทียบกับ

GDP (per capita) ของประเทศ ในระหวางป

พ.ศ. 2546 - 2552 (แผนภูมิท่ี 2) พบวามูลคา

ทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสรางสรรคตอ 

GDP ลดลงในอัตราสวนท่ีต่ำกวาการลดลงของ

GDP แสดงใหเห็นวา ทามกลางความผันผวน

และความซบเซาของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม

สรางสรรคไทยยังมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง

ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 3 กลาวไดวา อุตสาหกรรม

สรางสรรคของไทยมีความแข็งแกรงในระดับหน่ึง

ประกอบกับสถานภาพเศรษฐกิจสรางสรรคของ

ไทยเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน จากรายงาน

เศรษฐกิจสรางสรรคป พ.ศ. 2553 ที่จัดทำขึ้น

โดย United Nations Conference on Trade

and Development (UNCTAD) พบวา ประเทศ

ไทยสงออกสินคาและบริการสรางสรรคอยูใน

ลำดับท่ี 19 ของโลก แตเปนอันดับท่ี 6 ในกลุม

ประเทศกำลังพัฒนา โดยมีมูลคา 5,077 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ คิดเปนประมาณรอยละ 1.2 ของ

สวนแบงตลาดโลก การเติบโตที่แข็งแกรงของ

อุตสาหกรรมสรางสรรคไทยนี้ เปนผลมาจาก

การท่ีรัฐบาลใหความสำคัญกับแนวคิดเศรษฐกิจ

สรางสรรค ดังจะเห็นไดจากการจัดต้ังหนวยงาน

ภาครัฐและองคการมหาชนหลายแหงท่ีมีบทบาท

หนาที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11
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หมายเหตุ: กลุมการสืบทอดทางวัฒนธรรม เปนขอมูลจากกลุมยอยงานฝมือและหัตถกรรมเทาน้ัน
ท่ีมา: ระบบฐานขอมูลอุตสาหกรรมสรางสรรค สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

แผนภูมิที่ 3 มูลคาทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสรางสรรคไทยแบงตามกลุมอุตสาหกรรมหลัก 

ตั้งแตป พ.ศ. 2543 - 2552 (หนวย: ลานบาท)
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การสืบทอดทางวัฒนธรรม ศิลปะ สื่อ งานสรางสรรคแบงตามลักษณะของงาน

ท่ีมา: 1) ธนาคารโลก 2) ระบบฐานขอมูลอุตสาหกรรมสรางสรรค สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

หมายเหตุ: กลุมหลักการสืบทอดทางวัฒนธรรม เปนขอมูลจากกลุมยอยงานฝมือและหัตถกรรมเทาน้ัน
ท่ีมา: ระบบฐานขอมูลอุตสาหกรรมสรางสรรค สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

แผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 2

แผนภูมิที่ 3
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ในการศึกษาครั้งนี้ ธุรกิจที่เขารวมโครงการทั้ง

40 บริษัท จัดอยูใน 2 สาขาธุรกิจสรางสรรค 

ไดแก สาขาการออกแบบ (Design) และสาขางาน

ฝมือและหัตถกรรม (Crafts) ซ่ึงสรางมูลคาเพ่ิม

สูงสุดอยูใน 5 ลำดับแรกจากจำนวนอุตสาหกรรม

สรางสรรค 12 สาขา (ไมรวมสาขาการแพทย

แผนไทย สาขาอาหารไทย และสาขาบริการทอง

ท่ีมา: สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

มูล
คา

 (
ลา

น
บา

ท
)

ขอมูลแนวโนมมูลคาเพิ่ม ระหวาง ปพ.ศ. 2543 - 2553

การแพรภาพและ
กระจายเสียงไทย
สถาปตยกรรมไทย
การพิมพไทย
การออกแบบไทย
โฆษณาไทย
ซอฟทแวรไทย
ดนตรีของไทย
ทัศนศิลปไทย
แฟช่ันไทย
ภาพยนตไทย
ศิลปะการแสดงไทย
หัตถกรรมไทย

เที่ยวเชิงวัฒนธรรม) ตั้งแตป พ.ศ. 2543 เปน

ตนมา โดยในป พ.ศ. 2553 สาขาการออกแบบ

และสาขางานฝมือและหัตถกรรม สรางมูลคา

เพ่ิมเปนลำดับท่ี 1 คิดเปนจำนวนเงิน 269,361

ลานบาท (รอยละ 2.49 ของ GDP) และลำดับ

ที่ 5 คิดเปนจำนวนเงิน 99,249 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 0.92 ของ GDP (ตามลำดับ)
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เศรษฐกิจ
สรางสรรคของ

ญี่ปุน



เศรษฐกิจ
สรางสรรคของ

ญี่ปุนเปนประเทศที่เผชิญกับความเปลี่ยนผาน

มากมาย  ตั้งแตการเขามาของอิทธิพลจาก

วัฒนธรรมตะวันตกในสมัยเมจิ การผลิตและ

การบริโภคขนานใหญ (Mass production and

mass consumption) หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2

และการเรงพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพ

ของประเทศในการขยายอุตสาหกรรมและสงเสริม

การดำเนินชีวิตแบบประหยัดพลังงาน (Energy

-saving  lifestyles) การแขงขันที่สูงขึ้นทาม

กลางประเทศอ่ืนๆ ในเอเซียในศตวรรษท่ี 21 และ

ผลกระทบจากเหตุแผนดินไหวในป พ.ศ. 2554

ทำใหญี่ปุนตระหนักถึงความจำเปนในการปรับ

โครงสรางทางเศรษฐกิจ เพื่อสรางแมแบบทาง

เศรษฐกิจใหเหมาะสมกับยุคสมัยปจจุบัน โดยเนน

ความรวมมือจากทุกสาขาอาชีพและทุกภูมิภาค

ในประเทศ ศักยภาพดานตางๆ ที่เปนที่ร�จักใน

ระดับสากลของญ่ีปุน อาทิ การตูนแอนนิเมช่ัน

วัฒนธรรมดั้งเดิม ยานยนต อาหาร และเพลง

(J-Pop) ถูกนำมาเปนอุตสาหกรรมสรางสรรค

ที่จะเพิ่มคุณคาและประสิทธิภาพในการแขงขัน

กับประเทศอ่ืนๆ ในตลาดโลก รวมท้ังสรางโอกาส

สำหรับตลาดใหมๆ ใหแกญี่ปุนอีกดวย

รัฐบาลญี่ปุนไดใหการสนับสนุนอุตสาหกรรม

สรางสรรคเหลานี้ผานนโยบายของกระทรวง

เศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม (Ministry

of Economy, Trade and Industry-METI)

ท่ีเรียกวา Cool Japan ต้ังแตเดือนพฤษภาคม

2554 เปนตนมา โดยมีการแตงต้ังสภาท่ีปรึกษา

ที่ประกอบดวยคณะกรรมการจากทั้งภาคธุรกิจ

และภาครัฐ มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางวิถีชีวิตแบบ

ญ่ีปุนและโครงสรางทางอุตสาหกรรมท่ีคำนึงถึง

ส่ิงแวดลอม การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

และการนำไปสูความคิดสรางสรรคและวิวัฒนาการ

รวมท้ังเพ่ือสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมและคนร�นใหมที่แสวงหาความสำเร็จใน

เวทีโลก ยุทธศาสตรหลักของนโยบาย Cool

Japan มีดังนี้

ญี่ปุน

๙
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1. เพ่ิมการโฆษณาแบรนดญ่ีปุน โดยการจัดต้ัง

ทีมผูอำนวยการสรางสรรค (Creative Director

Team) และการเลาเร่ืองราวการฟนฟูภาคตะวัน

ออกของญี่ปุนหลังเหตุแผนดินไหว

2. สงเสริมการฟนฟูภาคตะวันออกของญี่ปุน

โดยมีการระดมสมองเพื่อสรางแผนการฟนฟู

อุตสาหกรรมและชุมชน สงเสริมผลิตภัณฑจาก

ภาคตะวันออกของญี่ปุน และการผสมผสาน

ระหวางวิถีชีวิตและการพัฒนาชุมชน

3. สรางฐานสำหรับกิจกรรมสรางสรรค พัฒนา

ศูนยรวมทางดานความคิดสรางสรรคท่ัวประเทศ 

เชน การประกาศใหเมืองตางๆ ในภูมิภาคและ

กร�งโตเกียวเปนเมืองสรางสรรค (Creative 

Tokyo) ออกแบบวิถีชีวิตใหม และพัฒนาบุคลากร

4. เผยแพรไปสูตางประเทศ สงเสริมนโยบาย 

Cool Japan ในตางประเทศ

ปจจุปนไดมีการนำเสนอเศรษฐกิจสรางสรรค

ของญี่ปุนผานนิทรรศการในประเทศฝรั่งเศส

และสิงคโปร เชน นิทรรศการ Japan Expo 

ที่จัดขึ้นทุกป เพื่อเปนการแนะนำวัฒนธรรม

ประชานิยม (Pop culture)  และผลิตภัณฑของ

ญี่ปุน ซึ่งมีผูเขารวมราว 180,000 ตอป หรือ

โครงการ Future en Seine ที่นำเสนอสิ่ง

ประดิษฐ หุนยนต นวัตกรรม และส่ือศิลปะดิจิทัล

ที่สรางสรรคโดยชาวญี่ปุน ซึ่งมีการประเมินวา

จะมีผูเขารวมประมาณ 900,000 คน และไดนำ

ไปสูการลงนามขอตกลงความรวมมือระหวาง

อุตสาหกรรมญ่ีปุนและฝร่ังเศส สวนในประเทศ

สิงคโปร มีการรวมมือกับหางสรรพสินคาช้ันนำ

และสื่อมวลชนจัดแสดงรานคา Harajuku 

Street Style บนถนน Orchard และการสำรวจ

ความตองการของคนทองถ่ินตอผลิตภัณฑดาน

แฟชั่นของญี่ปุน เพื่อเปนขอมูลสำหรับบริษัท

ญี่ปุนในการทำการตลาดในประเทศสิงคโปร

ตอไปในอนาคตจะมีการขยายโครงการเหลานี้

ไปในภูมิภาคยุโรป บราซิล จีน อินเดีย และภูมิ

ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมุงเนนไปที่

แฟชั่น การออกแบบ อาหาร นวัตกรรมตางๆ

สำหรับภายในประเทศญี่ปุนเองนั้น จะมีการสง

เสริมและฟนฟูหัตถกรรมของแตละภูมิภาค

สำหรับการสงออกไปยังตางประเทศและการจัด

ต้ังหนวยประสานงานในแตละภูมิภาค เพ่ืออำนวย

ความสะดวกดานการขยายโอกาสของอุตสาหกรรม

สรางสรรคของญี่ปุนในตลาดตางประเทศ

ในป พ.ศ. 2555 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ

(GDP) ของญ่ีปุนมีมูลคาอยูท่ี 5.963 ลานลาน

เหรียญสหรัฐฯ  โดยมีรายไดจากอุตสาหกรรม

คิดเปนรอยละ 27.5 ของ GDP ทั้งหมด ซึ่ง

อุตสาหกรรมหลักๆ ไดแก ยานยนต อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส เคร่ืองจักร เหล็กกลา เคมีภัณฑ

เครื่องนุงหม และอาหารแปรร�ป นอกจากนี้

อุตสาหกรรมยานยนตของญี่ปุนยังถูกจัดเปน

อันดับสองของโลกรองจากประเทศจีน



ทางดานธุรกิจบันเทิง อุตสาหกรรมดานภาพยนตรทำรายไดใหประเทศญ่ีปุนถึง 325 ลานเหรียญสหรัฐฯ

ในป พ.ศ. 2555 และยังคงเปนท่ีนิยมมากกวาภาพยนตรตางชาติ ท้ังหมดน้ีอาจกลาวไดวา อุตสาหกรรม

สรางสรรคเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทหลักในการชวยฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุนหลังเหตุ

แผนดินไหวในป พ.ศ. 2554

ท่ีมา : www.economywatch.com 

Japan is the 3rd largest economy in the world by GDP
(current prices) and the 4th by GDP (PPP). Its citizens today are

the 24th richest people in the world, according to GDP per capita (PPP).

GDP Current Prices
(in Billions)

GDP Purchasing
Power Parity
(in Billions)

GDP Per Capita
(PPP)

Japan Economy

Economic
Structure

1.2%

27.5%

71.4%

US$5,963.97 US$4,627.89

$36,265.75

agriculture

industries

services

๑
๐
๑

ถอดรหัสธุรกิจ
Thai Creative Awards



เศรษฐกิจสรางสรรค
ของสาธารณรัฐ

เกาหลี



เศรษฐกิจสรางสรรค
ของสาธารณรัฐ

ซีรียเกาหลี My Lovely Sam Soon

ที่ไดรับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลก

ในชวงป พ.ศ. 2548

(ท่ีมา: http://outsideseoul.blogspot.com)

เกาหลี

เศรษฐกิจสรางสรรคของเกาหลีใตมีพัฒนาการ

มาจากกระแสวัฒนธรรมประชานิยมของเกาหลี

ใตในชวงป พ.ศ. 2533 ท่ีเรียกวา Hallyu กระแส

วัฒนธรรมเกาหลีนี้ไดสงอิทธิพลกับประเทศใน

ภูมิภาคเอเชีย เชน ประเทศจีน ประเทศญี่ปุน

ประเทศเวียดนาม รวมทั้งภูมิภาคยุโรปและ

อเมริกาเหนือ ผานรายการโทรทัศน ภาพยนตร

และดนตรี (K-Pop) พัฒนาการของกระแส

เกาหลีไดถูกสงเสริมดวยความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีดานดิจิทัล การเกิดขึ้นของเว็บไซต

เพ่ือสงเสริมความบันเทิง เชน YouTube, SNSs

โปรแกรมเกมออนไลน โซเชียลมีเดียตางๆ  และ

โทรศัพทสมารทโฟน ทำใหการเขาถึงและการ

เผยแพรวัฒนธรรมเกาหลีเปนไปอยางสะดวก

และรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำใหจำนวนของผูที่สนใจใน

สื่อบันเทิงของเกาหลีมีจำนวนเพิ่มขึ้นอยาง

ชัดเจน เรียกไดวาเปนปรากฏการณ Hallyu

ในระดับท่ี 2 ซ่ึงมีอิทธิพลในระดับสากลไมใชเพียง

แคในระดับประเทศหรือภูมิภาคอยางตอนตน

ปรากฏการณกระแสวัฒนธรรมเกาหลีน้ี เปนผล

มาจากนโยบายทางดานวัฒนธรรมของรัฐบาลท่ี

ประกาศใหเน้ือหาทางวัฒนธรรมเปนสวนหน่ึงของ

เศรษฐกิจของประเทศ ตั้งแตป พ.ศ. 2551 ถึง

2554 รัฐบาลเกาหลีใตภายใตการนำของ

ประธานาธิบดีลี เมียงบัค (Lee Myung-bak)

ไดมีการเปลี่ยนจุดสนใจไปยังอุตสาหกรรมเนื้อ

หาเชิงสรางสรรค  (Creative Content Industry)

แทนที่อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค (Creative

Industry) เพื่อสงเสริมใหอุตสาหกรรม

๑
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ศิลปนเกาหลี Psy
หรือ Park Jae-sang
ที่โดงดังจากเพลง
Gangnam Style
ในป พ.ศ. 2555

ทางดานเนื้อหาเปนกลไกขับเคลื่อนหลักของ

เศรษฐกิจเกาหลีใต ประธานาธิบดีปารค กึน เฮย

(Park Geun-hye) ไดสงเสริมวิสัยทัศนในการ

สรางความร�งเรืองทางเศรษฐกิจผานเศรษฐกิจ

สรางสรรคที ่มีการสรางความเขมแข็งของ

นวัตกรรมภายในประเทศเปนตัวขับเคลื่อน

คำนิยามของเศรษฐกิจสรางสรรคของประธานาธิบดี

ปารค คือ การสรางความเจริญและการจางงาน

ผานการบรรจบกันของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และอุตสาหกรรม การหลอมรวมกันของวัฒนธรรม

และอุตสาหกรรม และความเจริญงอกงามทาง

ความคิดสรางสรรคท่ีกาวขามผานขอจำกัดในอดีต

ซึ่งจำเปนอยางยิ่งที่รัฐบาลจะตองเขามาเปนผู

อำนวยความสะดวกและผูประสานงาน  โดย

นโยบายหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค

ของประธานาธิบดีปารคคือการสราง  “ระบบ

นิเวศนของเศรษฐกิจสรางสรรค” (Ecosystem

for a Creative Economy)  ซ่ึงสะทอนใหเห็น

ถึงความสำคัญของการสรางกรอบการปฏิบัติ

งานท่ีถูกตอง เชน การสงเสริมการกอต้ังธุรกิจ

ใหม การพัฒนาอุตสาหกรรมหลักโดยการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการพัฒนาความ

เช่ือมโยงกันระหวางอุตสาหกรรม นักวิจัย รัฐบาล

และการสงเสริมสาขางานบริการ นอกจากนี้

รัฐบาลเกาหลีใตไดประกาศแผนปฏิบัติการทาง

ธุรกิจสรางสรรค (Creative Economy Action

Plan) โดยมีสาระสำคัญในการปรับปร�งระบบภาษี

เงินทุน สนับสนุน และกฎระเบียบทางการเงินท่ีจะ

ชวยอำนวยความสะดวกและขยายโอกาสใหกับ

ธุรกิจใหมๆ



หนวยงานของเกาหลีใตที่มีบทบาทสำคัญใน

การสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค คือ สำนักงาน

เนื้อหาเชิงสรางสรรคแหงเกาหลีใต (Korea

Creative Content  Agency-KOCCA) กอต้ัง

ข้ึนในป พ.ศ. 2552 โดยเปนการรวมตัวกันของ

สถาบันการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ

(Korea Broadcasting Institute) สำนักงาน

วัฒนธรรมและเนื้อหา (Korea Culture and

Content  Agency) สำนักงานอุตสาหกรรมเกม

(Korea Game Industry Agency) ศูนยเน้ือ

หาทางวัฒนธรรม  ( Cultural  Contents

Center) และกลุมธุรกิจทางเน้ือหาดิจิทัล (Digital

Contents Business Group) ของสถาบันสง

เสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดประสงคของ KOCCA คือ ใหการสนับสนุน

อุตสาหกรรมทางดานเนื้อหาของเกาหลีใต ให

กาวเปนผูนำเศรษฐกิจสรางสรรคในระดับสากล

โดยเร่ิมจากการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเปนพ้ืนฐาน

ความคิดสรางสรรคและกำหนดนโยบายท่ีสงเสริม

อุตสาหกรรมดานเน้ือหา บทบาทของ KOCCA

มีในทุกภาคสวน ตั้งแตการพัฒนาเทคโนโลยี

ทางดานวัฒนธรรมจากการออกแบบสูการผลิต

การสรางเนื้อหาในเชิงการคา และการสงเสริม

การขยายอุตสาหกรรมในตางประเทศเพ่ือพัฒนา

ไปสูอุตสาหกรรมสงออก นอกจากนี้ ยังมีการ

สงเสริมโครงการแพรภาพและกระจายเสียงทาง

ดิจิทัล การเผยแพรเกม และโครงการดิจิทัลที่

มีจุดประสงคเพื่อสรางความเขมแข็งทางดาน

เนื้อหาเชิงวัฒนธรรม 

KOCCA มีสำนักงานอยูในประเทศญี่ปุน จีน

สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ เพื่อสรางคูคาทาง

ธุรกิจใหกับบริษัทเกาหลีและขยายอุตสาหกรรม

เชิงสรางสรรคและการลงทุนในตลาดตางประเทศ

จากสถิติพบวาเศรษฐกิจสรางสรรคของเกาหลีใต

มีมูลคารวมเปนรอยละ 31.2 ของผลิตภัณฑมวล

รวมระดับประเทศ (GDP) ซ่ึงมีมูลคารวม 1.129

ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2555 และมี

การประมาณการวา ในป พ.ศ. 2573 ประเทศ

เกาหลีใตจะสามารถสงออกสินคาทางวัฒนธรรม

เปนมูลคากวา 13,761 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ

เกิดการจางงานประมาณ 1,604,888 คน
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เศรษฐกิจ
สรางสรรคของ

อิตาลี



เศรษฐกิจ
สรางสรรคของ

อิตาลี
งานออกแบบตางๆ ของประเทศอิตาลีมีความ

สวยงามที่ทั่วโลกกลาวถึงและยอมรับ อิตาลีไม

เคยหยุดท่ีจะสรางสรรคผลิตภัณฑใหมๆ  ทำให

เปนประเทศที่มีการผลิตและสรางสรรคมากที่

สุดในทุกสาขา ตั้งแตสาขาทัศนศิลปจนถึง

สถาปตยกรรม วิศวกรรม ดนตรี วรรณกรรม

และภาพยนตร 

แมประเทศอิตาลีจะไมมีการนิยามความหมาย

ของอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมอยางชัดเจน

แตสำหรับอิตาลี อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม

คือ สินคาท่ีสามารถผลิตซ้ำไดโดยใชเทคโนโลยี

(Technically reproduced) หรือผลิตแบบ

อุตสาหกรรมและขายในเชิงพาณิชย (Industrially

produced and commercially sold) เชน

หนังสือ หนังสือพิมพ รายการวิทยุ โทรทัศน

ภาพยนตร เพลง และส่ือแบบใหม ส่ิงท่ีนาสนใจ

อีกอยางคือคำนิยามของอุตสาหกรรมเชิงสราง

สรรคท่ีใชกันในกลุมประเทศแองโกล แซกซอน

(Anglo Saxon) ซ่ึงหมายรวมถึง แฟช่ัน อาหาร

และการโฆษณา ก็ไมไดถูกใชเปนคำนิยามของ

อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคในประเทศอิตาลีต้ัง

แตแรกเร่ิม โดยอิตาลีเพ่ิงเร่ิมใชคำนิยามน้ีเม่ือ

ไมนาน ในการศึกษาอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค

ของอิตาลีจึงมักแบงอุตสาหกรรมเหลาน้ีเปน 2

ประเภท ไดแก อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคแบบ

ดั้งเดิม (Traditional Creative Industry) 

เชน ศิลปะการแสดง ดนตรี ละครเวที และ

อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคใหม (Non-traditional

Creative Industry) ที่พัฒนาโดยเทคโนโลยี

เชน โทรทัศน วิทยุ และสื่อตางๆ จุดเดนของ

อิตาลีอีกประการหนึ่ง คือ การที่เมืองตางๆ มี

ความโดดเดนของอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม

และเชิงสรางสรรคที่แตกตางกัน สามารถแบง

ไดเปนกลุม (Cluster) เชน เมืองเวโรนา ปอา

เซนซา อาออสตา โบลซาโน รีมินิ เปนเมืองศูนย

รวมของสมาคมชางฝมือ เมืองวิเซนซามีช่ือเร่ือง

เคร่ืองประดับ เวนิสโดงดังเร่ืองเคร่ืองแกว ในขณะ

ท่ีเมืองปซาและตูรินเปนท่ีร�จักในดานเทคโนโลยี

ชีวภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลำดับ

สวนเมืองท่ีมีการผสมผสานระหวางศิลปะ เทคโนโลยี

และอุตสาหกรรมทางดานส่ือตางๆ และเปนท่ีร�

จักในระดับโลก ไดแก โรม ฟลอเรนซ มิลาน 

ตูริน และโบโลนญา
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อุตสาหกรรมดานวัฒนธรรมของอิตาลีน้ัน มีความ

สำคัญอยางมาก จากขอมูลพบวา อิตาลีกำลัง

อยูระหวางการสรางคุณภาพทางสังคม (Social

quality) ผานอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคแบบ

ด้ังเดิม และการสรางนวัตกรรม (Innovation)

ผานอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคแบบใหมที่ใช

เทคโนโลยี ทั้งสองอยางนี้ไดแสดงใหเห็นถึง

ศักยภาพของอิตาลีที่จะพัฒนาเศรษฐกิจสราง

สรรคผานอุตสาหกรรมท้ังสองประเภทน้ีในการ

กระจายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การกระจาย

รายได การสงออกและการจางงาน นอกจากนี้

แบรนดแฟชั่นสัญชาติอิตาลี

(ที่มา:  www.wonderlist.com)

การท่ีอิตาลีเปนสมาชิกของสหภาพยุโรป ทำให

อิตาลีกำหนดนโยบายทางดานเศรษฐกิจสราง

สรรคใหสอดคลองกับนโยบายของสหภาพยุโรป

ที่ไดประกาศในป พ.ศ. 2550 วา สหภาพยุโรป

สนับสนุนใหประเทศสมาชิกสงเสริมอุตสาหกรรม

ขนาดกลางและขนาดยอมในเชิงวัฒนธรรมและ

เชิงสรางสรรค เน่ืองจากธุรกิจเหลาน้ีเปนกำลัง

สำคัญในการสรางความเติบโต สรางงาน และ

นวัตกรรมใหกับภูมิภาค

องคกรทีมี่บทบาทในการทำหนาท่ีสงเสริมเศรษฐกิจ

สรางสรรคของอิตาลี คือ Altagamma Foundation

(Fondazione Altagamma) ซึ่งเปนองคกรที่

กอตั้งขึ ้นตั้งแตป พ.ศ. 2535 เพื่อสงเสริม

อุตสาหกรรมคุณภาพสูงของอิตาลีและวัฒนธรรม

ท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมน้ันๆ สมาชิกของมูลนิธิ

Altagamma ลวนเปนเจาของธุรกิจแบรนด

อิตาเลียนท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกในวงการออกแบบ

แฟช่ัน อาหาร และเคร่ืองประดับ และ Altagamma

Foundation ไดชวยเหลือธุรกิจเหลาน้ีใหคงความ

เปนเลิศ มีแผนการพัฒนาธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ



มีความร�เกี่ยวกับตลาดและผูบริโภคทั้งในและ

นอกประเทศ และเพ่ิมโอกาสท่ีจะสรางคูคาและ

เครือขายทางธุรกิจ ในป พ.ศ. 2553 Altagamma

Foundation ไดเขาเปนสมาชิกของสมาคม

อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมและสรางสรรคแหง

ยุโรป (European Cultural and Creative

Industries-ECCIA) ซ่ึงเปนความรวมมือระหวาง

Circulo Fortuny ประเทศสเปน  Comite

Colbert ประเทศฝรั่งเศส  Meisterkreis

ประเทศเยอรมนีและ Walpole British Luxury

สหราชอาณาจักร  เพื่อเนนความสำคัญของ

อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม

เชิงสรางสรรคในฐานะตัวขับเคลื่อนหลักดาน

เศรษฐกิจของยุโรป การเขาถึงตลาด และการ

คุมครองทางดานทรัพยสินทางปญญา

ในป พ.ศ. 2555 อิตาลีมีมูลคาผลิตภัณฑมวล

รวมภายในประเทศประมาณ 2.013 ลานลาน

เหรียญสหรัฐฯ เศรษฐกิจสรางสรรคของอิตาลี

ทำรายไดประมาณรอยละ 4.9 ของมูลคาผลิต

ภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  กอใหเกิดการ

สรางงานประมาณ 1,400,000 คน และสราง

ธุรกิจประมาณ 400,000 ธุรกิจ (สถิติป พ.ศ.

2554) ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมภาพยนตร

ของอิตาลีก็มีขนาดใหญเปนอันดับสามของโลก

โดยมีการสรางภาพยนตรสัญชาติอิตาเลียนออก

สูตลาดราว 1,207 เร่ือง ต้ังแตป พ.ศ. 2543 - 2553

La meglio gioventu (Best of Youth)

ภาพยนตรช่ือดังจากอิตาลีในปพ.ศ. 2546

ที่ไดรับรางวัล Un Certain Regard

จากเทศกาลภาพยนตรเมืองคานส

ในปเดียวกัน

(ที่มา: http://en.wikipedia.org)
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เศรษฐกิจ
สรางสรรคของ

อาณาจักร
สหราช



เศรษฐกิจ
สรางสรรคของ

สหราชอาณาจักร

อังกฤษเปนประเทศแรกๆ ที่นำเศรษฐกิจ

เชิงสรางสรรคมาใชและเปนตนแบบของการ

พัฒนาในเรื่องนี้อยางจริงจัง คำจำกัดความ

ของเศรษฐกิจสรางสรรคและการจัดประเภท

อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคในอังกฤษไดเริ่ม

เม่ือชวงปลาย ค.ศ. 1990 โดยกรมวัฒนธรรม

สื่อและการกีฬา (Department of Culture,

Media and Sport-DCMS ปจจุบันเปล่ียนเปน

กรมวัฒนธรรม โอลิมปกส สื่อ และการกีฬา

Department of Culture, Olympics and

Sport-DCOMS) ใหความหมายของอุตสาหกรรม

เชิงสรางสรรควา อุตสาหกรรมท่ีเกิดจากความ

คิดสรางสรรคของแตละบุคคล ความชำนาญ

และความสามารถพิเศษ ที่มีศักยภาพในการ

สรางรายไดหรือการจางงานผานการสรางและ

การใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา การ

ท่ีรัฐบาลอังกฤษประกาศใชคำจำกัดความเศรษฐกิจ

สรางสรรคขางตนเปนการยกระดับความสำคัญ

ของศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งถูกมองวาเปน

อุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ประเทศเพียงเล็กนอยใหถูกมองในมุมมองที่

BBC หรือบริษัทการกระจายเสียงแหงอังกฤษ
ที่แพรภาพและกระจายเสียงไปทุกทวีปทั่วโลก

EMI กลุมธุรกิจคายเพลงที่ใหญเปนอันดับที่ 4
ของธุรกิจอุตสาหกรรมบันทึกเสียง
(ที่มา: http://en.wikipedia.org)

กวางขึ้น ไมจำกัดแตเพียงการแสดงทางศิลปะ

ภาพยนตร และดนตรีเทาน้ัน แตยังครอบคลุม

ถึงธุรกิจการบริการท่ีใชความคิดสรางสรรค เชน

สื่อโฆษณา การขายสินคาที่ผลิตจากความคิด

สรางสรรค เปนตน ในป พ.ศ. 2541 และ 2544

ไดมีการจัด 13 อุตสาหกรรมใหอยูในอุตสาหกรรม

สรางสรรค การจัดประเภทอุตสาหกรรมของ

อังกฤษเปนตนแบบที่ประเทศ เชน ไตหวัน

นิวซีแลนด ออสเตรเลีย สิงคโปร และเยอรมนี

นำไปใช ในการจัดประเภทอุตสาหกรรมสราง

สรรคของประเทศนั้นๆ
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เศรษฐกิจสรางสรรคไดรับการสนับสนุนจาก

รัฐบาลอังกฤษผานหนวยงานตางๆ อยางกวาง

ขวาง เริ่มจากการประกาศใหเมืองหลวงอยาง

กร�งลอนดอนเปนเมืองแหงความสรางสรรค

(Creative London) ในป พ.ศ. 2544 เพ่ือเผย

แพรอุตสาหกรรมสรางสรรคจากกร�งลอนดอน

และสราง brand ลอนดอนใหเปนท่ีร�จัก ตอมา

ในป พ.ศ. 2547 - 2548 รัฐบาลไดมีโครงการวิจัย

ที่เรียกวา  Creative  Economy  Program

เพ่ือแสดงถึงการสนับสนุนเศรษฐกิจสรางสรรค

ในภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการศึกษา ความชำนาญ

นวัตกรรม และทรัพยสินทางปญญา ทำใหเกิดเปน

Creative Britain จากนั้นไดมีการตีพิมพราย

งานเร่ือง Digital Britain ในป พ.ศ. 2551 รายงาน

นี้แสดงใหเห็นวาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

เชิงสรางสรรคทำงานควบคูกันและหนวยงาน

สาธารณะสวนใหญจัดใหทั้งสองเปนประเภท

อุตสาหกรรมเดียวกัน

สำหรับองคกรอิสระที่มีบทบาทตอเศรษฐกิจ

สรางสรรค  คือ องคกรสมรรถนะทางวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี และศิลปะแหงชาติ (National

Endowment for Science, Technology and

the Arts-Nesta) เปนตัวขับเคล่ือนอุตสาหกรรม

เชิงสรางสรรคดวยการลงทุนและมอบเงินสนับ

สนุนใหเกิดการวิจัย การสรางเครือขายและความ

ชำนาญ Nesta มีความรวมมือกับผูสราง

นวัตกรรม องคกรชุมชน นักการศึกษา และนัก

ลงทุน  ในการชวยเหลืออุตสาหกรรมเชิงสราง

สรรคใหกาวผานอุปสรรคในการพัฒนาไปได

โครงการหลักของ  Nesta  ในการสนับสนุน

อุตสาหกรรมสรางสรรค ไดแก โครงการเครือ

ขายพ่ีเล้ียงธุรกิจสรางสรรค (Creative Business

Mentor Network) ที่เปดโอกาสใหผูประกอบ

การหนาใหมไดรับการอบรมและคำปรึกษาจาก

ผูประกอบการที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้

โดยตรง โครงการกองทุนวิจัยและพัฒนาดาน

วัฒนธรรมและศิลปะดิจิทัลในสก็อตแลนด (Digital

R&D Fund for Arts and Culture in Scotland)

มีจุดประสงคเพ่ือสนับสนุนองคกรดานวัฒนธรรม

ในสก็อตแลนดท่ีตองการพัฒนาดานเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพ่ือใชในการสรางเครือขายและร�จักร�ปแบบ

 



ทางธุรกิจใหมๆ เปนตน ปจจุบัน Nesta มี

โครงการท่ัวท้ังสหราชอาณาจักรและมีเครือขาย

อยูในทวีปยุโรป เอเชีย และอเมริกา นับวาเปน

องคกรที่มีความเขมแข็งและบทบาททางดาน

การสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคของอังกฤษ

องคกรหน่ึง อุตสาหกรรมสรางสรรคของอังกฤษ

ใหญเปนอันดับหน่ึงในยุโรป นอกจากน้ี อังกฤษ

สถิติการจางงานในอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค
ของอังกฤษในป พ.ศ. 2553

Creative Economy Employment, 2010

ยังมีอุตสาหกรรมดนตรีและตลาดโทรทัศนและ

วิทยุท่ีใหญเปนอันดับตนๆ ของโลก อุตสาหกรรม

สรางสรรคมีมูลคาประมาณรอยละ 6 ของมูลคา

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และมีมูลคาการ

สงออกประมาณ 16 ลานลานปอนดตอป และ

สรางการจางงานใหประชากรประมาณ 2 ลานคน

Creatively-
occupied jobs

Other jobs

All occupations

Creative industries

Specialists
794,000

Embedded
1,138,400

Creatively-occupied
job 1,932,400

Non creatively-
occupied jobs

Total workforce
28,674,600

Non-creative
26,178,900

Working outside the
creative industries
27,317,300

Support
563,300

Working in the
creative industries
1,357,300

Source: Bakhshi, Freeman and Higgs (2013), using SIC 2007 and SOC 2000 classification for
consistency with DCM’s lastest published Creative Industries Economic Estimates.

Non-creative
 industries All industries
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เศรษฐกิจ
สรางสรรคของ

อินเดีย



เศรษฐกิจ
สรางสรรคของ

อินเดีย

ประเทศอินเดียเปนประเทศท่ีมีอัตราการเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจเปนอันดับตนๆ ของโลก

และไดรับการยอมรับจากประเทศท่ีพัฒนาแลว

หลายๆ ประเทศวาเปนประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม

ผลผลิตทางเศรษฐกิจหลักของอินเดีย คือ

อุตสาหกรรมการบริการที่มีสัดสวนประมาณ

รอยละ 62 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ

ในขณะที่สาขาอุตสาหกรรมมีสัดสวนประมาณ

รอยละ 20 ของผลผลิตทางเศรษฐกิจทั้งหมด

(สถิติป พ.ศ. 2553) การเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของอินเดียมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครง

สรางทางเศรษฐกิจของประเทศในชวงทศวรรษท่ี

1990 ใหมีอิสระมากข้ึน เพ่ือแกปญหาวิกฤตการณ

ทางการเงินในประเทศ ทำใหเมือง Bangalore

กลายเปนศูนยกลางทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และทำใหอุตสาหกรรมการผลิตฟนกลับคืนมา

อีกครั้ง เมื่ออุปสงคในประเทศสูงขึ้น จำนวนผู

ประกอบการจึงเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับความตองการ

ของผูบริโภค นอกจากนี้ การที่รัฐบาลยังมี

อำนาจสูงสุดในการปกครองประชากรที่มีความ

หลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม

ภายใตระบบราชการที่ไมทันสมัย ทำใหความ

เติบโตทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมตางๆ กลาย

เปนความรับผิดชอบของผูประกอบการท่ีจะเปน

ผูขับเคลื่อน ดังนั้น ผูประกอบการจึงเปนสวน

สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสรางภาพ

ลักษณของประเทศอินเดีย จากสถิติในป พ.ศ.

2556 พบวาผูประกอบการอิสระจำนวน 45 ลาน

คนมีสวนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในอินเดีย

(ที่มา: www.theguardian.com)

ภาพยนตรเรื่อง Om Shanti Om

(ที่มา: www.einthusan.com)
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งานหัตถกรรมประเภทตางๆ ของอินเดีย

(ที่มา: www.indianetzone.com)

1. Wood Craft
2. Cane Craft
3. Glass Craft
4. Clay Craft

อุตสาหกรรมสรางสรรคที่มีความสำคัญกับ

เศรษฐกิจของประเทศอินเดีย ไดแก ภาพยนตร

โทรทัศน วิทยุ ส่ือดิจิทัล แฟช่ัน และอุตสาหกรรม

สิ่งทอ ตลอดจนการผลิตภาพยนตรของอินเดีย

ท่ีใหญเปนอันดับหน่ึงของโลกและมีการจางงาน

ในธุรกิจประเภทนี้มากที่สุดในประเทศ ธุรกิจ

แฟชั่นและอุตสาหกรรมสิ่งทอมีศักยภาพที่จะ

ดึงดูดผูบริโภคจากตางประเทศ รวมท้ังมีหลักสูตร

ดานการออกแบบที่เพิ่มมากขึ้น คาดวาธุรกิจ

นี้จะมีมูลคาเปนรอยละ 5 ของมูลคารวมของ

ผลิตภัณฑภายในประเทศ อินเดียมีตลาดธุรกิจ

โทรทัศนที่ใหญเปนอันดับ 3 ของโลกรองจาก

ประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา  นอกจากนี ้การเติบโต

ของสื่อดิจิทัลยังเปนกำลังสำคัญในการพัฒนา

อุตสาหกรรมส่ือและบันเทิง รวมท้ังสาธารณูปโภค

ของอินเดีย เมืองสำคัญ เชน เชนไน กัลกัตตา

นิวเดลี มุมไบ ไดถูกวางแผนใหเปนเมืองที่มี

สาธารณูปโภคที่เขาถึงไดดวยสื่อดิจิทัลตั้งแต

ป พ.ศ. 2555

รัฐบาลอินเดียยังใหการสนับสนุนหัตถกรรมและ

อุตสาหกรรมพื้นบาน (Crafts and Cottage

Industries) เนื่องจากเปนการสงเสริมรายได

ใหประชาชนในระดับลาง รวมถึงกลุมวัฒนธรรม

ที่แตกตางและหลากหลาย  สินคาหัตถกรรม

สำคัญของอินเดีย คือ เคร่ืองเรือนและของประดับ

ตกแตงบาน ซึ่งมีความประณีตและมีคุณภาพ

นิยมใชตกแตงตามโรงแรมชั้นนำและสถานที่

สำคัญ เมืองโยธปุระ (Jodhpur) เปนเมืองหน่ึง

ท่ีมีความสำคัญในฐานะศูนยกลางอุตสาหกรรม

สงออกหัตถกรรมของอินเดีย ไมวาจะเปน

หัตถกรรมเครื่องเรือนขนาดใหญ หรืองาน

หัตถกรรมผาทอทั้งที่เปนฝาย ไหม หรือแบบ

ที่ผสมกับวัตถุดิบอื่นๆ เชน ใยไผและขนสัตว

ซ่ึงนิยมนำมาทำเปนผาพันคอ ผาปูโตะ ผาคลุม

เตียง และยังไดรับการวาจางจากย่ีหอระดับโลก

เชน Kenzo, Armani, Etro และ Hermes 

ใหผลิตสินคาให นอกจากเมืองโยธปุระแลว 

ยังมีอีก 3 เมืองหลักที่มีอุตสาหกรรมสงออก

เคร่ืองเรือนงานฝมือ คือ Moradabad, Jaipur

และ Saharanpur

1 2

3 4



การประดับตกแตงภายในสนามบิน
นานาชาติอินทิราคานธี กร�งนิวเดลี

(ที่มา: www.rediff.com)

ประเทศอินเดียมีการวัดการพัฒนาเศรษฐกิจสราง-

สรรคผานตัวช้ีวัดความสรางสรรค (Creativity

Index) ซึ่งมีปจจัย 3 ประการที่เรียกวา 3T 

ประกอบไปดวย 1) การยอมรับผูอ่ืน (Tolerance)

2) ความสามารถ (Talent) และ 3) เทคโนโลยี

(Technology) ประเทศที่เศรษฐกิจสรางสรรค

มีการเติบโตจะตองประกอบดวยตัวชี้วัดทั้ง 3 

ประการน้ี จากสถิติในป พ.ศ. 2554 พบวาอินเดีย

อยูในอันดับที่ 70 ของโลก ภูมิภาคที่เปนตัว

ขับเคล่ือนในการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคของ

ประเทศ คือ รัฐและดินแดนของสหภาพรัฐบาล

กลางทางตะวันออกไกลของประเทศ (States and

Union Territories in the Far East) ซึ่งมี

จำนวนบุคลากรที่มีความสามารถ มีระดับการ

ยอมรับผูอื่นคอนขางสูง และมีอัตราการเติบโต

ของสาธารณูปโภคดานเทคโนโลยีที่ตอเนื่อง

๑
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อินเดียอยูในอันดับที่ 70 ของโลกตามตัวชี้วัด
ความสรางสรรคสากล (Global Creativity Index)

(ที่มา: http://articles.economictimes.
indiatimes.com)

Within India
Top 10 States

Deihi

Chandigarh

Punjab

Kerala

Goa

Mizoram

Andaman & Nicobar Islands

Puducherry

Maharashtra

Haryan & Manilur

on Creativity Index

India Rank 70th 
in Global Creativity Index

The Creative Index measures talent,

tolerance and technology to indicate

the economic potential of a region

Rank

4

11

12

20

27

48

57

63

70

76

Australia

United Kingdom

Canada

Russian Federation

United States

South Africa

Brazil

Japan

India

China

44.52

42.27

40.84

38.63

35.22

21.71

18.52

17.54

14.00

7.37

Creative Occupations As
Percentage of Total Employment

Creatuve Class
Share(%)

Country
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Economy Watch    http://www.economywatch.com/world_economy/japan/?page=full
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Fokus    http://www.fokus.or.at/fileadmin/fokus/user/downloads/acei_paper/Capone.pdf

Hollywood Reporter    http://www.hollywoodreporter.com/news/japan-tsunami-natural-disaster
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Rediff    http://www.rediff.com/business/slide-show/slide-show-1-delhi-most-creative-state-in-
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กลุมหัตถกรรมกระจูดวรรณี 

บริษัท เกรยเรย จำกัด

บริษัท คอรเนอร 43 เดคคอร จำกัด 

บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส จำกัด 

บริษัท โซไนตอินโนเวทีฟเซอรเฟสเซส จำกัด 

บริษัท ตาล จำกัด

บริษัท ไตรโหมด ดีไซน จำกัด 

บริษัท ไตรโหมดสตูดิโอ จำกัด 

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด (บีเอสจี กลาส) 

บริษัท ไทยนำโชคเท็กซไทล จำกัด 

บริษัท นิว อาไรวา จำกัด 

บริษัท บาธร�มดีไซน จำกัด 

บริษัท เบญจเมธา เซรามิก จำกัด 

บริษัท พราวลาย จำกัด 

บริษัท พลัสเซนส จำกัด 

บริษัท พลาเน็ท 2001 จำกัด 

บริษัท พีคฌาน จำกัด 

บริษัท ไมโครเทค โปรดักส จำกัด

บริษัท ไวเบรโต จำกัด 

บริษัท ออลล อารท คราฟท จำกัด 

ขอขอบคุณ

บริษัท เอสเธทิค สตูดิโอ จำกัด 

บริษัท แอนนิม พิคเจอร จำกัด

บริษัท โอซิซู จำกัด 

บริษัท โอแอนดเอชฮันนี่คอมปเปเปอร จำกัด 

บริษัท ไอซเดีย จำกัด  

บัวสวรรค กลุมงานประดิษฐจากดินไทย 

แบรนดไทคไลน โดยบริษัท พีคฌาน จำกัด 

แบรนดพร

แบรนดภรฏา 

แบรนดเย็นดีไซน 

แบรนดศรัณย 

แบรนดสุรเสกข 

แบรนดอริฏะ 

รานปริญญาผาฝาย 

หางหุนสวนจำกัด กรกต อินเตอรเนชั่นนอล 

หางหุนสวนจำกัด โชติอนันตโลหะกิจ 

หางหุนสวนจำกัด บัวผัดแฟคทอรี่ 

หางหุนสวนจำกัด บานศิลาดล เชียงใหม 

หางหุนสวนจำกัด โฟลวจิวเวลรี่

ผูประกอบการธุรกิจสรางสรรค



ขอขอบคุณ

คณะกรรมการตัดสินรางวัลไทยสรางสรรคประจำป 2553 และ 2554

คณะกรรมการคัดเลือกธุรกิจสรางสรรคสาขางานฝมือและหัตถกรรม ประจำป 2553 และ 2554

คณะกรรมการคัดเลือกธุรกิจสรางสรรคสาขางานออกแบบ ประจำป 2553 และ 2554

ผูประกอบการที่สงผลงานเขารับคัดเลือกรางวัลไทยสรางสรรคประจำป ประจำป 2553 และ 2554

สุดทายน้ีขอขอบคุณคณะทำงานโครงการศึกษาวิจัยเชิงยุทธศาสตรของธุรกิจสรางสรรค

ท่ีรวมโครงการรางวัลไทยสรางสรรค ประจำป 2553 และ 2554 ของสถาบันคีนันแหงเอเซียและ

สำนักงานบริหารและพัฒนาองคความร� (องคการมหาชน)

คณะผูจัดทำ

คุณสุพัตรา ศรีสุข  

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ  

คุณประธาน  ธีระธาดา  

คุณธนเดช กุลปติวัน 

คุณสมชาย ธนพลเกียรติ  

คุณสักกฉัฐ ศิวะบวร    

คุณสุรพงศ  อูอุดมยิ่ง

ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูตร  

รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท 

ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน 

ผูทรงคุณวุฒิ
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