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บทสรุปผู้บริหาร
สศส. เป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โดยมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและ
ยั่งยืนในระยะยาว โดยที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนให้ประเทศ
ไทยเป็ น ศูน ย์กลางการผลิ ตสิ น ค้าและบริการที่มีมูล ค่าสู งบนพื้นฐานแนวคิดสร้างสรรค์ การพัฒ นาองค์ความรู้
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนยีสูงและมีนวัตกรรม การส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ รวมทั้งยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
การบริหารจัดการองค์กรให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้งที่กาหนดไว้ จาเป็นต้องมีแผนปฏิบัติ
การที่กาหนดกรอบแนวทางในการดาเนินงาน และเป็นเครื่องมือในการกากับดูแล และติดตามผลการดาเนินงานให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนผู้รับบริการ และสามารถขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น สานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ างสรรค์ (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ. 2563 – 2565 ขึ้น ซึ่ งเป็ น ไปโดยสองคล้ อ งกั บ พระราชกฤษฎี ก าว่าด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ซึ่งกาหนดให้ส่วนราชการ
จัดทาแผนปฏิบั ติราชการของส่ วนราชการ โดยจัดทาเป็นแผนห้ าปีซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.
2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับมาตรา 9 กาหนดให้ ในวาระ
เริ่มแรก การจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ให้จัดทาเป็นแผนสามปีโดยมีห้วงระยะเวลา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ
แผนปฏิบัติการสานั กงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2563 – 2565 มีความ
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580): ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นการท่องเที่ยว ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมยุคใหม่ และประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564):
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
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วิสัยทัศน์ของ สศส.
“องค์กรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ”
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และกลไกสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการยกระดับความคิดและทักษะสร้างสรรค์ให้กับคนไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาศักยภาพสู่องค์กรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เป้าหมายการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติการของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (พ.ศ. 2563-2565) มีเป้าหมายในการสนับสนุน
ให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงบนพื้นฐานแนวคิดสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการ
ทางานด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ รวมทั้งยกระดับการผลิตสินค้าให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การพัฒนาย่านและเมืองสร้างสรรค์ที่เอื้อให้ ภาคชุมชนและ
ภารคธุรกิจ เข้ามามีส่วนร่วมในพื้นที่เพื่อการพัฒ นาเศรษฐกิจสร้า งสรรค์ รวมถึงการพัฒ นาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงและมีนวัตกรรม
----------------------------------------
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บทที่ 1 บทนา
1.1

ความเป็นมาของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ระบบเศรษฐกิจของโลกได้ปฏิวัติจากการผลิตที่เน้นกิจกรรมในภาคเกษตร เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในช่วง
ศตวรรษที่ 17 โดยเป็น การเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากแรงงานคนและสัตว์เป็นการใช้เครื่องจักรไอน้า
ต่อมาในศตวรรษที่ 18 และ 19 เกิดเป็นการพัฒ นาเครื่องยนต์สันดาปภายในและไฟฟ้า จนเข้าสู่ศตวรรษที่ 20
หรือยุค Post-Industrial Society ที่เป็นการมาของยุคดิจิทัล อินเทอร์เน็ตและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ การปฏิวัติ
อุ ต สาหกรรมแต่ ล ะครั้ งท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงระบบเศรษฐกิ จ ในทุ ก ๆ โครงสร้ า งของระบบเศรษฐกิ จ
ต่อเนื่องกัน โดยเริ่มจากการเปลี่ยนโครงสร้างด้านการผลิตสินค้าและบริการ โครงสร้างด้านการตลาด โครงสร้าง
เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตและการแจกจ่ายผลผลิต ซึ่งการเปลี่ยนแต่ละครั้งได้ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มจากปัจจัยการผลิต
ในระดับที่แตกต่างกันออกไป
ในยุค Post Industrial Society.ที่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เริ่มเข้ามามีบทบาทและมูลค่ามากขึ้นนี้เองที่ทาให้
“กระบวนการสร้างสรรค์” ยกระดับความสาคัญขึ้นในวงกว้าง โดยแรงผลักดันของความต้องการเอาชนะปัญหาที่
เป็นแรงกดดันต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจและการเมืองเริ่มเห็นเป็นรูปร่างในทศวรรษ 1980-1990 ธุรกิจที่มีพื้นฐานบน
การสร้างสรรค์ถูกให้คุณค่าและมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมโฆษณา ภาพยนตร์
ศิลปะการแสดง เกมและซอฟต์แวร์ แฟชั่น ฯลฯ เกิดเป็นอุตสาหกรรมวัฒ นธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
(Cultural Industry and Creative Industry) โดยเริ่มจากประเทศผู้นาด้านการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคแรก ๆ
อย่างประเทศสหราชอาณาจักร
คาว่า Creative Economy หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยมีที่มาจากหนังสือ
The Creative Economy : How People Make Money from Ideas ในปี 2001 (พ.ศ. 2544) ของ Mr. John
Howkins ที่ให้ ความหมายไว้ว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นแนวทางใหม่ในการให้
ชีวิตหรือความหมายแก่อุตสาหกรรมการผลิต การบริการ การค้าปลีก และความ
บันเทิง ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างแนวทางใหม่ในการทางาน การสร้างมูลค่า
ของผลผลิตที่เกิดจากการสร้างสิ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใคร หรือความง่าย
ในการท าซ้ าและสามารถขยายให้ แ ก่ ผู้ ค นจ านวนมากได้ Howkins เชื่ อ ว่ า ใน
เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ผู้ ที่ มี ไอเดี ย ชั้ น เลิ ศ นั้ น มี อ านาจมากกว่ า ผู้ ที่ ท างานกั บ
เครื่องจักรหรืออาจจะมากยิ่งกว่าผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องจักร
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รายงานเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของโลก (Outlook on the Global Creative Economy)
ได้ เริ่ ม ตีพิ มพ์ ตั้ งแต่ ปี 2002 เป็ น ต้ น มา นอกจากนี้ ข้อ มูล ใน Creative..Economy.Report ของ UNCTAD ยั ง
ยื น ยั น ภาพความเติ บ โตของเศรษฐกิ จ สร้ างสรรค์ ได้ อ ย่ างชั ด เจน จากการประมาณการว่ ามู ล ค่ าการค้ า โลก |
ในผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เติบโตเฉลี่ย ร้อยละ 8.7 ระหว่างปี 2000–2005 โดยการวัดมูลค่าของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(creative economy) นั้นกว้างไปกว่าการวัดค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (creative industry) โดยต้องวัดให้
ครอบคลุ ม ทั้ งผู้ ที่ ร ะบุ ว่าอยู่ ในอุต สาหกรรมสร้างสรรค์ (ทั้ งที่ เป็ น ศิล ปิ น หรือ ที ม งานบริห ารจั ดการเบื้ อ งหลั ง)
ตลอดจนผู้ที่อยู่นอกอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
สถาบันเพื่อการฝึกอบรมและการวิจัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations Institute for Training and
Research: UNITAR) ได้ให้คาจากัดความของ Creative Economy.ไว้ว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นส่วนที่เศรษฐกิจ
วัฒ นธรรม เทคโนโลยี แ ละสั งคมมาบรรจบกัน โดยมี ความคิ ดสร้างสรรค์เป็ นกลจักรส าคัญ ในการขับ เคลื่ อ น
เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ นั้ น มุ่ ง เน้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เต็ ม ไปด้ ว ยเนื้ อ หาที่ ส ร้ า งสรรค์ มี คุ ณ ค่ า ทางวั ฒ นธรรม และมี
วัต ถุ ป ระสงค์ ชั ด เจนทางการตลาด กล่ าวอี ก นั ย หนึ่ ง คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ร้ า งจากความคิ ด ความรู้ ทั ก ษะ และ
ความสามารถในการฉวยโอกาสใหม่ ๆ โดยแบ่ งเป็ น 9 กลุ่ ม ย่ อ ย 41 สาขา เช่ น กลุ่ ม ย่ อ ยศิ ล ปะการแสดง
(Performing Arts) ประกอบด้ ว ย ดนตรี ส ด (Live Music) โรงละคร (Theatre) การเต้ น (Dance) อุ ป รากร
(Opera) หุ่ น (Puppetry) ละครสั ต ว์ . .(Circus).กลุ่ ม ย่ อ ยทั ศ นศิ ล ป์ (Visual .Arts).ประกอบด้ ว ย.ภาพวาด
(Painting) ภาพถ่าย (Photography) งานปั้น (Sculpture) วัตถุโบราณ (Antique) เป็นต้น
1.2

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภูมิภาคสาคัญของโลก
เศรษฐกิจสร้างสรรค์มีมูลค่าทั้งเชิงพาณิชย์และวัฒนธรรม การยอมรับคุณค่าสองประการดังกล่าว รัฐบาล
ทั่วโลกต่างให้ความสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่อง โดยนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาใช้เป็น
กลไกส าคัญ ในการขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศ ถือ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของกลยุท ธ์ก ารกระจายความเสี่ ยงทาง
เศรษฐกิจ และเป็นความพยายามในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นอยู่ที่ดี
จึงได้นาตัวอย่า งการพัฒ นาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศในภูมิภ าคสาคัญทั่วโลกเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้
1) สหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจั ก ร เป็ น ประเทศเริ่มต้ น ที่ ส นใจยกระดับ ความสามารถในการแข่ งขั น
ของประเทศด้ ว ยเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ โดยตระหนั ก ว่ า โลกในศตวรรษที่ 20-21 มนุ ษ ย์ ต้ อ งเผชิ ญ หน้ า กั บ
ความเปลี่ยนแปลงมากมาย จึงต้องหากลยุทธ์ที่ดีที่สุดเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน
โดยสหราชอาณาจั กรนั้ น ถือได้ว่าเป็ น ต้ น แบบที่ มี การด าเนิ น งานอย่างเป็ น ระบบ ตั้ งแต่ การจัด ตั้งที ม งานเพื่ อ
ทาการศึกษาและจาแนกประเภทอุตสาหกรรม การจัดเก็บข้อมูลและสถิติและการวางแผนงานในระดับต่าง ๆ คือ
นโยบายระดับชาติ (National Policies).นโยบายรายอุตสาหกรรม (Sectorial Policies) และนโยบายเฉพาะเรื่อง
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(Emerging Policies) นอกจากนี้ ยั งได้ มี ก ารจัด ตั้ งหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เพื่ อ เป็ น กลไกในการขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาคน การสนับสนุนทางด้านการเงิน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการสนับสนุนที่ให้ กับธุรกิจขนาดย่อม และการสนับสนุนทางด้านการวิจัยและพัฒ นา ผ่านสิทธิทางภาษีและ
โครงการต่าง ๆ นอกจากหน่ วยงานภาครัฐ แล้ ว ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ก็มีส่ว นสาคัญ ในการผลักดัน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้อนบุคลากรสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ตลอดจน
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ปั จ จั ย ที่ ช่ ว ยเสริ ม สร้ างให้ เศรษฐกิ จ สร้างสรรค์ ในสหราชอาณาจั ก รมี ค วามเข้ ม แข็ ง คื อ
นโยบายสนั บ สนุ น ภาครัฐทั้งนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้ Department for Digital, Culture, Media and Sport
(DCMS) เป็ น หน่ ว ยงานหลั กในการดูแลนโยบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับศิล ปวัฒ นธรรม
การท่องเที่ยวและการกีฬา โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การเป็นศูนย์กลางการสร้ างสรรค์ (Creative Hub) ของโลก
โดย 1) การสนั บ สนุ น ให้ เกิดกลุ่ มสร้างสรรค์ (Creative Clusters) ในระดับ ชุมชน ท้ องถิ่น และภู มิภ าค มี การ
กาหนดบทบาทและทิศทางการดาเนิ น งานของกลุ่มในพื้นที่ระดับต่าง ๆ อย่างชัดเจน ทาให้ เกิดภาคีเครือข่าย
เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน มุ่งเน้นอุต สาหกรรมที่มีความได้เปรียบโดยการเปรียบเทียบ (Comparative Advantage)
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตและความเชี่ยวชาญเฉพาะ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 2) รัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานในระดับภูมิภาคทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อ มโยง
บทบาทของเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ใ นระดั บ ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น และภู มิ ภ าคกั บ เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ใ นระดั บ
มหภาคร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานและองค์ ก รอื่ น ๆ 3) การสนั บ สนุ น การลงทุ น ในโครงสร้ างพื้ น ฐาน เช่ น ห้ อ งสมุ ด
พิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัย สถาบันศิลปะ และหน่วยงานภาครัฐ ได้ร่วมกับองค์กรในชุมชนและท้องถิ่นในการวาง
กรอบในการดาเนินงาน การจัดหาพื้นที่สานักงาน สถานที่ฝึกซ้อม สตูดิโอ สถานที่แสดงงานศิลปะการแสดง และ
สิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งให้ความคุ้มครองสถานที่ที่มีอยู่เดิม เปิดช่องทางและสร้างโอกาสทางตลาด
ให้กับธุรกิจขนาดเล็ก สนับสนุนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มช่องทางในการพัฒนาธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม
และ 4) ระบบเครือข่ายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ประสบความสาเร็จอย่างสูง และ
เป็ นต้น แบบให้ป ระเทศอื่น ๆ นาไปศึกษาและขับเคลื่อนเศรษฐกิ จของตน บนแนวคิดของการสร้างสรรค์อย่าง
กว้างขวาง โดยอุตสาหกรรมเป้าหมายในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของสหราชอาณาจักรประกอบด้วย 9 อุตสาหกรรม
คื อ 1) Advertising and marketing 2) Architecture 3) Crafts 4) Design and designer fashion 5) Film,
TV, video, radio and photography 6) IT, software and computer services 7) Publishing 8) Museums,
galleries and libraries และ 9) Music, performing and visual arts
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสาคัญที่สร้างรายได้ให้กับสหราชอาณาจักร
ถึงประมาณ 9.6 ล้านปอนด์ต่อชั่วโมง หรือมูลค่า รวมประมาณ 87,400 ล้านปอนด์ต่อปี โดยกลุ่มสินค้าและบริการ
ที่สาคัญ ได้แก่ เพลง ภาพยนตร์ วีดีโอเกมส์ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ สาหรับกลุ่มธุรกิจด้านการออกแบบ (Design)
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ของสหราชอาณาจั กร ถือ ว่าใหญ่ เป็ น อั น ดั บ สองของโลก และเป็ นอั น ดับ หนึ่งของยุ โรป โดยการส่ งเสริม ด้าน
นวั ต กรรมในสหราชอาณาจั ก ร ให้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณการวิ จั ย และนวั ต กรรมเป็ น อย่ างดี โดยจั ด สรร
งบประมาณของรั ฐ กว่ า 2,000 ล้ า นปอนด์ ต่ อ ปี โดยมี ห น่ ว ยงานที่ ดู แ ลคื อ Innovate UK ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้
Department for Business, Energy and Industrial Strategy ท าหน้ าที่ ป ระสานความร่ว มมื อ กับ ภาคธุรกิ จ
ภาคการศึกษา และองค์การพันธมิตรต่าง ๆ ในการค้นหาและขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษ คือ กลุ่มวิศวกรรมขั้นสูง การผลิตรถยนต์แห่งอนาคต เทคโนโลยี
อากาศยาน พลังงาน บริการด้านการเงิน ไอซีที กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น เกมดิจิทัล ซอฟต์แวร์ การ
ป้องกันประเทศและความมั่นคงปลอดภัย บริการด้านดิจิทัล เช่น FinTech DigiTech และ MedTech1
สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่ งในประเทศแรกๆ ที่ดาเนิน นโยบายพัฒ นาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาต่าง ๆ ให้กลายเป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จ ของประเทศ ตั้ งแต่ ก ารใช้ น โยบาย Cool Britannia จนถึ งกลยุ ท ธ์ Create
Industries Sector Deal ซึ่ ง เกิ ด จากความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ และภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จาเป็นต้องทาควบคู่ไปกับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ โดย เฉพาะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล นอกจากนี้ นโยบายสาคัญที่รัฐบาลสหราช
อาณาจั กรใช้ในการพัฒ นาประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2558-2562 จึงมุ่งเน้นที่ กลยุท ธ์เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital
Economy Strategy) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการสร้ า งนวั ต กรร ม รวมถึ ง การจั ด ท า
กลยุทธ์การออกแบบในนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2558-2562 (Design in Innovation Strategy) เพื่อส่งเสริมให้
ธุรกิจนาการออกแบบไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างนวัตกรรม ด้วยการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการออกแบบและ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน และการสร้างความตระหนั กรู้ถึงประโยชน์ของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking) และการออกแบบบริการ (Service Design)..ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจประสบความสาเร็จ และส่งผล
ดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ2 ในส่วนของภาครัฐ มีหน่วยงานที่เป็นองค์ประกอบสาคัญในการขับเคลื่อนการ
บริการภาครัฐให้สอดประสานโดยหน่วยงานที่รับหน้าที่สาคัญในการจัดทามาตรฐานด้านการให้บริการสาธารณะที่
กาลังขยายการดาเนินการไปสู่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ Government Digital Service.(GDS) หน่วยงาน
ในสังกัด Cabinet. Office โดยวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้ประชาชนมีปฏิสัมพันธ์กับรัฐ โดยไม่ใช่เพียงแต่การรับ
บริการแต่เป็นการให้การสนับสนุนรัฐเพื่อให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หน่วยงาน
GDS ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการให้คาแนะนาเกี่ยวกับแนวทางการให้บริการที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งให้ข้อมูล
ต้นแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศแก่ผู้ขอรับการแนะนา3
1
2
3

BUSINESS IS GREAT สร้างเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ (September 2017) DITP ที่มา: http://www.thinktradethinkditp.com/business-is-great
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อนาคตเศรษฐกิจโลก…เศรษฐกิจไทย ที่มา: วารสาร TCDC OUTLOOK ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2016 ,TCDC

https://www.gov.uk/government/organisations/government-digital-service/about
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2) สหรัฐอเมริกา
ช่วงแรกประเทศสหรัฐอเมริกามีระบบเศรษฐกิจแบบการเกษตรที่ทันสมัย ทาให้มีความ
คืบหน้าในด้านการเกษตร จากนั้นเกิดการปฏิวัติทางเศรษฐกิจโดยเปลี่ยนจากยุคเกษตรสู่ยุคอุตสาหกรรม และได้
เปลี่ ย นเป็ น ความคิดสร้างสรรค์ ในปี 1980 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ แรงงานมากกว่า 20 ล้ านคนมีความคิด
สร้างสรรค์
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของสหรัฐอเมริกามีการจัดกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้ การออกแบบ
และการเผยแพร่, ภาพยนตร์ วิทยุและโทรทัศน์, พิพิธภัณฑ์และคอลเลกชั่น, ศิลปะการแสดง, โรงเรียนและบริการ
และทัศนศิลป์/การถ่ายภาพ ซึ่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และกิจการสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่น เช่น ฮอลลิวู้ด ,
พิพิธภัณฑ์ศิลปะฟิลาเดลเฟีย, วิทยาลัยกฎหมายฮาร์วาร์ด, บริษัทแอปเปิ้ล และไมโครซอฟท์ เป็นต้น และบทบาท
สาคัญของเศรษฐกิจสหรัฐ อเมริกามีส่วนช่วยในเรื่องการสร้างงาน และสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ อีกทั้ ง
ภาครัฐยังมีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในด้านลิขสิทธิ์ เพื่อทาให้เกิดแรงจูงใจสาหรับความคิด
สร้างสรรค์ การพัฒนางานวิจัย Intellectual Property and Technology Forum (IPTF) ทรัพย์สินทางปัญญา
และเทคโนโลยีฟอรั่ม..สร้างโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งเน้นการค้า การลงทุน เสริมสร้างนวัตกรรม และการเข้าถึงข้อมูล
สถิติ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา..สนับสนุนแรงงานให้มีฝีมือ..แต่ก็ยังมีอุปสรรคในการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในด้านของค่าจ้างแรงงานในประเทศมีความต่างกันมาก ทาให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนสูง และความคิด
สร้างสรรค์จะอยู่ในหัวเมืองใหญ่ ๆ ซึ่งไม่มีการกระจายตัวไปสู่พื้นที่ส่วนต่าง ๆ ในประเทศ4
สหรัฐอเมริกาใช้แนวคิด A Nation of Makers
โดยในเดือนกรกฎาคม..พ.ศ...2557..ประธานาธิบดี บารัค
โอบามา เปิดทาเนียบขาวเพื่อจัดงาน.White.House.Maker
Faire ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อแสดงถึงการสนับสนุนเมคเกอร์
หรือกลุ่ มคนที่ใช้งานเทคโนโลยีใหม่ ใน ปีพ .ศ. 2558 ที่
ผ่ านมา นายโอบามายังประกาศให้ ระหว่างวัน ที่ 12-18
เดื อ นมิ ถุ น ายน..เป็ น สั ป ดาห์ แ ห่ ง การผลิ ต .. (National
Week of Making) ..โดยจั ด กิ จ กรรมที่ ท าเนี ย บขาวและสถานที่ ต่ า ง ๆ เช่ น ห้ อ งสมุ ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ โรงเรี ย น
มหาวิทยาลัย และพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศ ตามนโยบาย Nation of Makers Initiative ที่มีเป้าหมายในการสร้าง
เมคเกอร์หรือกลุ่มผู้ผลิตที่ใช้งานเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น เครื่องพิมพ์สามมิติ.(3D.printer)”เครื่องตัดเลเซอร์.(Laser
cutter) เครื่ อ งจั ก รซี เอ็ น ซี (CNC router) ในการผลิ ต และประยุ ก ต์ ใช้ งานด้ านต่ า ง ๆ ให้ เกิ ด ขึ้ น รวมทั้ งการ
สนั บ สนุ น ให้ เกิดการสร้างเมคเกอร์รุ่ น ใหม่ ๆ โดยเริ่มจากการสร้างความสนใจในหมู่นักศึกษาเพื่อเพิ่มจานวน
เมคเกอร์ในอนาคต และการพัฒนาระบบการศึกษาและหลักสูตร STEM (Science, Technology, Engineering
4 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ USA ที่มา

https://prezi.com/935cwtsmr3yb/usa/
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and Mathematics) ที่นาไปสู่การเกิดไอเดียและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนกระแสความเคลื่อนไหวของเหล่าเมคเกอร์
(Maker Movement) รวมถึงช่วยให้ผู้ผลิตแก้ปัญหาที่พบในอุตสาหกรรมในปัจจุบันให้มีน้าหนักมากขึ้น จนเป็น
แรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาให้เติบโตในที่สุด
ภาพรวมของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในสหรัฐอเมริกาแตกต่าง
ไปจากสหราชอาณาจักร เนื่องจากระบบการปกครองที่ทาให้แต่ละรัฐสามารถกาหนด
ทิศทางการพัฒ นาได้เองและมีความแตกต่างค่อนข้างมากตามบริบทของรัฐต่าง ๆ
ตั ว อย่ างเช่ น ในนิ ว ยอร์ ก The Center for an Urban Future ได้ ตี พิ ม พ์ ร ายงาน
“Creative New York” เกี่ ย วกั บ ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ จากอุ ต สาหกรรม
สร้ างสรรค์ เป็ น ครั้ งแรกในปี 2005 และครั้งต่ อมาในปี 2015 ซึ่ งพบว่าเศรษฐกิ จ
สร้ า งสรรค์ ใ นนิ ว ยอร์ ก มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมากเพราะแพลตฟอร์ ม ของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของนิวยอร์ก ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี โดยเฉพาะแพลตฟอร์มสาหรับระดมทุนออนไลน์ (crowd funding platform) อย่าง Kickstarter หรือ
Indiegogo ซึ่งให้โอกาสศิลปินมีเงินทุนสาหรับสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่มีตลาดรองรับ
ภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในนิว ยอร์ก ตามรายงานของ The Center for an Urban
Future ประกอบด้วย 10 สาขา ได้แก่ โฆษณา (advertising)..ภาพยนตร์และโทรทัศน์ (film and television)..
การกระจายเสียง (broadcasting) สิ่งพิมพ์ (publishing) สถาปัตยกรรม (architecture) การออกแบบ (design)
ดนตรี (music) ทัศนศิลป์ (visual arts) ศิลปะการแสดง (performing arts) ศิลปินอิสระ (independent artist)
ซึ่งข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ในสาขาย่อยต่าง ๆ ข้างต้นยังทางานอยู่ในนิวยอร์กมาก
ที่สุด รองลงมา คือ ลอสแอนเจลิส โดยแรงงานในภาคอุตสาหรรมสร้างสรรค์มีจานวนสูงสุดในนิวยอร์กร้อยละ 8.6
รองลงมาคือ ภาคข้อมูลข่าวสารร้อยละ 6.1 ภาคการศึกษาร้อยละ 5.5 ภาคอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 5.4 ภาค
การเงินและประกัน ร้อยละ 5.2 นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค ร้อยละ 4.3 ตามลาดับ ทั้งยังมีอัตรา
การเติ บ โตของแรงงานสู ง มาก สาข า
ภาพยนตร์ แ ละโทรทั ศ น์ สู งถึ ง ร้ อ ยละ 53
สถาปัตยกรรมร้อยละ 33 ศิลปะการแสดง
ร้อยละ 26 ทัศนศิลป์และโฆษณาร้อยละ 24
เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของนิวยอร์ก (ร้อยละ
12) ในขณะที่ภาคการเงินมีอัตราการเติบโต
เพียงร้อยละ 0.1 และภาคกฎหมายมีอัตรา
การเติบโตร้อยละ -5
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในนิวยอร์กนั้นไม่เพียงเติบโตในแง่ปริมาณ แต่ด้านคุณภาพก็ทะยาน
ขึ้นสู่จุดสูงสุดเช่นกัน โดยพบว่า ศิลปินนิวยอร์กได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ ในสาขาบทประพันธ์ นวนิยาย ดนตรีและ
ละคร รวมทั้ งผู้ ก ากับ ภาพยนตร์ที่ ได้รั บ การเสนอชื่ อเข้าชิงรางวัล ต่าง ๆ นั้ น เป็ น ผู้ กากับ และโปรดิ วเซอร์จาก
นิวยอร์กกว่าร้อยละ 70 อย่างไรก็ตามศิลปิ นในนิวยอร์กรุ่นเก่ายังมองตลาดธุรกิจสร้างสรรค์ในมุมมองไม่ดีนัก
โดยให้เหตุผลธุรกิจสร้างสรรค์ในนิวยอร์กนั้นเติบโตได้ยากเนื่องจากผู้คนโดยเฉพาะชนชั้นกลางไม่มีกาลังซื้องาน
ศิลป์ และแรงงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ยัง มีรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง (median hourly wage) ค่อนข้างต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยของรายได้ในสหรัฐ อเมริกา ทั้งแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยตรง หรือแรงงานสร้างสรรค์ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของกลุ่มอาชีพสถาปัตยกรรมนั้นน้อยกว่ารายได้เฉลี่ยต่อชั่ วโมงของ
ประเทศ ถึง 10.59 เหรียญ รองลงมาคือ นักออกแบบเสื้อผ้า 9.82 เหรียญ นักออกแบบอุตสาหกรรม 8.90 เหรียญ
นักเต้น 2.88 เหรียญ มีเพียงนักแสดงเท่านั้นที่มีรายได้ต่อชั่วโมงสูงกว่าค่าเฉลี่ยรายได้ของประเทศ 1.61 เหรียญ
สถานการณ์ ด้ านการจ่ ายเงิ น ค่ า จ้ า งในอุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ ล ดลงอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด ในช่ ว งปี 2008 (วิ ก ฤต
แฮมเบอร์เกอร์) และดีขึ้นเล็กน้อยในนิวยอร์กเนื่องจากค่าครองชีพสูง แต่สถิติแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์รวมใน
ประเทศไม่ได้เลวร้ายนัก เพราะในปี 2015 ประชากรวัยผู้ใหญ่ร้อยละ 66 ของสหรัฐอเมริกาล้วนยอมจ่ายเงินเพื่อ
เข้าชมการแสดงสดประเภทต่าง ๆ
ลักษณะเฉพาะของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในนิวยอร์ก จัดเป็นรูปแบบที่มีความยืดหยุ่นและ
ปรับตัวได้ดีโดยได้เปลี่ยนตัวเองและเข้าไปแทรกซึมอยู่ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ บางรูปแบบเป็นการสร้างความโดด
เด่นในงานเฉพาะสาขา แล้วขยายอิทธิพลด้วยสื่อโฆษณาไปสู่งานสร้างสรรค์ในสาขาอื่น ๆ เช่น Hip Hop ที่ปัจจุบัน
เป็นมากกว่าแนวดนตรีแต่กลายเป็นวัฒ นธรรมที่กระจายอยู่ในทัศนศิลป์ แฟชั่น และศิลปะการแสดง แม้แต่ใน
บรอดเวย์ หรือธุรกิจเทคโนโลยีที่ผู้ประกอบการต้องการความสามารถด้านการสร้างสรรค์จากนักออกแบบ ช่างภาพ
ผู้ป ระพั น ธ์ บรรณาธิการ แฟชั่น สื่ อ และโฆษณา เพื่ อสร้างบริการใหม่ ๆ ที่โดดเด่นบนแพลตฟอร์มออนไลน์
นอกจากนี้ ด้วยอิทธิพลของแพลตฟอร์มสาหรับระดมทุนออนไลน์ (crowdfunding platform) อย่าง Kickstarter
ซึ่งให้โอกาสศิลปินมีเงินทุนสาหรับสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ รวมทั้งเป็นแหล่งซื้อขายงานศิลป์แบบ
pre-order ที่ ป ระ กั น ค ว าม เสี่ ย งด้ าน
การเงินและการตลาดให้แก่ศิลปิน อย่างไร
ก็ ต าม สิ น ค้ า และบริ ก ารสร้ า งสรรค์ ข อง
ศิ ล ปิ น อ เ ม ริ กั น ที่ เ ผ ย แ พ ร่ ใ น
Crowdfunding เหล่ า นี้ ยั ง มี ค วามเสี่ ย งที่
จะถูกลอกเลียนแบบโดยผู้ที่มีทุนมากกว่า
เพราะส่ ว นมากยั ง ไม่ ได้ จ ดลิ ข สิ ท ธิ์ อ ย่ า ง
ถูกต้อง
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ข้อมูลจาก Creative New York แสดงว่า แพลตฟอร์มเหล่านี้สร้างผลประโยชน์ให้แก่
ศิลปินและนักสร้างสรรค์ที่เป็นชาวนิวยอร์กเป็นสัดส่วนถึง ร้อยละ 14 ของเม็ดเงินที่ระดมทุนได้ในแพลตฟอร์มแห่ง
นี้ตลอด 6 ปีหรือ 105 ล้านเหรียญ ในจานวนนี้ เป็นเงินลงทุนกับการเต้นร้อยละ 32 การละครร้อยละ 25 แฟชั่น
ร้อยละ 20 และการถ่ายภาพร้อยละ 19 นอกจากแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วกิจกรรมในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ออฟไลน์ เช่น การจัดการอีเวนต์ต่าง ๆ ยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่นิวยอร์กปีละไม่น้อย เช่น งานนิวยอร์ก
แฟชั่นวีคสามารถดึงเม็ดเงินจากผู้ คนทั่วโลกที่เข้ามาร่วมงานเป็นมูลค่ากว่า 547 ล้านเหรียญ สร้างผลกระทบทาง
เศรษฐกิจรวมกว่า 887 ล้านเหรียญ5
ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาพรวมของสหรัฐอเมริกา
• ปี 2015 มูลค่าของงานสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในสหรัฐอเมริกาคิดเป็น 763 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 4.2
ของ GDP และมีอัตราการขยายตัวปี 1998-2015 สูงถึงร้อยละ 40
• สหรัฐอเมริกาได้ดุลการค้า (trade surplus) ในสินค้าและบริการสาขาศิลปวัฒนธรรม 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
จากมูลค่าส่งออก 6.36 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่นาเข้า 4.26 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
• มูลค่าการใช้จ่ายของผู้เข้าชมงานศิลป์นอกเหนือไปจากค่าธรรมเนียมการเข้าชม เช่น อาหาร ที่พัก และสินค้าที่
ระลึก ในแต่ละปีคิดเป็นมูลค่ารายได้กว่า 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ
• ตาแหน่งงานด้านศิลปะและการสร้างสรรค์คิดเป็น ร้อยละ 3 ของกาลังแรงงานในสหรัฐอเมริกาทั้งหมด และมี
มูลค่าการจ่ายค่าจ้างประมาณ 3.72 แสนล้านเหรียญสหรัฐ
• การเพิ่มขึ้นของสถานที่สร้างสรรค์ (Creative Place) มีข้อมูลสนับสนุนว่าย่านศิลปะทาให้ลิขสิทธิ์ของสื่อศิลปะ
เพิ่มมากขึ้น
• แต่ ล ะปี นั กท่ องเที่ ย วที่ ม าพั ก ผ่ อ นในสหรัฐ อเมริก า ร้อ ยละ 76 หรือ 130 ล้ านคน เข้ าร่ว มในกิ จกรรมทาง
วัฒนธรรมระหว่างเดินทางท่องเที่ยว คิดเป็นจานวนเงินให้สหรัฐฯ มากกว่า 1.7 แสนล้านเหรียญสหรัฐ
• นั ก ท่ อ งเที่ ย วสายวั ฒ นธรรมที่ เดิ น ทางไปสหรั ฐ อเมริ ก า ใช้ จ่ า ยเฉลี่ ย 1300 เหรี ย ญสหรัฐ ต่ อ ครั้ง มากกว่ า
นักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นที่ใช้จ่ายเพียง 800 เหรียญสหรัฐต่อครั้ง ถึงร้อยละ 60
3) เกาหลีใต้
ประเทศเกาหลีใต้เป็นตัวแบบการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่โดดเด่นประเทศหนึ่ง
โดยสร้ างวัฒ นธรรม “K” ที่แข็งแกร่ งจนกลายเป็นแกนหลักในการท่องเที่ ยวและลงทุนของประเทศเกาหลี ใต้
แทนการแข่ งขั น ที่ ห นั ก หน่ ว งในด้ านอุ ต สาหกรรมการผลิ ต และอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น ตั ว อย่างที่ ดีในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ความสาเร็จของกระแส K-Pop..อาหารเกาหลีหรือละครชุดเกาหลีมิได้เกิดขึ้นโดยความบังเอิญ
5

Creative New York ที่มา https://nycfuture.org/research/creative-new-york-2015
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แต่เกิดขึ้นจากการวางแผนร่วมกับระดับประเทศในการยกระดับเกาหลีใต้ไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังจะเห็นได้จาก
ละคร “แดจังกึม” ที่มิได้โด่งดังแค่ เพียงในประเทศไทย แต่ได้รับความนิยมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ
ตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการวิจัยแนวการทาละครหรือบทภาพยนตร์ที่กลุ่มผู้บริโภคเอเชียส่วนใหญ่ชื่นชอบ หรือการ
หารสนิยมร่วมระดับภูมิภาค (Convergence Strategy) แล้วนามาผนวกกับการเล่าเรื่องผ่านมรดกทางวัฒ นธรรม
ต่ าง ๆ ของเกาหลี ใต้ อ ย่ างลงตั ว น่ าสนใจ เช่ น วัฒ นธรรมการแต่ งกาย การกิ น หรื อ ชี วิ ต ในวัง เป็ น ต้ น ด้ ว ย
ความส าเร็จ ของการขายวัฒ นธรรมผ่ านละครที่ ผู้ คนชื่น ชอบ ประทั บ ใจ ตราสิ นค้ าของเกาหลี จึงถู กสร้างขึ้น .
(Korean Branding) เพ ราะสามารถสร้ า งความรู้ สึ ก ผู ก พั น (Emotional Relationships) ได้ อ ย่ า งลงตั ว
เช่นเดียวกับความผูกพันความประทับใจใน ละครชุดเรื่องอื่น ๆ นักร้อง และนักแสดง ที่สนับสนุนและเผยแพร่
ออกมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ผ ลท าให้ สิ น ค้ าและบริ ก ารต่ างๆของเกาหลี ใต้ เกิ ด การยอมรั บ และมี ค วามรู้สึ ก อั น ดี
(Goodwill).จากผู้ บ ริ โ ภค ไม่ ว่ า จะเป็ น เทรนด์ เสื้ อ ผ้ า -เครื่ อ งประดั บ ทรงผม เครื่ อ งส าอาง อาหารเกาหลี
เครื่องใช้ไฟฟ้า บริการศัลยกรรม การแสดงคอนเสิร์ต และการท่องเที่ยว เป็นต้น และในปัจจุบันนี้กระแสเกาหลีได้
กระจายไปทั่วโลก (Global Market) ทั้งในยุโรป และอเมริกาเหนือ6
ประเทศเกาหลี ใต้ ใช้ แ นวคิ ด Creative Korea ส่ งเสริ ม การส่ ง ออกเนื้ อ หา (Korea
Content) และการท่ อ งเที่ ยวเชิ ง วั ฒ นธรรมที่ เ ป็ น การ
ผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรมร่วมสมัย
รวมถึงพัฒนาด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และ ICT เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ ม
ทางเศรษฐกิ จ ด้ ว ย Startups..และพั ฒ นาสิ น ค้ าและบริก าร
ใหม่ ๆ จากความคิดสร้างสรรค์
ความชัดเจนในการพัฒ นาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังเกตุได้จากความสาเร็จของกระแส
ความนิยมอาหารเกาหลี เคป็อบ (K-POP) หรือซีรี่ส์เกาหลี สิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่
ทั่วไป แต่ด้วยความคิดริเริ่มของเกาหลีใต้ จึงได้ร้อยเรียงเรื่องราวและแทรกลงไปในสิ่งเหล่านั้น จนกลายมาเป็น
ความเฉพาะตัวที่ใครก็ไม่สามารถเลียนแบบได้และเป็นที่รู้จักทั่วโลก อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้มาจากความ
บังเอิญหรือโชคช่วย แต่เกิดจากการร่วมมือกันทั้งประเทศเพื่อที่จะพัฒ นาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ รัฐบาลเกาหลีใต้ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการดึงภาคเอกชนที่มีธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ภาคสังคม และสถาบันการศึกษาเข้ามาร่วมในการพัฒนา โดยมีหลักการที่
สาคัญคือการทางานผสานกันระหว่างบริษัทขนาดใหญ่ และบริษัท Startup ที่ก่อตั้งมาแล้วไม่เกิน 7 ปี เพื่อนาไปสู่
การสร้างประโยชน์ ร่ว มกัน รัฐบาลเกาหลี ใต้จึงส่ งเสริมและสนับสนุนให้ จัดตั้ง ศูน ย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์แ ละ
นวัตกรรม หรือ Center for Creative Economy and Innovation (CCEI) ซึ่งปัจจุบันมี 18 แห่งทั่วเกาหลีใต้
6

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ที่มา http://gems.chanthaburi.buu.ac.th/old/documents/article/12.pdf
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แนวทางในการดาเนินงานของศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรมในเกาหลีใต้คือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการเติบโตด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ดึงเอกชนขนาดใหญ่มาร่วมดูแลศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมในแต่ละเมืองตามความถนัด ซึ่งจะมีการคัดเลือกความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนาออกมาผลิตในเชิงธุรกิจ
อันเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศได้7
4) ญี่ปุ่น
สืบเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นต้องเผชิญ กับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ถดถอยในเชิง
โครงสร้างทางประชากร อุตสาหกรรมที่เคยรุ่งเรืองในอดีตถดถอยลง ทาให้การบริโภคภายในประเทศลดลง ด้วย
การเติบโตของเศรษฐกิจที่พึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็ กทรอนิกส์ที่ประสบปัญหา
ทาให้รัฐบาลต้องเปลี่ยนทิศทางด้วยการเจาะตลาดที่กาลังเติบโต เช่น ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ด้วยการ
นาเสนอสินค้าและบริการของญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมจากต่างประเทศ เช่น คอนเทนต์ แฟชั่น ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
บริการ และเสื้อผ้า อาหาร ของใช้ในครัวเรือน บุกตลาดต่างประเทศซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่นให้
เติบ โตขึ้น การส่งเสริมของรัฐ บาลญี่ ปุ่ น ด้วยการนาเสนอสิ นค้าและบริการที่ “Cool” ของญี่ ปุ่นสู่ ต่างประเทศ
(Outbound)..และการเชื้อเชิญชาวต่างชาติท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเพื่อเกิดการบริโภคขึ้นในประเทศ (Inbound)
จะนาสู่การเติบโตของเศรษฐกิจและการเพิ่มการจ้างงานในประเทศญี่ปุ่นต่อไป8
รัฐบาลสมัยนายนาโอโตะ คัง ลงมติเห็นชอบกลยุทธ์เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจครั้งใหม่
และได้นานโยบาย Cool Japan เป็น 1 ในโครงการแห่งชาติ 21 โครงการ ในเดือนมิถุนายน 2553 ต่อมาในปี
2554 Intellectual Property Strategy Headquarters เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ที่ จ ะด าเนิ น แผนปฏิ บั ติ ก ารที่
เกี่ยวข้องกับ “การผลักดัน Cool Japan” มีเป้าหมายขยายมูลค่าตลาดที่เกี่ยวข้องกับ Cool Japan จาก 4.5 ล้าน
ล้านเยน (ปี 2552) เป็น 17 ล้านล้านเยน (ปี 2563) และค้นหา สร้าง เผยแพร่ เสริมสร้างความนิยม เตรียมความ
พร้อมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ Cool Japan อย่างเป็นรูปธรรม
เดือนธัน วาคม ปี 2555 รัฐบาลอาเบะได้แต่งตั้ง รัฐมนตรียุทธศาสตร์ Cool Japan
(Minister in charge of “Cool Japan” Strategy) เป็ น นโยบายการน าที ม โดย
รัฐ บาลซึ่งหน่ ว ยงานและกระทรวงต่ าง ๆ ทุ กภาคส่ ว นร่ว มมือ กั น แบบ All..Japan
โดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิ จ การค้ า และอุ ต สาหกรรม ที่ มุ่ งมั่ น ที่ จ ะเชื่ อ มโยง
นโยบาย Cool Japan กับธุรกิจของเอกชนเพื่อขยายการบริโภคสินค้าและบริการของ
ญี่ปุ่น9
7

อุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ ที่มา https://www.boi.go.th/upload/content/Magazine201610_92735.pdf
Cool Japan Initiative (July 2014) Ministry of Economy, Trade and Industry ที่มา:
https://www.meti.go.jp/english/policy/mono_info_service/creative_industries/creative_industries.html
9
https://www.ditp.go.th/contents_attach/148923/148923.pdf
8
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ทั้งนี้ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economics, Trade
and Industry: METI) เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้นโยบาย Cool Japan ซึ่งเน้น
การส่งออกสินค้าหรือบริการให้ เป็ นที่ชื่นชอบของผู้คนทั่วโลก โดยสะท้อนลักษณะเฉพาะของญี่ปุ่นเอาไว้ ผ่าน
แนวทางการพัฒนา 4 ขั้นตอน ได้แก่ การพัฒนาสินค้าและบริการที่มีศักยภาพในการส่ง ออก กระตุ้นให้เกิดกระแส
ญี่ ปุ่ น นิ ย มในต่างประเทศ ท าธุรกิจ ในประเทศเป้ าหมาย และดึงดู ดนั กท่อ งเที่ ยวเข้ามายังประเทศญี่ ปุ่ น ด้ว ย
โครงการต่างๆ อาทิ Anime Tourism โดยความร่วมมือระหว่างสานักพิมพ์ Kadokawa และพันธมิตรซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นในด้านของเงินทุ นและการอานวยความสะดวก ในการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวตามรอย
อนิเมะและมังงะ เพื่อให้ผู้คนโดยเฉพาะชาวต่างประเทศได้เข้าไปเยี่ยมชมสถานที่จริงที่ปรากฏในอนิเมะหรือมังงะที่
ชื่นชอบ อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งในพิธีปิดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกปี 2016 ที่ประเทศ
บราซิลนั้น นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ชินโซะ อาเบะ ได้ปรากฎตัวในชุดของมาริโอ ตัวละครจากวิดีโอเกมพร้อมกับ VTR
แนะนาโตเกียวโอลิมปิก 2020 ที่ได้มีการนาเอาตัวละครชื่อดังไม่ว่าจะเป็น กัปตันซึบาสะ โดราเอม่อน แพคแมน
และ ฮัลโหล คิดตี้ มาผสมผสานกับการกีฬา ซึ่งนับ ว่าเป็นการปูทางสู่การเติบโตตามนโยบาย Cool Japan ใน
อนาคต
5) จีน
การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนถูกขับเคลื่อนจากการผลิตและส่งออกสินค้าที่มีต้นทุน
การผลิตต่า เนื่องจากความได้เปรียบด้านค่าแรงงานจากการที่ประเทศมีแรงงานจานวนมาก ชนชั้นกลางจานวน
มากยกระดับความเป็นอยู่ของตนเองได้อย่างรวดเร็ว ชาวจีนหลายร้อยล้านคนได้หลุดพ้นจากความยากจน อย่างไร
ก็ตามการเติบโตของเศรษฐกิจจีนทาให้ต้นทุนค่าแรงค่อย ๆ ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงปัญหาแรงงานที่จะหายากมากขึ้น
ในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันจีนกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และจานวนประชากรเกิดใหม่ของจีนมี แนวโน้มที่ลดลง
ประกอบกับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง และปัญหา
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ดังนั้น จึงทาให้รัฐบาลจีนมีแนวคิดที่จะปฏิรูปภาคการผลิต และโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างจริงจัง โดยเปลี่ยนจากการผลิตที่เน้นการใช้แรงงานและเน้นปริมาณ ไปสู่การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตขั้นสูงและเน้นคุณภาพ โดยมีแรงกระตุ้นจากนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ของเยอรมนี .(The New High Tech
Strategy 2020).ที่มีเป้าหมายจะเป็นผู้ครองตลาดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของโลก จึงเป็นที่มาของแผนพัฒ นา
เชิงรุกด้านเทคโนโลยีที่รัฐบาลจีนประกาศใช้ในปี 2558 คือ นโยบาย Made in China 2025 ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติฉบั บ ที่ 13 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2564) และการประชุม National People’s
Congress เมื่อมีน าคม 2560 ได้มีการกล่าวถึงการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและอุต สาหกรรมการผลิตของจีน
อย่างจริงจัง โดยมีต้นแบบจากเยอรมนีและมีการลงนามความร่วมมือ “The.Action.Outline.of.Sino.German.
Cooperation”.กับเยอรมนีเมื่อตุลาคม 2557.เป็นยุทธศาสตร์ของจีนที่มุ่งพัฒนาจีนจากประเทศการผลิตยักษ์ใหญ่
เป็นประเทศการผลิตที่แข็งแกร่งภายใน 10 ปีข้างหน้า โดยเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากเน้นปริมาณสู่การผลิตที่เน้น
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คุณภาพ มีการใช้เทคโนโลยชั้นสูงในการผลิต ซึ่งแบ่งช่วงเวลาการปฏิรูปด้านการผลิตและอุตสาหกรรมของประเทศ
ออกเป็น 3 ระดับขั้น คือ ขั้นที่ 1 (พ.ศ. 2559-2568) มุ่งพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการผลิตและยกระดับผลิต
ภาพแรงงานเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับการผลิต ขั้นที่ 2 (พ.ศ. 2569-2578) มุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถด้าน
นวัตกรรมให้สูงขึ้น และขั้น ที่ 3 (พ.ศ. 2579-2592) มุ่งยกระดับ
ศั ก ยภาพของอุ ต สาหกรรมการผลิ ต จี น ขึ้ น สู่ ร ะดั บ ประเทศ
มหาอานาจด้านการผลิตชั้นนาของโลก และ พ.ศ. 2592 ตรงกับ
ครบรอบ 100 ปี ของการสถาปนาประเทศจีน โดยแนวคิด และ
หลักการของ Made in China 2025 คือ
1) การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
2) การผลิตที่มุ่งคุณภาพ
3) การผลิตมุ่งเน้นและพัฒนาไปสู่การผลิตสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4) การปฏิรูป โครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิต เน้นการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การใช้
ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาเรื่องคุณภาพสินค้าและแบรนด์สินค้าของจีน
5) การพัฒนาบุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์และการสร้างนวัตกรรม
สาหรับอุตสาหกรรมการผลิตสาคัญที่มีศักยภาพและเน้นพัฒนาในอนาคต ในยุทธศาสตร์
Made in China 2025 ประกอบด้วย 10 อุตสาหกรรม10 คือ
1) อุตสาหกรรมสารสนเทศ (technology/information network)
2) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ที่สามารถทางานได้เอง (Numerical Control Robot)
3) อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อากาศยาน (aerospace and aviation equipment)
4) อุตสาหกรรมการต่อเรือไฮเทค (high-end vessels and ocean engineering equipment)
5) อุตสาหกรรมการผลิตรถไฟ (rail transit equipment)
6) อุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ (new energy vehicles)
7) อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์พลังงาน (new energy)
8) อุปกรณ์การผลิตวัตถุดิบใหม่ (new materials)
9) อุ ต สาหกรรมยาและอุ ป กรณ์ ก ารผลิ ต ยา (bio medicine, high-end medical
appliances and medicines)
10) อุตสาหกรรมเครื่องมือทางการเกษตร (modern agricultural machinery)
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เจาะลึก Made in China 2025, ส่วนเศรษฐกิจภาคธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ ที่มา:
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconMakhongCanelArea/Yunnan/DocLib_YNArticle/2016--Article2_Made%20in%20China2025.pdf
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นอกจากนี้ ยั งรวมถึ งวั ต ถุ ดิ บ ใหม่ ๆ และพลั ง งานทดแทน โดยจะมี ก ารพั ฒ นา 3D
Printing, Mobile Internet, Cloud Computing, Big Data และ Internet of Things ด้วย
ปัจจุบันภาครัฐได้ให้การสนับสนุนและดาเนินการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์นี้ให้เป็นรูปธรรม
มากขึ้น เช่น การก่อตั้งกองทุน รัฐบาล 4 หมื่นล้านหยวน เพื่ อลงทุนในอุตสาหกรรมเกิดใหม่ การเชื่อมโยงกับ
ท้องถิ่น โดยแต่ละมณฑลมีการกาหนดลักษณะการผลิตแต่ล ะท้องถิ่น การประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยใช้
เครื่องจักรอัตโนมัติแทนแรงงาน การกาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิต การสนับสนุนด้านการเงินและสินเชื่อแก่
โครงการที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม การสร้า ง local brand และบริษั ท ที่ ส ร้ างนวัต กรรม การช่ ว ยเหลื อ ด้ า น
จดสิทธิบัตรสาหรับเทคโนโลยีที่คิดค้น เป็นต้น
1.3

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย
รัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้พยายามหยิบยกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วย
ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยอาศัยพื้นฐานความได้เปรียบในแง่ความหลากหลายเชิงชีวภาพ มรดกทางวัฒนธรรม
ความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว มาผนวกกับองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการ อันจะ
นามาสู่ความสามารถในการแข่งขัน และสามารถปรับโครงสร้างการผลิตให้สมดุลและยั่งยืนได้ ทั้งนี้ นโยบายในการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นในช่วงปี 2545 เป็นต้นมา ได้มีการจัดตั้งองค์กร
อิส ระที่ท าหน้ าที่พั ฒ นาองค์ค วามรู้ และด าเนิน กิจกรรมที่ เกี่ ยวข้ องกับ เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ห ลายองค์ กร เช่ น
สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สานักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในระยะยาวที่เริ่มมี
ดาเนินการตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่เสริมสร้างรากฐานของประเทศด้านต่าง ๆ ให้เข้มแข็งควบคู่กับการ
พัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์
บนพื้น ฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปสู่การพัฒ นาประเทศที่มั่นคง และยั่งยืนภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนกระทั่งปัจจุบันภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ให้ ความ ส าคั ญ กั บ การ
พั ฒ น าต่ อ ย อ ด ค ว าม เข้ ม แ ข็ งข อ ง
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปั จ จุบั น เพื่ อ
ยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้ น สู ง จ าก ก าร พั ฒ น าน วั ต ก รร ม
เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ โดย
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพิ่ม
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ของสินค้าและบริการด้วยการวิจัยและพัฒนาการใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ พื้นฐานทางวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทย รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล เพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดสินค้าที่มีมูลค่ าสูงมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การ
ด าเนิ น การของภาครั ฐ เกี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ชั ด เจนเรื่ อ ยมา ดั ง จะเห็ น จาก
โมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นแนวนโยบายเพื่อพัฒนากลไกขับเคลื่อนชุดใหม่ (New Engines of Growth)”ที่มุ่ง
สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้แก่ประเทศ สามารถหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง โดยเปลี่ยนความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบให้ กลายเป็ นการได้เปรียบในการแข่งขันใน 5 อุตสาหกรรมใหม่ หนึ่งในนั้นเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง.(Creative, Culture & High Value Services)
ยุท ธศาสตร์ ช าติ .(พ.ศ..2561-2580)..ได้ รับ การประกาศใช้ ในราชกิ จจานุ เบกษา เมื่ อ วั น ที่
13..ตุลาคม พ.ศ. 2561..ซึ่งให้ความสาคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศก้าวไปสู่ประเทศ
ที่ พั ฒ นาแล้ ว โดยมุ่ งเพิ่ ม ผลิ ต ภาพการ
ผลิต (Productivity)..โดยใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจั ย พั ฒ นา และนวั ต กรรม
ไทยในทุ ก สาขาของภาคการผลิ ต และ
บริการที่เป็นฐานรายได้เดิมและต่อยอด
เป็ น ฐานรายได้ ใหม่ ซึ่ ง จะน ามาสู่ ก าร
เปลี่ ย นแปลงทั้ งด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพ
(Efficiency) และการเพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า
และบริการจากความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม.(Value Creation).จากแนวนโยบายการพัฒนาประเทศโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่
ผ่านมาและนโยบายภาครัฐในปัจจุบันที่ได้กล่าวมานั้นจะนาไปสู่การเป็นพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สามารถ
แข่งขันได้ในระดับโลกอย่างยั่งยืน
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับเมื่อ
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เป็นต้นมา โดยได้มีการกาหนดนิยามของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ไว้
ว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง การพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์บนฐานขององค์ความรู้
ทรัพย์สิน ทางปัญญา และการศึกษาวิ จัย ซึ่งเชื่อมโยงกับวัฒ นธรรม พื้น ฐานทางประวัติศาสตร์ การสั่งสม
ความรู้ของสังคม และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจและการผลิตสินค้าและบริการใน
รูปแบบใหม่ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าทางสังคม
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ในการกาหนดสาขาของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย ส านักงานสภาพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้กาหนดไว้ว่า อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 12 สาขาหลัก ได้แก่
งานฝีมือและหั ตถกรรม ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป์ ดนตรี ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ การพิมพ์ การกระจายเสียง
ซอฟต์แวร์ โฆษณา การออกแบบ สถาปัตยกรรม และแฟชั่น โดยมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอีก 3 สาขา คือ อาหาร
ไทย การแพทย์แผนไทย และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ (Creative Economy Development) เป็ น การพั ฒ นา
เศรษฐกิจหรือการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ
ทั้งในโครงสร้างด้านการผลิต (สินค้าและบริการ) โครงสร้างตลาด โครงสร้างปัจจัยการผลิตและการแจกจ่ายผลผลิต
ด้ว ยการใช้ ความคิ ดสร้ างสรรค์บ นฐานขององค์ค วามรู้ ทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการศึก ษาวิจั ย เชื่อ มโยงกั บ
วัฒ นธรรม พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ การสั่ง สมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการ
พัฒนาธุรกิจและการผลิตสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าทางสังคม
1.4

ระบบนิเวศเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย
1.4.1 แนวคิดสากลที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
องค์กรในระดับ สากลที่มีห น้าที่ส่ งเสริมแนวทางในการพัฒ นาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์หลายหน่วยงาน ได้มีแนวคิดเรื่องระบบนิเวศเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Ecosystem) ดังต่อไปนี้
องค์ ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมแห่ ง สหประชาชาติ (United Nations Industrial
Development Organization: UNIDO) เป็นหน่วยงานพิเศษในสหประชาชาติ มีบทบาทในการส่งเสริมและ
เร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศกาลังพัฒนา และประเทศที่มีเศรษฐกิจในช่วงเปลี่ยนผ่าน และการส่งเสริม
ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ได้อธิบายว่า ระบบนิเวศสร้างสรรค์ หมายถึง การทางานที่เชื่อมโยง
ระหว่างภาครัฐ และเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย ศูนย์ฝึกอบรม โดยมีระบบบริหารจัดการเพื่อ
สร้างและรวบรวมของนวัตกรรมและไอเดียสร้างสรรค์จากแหล่งต่าง ๆ ให้บริษัทสามารถดึงมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าได้
อย่างเต็มที11่
การประชุ ม World Conference on Creative Economy ในเดื อ นพฤษภาคม
2561 ณ กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเชีย12 Marisa Henderson ผู้อานวยการโครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
อั ง ค์ ถั ด ..(The.chief.of UNCTAD’s creative economy programme). ได้ ก ล่ า วถึ ง ระบบนิ เ วศเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์.(Creative Economy Ecosystem) ว่าประกอบด้วย อุตสาหกรรมและภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงผู้มีส่วน
11

Bakalli, M. 2014. (Page 43) The Creative Ecosystem: Facilitating the Development of Creative Industries. Working Paper 08/2014. Vienna,
Austria: UNIDO.
12
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1843&Sitemap_x0020_Taxonomy =UNCTAD%20Home;
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ได้ส่วนเสีย โดยทั้งหมดมีประเด็นร่วม (common cross-cutting issues) ในระดับ macro เช่น กฎเกณฑ์ทางการค้า
และมีประเด็นท้าทายในระดับ micro เช่น คุณภาพแรงงาน ต้นทุนในการขนส่ง ซึ่งเหล่านี้ต้องได้รับการพิจารณา
จากกลุ่มผู้ที่เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องโดยเพื่อการบริหารจัดการประเด็นดังกล่าว
Inter-American Development Bank (IDB) เป็ น องค์ ก รที่ ส นั บ สนุ น ทางด้ า น
การเงินและเทคนิคให้กับประเทศในละตินอเมริกาและแคริบเบียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม กล่าวถึง
วิธี ก ารใหม่ ๆ ที่ ใช้ ในการอธิ บ ายคุ ณ ลั ก ษณะของเศรษฐกิ จ สร้ างสรรค์ ว่ า จะท าผ่ า นมุ ม มองของระบบนิ เวศ
สร้างสรรค์ โดยที่ระบบนิเวศ หมายถึง กลุ่มของผู้เล่นที่สัมพันธ์กัน ซึ่งมีหน้าที่ชัดเจนแตกต่างกัน และหากปรับ
แนวคิดของระบบนวัตกรรมแห่งชาติ 13 ซึ่งได้กาหนดให้เป็นชุดของตัวแทนและสถาบันทางเศรษฐกิจ เช่น รัฐบาล
มหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย และภาคเอกชน โดยการทางานร่วมกันเป็นตัวกาหนดประสิทธิภาพของผลงานด้าน
นวัตกรรมทางสังคม การมีปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นกุญแจสาคัญในการสร้างการกระจายและการใช้ความรู้ในระบบ
การผลิตและสังคมเพื่อกาหนดการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระยะยาวของประเทศ ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ระบบนิเวศ
สร้างสรรค์ เป็นกลุ่มของหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และกฎเกณฑ์ที่ส่งผลต่อการผลิต การถ่ายทอด และการบริโภค
ผลิตภัณฑ์และบริการสร้างสรรค์ แนวคิดของระบบนิเวศเชิงสร้างสรรค์ไม่เพียงเน้นความสาคัญของความเชื่อมโยง
ระหว่ า งภาครั ฐ และภาคเอกชน แต่ ยั ง รวมถึ ง ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และผู้ บ ริ โ ภคด้ ว ย รวมไปถึ ง บทบาทของ
สถาบันการศึกษาด้วย ระบบนิเวศสร้างสรรค์ช่วยในการทาความเข้าใจความหลากหลาย การพึ่งพาและการทางาน
ร่วมกันระหว่างผู้เล่นที่แตกต่างกัน เพื่อสามารถนาไปใช้ในการสร้างกลยุทธ์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้
ต่อไป14

13

A national innovation system is defined as the set of economic agents and institutions (e.g., government, universities, research units, and
the private sector) whose interaction determines the performance of a society in terms of innovation outputs. Such interaction is key to
generating, diffusing, and using knowledge in the production system and society, determining the long-run economic development of a
country (Freeman, 1989; Lundvall, 1985,1992; Nelson, 1993)
14
Jose Miguel Benavente and Matteo Grazzi. 2017. (Page 21) PUBLIC POLICIES FOR CREATIVITY AND INNOVATION: Promoting the Orange
Economy in Latin America and the Caribbean. Inter-American Development Bank
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1.4.2 กรอบแนวคิ ด ระบบนิ เวศด้ า นเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ข องประเทศไทย (Thailand
Creative Economy Ecosystem)
จากแนวคิดสากลที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปเป็นแผนภาพระบบนิเวศด้านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของประเทศไทย (Thailand Creative Economy Ecosystem) ได้ดังนี้
Thailand Creative Economy Ecosystem

ระบบนิ เวศเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ข องประเทศไทย หมายถึ ง การท างานร่ ว มกั น
ความสั ม พั น ธ์ ความเชื่ อ มโยงระหว่ า งภาคส่ ว นต่ า ง ๆ และกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทั้ ง หมด ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้ง 12 อุตสาหกรรม และรวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอีก 3 สาขา ซึ่งมีส่วนในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย..บนพื้นฐานทรัพยากรสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ เพื่อ
ส่ งมอบผลิ ตภั ณ ฑ์ และบริการสร้างสรรค์ ไปยังผู้ บริโภค โดยการท างานร่ว มกั น ความสั มพั น ธ์ ความเชื่อมโยง
ก่อให้เกิดบรรยากาศสร้างสรรค์และสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและเอื้อต่อการพั ฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย
ได้ต่อไป
องค์ประกอบของระบบนิเวศเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย
ระบบนิเวศเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้
1. องค์ประกอบพื้นฐาน.(Fundamental) ได้แก่ ทรัพยากรด้านสร้างสรรค์.(Creative
Resources) ซึ่งหมายถึง มรดกวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของประเทศ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ความหลากหลายทาง
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ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นและมีชื่อเสียง รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ที่อาจถูก
สร้างสรรค์ขึ้นมาภายหลัง โดยทรัพยากรเหล่านี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการต่อยอดสินค้าและบริการสร้างสรรค์ได้
2. ผู้ ขั บ เคลื่ อน (Drivers) ประกอบด้ ว ยผู้ ส ร้า งสรรค์ ..(Creators).และผู้ ส นั บ สนุ น
(Enablers)..ซึ่งเป็น ผู้ขับเคลื่ อนที่ก่อให้เกิดสินค้าและบริการสร้างสรรค์ และก่อให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตามลาดับ
2.1 ผู้ ส ร้ า งสรรค์ (Creators) หมายถึ ง กลุ่ ม คนที่ เป็ น บุ ค ลากรที่ ท างานเพื่ อ
สร้างสรรค์ผลงาน สินค้าหรือบริการสร้างสรรค์ ได้แก่ 1) ชุมชน (Community) 2) ทรัพยากรบุคคลและแรงงาน
สร้างสรรค์ (Creative People) 3) ภาคธุรกิจ (Business) และ 4) เครือข่ายสร้างสรรค์ (Network)
2.2 ผู้สนับสนุน (Enablers) หมายถึง หน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนที่ทา
ให้ เกิ ด บรรยากาศที่ เอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมสร้า งสรรค์ ..ได้ แ ก่ 1)..หน่ ว ยงานภาครั ฐ .(Government)
2) หน่ ว ยงานภาคการศึ ก ษาและหน่ ว ยงานวิ จั ย .(Education and Research Institute) 3) ภาคการเงิ น
(Financial sector) และ 4) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
3. ตลาด (Market) หมายถึง ตลาดเป้าหมายของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในการส่ง
มอบสินค้าและบริการที่สามารถสร้างประสบการณ์หรือความประทับใจพิเศษให้กับผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งผู้บริโภคสามารถป้อนกลั บข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการให้แก่ผู้ขับเคลื่อนต่าง ๆ ในระบบนิเวศ
เพื่อใช้ปรับปรุงสินค้าและบริการได้


ชุมชน
- ผู้ประกอบการชุมชน
ที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรม มี
เอกลักษณ์ มีความ
โดดเด่น หรือมีศักยภาพใน
การเข้าสู่อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์
- นาสินทรัพย์เดิมของ
ท้องถิ่นควบคู่กับ
ความคิดสร้างสรรค์และ
องค์ความรู้ที่พัฒนาสู่
และสินค้าและบริการที่
สามารถตอบสนองต่อ
ผู้บริโภคยุคใหม่ได้
- ยกระดับมาตรฐานทักษะ
และองค์ความรู้

ทรัพยากรบุคคลและ
แรงงานสร้างสรรค์
- เป็นทรัพยากรบุคลที่มี
ความเชี่ยวชาญและทักษะ
ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่
เป็นแรงขับเคลื่อนใน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
- เป็นกลุ่มคนที่นาความคิด
สร้างสรรค์มาพัฒนาต่อ
ยอดจนกลายเป็น
สิ่งประดิษฐ์ใหม่หรือ
นวัตกรรม

หน่วยงานภาคธุรกิจ
- บริษัทเอกชน
ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
- ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย
เทคโนโลยี นวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์
ในการสร้างมูลค่าให้กับ
สินค้าและบริการ สร้าง
ตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ
ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

เครือข่าย
การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เป็น
การรวมกลุ่มในแต่ละ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อ
สร้างพลังต่อรองและ
กาหนดนโยบายร่วมกันหรือ
เป็นการรวมตัวกันใน
ลักษณะเครือข่ายห่วงโซ่
การผลิต

แผนภาพแสดงองค์ประกอบย่อยของผู้สร้างสรรค์ (Creators)
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หน่วยงานภาครัฐ
- หน่วยงานภาครัฐที่มี
บทบาทหน้าที่ในการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์
- ทาหน้าที่กาหนดทิศ
ทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ที่เหมาะสมทั้งในระยะ
ยาวและระยะสั้น ทั้งใน
ด้านการสนับสนุนทาง
การเงิน พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล แหล่ง
องค์ความรู้ พื้นที่
สร้างสรรค์ เป็นต้น
- เป็นกลไกในการประสาน
และ บูรณาการการ
ดาเนินงานร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มเครือข่าย
ต่างๆ รวมทั้งภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศให้มีทิศ
ทางการพัฒนาไปทาง
เดียวกัน

สถาบันการศึกษาและ
สถาบันวิจัย
- มหาวิทยาลัยในแต่ละ
ภูมิภาค
สถาบันการศึกษาท้องถิ่น
ขับเคลื่อนองค์ความรู้
ด้านนวัตกรรมเพื่อเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ พัฒนา
หลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ตอบสนองความต้องการ
สาขาที่ขาดแคลน
- หน่วยงานหลักของไทยที่
ทาหน้าที่ในการส่งเสริม
การวิจัยเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ให้มีความสามารถในการ
แข่งขันกับตลาดโลก

ภาคการเงิน
- ธนาคาร สถาบันการเงิน
และอื่นๆ ที่ทาหน้าที่เป็น
แหล่งเงินทุนหรือขอ
สินเชื่อเกี่ยวกับการ
สนับสนุนธุรกิจ
สร้างสรรค์
- พัฒนาด้านการเงินและ
การลงทุนสร้างสรรค์ที่
เอื้อประโยชน์ต่อการ
เติบโตของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ เช่น การ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
ผู้ประกอบการรายย่อย
เป็นต้น

โครงสร้างพื้นฐานทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
- โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร, โลจิสติกส์
- แหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์,
พื้นที่และช่องทางสาหรับ
ผลิต-จาหน่ายและ
แสดงผลงาน
- การส่งเสริมการพัฒนา
เมืองสร้างสรรค์
- การพัฒนากฎหมายที่เอื้อ
ต่อผู้ประกอบการ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์
- การส่งเสริมการจด
ทะเบียนการใช้และ
คุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา

แผนภาพแสดงองค์ประกอบย่อยของผู้สนับสนุน (Enablers)
โดยองค์ประกอบ..2.องค์ประกอบแรกของระบบนิเวศ.ได้แก่ 1)..องค์ประกอบพื้นฐาน
(Fundamental) และ 2) ผู้ ขั บ เคลื่ อ น (Drivers) ที่ มี ทั้ ง ฝั่ ง ของผู้ ส นั บ สนุ น (Enablers) และฝั่ ง ของ
ผู้ ส ร้ า งสรรค์ (Creators) เป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ในการร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นอุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ และ
อุ ต สาหกรรมที่ เกี่ ย วข้ อ ง.(Creative Industries).ทั้ ง .15 สาขาของไทย.ให้ ส ามารถส่ ง มอบสิ น ค้ า และบริ ก าร
สร้างสรรค์ที่คุณภาพมาตรฐาน.ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค (End-User).ยุคใหม่ได้ในตลาด (Market).ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่มีการปรับเปลี่ยนความต้องการของผู้บริโภคได้ต่อไป
ทั้งนี้ อุต สาหกรรมสร้า งสรรค์ (Creative Industries) หมายถึง กระบวนการหรือ
กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ที่ ใช้ พื้ น ฐานของสิ น ทรั พ ย์ ท างวั ฒ นธรรม.(Cultural Asset-based) ร่ ว มกั บ ความคิ ด
สร้างสรรค์ (Creativity) นวัตกรรม (Innovation) หรือเทคโนโลยี ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่สามารถ
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สร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ (Commercialization) หรือคุณค่าเพิ่มทางสังคม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 12 สาขา
หลั ก โดยมี อุ ต สาหกรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งอี ก 3 สาขา คื อ อาหารไทย การแพทย์ แ ผนไทย และการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้างสรรค์ มีขอบเขตดังต่อไปนี้
1. งานฝีมือและหัตถกรรม..(Crafts).ผลิตภัณฑ์งานจักสาน ถักทอ เครื่องใช้ในการ
เดินทางจากหนัง ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนจากไม้ ดอกไม้ใบไม้ประดิษฐ์ เซรามิกที่ใช้วิธีผลิตด้วยมือ เครื่องประดับ
โลหะมีค่า เพชร พลอยเจียระไนหรือเพชร/พลอยร่วง
2. ศิลปะการแสดง (Performing arts) ..การจัดกิจกรรมบริการทางศิล ปะการแสดง
และบริการทางด้านมหรสพ เช่น ระบา คอนเสิร์ตศิลปะ (Arts) วงดนตรีละครเวทีต่าง ๆ
3. ทัศนศิลป์ (Visual arts) งานจิตรกรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย และงานประติมากรรม
4. ดนตรี (Music) การบันทึกเสียงการทาซ้าและเครื่องดนตรี
5. ภาพยนตร์ แ ละวิ ดี ทั ศ น์ (Film & video) การบริก าร การผลิ ต หรื อ จ าหน่ า ย
ภาพยนตร์ และแถบวีดิทัศน์ รวมทั้งการจาหน่ายหรือให้เช่าฟิล์มและแถบวีดิทัศน์ สถานประกอบการที่ดาเนินการ
หลักเกี่ยวกับการขายหรือให้เช่าภาพยนตร์ หรือแถบวีดิทัศน์แก่อุตสาหกรรมอื่น ซึ่งมิใช่เป็นการจาหน่ายให้แก่
สาธารณชนทั่วไป รวมถึงการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกัน
6. การพิมพ์ (Publishing) การทาสาเนาสิ่งพิมพ์ สาเนาสื่อบันทึกข้อมูล รวมถึงการ
บริ การที่ เกี่ย วข้อ งกับ การพิ ม พ์ อื่ น ๆ เช่ น การเรีย งพิ มพ์ การแกะแม่ พิ ม พ์ และการเข้ าเล่ ม การพิ ม พ์ ห นั งสื อ
หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ใบปลิว ปฏิทิน สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และการบริการทางการพิมพ์อื่น ๆ
7. การกระจายเสียง (Broadcasting)..การกระจายเสียงทางโทรทัศน์ การกระจาย
เสียงทางวิทยุ และการบริการทางการกระจายเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ และห้องส่งซึ่งดาเนิน
กิจ การหลั ก เกี่ย วกั บ การผลิ ตรายการวิทยุ และโทรทั ศน์ ทุ กประเภท เช่น รายการบั น เทิ งรายการเพื่ อ ส่ งเสริม
การศึกษา รายการข่าว กีฬาพยากรณ์อากาศ สัมภาษณ์บุคคล ฯลฯ โดยเป็นรายการสดหรือบันทึกลงแถบบันทึกใน
สื่อต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่และกระจายเสียง รวมถึงการขายให้เช่า เก็บรักษาเพื่อการกระจายเสียงหรือแพร่ภาพและ
การนากลับมาแพร่ภาพซ้ํา
8. ซอฟต์แวร์ (Software) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ทั้งการ
ใช้งานบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น เช่น โทรศัพท์มือถือและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ โดยไม่รวมถึงงานแอนิเมชั่น
และเกมส์
9. โฆษณา..(Advertising).การด าเนิ น กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การโฆษณา ทั้ ง ทางสื่ อ .
สิ่ งพิ ม พ์ .สื่ อ บั น ทึ ก สื่ อ บั น ทึ ก เสี ย งอื่ น ๆ และงานออกแบบงานโฆษณา งานบริ ก ารทางการโฆษณาและการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
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10. การออกแบบ (Design) การผลิ ต และขายเฟอร์ นิ เ จอร์ การตกแต่ ง ภายใน
เครื่องครัว เครื่องแก้ว ของเล่นต่าง ๆ การออกแบบกราฟิก ออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งบริการออกแบบต่าง ๆ
ยกเว้นการผลิตและขายเครื่องแต่งกาย เสื้อผ้าจากผ้าถักที่ผลิตขึ้นเองและเครื่องสวมใส่สาหรับกีฬา
11. สถาปัต ยกรรม (Architecture) การดาเนินงานเกี่ยวกับการก่อสร้างทั่วไป การ
ก่อสร้างเฉพาะงาน และงานวิศวกรรมโยธา การต่อเติมดัดแปลง การก่อสร้างลักษณะชั่วคราว การซ่อมแซม งา น
วิศวกรรมโยธา ซึ่งงานดังกล่าวสามารถดาเนินการด้วยตนเองหรือโดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทา
สัญญาจ้างงานบางส่วนทั้งหมดหรือทาสัญญารับช่วง กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงการบริหาร
โครงการงานก่อสร้าง ออกแบบก่อสร้าง จัดประเภทบริการทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการให้คาปรึกษาทาง
เทคนิคที่เกี่ยวข้อง
12. แฟชั่ น (Fashion) การผลิ ต เครื่ อ งแต่ ง กาย การออกแบบ จั ด ท าตั ว อย่ า งจั ด
เตรียมการผลิต การขายเครื่องแต่งกายสาเร็จรูปและการรับจ้างตัดเสื้อให้ลูกค้า ยกเว้นการผลิตเสื้อผ้าจากผ้าถักที่
ผลิตขึ้นเองและเครื่องสวมใส่สาหรับกีฬา
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บทที่ 2 การวิเคราะห์ประเด็นความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
กรอบแนวคิดการจัดทาแผนปฏิบัติการ
การจัดทาแผนปฏิบัติการสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2563-2565 เป็น
การกาหนดทิศทางการดาเนิ น งานขององค์กรที่ชัดเจน และผลั กดันให้ บรรลุ เป้าหมายในการพัฒ นาศักยภาพ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ให้ สอดคล้องกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ ระดับชาติ และทิศทางการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยกรอบแนวคิดที่ใช้ในศึกษา มี ปัจจัยนาเข้า (Input) ได้แก่ เป้าหมาย นโยบาย
และยุ ทธศาสตร์ตามแผนระดับ ชาติ สภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้อง และประเด็นความคาดหวังของฝ่ายนโยบาย/
ผู้บริหาร โดยใช้กระบวนการการวิเคราะห์ (Analysis process)..จาก..SWOT Analysis และผลผลิต (Output) ที่
ได้คือ.ประเด็นยุทธศาสตร์ .(Strategic.issues).เป้าประสงค์.(Objectives) กลยุทธ์ (Strategies) และตัวชี้วัด (Key
Performance Indicators) ดังปรากฏตามแผนภาพ

กรอบแนวคิดที่ใช้ในศึกษาเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการฯ
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2.1

ปัจจัยนาเข้า (Input)
ปัจจัยในการศึกษาเพื่อนาไปสู่กระบวนการวิเคราะห์และประเมินองค์กรจากสภาพแวดล้อม ศักยภาพ
และข้อจากัดขององค์กร ได้แก่
2.1.1 เป้าหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ และแผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเพื่อพิจารณาความสอดคล้องในส่วนของแผนระดับชาติ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2562-2564) รวมถึงแผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้องได้แก่ (ร่าง) แผนการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (พ.ศ. 2562-2566)
(1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และแผนแม่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ
การพั ฒ นาประเทศในช่ว งระยะเวลาของยุท ธศาสตร์ช าติ จะมุ่ งเน้ น การสร้างสมดุ ล
ระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ
ประชารัฐ โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญและมีผลต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมาย
ปลายทางที่สาคัญของการท่องเที่ ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพสูงด้วยอัตลักษณ์และวัฒ นธรรมไทย และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์
คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่
ประเด็นหลัก คือ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์
แผนไทย
3.1 ท่องเที่ ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒ นธรรม ส่ งเสริมธุรกิจการท่ องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างและพัฒนาสิ นค้าและบริการด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
พัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว การทาการตลาด และการบริหารจัดการสถานที่ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ วิถี
ชีวิตและวัฒนธรรม เพื่อให้การท่องเที่ยวไทยมีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ มีการคุ้มครองและปกป้องด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพื่อการป้องกันการลอกเลียนแบบ ซึ่งรวมถึงการผลักดันให้เมืองประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและศิลปะ
ได้รับการขึ้นทะเบียนด้านการอนุรักษ์ และส่งเสริมให้ก้าวสู่เมืองที่ได้รับการยอมรับในเวทีสากล อันนาไปสู่การสร้าง
ภาพลักษณ์และการจัดทา แผนพัฒนาเมืองและแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น พร้อมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวตาม
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ฤดูกาลและตามศักยภาพของพื้นที่ ทั้งการท่องเที่ยววิถีชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยววิถีพุทธของโลก
ประเด็นที่ 4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจาเป็น
สาหรับประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่สาคัญของภูมิภาคเอเชีย
ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ
ในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่ออานวย
ความสะดวกและลดต้ น ทุ น ในการเคลื่ อนย้ายสิ น ค้า บริการ เงิน ทุ น บุ คลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกั บ
ประชาคมโลก ประเด็นหลักคือ สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ
4.2 สร้ า งและพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ ให้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความ
มั่นคงบริเวณชายแดน โดยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานที่จะทา
ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรมพัฒนา
เมื อ ง และส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว รวมถึ งการพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ ตะวัน ตก เพื่ อ เชื่ อ มต่ อ กั บ การพั ฒ นาภาค
ตะวันออกและภาคอื่นๆ ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทั้งทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
โดยคานึงถึงจุดเด่นของแต่ละพื้นที่และการเสริมซึ่งกันและกันกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน
พร้อมทั้งการจัดผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การอานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน ทั้งใน
ด้านข้อมูล แรงงาน และกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมายที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีมูลค่าเพิ่มสูง โดยตระหนักถึงความยั่งยืน
4.3 เพิ่มพื้นที่ และเมืองเศรษฐกิจ สร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแห่ง
ใหม่ ในส่วนภูมิภาคคู่ขนานกับการเติบโตของกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยยกระดับจังหวัดสาคัญ ของไทย ส่งเสริม
การพัฒนาในเชิงพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองและสร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้าน เพื่อส่งเสริม
การสร้ างคลั ส เตอร์ ของเกษตร อุ ตสาหกรรมและบริก าร ภายใต้ระบบนิ เวศที่ เอื้ อต่ อการสร้างนวัต กรรมซึ่งมี
มหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาค สถาบันการศึกษาท้องถิ่น และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนการยกระดับ
จังหวัดสาคัญเป็นเมืองเศรษฐกิจประจาภาค เพื่อเป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาคที่เชื่อมต่อกับเมืองเศรษฐกิจ
อื่น และเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน และกระจายศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ภาคต่างๆของไทย การสร้าง
เมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้าน โดยอาศัย ความได้เปรียบที่แตกต่างกันของแต่ละจังหวัด ซึ่งช่วยส่งเสริมการพัฒนาคลัส
เตอร์ ข องเกษตรอุ ต สาหกรรมและบริ การ พร้อ มทั้ งการส่ งเสริม และพั ฒ นาเมื อ งสร้างสรรค์ เพื่ อ ให้ เมื องเป็ น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนใหม่ โดยการส่งเสริมให้เมืองเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาลความคิด
สร้ า งสรรค์ แ ละวั ฒ นธรรมระดั บ สากล โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การใช้ ม หาวิ ท ย าลั ย ในแต่ ล ะภู มิ ภ าคและ
สถาบันการศึกษาท้องถิ่น ขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เพื่อให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาค
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ประเด็ น ที่ 5 พั ฒ นาเศรษฐกิจ บนพื้ น ฐานผู้ ป ระกอบการยุค ใหม่ สร้างและพั ฒ นา
ผู้ประกอบการยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจ
เพื่อสังคม รวมทั้งเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี
ความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน 3 ด้าน คือ นวัตกรรมในการสร้างโมเดล
ธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ พร้อมทั้งเป็นนักการค้า
ที่เข้มแข็งที่จะนาไปสู่การสนับสนุนการเป็นชาติการค้า มีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ
เป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิตเก่ง ขายเก่ง” หรือ “ซื้อเป็น ขายเป็น” บริการเป็นเลิศ สามารถขยายการค้าและการ
ลงทุนไปต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาล ประเด็นหลักคือ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ
และสร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
5.1 สร้ า งผู้ ป ระกอบการอั จ ฉริ ย ะ สร้ า งและพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการที่ มี
ความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการการผลิตและบริการ การจัดการและ
การตลาด สามารถบริหารจัดการธุรกิจและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยการสร้างและพัฒ นา
ทักษะ องค์ความรู้รอบด้านที่จาเป็นต่อการประกอบธุรกิจในยุคใหม่ที่มีการแข่งขันสูง รวมทั้งทักษะในการวิเคราะห์
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการวางแผนธุรกิจและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจได้ไปพร้อมกับการ
วางรากฐานการศึ ก ษาทั้ ง ในระบบและนอกระบบให้ กั บ เยาวชนรุ่ น ใหม่ ให้ มี ทั ก ษะและจิ ต วิ ญ ญาณในการ
ประกอบการ พร้อมทั้งการส่งเสริมผู้ประกอบการในการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างความแตกต่างของสินค้าและ
บริการ และนาไปสู่การพัฒนาต่อยอดด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมอนาคต ตลอดจนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างทักษะพื้นฐานที่จาเป็นและความ
ถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีและธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนาคต
และการสนับสนุนผู้ประกอบการในการสร้าง และพัฒ นาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภค และสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยสร้างระบบและกลไกที่ทา
ให้เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์
เพื่อลดต้นทุนและให้ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างสม่ําเสมอและการส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง
ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เพื่อเพิ่มอานาจการต่อรองในตลาดที่
สูงขึ้นและลดต้นทุนการผลิตลง โดยการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกลุ่มของตน
5.3 สร้ า งโอกาสเข้ า ถึงตลาด สนั บสนุ น และสร้างโอกาสให้ ผู้ ป ระกอบการ
สามารถเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศตามระดับศักยภาพการประกอบการ โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ ให้
มีอัตลักษณ์และแบรนด์ที่เด่นชัด รวมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพและมีความแตกต่าง เพื่อส่งเสริมการ
เข้าถึงตลาดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในตลาดต่างประเทศ รวมทั้งแพลตฟอร์มในการแสดงผลงานของธุรกิจ
สร้างสรรค์การให้ความสาคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดนา ที่คานึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มี
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มู ล ค่ า สู ง การสนั บ สนุ น ช่ อ งทางการตลาดและการช าระเงิ น รู ป แบบใหม่ โดยการสร้ า งตลาดออนไลน์
แอพพลิเคชันและช่องทางใหม่รองรับไลฟ์สไตล์ของคนในอนาคต การสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง
ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น และการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐานในทุกภูมิภาคของไทย และ
พัฒนานวัตกรรมการกระจายสินค้าโดยการพัฒนากระบวนการ ให้ทันสมัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต
5.4 สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล อนาคตของโลกไร้พรมแดน คือการแข่งขันบน
ฐานข้อมูลจึงต้องสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นและเป็นข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อ
การวางแผนธุรกิจ โดยการสร้างโอกาสให้ ผู้ ป ระกอบการสามารถเข้าถึงและใช้ป ระโยชน์ จากเทคโนโลยี และ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อต่อยอดพัฒ นาธุรกิจเดิมและสร้างธุรกิจใหม่ การสร้างและพัฒ นา
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ประกอบการเพื่อเป็ นช่องทางหลักในการให้ข้อมูลและคาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการและเป็น
แหล่งรวมที่ปรึกษาทางธุรกิจ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ให้มีมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงฐานข้อมูลความรู้วิจัยและนวัตกรรมโดยเป็นข้อมูลที่มีความทันสมัย บูรณาการและ
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ประโยชน์ ในการสื บ ค้ น ต่ อ ยอดในทุ ก ๆด้ านและการก าหนดนโยบายที่ เหมาะสมต่ อ การพั ฒ นา
ผู้ ป ระกอบการ การสนั บ สนุ น การสร้ า งและพั ฒ นาแพลตฟอร์ ม กลางทั้ งในด้ านการผลิ ต การบริห ารจั ด การ
การตลาด ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันในการวางแผนธุรกิจในอนาคต เพื่อลดต้นทุนของ
ทั้งภาครัฐและเอกชน และการสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ทางานร่วมสาหรับผู้ประกอบการ เพื่อลดต้นทุน และเป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนนวัตกรรมและเชื่อมต่อธุรกิจระหว่างกันอีกทางหนึ่ง
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(2) แผนแม่ บ ทภายใต้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ซึ่ งเป็ น แผนระดั บ ที่ 2 มี ป ระเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ประกอบด้วย
 ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว
เป้าหมายระดับแผนแม่บท: รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา: 2. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
เพื่อนามาพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการออกแบบ
การสร้างนวัตกรรม การส่งเสริมการลงทุน การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว การสื่อสารและการคมนาคม
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การส่งเสริมการตลาด และการสร้างเรื่องราวเพื่อบอกเล่านักท่องเที่ยว เป็นต้น
ตั ว ชี้ วั ด ของแผนแม่ บ ทฯ: อั ต ราส่ ว นรายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วของเมื อ งหลั ก และ
เมืองรอง สัดส่วน 80:20
แผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ: การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เป้าหมายของแผนย่อย: เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดของแผนย่อย: จานวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 5 เมือง
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งในระดั บ รอง ประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ประกอบด้วย
 ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยยุคใหม่
เป้าหมายระดับแผนแม่บท: ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มี
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัด ของแผนแม่บทฯ: สั ดส่ วนผลิ ตภั ณ ฑ์มวลรวมของวิส าหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ร้อยละ 45 (ปี 2563-2565)
แผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ: การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ
เป้ าหมายของแผนย่อย: การขยายตั วของวิส าหกิจเริ่มต้ นในประเทศไทย
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดของแผนย่อย: อัตราการขยายตัวจานวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น
(เฉลี่ยร้อยละ) ขยายตัวร้อยละ 10
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 ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เป้าหมายระดับแผนแม่บท: การเจริญ เติบโตของผลิตภัณ ฑ์มวลรวมของพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น
ตั วชี้ วัด ของแผนแม่ บ ทฯ: อั ตราการขยายตัว ของผลิ ตภั ณ ฑ์ ม วลรวมของพื้ น ที่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ) ขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 5
แผนย่อยภายใต้ แผนแม่บ ทฯ: การขยายตัวของผลิตภัณ ฑ์ มวลรวมของพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น
เป้าหมายของแผนย่อย: การขยายตัวของผลิตภัณ ฑ์มวลรวมของพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดของแผนย่อย: อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ร้อยละต่อปี) ขยายตัวร้อยละ 6.3
(3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
การขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะเน้นการพัฒนา
และใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิ จดิจิทัล การพัฒนา
และยกระดับคุณภาพของกาลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่กับ
การเพิ่มผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมทั้งการต่อยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิทัลและ
เทคโนโลยีอัจฉริยะ โดยประเด็นยุ ทธศาสตร์ที่ส าคัญ นโยบายที่ มีความเกี่ยวข้องและมีผ ลต่อทิศทางการพัฒ นา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ และแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา
และข้อจากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า การพัฒนา 5 ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ
และมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความ
ร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น
แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ คือ แนวทางการเสริ มสร้างและพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ของภาคการผลิ ตและบริการ มุ่งเน้ นการสร้างความเชื่อมโยงของห่ วงโซ่มูล ค่ าระหว่างภาคเกษตร
อุตสาหกรรมบริการและการค้าการลงทุน เพื่ อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และ
กระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างทั่วถึง อันจะนามาซึ่งความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐาน
รากตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
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การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ในด้านการพัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และ
ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานของการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน
ในด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(4) (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565)
(ร่าง) แผนปฏิบั ติการด้านการส่ งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 2565) ถือเป็นแผนส่งเสริมระยะสั้น ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความตื่นตัวและกระตุ้นการเติบโตของความคิดสร้างสรรค์
ภายในสังคม รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการแปลงสินทรัพย์ทางวัฒ นธรรม องค์ความรู้และภูมิปัญญา ให้
พร้อมใช้เป็นเครื่องมือในการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคคลกรที่มีความ
เชี่ยวชาญและความคิ ดสร้างสรรค์พร้อมทั้งสร้างระบบนิเวศสร้างสรรค์ (Creative Ecosystem) ในการอานวย
ความสะดวกต่อการขยายตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยในอนาคตต่อไป โดยมี
วิสัยทัศน์และเป้าหมายในระยะสั้นสาหรับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.
2563 - 2565) คือ “ต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและวัฒ นธรรมด้วย
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศไทย” โดย (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) จึงกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 4 ประเด็น
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1..สร้างและส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มุ่งเน้น
การรวบรวมและการจัดทาฐานข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อนามาเป็นข้อมูลสาคัญในการวิเคราะห์และพัฒนา
แนวทางในการดาเนินนโยบายและทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอนาคตที่เหมาะสมตลอดจนการ
พัฒนาที่ตรงต่อสถานการณ์ของผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินสถานการณ์และแนวโน้ม
ในการพัฒ นาและต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในกลุ่มต่างๆ โดยอาศัยความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลและ
การบูรณาการระบบฐานข้อมูลเชิงสถิติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับทักษะและความสามารถบุคลากรในธุรกิจสร้างสรรค์และ
กระตุ้นกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์แก่คนไทย มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรและ
แรงงานสร้างสรรค์ซึ่งเป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจสร้างสรรค์ของประเทศผ่านการส่งเสริมและสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันภายในเครือข่ายกลุ่มแรงงานสร้างสรรค์ ทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศและมีการจัดทามาตรฐานวิชาชีพสร้างสรรค์ ระดับของการพัฒนาศักยภาพหรือความ
เชี่ย วชาญอย่ างเป็ น ระบบ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมให้ แก่เด็กและเยาวชน เพื่ อเป็ นกาลังส าคัญ ในการ
ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ในอนาคต ผ่ า นการยกระดั บ ศั ก ยภาพทางความคิ ด ที่ ตั้ งอยู่ บ นพื้ น ฐานของ
กระบวนการคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ ตลอดจนสนั บ สนุ น ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ แ ละการต่ อ ยอดจากการ ลงมื อ ท าจริ ง
ให้เกิดเป็นการพัฒนาความสามารถและทักษะที่สามารถนาไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงในอนาคต
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับความสามารถในการดาเนินธุรกิจและสนับสนุนการขยายตัว
(Scale-Up) ของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ ประกอบการในกลุ่ม
อุตสาหกรรมและธุรกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย ทั้งในเรื่องของกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการนาคุณค่า
และเอกลั ก ษณ์ ค วามเป็ น ไทย ความหลากหลายทางด้ านวัฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญามาประยุ กต์ เข้ ากับ การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการยกระดับกระบวนการทางธุรกิ จรูปแบบต่างๆจนสามารถต่อยอดไปสู่การ
สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พั ฒ นาเมือ งและระบบนิเวศสร้ างสรรค์แ ละส่งเสริ มให้ ภ าครั ฐให้
ความสาคัญกับแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ
การพัฒนาทางด้านมาตรการ ข้อกาหนดและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนาและเติบโตของกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์
โดยเฉพาะการปรับ ปรุงและส่ งเสริมการบั งคับใช้การคุ้มครองและจัดการทรัพย์สินทางปัญ ญาอย่างเป็นระบบ
ตลอดจนการส่งเสริมให้เมืองและย่านเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยอาศัยทุน ความคิดสร้างสรรค์
นวัต กรรมของชุ ม ชนเมื อ งอั น เป็ น สภาพแวดล้ อ มที่ เอื้ อ ให้ เกิ ด ธุร กิจ เชิ งสร้างสรรค์ ต ลอดจนการเป็ น เมื อ งที่ มี
เอกลักษณ์และสามารถเป็นศูนย์กลาง หรือแหล่งรวมของความคิดสร้างสรรค์ (Creative hubs) ในระดับนานาชาติ
ซึ่งจะน าไปสู่ การเพิ่ มอั ตราการจ้ างงาน ความสามารถในการดึ งดูด การลงทุ น จากทั้ งในและต่างประเทศ การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ผ่านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยมีการกาหนดมาตรการที่เอื้อให้เกิด
การลงทุนเพื่อผลิตและผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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ตารางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติและแผนปฏิบัติการสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว

 เป้าหมายระดับแผนแม่บท

รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองมากขึ้น

 ตัวชี้วดั ระดับแผนแม่บท

อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองหลักและ
เมืองรอง (สัดส่วน) 80:20
การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

แผนย่อยภายใต้แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์
 เป้าหมายระดับแผนย่อย
 ตัวชี้วดั ระดับแผนย่อย
นโยบายรัฐบาล

ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่
ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มี
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย ร้อยละ 45
การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ

เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศเพิ่มขึ้น
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึน้
จานวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่อง อัตราการขยายตัวจานวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น ร้อยละ
เที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 5 เมือง 10
นโยบายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว

5.9 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่

ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขต
เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขต
เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ร้อยละ 6.3
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.3/ปี
นโยบายที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการ
กระจายความเจริญสู่ภูมภิ าค
6.1 ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจของเอเชีย
6.1.1 พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง

แผนยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ

ร่าง แผนปฏิบตั ิการด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2563-2565)
แผนปฏิบตั ิการ สศส.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

แผนงานที่ 4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาก แผนงานที่ 5 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และ แผนงานที่ 7 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ
การท่องเที่ยว
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
ภาคตะวันออก
แผนงานที่ 9 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค
1. สร้างและส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. ยกระดับทักษะและความสามารถบุคลกรในธุรกิจสร้างสรรค์และกระตุ้นกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์แก่คนไทย
3. ยกระดับความสามารถในการดาเนินงานธุรกิจและสนับสนุนการขยายตัว (Scale-Up) ของธุรกิจในกลุม่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
4. พัฒนาเมืองและระบบนิเวศสร้างสรรค์และส่งเสริมให้ภาครัฐให้ความสาคัญกับแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
1. พัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์
2. พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และกลไกสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์
3. ส่งเสริมการยกระดับความคิดและทักษะสร้างสรรค์ให้กับคนไทย
4. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย
5. พัฒนาศักยภาพสูอ่ งค์กรหลักในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจสร้างสรรค์
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2.1.2 สภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา การปรับตัวขององค์กรให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลง จึงต้องมีการติดตามและทาความเข้าใจ เพื่อที่จะได้กาหนดแนวทางการดาเนินงานให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมดังกล่าว โดยสภาพแวดล้อมขององค์กร แบ่งเป็น 2 ประเภท
1. สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) เป็นสภาพแวดล้อมที่ธุรกิจไม่สามารถ
ควบคุมได้ ซึ่งสามารถที่จะสร้างโอกาส (Opportunity) หรือจะเป็นอุปสรรค (Threats) ให้กับองค์กรได้ สามารถ
จาแนกได้เป็น
 สภาพแวดล้ อมภายนอกระดับมหภาค (Macro environment) ประกอบไปด้ว ย
ประชากรศาสตร์ (Demography) เศรษฐกิ จ (Economy) การแข่ งขั น (Competition) สั ง คมและวั ฒ นธรรม
(Social and Culture) การเมืองและกฎหมาย (Politics and Legal) เทคโนโลยี (Technology) สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ (Natural Environment)
 สภาพแวดล้ อ มภายนอกระดั บ จุล ภาค (Micro Environment) ประกอบไปด้ ว ย
ผู้ส่งมอบปัจจัย (Supplier) คนกลาง (Intermediaries) ลูกค้า (Customers) หรือตลาด (Market)
2. สภาพแวดล้ อ มภายใน (Internal Environment) เป็ น สภาพแวดล้ อ มที่ ธุ รกิ จ สามารถ
ควบคุ ม และก าหนดให้ เป็ น ไปตามความต้ อ งการได้ และสามารถน ามาวิ เคราะห์ เพื่ อ แสดงให้ เห็ น จุ ด แข็ ง
(Strength) และจุดอ่อน (Weakness) สามารถจาแนกได้ คือ
 สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นปัจจัยทางการตลาด (Marketing Factors) ที่ประกอบ
ไปด้วย ราคา (Price) ช่องทางการจาหน่าย (Place) ผลิตภัณฑ์ (Product) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
 สภาพแวดล้ อ มภายในที่ เป็ นปั จจั ย อื่ น ๆ (Internal Non-Marketing Resources)
ประกอบไปด้วย สถานะทางการเงิน หรือ เงินทุน (Financial Status) ความสามารถในการค้นคว้าวิจัย (R&D
Capability) ทาเลที่ตั้ง (Location) คุณภาพของบุคลากร (Human Resources) ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงขององค์กร
(Image) และความสามารถและประสบการณ์ในการผลิต (Production Skill and Experience)
2.1.3 ประเด็นความคาดหวัง
ข้อมูลจากการสารวจ: ข้อมูลจากการสารวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อที่จะทาให้ทราบถึง
ประเด็นความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งจะนาไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบและสามารถสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับองค์กรได้
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ : ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลในประเด็นเพิ่มเติมถึงแนวทางและเป้าหมายที่คาดหวังต่อองค์กร เป็ นกระบวนการ
ที่มีส่วนร่วมจากทั้งผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากองค์กร
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2.2

กระบวนการการวิเคราะห์ (Analysis process)
การศึกษาและวิเคราะห์ภาพรวมของแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จะทาให้เห็นภาพรวมของแนวคิดในการกาหนดกรอบหรือวางแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้ างสรรค์ อัน น ามาสู่ การวิเคราะห์ และประเมิน องค์กรจากสภาพแวดล้ อมและศักยภาพขององค์กร (SWOT
Analysis)
หลั ก การวิ เ คราะห์ SWOT ซึ่ ง สามารถอธิ บ าย
โดยสรุป ดังนี้
S – Strength คือ จุด แข็ง ซึ่งเป็ นผลมาจากปั จจัย
ภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็ง
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ / บริ ก าร จุ ด แข็ ง ด้ านการเงิน จุ ด แข็ งด้ านการผลิ ต
จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
W.-.ใWeakness คื อ จุ ด อ่ อ น ซึ่ ง เป็ น ผลมาจาก
ปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือเกิดข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายในต่างๆ ขององค์กร
O – Opportunity คื อ โอกาส ซึ่ งเกิ ด จากปั จจั ย ภายนอก เป็ น ผลจากการที่ ส ภาพแวดล้ อ ม
ภายนอกของหน่วยงานซึ่งเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดาเนินงานของหน่วยงาน
T – Threat คือ อุป สรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็น ข้อจากั ดที่เกิดจากสภาพแวดล้ อ ม
ภายนอก ซึ่งหน่วยงานจาเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้
ได้จริง
2.3

ผลผลิต (Output)
จากการศึกษาปัจจัยนาเข้าผ่านกระบวนการของการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ ทาให้ได้ผลผลิต
ที่เป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในประเด็นที่สาคัญ คือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issues) ประเด็นหลักที่ต้องคานึงถึง ต้องพัฒนา ต้องมุ่งเน้น ประเด็น
ยุทธศาสตร์นี้สามารถทาได้โดยการนาพันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณาว่าในพันธกิจแต่ละข้อนั้นหน่วยงานต้องการ
ดาเนินการในประเด็นใดเป็นพิเศษ และหลังจากได้ ดาเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องการให้เกิดผลการ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางใด
เป้าประสงค์ (Objectives) สิ่งที่องค์กรปรารถนาจะบรรลุโดยต้องนาประเด็นยุทธศาสตร์มาพิจารณาว่า
หากสามารถดาเนินการจนประสบความสาเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละข้อ ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์และ
ได้รับประโยชน์อย่างไร
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กลยุทธ์ (Strategies)..สิ่งที่องค์กรจะดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยกลยุทธ์นี้จะกาหนดขึ้นจาก
การพิจารณาปั จจัยแห่ งความสาเร็จ ..(Critical.Success.Factors) เป็นสาคัญ ต้องพิจารณาว่าในการที่จะบรรลุ
เป้าประสงค์ มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความสาเร็จและเราจาเป็นต้องทาอย่างไรจึงจะไปสู่จุดนั้นได้
ตั ว ชี้ วั ด (Key Performance Indicators) สิ่ ง ที่ จ ะเป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ว่ า องค์ ก รสามารถปฏิ บั ติ ง านบรรลุ
เป้าประสงค์ที่วางไว้ได้หรือไม่ ต้องพิจารณาหาปัจจัยที่เป็นตัวบ่งชี้ดังกล่าว และต้องใช้ถ้อยคาที่ชัดเจนทั้งในแง่ของ
คาจากัดความและการระบุขอบเขต โดยตัวชี้วัดนี้จะถูกนาไปเป็นหลักในการกาหนดค่าเป้าหมายในลาดับต่อไป
ประเด็นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
สาหรับประเทศไทย การพัฒ นาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นแนวทางหนึ่งของการพัฒ นาประเทศ
อย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตให้สมดุลและยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งมีหลักการสาคัญ คือ การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาค
ส่วน เพื่อร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ
เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” ซึ่งจะทาให้การพัฒนาประเทศไทยดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกระแส
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วที่ได้นากระบวนความคิดอย่างสร้างสรรค์บนแรงบันดาลใจจากพื้นฐาน
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สั่งสมมายาวนานของสั งคม เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงไปสู่คุณค่า
ทางสังคมจนกลายเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในที่สุด
ทั้งนี้ สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
ในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย จึงดาเนินการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
(SWOT analysis) ทั้งในส่วนของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาพรวมและของ สศส. ด้วยบริบทสภาพแวดล้อมของ
ประเทศไทย โดยอาจรวมถึงประเด็น ที่เกี่ยวข้องในห่ วงโซ่ของการพัฒ นาส่ ง เสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ สศส.
เป็นองค์ประกอบหนึ่งด้วย โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
จุดแข็งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดโลกได้เป็นอย่างดี
S1 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
S2 สศส. เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
S3 มีทรัพยากรที่มีศักยภาพต่อการสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้แก่ ประวัติศาสตร์และมรดกทาง
วัฒนธรรมที่โดดเด่น ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและหลากหลาย และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย
S4 มีแรงงานที่มีฝีมือในการผลิตผลงานสร้างสรรค์ที่มีความละเอียดปราณีต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
S5 มีค่าจ้างแรงงานและค่าครองชีพที่ต่า เป็นประโยชน์ด้านความสามารถด้านต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ
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จุดอ่อน (Weaknesses)
จุ ด อ่ อ นของเศรษฐกิ จ สร้ างสรรค์ ข องไทยนั้ น มี ห ลายด้ านที่ ค วรปรับ ปรุ งอย่ างเร่งด่ ว นเพื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์สูงสุด
W1 ขาดข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
W2 ขาดการบูรณาการและความต่อเนื่องของนโยบายรวมทั้งกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
W3 ขาดแหล่งสนับสนุนทางการเงินเฉพาะต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์
W4 ขาดการบังคับใช้กฎหมายให้เด็ดขาดและมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
W5 ขาดประสิทธิภาพในการถ่ายทอดและจัดเก็บภูมิปัญญา/ความรู้ที่จาเป็นต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์
W6 โครงสร้างพื้นฐานและคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ยังอยู่ในระดับที่ต้องพัฒนา
W7 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรส่งผลต่อความพร้อมของบุคลากร
W8 ขาดการทบทวนกฎระเบียบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทขององค์กร
W9 ความต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐ ในการส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
W10 ขาดแนวทางในการเชื่อมโยงเพื่อสร้างเครือข่ายการทางานที่เข้มแข็ง
โอกาส (Opportunities)
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ซึ่งเป็นโอกาสที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์การของไทย
O1 การเปิดเสรีทางด้านการค้าและการลงทุนในระดับต่างๆ และเขตการค้าเสรีอาเซียน
O2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตทาให้ธุรกิจพาณิชย์อิเล็ก ทรอนิกส์เติบโต
ซึ่งทุกคนสามารถเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการได้ง่ายขึ้นกว่าในอดีต
O3 โอกาสด้านการสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ /สตาร์ทอัพในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาต่าง ๆ
หรือผู้ประกอบการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เช่น ด้านการเงิน การลงทุน
อุปสรรค (Threats)
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งจาเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
และพยายามขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้หมดไป
T1 สภาพเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนส่งผลกระทบต่อการบริหารต้นทุนและการตลาด
T2 ข้อจากัดทางด้านทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะและเงินทุนสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
T3 ธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ขาดความสามารถด้านการประกอบการธุรกิจ
T4 ระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่างๆ ยังไม่เอื้ออานวยเพียงพอ เช่น
ด้านการจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา และด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นต้น
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T5
T6
T7
T8

มาตรการกีดกันทางการค้าสินค้าและบริการในด้านต่างๆ จากประเทศคู่ค้า
โครงสร้างการผลิตของผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ยังเป็นลักษณะของการเป็นผู้รับจ้างการผลิต
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดความตระหนักและความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้บริโภคขาดความตระหนักกับการให้คุณค่าของผลิตภัณฑ์/บริการสร้างสรรค์ ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ของผู้ผลิต/ผู้ให้บริการและการเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ประเด็นความท้าทายตามภารกิจองค์กร
เมื่ อ พิ จ ารณาบริ บ ทของการพั ฒ นาเศรษฐกิ จสร้างสรรค์ ตามภารกิ จของส านั กงานส่ งเสริม เศรษฐกิ จ
สร้ า งสรรค์ (องค์ ก ารมหาชน) ที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎหมายการจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงาน สามารถสรุ ป ประเด็ น ความ
ท้าทายองค์กรของทั้ง 6 ภารกิจ ซึ่งจะนาไปสู่การวิเคราะห์และกาหนดยุทธศาสตร์องค์กรต่อไป ได้ดังนี้
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และปัจจัยสนับสนุนการพัฒ นาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ
ความสาคัญ ศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับบทบาทขององค์ประกอบ
ต่างๆ ในระบบนิเวศเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้แก่ พื้นฐานของระบบหรือทรัพยากร กลุ่ม
ผู้ขับเคลื่อนทั้งผู้สร้างสรรค์และผู้สนับสนุน รวมถึงตลาดเป้าหมายหรือผู้บริโภค
ความท้าทาย
 สศส. จะมีบทบาทอย่างไรต่อการพัฒนาทรัพยากรต่างๆ ให้มีศักยภาพต่อการเป็น
Creative resources รวมทั้ งจะบริห ารจั ด การอย่ างไรกับ ผู้ ครอบครอง ผู้ เป็ น
เจ้าของ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทรัพยากรเหล่านั้น
 สศส. จะวางต าแหน่ งองค์ ก รอย่ างไรต่ อ การมี บ ทบาทเชื่ อ มโยงผู้ ส ร้ างสรรค์
(Creators) กลุ่มต่าง ๆ ทั้งแรงงาน ธุรกิจ ชุมชน และเครือข่าย
 สศส. จะวางต าแหน่ ง องค์ ก รอย่ า งไรต่ อ การมี บ ทบาทเชื่ อ มโยงผู้ ส นั บ สนุ น
(Enablers) กลุ่ มต่ าง ๆ ทั้ งภาครัฐ สถาบั น การศึ กษา/วิจัย แหล่ งทุน /สถาบั น
การเงิน และระบบโครงสร้างพื้นฐาน/กฎหมาย
 สศส. จะมี บ ทบาทอย่ า งไรต่ อ การพั ฒ นายกระดั บ ตลาดผู้ บ ริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์
สร้ างสรรค์ (Demand-side) ให้ มีความรู้ ความตระหนัก สนใจ และสนับสนุ น
เพื่อให้เกิดแรงจูงใจต่อผู้ สร้างสรรค์ สร้างการเติบโตให้กับตลาดสร้างสรรค์อย่าง
ยั่งยืน
 สศส. จะมีแนวทางอย่างไรต่อการเพิ่มบทบาทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อการ
ยกระดั บ การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศในภาพรวม สอดคล้ อ งตาม
เป้าหมายการพัฒนาประเทศไทย 4.0
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2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมให้แก่ ชุมชน สาธารณชน และ
สถาบันการศึกษา
ความสาคัญ ชุมชน สาธารณชน และสถาบันการศึกษา เป็นภาคส่วนสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ความท้าทาย
 สศส. จะมี แ นวทางอย่ างไรในบทบาทการเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ที่ ส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของประเทศ
 สศส. จะมีบทบาทอย่างไรต่อการสร้างความเข้าใจและความตระหนั กต่อการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับชุมชน สาธารณชน และสถาบันการศึกษา
 สศส. จะวางตาแหน่งองค์กรอย่างไรต่อการมีบทบาทเชื่อมโยงชุมชน สาธารณชน
และสถาบันการศึกษา เพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 สศส. จะบู รณาการการทางานร่วมกับ หน่ว ยงานอื่ นที่ เกี่ย วข้อ งกับ การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทย
4.0 ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร
3. ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ รวมทั้ งพัฒนาย่าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น
ความสาคัญ พื้นที่สร้างสรรค์สามารถสนับสนุนการสร้างความตระหนักต่อการใช้ความคิดสร้างสรรค์
เพื่อสนับสนุนธุรกิจ ทั้งการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือการสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจให้
สอดรับกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ความท้าทาย
 สศส. จะมี แ นวทางอย่ างไรในพั ฒ นาและบริห ารจั ด การพื้ น ที่ ส ร้ างสรรค์ ให้ มี
ศักยภาพดึงดูดนักสร้างสรรค์และผู้ประกอบการธุรกิจให้มาใช้ประโยชน์
 สศส. จะบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานและการเกิดประโยชน์ร่วมของ
กลุ่มผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่และย่านสร้างสรรค์อย่างไร เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจ
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
 สศส. จะสามารถใช้พื้นที่หรือย่านสร้างสรรค์ต้นแบบในการสร้างความตระหนัก
ต่อความสาคัญของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทางเศรษฐกิจได้อย่างไร
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4. พัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมให้เกิดการนากระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
ความสาคัญ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และการเติบโตของธุรกิจด้วยกระบวนการคิดเชิง
สร้างสรรค์คือผลลัพธ์ทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ความท้าทาย
 สศส. จะมีแ นวทางอย่างไรในการสร้างความตระหนัก ต่อ กระบวนการคิด เชิ ง
สร้างสรรค์ให้กับผู้ประกอบการไทย
 สศส. จะมี แนวทางอย่ างไรในการสนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการไทยในการพั ฒ นา
ศักยภาพสอดรับกับโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจในเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 สศส. จะบู รณ าการการท างาน ร่ ว มกั บ ห น่ วยงาน และเครื อ ข่ า ยห รื อ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งเสริมการนากระบวนการคิด
เชิงสร้างสรรค์ไปสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ ได้อย่างไร
5. เป็นศูนย์กลางการรวบรวมและพัฒนาข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการตัดสินใจ
เชิงนโยบายและเพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม
ความสาคัญ การจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศสาคัญอย่างเป็นระบบสนับสนุนการ
กาหนดทิศทางการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ความท้าทาย
 สศส. จะมีแนวทางอย่างไรในการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของประเทศให้มีความเป็นมาตรฐานระดับสากล
 สศส. จะบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ด้ า นข้ อ มู ล สารสนเทศที่ เกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นผู้รับผิดชอบได้อย่างไร
 สศส. จะมี แ นวทางการใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล สารสนเทศให้ กั บ ผู้ ขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างไร
6. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างประเทศ
หรือระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่จะนาไปสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ
ความสาคัญ การจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์สนับสนุนให้การพัฒนาและสร้างคุณค่าจาก
องค์ความรู้ที่มีอยู่นั้นมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงขึ้น
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ความท้าทาย
 สศส. จะมีแนวทางอย่างไรในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
แสวงหาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์
 สศส. จะมี แ นวทางอย่ างไรในบทบาทการเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ที่ ส่ ง เสริ ม และ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ

41

บทที่ 3 แผนปฏิบัติการสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
3.1

ความเป็นมาของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
เศรษฐกิ จ สร้ างสรรค์เป็ น กลไกส าคั ญ ในการพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จเพื่ อสนับ สนุ น ให้ ป ระเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางการผลิต สินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงบนพื้นฐานแนวคิดสร้างสรรค์ การพัฒ นาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ เพื่ อยกระดับ สิ นค้า และบริการไปสู่ อุตสาหกรรมที่ใช้ เทคโนโลยีสู งและมีนวัตกรรม
การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า รวมทั้งยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึ้นเป็นองค์การมหาชน
เพื่อทาหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นพลังขับเคลื่อน
ไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Creative
Economy Agency หรือเรียกโดยย่อว่า CEA จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เป็นองค์การมหาชนในกลุ่ม
ที่ 2 บริการที่ใช้เทคนิควิชาการเฉพาะด้านหรือสหวิทยาการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 และ
เป็นหน่วยงานภายใต้สานักนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒ นาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยการ
พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการ สร้ างระบบนิ เวศ และสนั บ สนุ น บุ ค ลากรสร้างสรรค์ ให้ เกิด การเชื่ อมโยงกับ ภู มิปั ญ ญา
วัฒนธรรม และภาคการผลิตจริง ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

องค์ประกอบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
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3.2

โครงสร้างองค์กร
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โครงสร้างองค์กรของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย 11 ส่วนงาน ดังนี้
1. สานักบริหารและพัฒนาองค์กร
7. สานักพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
8. สานักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชียงใหม่
3. สานักสื่อสารและการตลาด
9. สานักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น
4. สานักพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์
10. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. สานักพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
11. หน่วยตรวจสอบภายใน
6. สานักพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม
3.3

วิสัยทัศน์
องค์กรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ

3.4

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ
2. ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น การพั ฒ นาความคิดสร้างสรรค์และนวัต กรรมให้ แก่ ชุมชน สาธารณชน แล ะ
สถาบันการศึกษา
3. ส่งเสริมและพัฒ นาพื้นที่ที่เอื้อต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ รวมทั้งพัฒ นาย่าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น
4. พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการและส่ งเสริม ให้ เกิ ด การน ากระบวนการคิด เชิงสร้างสรรค์ ไปใช้ ในการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
5. เป็นศูนย์กลางการรวบรวมและพัฒนาข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการตัดสินใจเชิง
นโยบาย และเพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม
6. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างประเทศหรือ
ระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่จะนาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของประเทศ
3.5

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์
2. พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และกลไกสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์
3. ส่งเสริมการยกระดับความคิดและทักษะสร้างสรรค์ให้กับคนไทย
4. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย
5. พัฒนาศักยภาพสู่องค์กรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
44

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

โดยมีเป้าประสงค์และกลยุทธ์การดาเนินงาน เป็นดังนี้
1. พัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการและ
ธุรกิจสร้างสรรค์

เป้าประสงค์

1.

2.
3.

1.

กลยุทธ์

2.
3.
4.
5.

2. พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และ 3. ส่งเสริมการยกระดับ
4. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
5. พัฒนาศักยภาพสู่องค์กรหลัก
กลไกสนับสนุนธุรกิจ
ความคิดและทักษะ
เพื่อการยกระดับอุตสาหกรรม
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์ให้กับคนไทย
สร้างสรรค์ของไทย
สร้างสรรค์
ผู้ประกอบการประยุกต์ใช้ความคิดและทักษะ 1. เพิ่มพื้นที่เมืองสร้างสรรค์
1. พัฒนาความคิดและทักษะ 1. มีมาตรฐานข้อมูลเศรษฐกิจ
1. องค์กรสมรรถนะสูง
ด้านความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 2. มีการจัดเทศกาลสร้างสรรค์
ด้านความคิดสร้างสรรค์
สร้างสรรค์ทสี่ นับสนุนการ
ที่มีความพร้อมในการ
ให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ
ระดับสากล
ให้กับคนไทย
วางแผนและตัดสินในเชิง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
มีแหล่งบ่มเพาะสนับสนุนการเริม่ ต้นธุรกิจ
3. ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง
นโยบาย
อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างสรรค์
มาตรการสนับสนุนต่าง ๆ
2. บูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 2. องค์กรมีการปฏิบตั ิสอดคล้อง
ความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ
4. เพิ่มโอกาสในการเติบโตของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับ
ตามแนวทางการควบคุมดูแล
ในการสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์
ธุรกิจสร้างสรรค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินการขององค์การ
3. กรอบแนวทางการพัฒนา
มหาชนและกฎระเบียบที่
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย
เกี่ยวข้อง
ที่ชัดเจน
ส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิม่ 1. พัฒนาย่านและเมือง
1. ส่งเสริมการเรียนรู้
1. บริหารจัดการฐานข้อมูล
1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน
สร้างสรรค์
ด้วยกระบวนการคิดเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
2. พัฒนาประสิทธิภาพ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วยกระบวนการ 2. พัฒนามาตรฐานแบรนด์
สร้างสรรค์ให้กับเด็กและ
ประเทศ
ด้านการเงิน
คิดเชิงสร้างสรรค์
สินค้า/บริการสร้างสรรค์
เยาวชน
2. พัฒนาดัชนีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3. พัฒนาการกากับดูแลกิจการ
สนับสนุนการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อสร้าง
ของไทย
2. ส่งเสริมการสร้างค่านิยม
ของไทยและเชื่อมโยงกับ
4. พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ผู้ประกอบการรายใหม่
3. พัฒนากลไก/มาตรการ
และทักษะด้านความคิด
ดัชนีสากล
รองรับยุคดิจิทลั
บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐผ่านกลไก
สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจ สร้างสรรค์ให้กับประชาชน 3. จัดทาแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
แผนการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์รายสาขา
พัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษา วิจัย และ
4. ส่งเสริมความร่วมมือกับ
นวัตกรรมสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์
เครือข่ายธุรกิจสร้างสรรค์ทั้ง
ในและต่างประเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์
เป้าประสงค์ (Objective)
1. ผู้ประกอบการประยุกต์ใช้ความคิดและทักษะด้านความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และ
บริการ
2. มีแหล่งบ่มเพาะสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจสร้างสรรค์
รายใหม่
3. ความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในการสนับสนุนธุรกิจ
สร้างสรรค์

ผลลัพธ์ (Key Results)
มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และบริการสร้างสรรค์

ธุรกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ
ความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ
ในการสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์

การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิ ตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์
ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ รวมทั้ง
การปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน
พัฒนาองค์ความรู้ของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายหน่วยงานท้องถิ่นในด้านความคิดสร้างสรรค์
เพื่อ น าไปต่อยอดพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ชุ มชนใหม่ ๆ และสร้างมูล ค่ าเพิ่ มให้ กั บผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุมชนที่ มีอยู่ด้ว ยความคิ ด
สร้างสรรค์ สนับสนุนการเติบโตเชิงธุรกิจ สร้างความมั่นคงทางรายได้
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: มูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ชุมชนจากการพัฒนาด้วยความคิดสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วยกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
ส่ งเสริ ม การน าความคิ ด สร้ างสรรค์ ไปสร้างมู ล ค่ าเพิ่ ม ให้ แ ก่สิ น ค้ าและบริก าร หรือ ประยุก ต์ ใช้
ประโยชน์ในทางธุรกิจ ทั้งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมอื่น อันจะนาไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: มูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์และบริการของภาคอุตสาหกรรมจากการพัฒนาด้วย
ความคิดสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 1.3 สนับสนุนการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่
สนั บ สนุ น การให้ ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจให้ กับนักสร้างสรรค์ และผู้ ประกอบการรายใหม่
ผ่านกระบวนการและเครือข่าย รวมทั้งการเป็นแหล่งบ่มเพาะและให้คาปรึกษาในการประกอบธุรกิจสร้างสรรค์สาขา
ต่าง ๆ บนดิจิทัลแพลตฟอร์มและเครือข่ายของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: การเพิ่มขึ้นของธุรกิจสร้างสรรค์
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กลยุทธ์ที่ 1.4 บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐผ่านกลไกแผนการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
สร้างความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานตามนโยบายที่สอดคล้องและต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการกาหนด
มาตรการและแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตเชิงเศรษฐกิจ เกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: สศส. มีบทบาทการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานตามแผนการส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษา วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์
รวมกลุ่มและเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายสถาบันการศึกษา เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัย
รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการศึกษาเพื่อสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และกลไกสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์
เป้าประสงค์ (Objective)
1. เพิ่มพื้นที่เมืองสร้างสรรค์
2. มีการจัดเทศการสร้างสรรค์ระดับสากล

3. ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงมาตรการสนับสนุน
ต่าง ๆ
4. เพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจสร้างสรรค์

ผลลัพธ์ (Key Results)
มีจานวนเมือง ชุมชน หรือย่านสร้างสรรค์ 30 ย่าน/แห่ง
เพิ่มช่องทางการตลาดในประเทศให้แก่ผู้ประกอบการและ
เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ/นักสร้างสรรค์ ต่อยอดทาง
ธุรกิจและการส่งออกอย่างครบวงจรเป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับธุรกิจสร้างสรรค์ของไทย
ธุรกรรมจากเครือข่ายความร่วมมือ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเชิงกลไกที่สนับสนุนในการพัฒนาและขับเคลื่อนการดาเนินธุรกิจ
สร้างสรรค์ที่เหมาะสม เช่น การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนที่เหมาะสม
ต่อการสร้างนิ เวศสร้างสรรค์ เป็ นต้น และการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่จาเป็น ที่เป็นส่ วน
สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจสร้างสรรค์ เช่น ระบบการคมนาคม เทคโนโลยีก ารสื่อสาร หรือพื้นที่ทางานร่วมกัน
(Co-working space) ศูน ย์บ่ มเพาะ (Incubators) ตลอดจนความพร้อมของพื้นที่ส่วนกลางในการจัดแสดงสินค้า
และบริการ รวมถึงการอานวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารหรือศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้า หมายและทิศทางการพัฒนาผู้ประกอบการ ตลอดจนแนวโน้มของการส่งเสริมการ
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พัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) รวมถึงการพัฒนาด้านกฎหมายให้เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
การส่งเสริมการจดทะเบียน การใช้และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การขยายช่องทางการตลาด การสร้ างตรา
สินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการสร้าง
และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อและเหมาะสมต่อการพัฒนาที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นช่องทางหนึ่งในการ
อานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาย่านและเมืองสร้างสรรค์
พั ฒ นาย่ า นและเมื อ งสร้ า งสรรค์ ให้ เกิ ด ขึ้ น อย่ า งเป็ น รูป ธรรม โดยการก าหนดพื้ น ที่ ต้ น แบบที่
เอื้ออานวยต่อการพัฒนา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและธุรกิจในพื้นที่ นาไปสู่การสร้างบรรยากาศสร้างสรรค์
ที่เอื้อต่อการเข้ามาลงทุนหรือการท่องเที่ยว รวมถึงการส่งเสริมให้พื้นที่อื่น ๆ นาแนวทางการพัฒ นาย่านและเมือง
สร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: เกิดย่านและเมืองสร้างสรรค์ที่มีบรรยากาศสร้างสรรค์เอื้อให้ชุมชน ธุรกิจเข้ามา
มีส่วนร่วมในพื้นที่เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนามาตรฐานแบรนด์สินค้า/บริการสร้างสรรค์ของไทย
สร้างมาตรฐานและข้อกาหนดเพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับสินค้าและบริการสร้างสรรค์ของไทย
(Creative Thailand) เพื่ อ ส่ งเสริ ม และประชาสั ม พั น ธ์แ บรนด์ สิ น ค้ าและบริก ารสร้างสรรค์ ข องไทย (Thailand
Brand) ให้เกิดการรับรู้และยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง : สิน ค้าและบริการสร้างสรรค์ของไทยมีความโดดเด่นและได้รับความเชื่อมั่น
ระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนากลไก/มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์
ส่ งเสริ มให้ ผู้ ป ระกอบการธุรกิ จสร้างสรรค์ส ามารถเข้าถึงสิ ท ธิในมาตรการต่าง ๆ ของไทยและ
ต่างประเทศที่สนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์ เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษี และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุน
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้นจากมาตรการ
สนับสนุนต่าง ๆ
กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ
ผลักดันให้เกิดการสร้างความร่วมมือและประสานงานของภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจสร้างสรรค์ของไทย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการยกระดับความคิดและทักษะสร้างสรรค์ให้กับคนไทย
เป้าประสงค์ (Objective)
ผลลัพธ์ (Key Results)
1. พัฒนาความคิดและทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ คนไทยมีค่านิยมในการคิดสร้างสรรค์และให้คุณค่ากับ
ให้กับคนไทย
การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์
การพั ฒ นายกระดั บ ศั ก ยภาพของคนไทย ทั้ ง ในด้ า นองค์ ค วามรู้ แ ละความคิ ด เพื่ อ สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจสร้ างสรรค์ อีกทั้งจะต้องสร้างเสริมแรงจูงใจให้มีพลังขับเคลื่อนในการทางานจากแรงจูงใจ
ภายในมีความสุขความภาคภูมิใจในงานที่ทา และส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์เพื่อยกระดับความสามารถในการ
ผลิตสินค้าและบริการที่โดดเด่นสอดคล้องกลมกลืนกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและความต้องการของ
ผู้บริโภคในตลาดยุคใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชน
เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมผ่านกิจกรรมที่เอื้ออานวยให้เกิดแรงกระตุ้นจินตนาการ
ด้านความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งปลู กฝั งให้ มีกระบวนทัศน์ในการดารงชีพบนพื้ นฐานของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ผลลั พ ธ์ ที่ ค าดหวั ง : เด็ ก และเยาวชนมี ค่ านิ ย มและทั ก ษะด้ านกระบวนการคิ ด เชิ งสร้ างสรรค์
สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพให้กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการสร้างค่านิยมและทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ให้กับประชาชน
ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชน ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อ
และช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรและกาลังแรงงานของประเทศสามารถประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจและเพิ่มคุณค่าด้านสังคม
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ในการ
ทางานและชีวิตประจาวัน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ของไทย
เป้าประสงค์ (Objective)
1. มีมาตรฐานข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่
สนับสนุนการวางแผนและตัดสินในเชิงนโยบาย
2. บูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. กรอบแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ของไทยที่ชัดเจน

ผลลัพธ์ (Key Results)
มีระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาพรวมและ
รายอุตสาหกรรมที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูล
เพื่อการบริหารจัดการและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์
มีดัชนีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยที่สามารถบ่งชี้ระดับ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นสากล สามารถใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของประเทศ
มีแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา

การรวบรวมและการจั ด ท าฐานข้ อมู ล เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ เพื่ อ น ามาเป็ น ข้อ มู ล ส าคั ญ ในการ
วิเคราะห์ แ ละพั ฒ นาแนวทางในการดาเนิ น นโยบายและทิ ศทางในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จสร้างสรรค์ในอนาคตที่
เหมาะสม ตลอดจนการพัฒ นาที่ตรงต่อสถานการณ์ ของผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมิน
สถานการณ์และแนวโน้มในการพัฒนาและต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในกลุ่มต่าง ๆ โดยอาศัยความร่วมมือใน
การจัดเก็บข้อมูลและการบูรณาการระบบฐานข้อมูลเชิงสถิติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างระบบการ
จัดเก็บข้อมูล เพื่อรองรับการนาเข้าองค์ความรู้ ทักษะหรือความเชี่ยวชาญจากผู้เชี่ยวชาญและบุคคลภายนอกที่มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหลัง เพื่อให้เกิดเป็นศูนย์กลางของข้อมูล ที่พร้อม
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และทุกคนสามารถเข้าถึง เพื่อนาไปต่อยอดและสร้ างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ
ตลอดจนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยความคิดสร้างสรรค์ต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 4.1 บริหารจัดการฐานข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ
ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้ภาคธุ รกิจ โดยพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับ องค์ความรู้ สถิติ ผลการวิจัยและพัฒ นา ทรัพย์ สินทางปัญญา การตลาดและนวัตกรรม
ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นต่อการวางแผนธุรกิจ ตลอดจนต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและบริการของวิสาหกิจประเภทต่าง ๆ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: มีระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศที่เพียงพอต่อการนาไปใช้
ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรมและประเทศ
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กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาดัชนีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยและเชื่อมโยงกับดัชนีสากล
จัดทาดัชนีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย เพื่อการจัดอันดั บและวัดขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านความคิดสร้างสรรค์ในระดับสากล
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: มีดัชนีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เป็นตัวบ่งชี้ระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ
และสามารถเชื่อมโยงกับดัชนีสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดทาแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา
การจัดทาแผนพัฒนาอุตสากรรมสร้างสรรค์รายสาขา เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา
ผลลั พ ธ์ ที่ ค าดหวั ง : มี ฐ านข้ อ มู ล อุ ต สาหกรรมสร้า งสรรค์ ร ายสาขาเพื่ อ น ามาใช้ ในการจั ด ท า
แผนพัฒนาฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาศักยภาพสู่องค์กรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เป้าประสงค์ (Objective)
ผลลัพธ์ (Key Results)
1. องค์กรสมรรถนะสูงที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อน องค์กรมีศักยภาพ ทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล
เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ
การให้บริการ การดาเนินงาน การบริหารด้านการเงิน
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน ที่สอดคล้อง
กับการเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของประเทศ และพร้อมรองรับกับยุคดิจิทัล
2. องค์กรมีการปฏิบัติสอดคล้องตามแนวทางการ
องค์กรมีแนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการที่ดี และ
ควบคุมดูแลการดาเนินการขององค์การมหาชนและ สามารถนาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี
กฎระเบียบที่เกีย่ วข้อง
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การพัฒ นายกระดับ ศักยภาพองค์ กร สศส. ในด้านต่าง ๆ ได้ แก่ ด้านการให้ บริการ สมรรถนะ
บุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนระบบการบริหารจัดการและกากับดูแลต่างๆ เพื่อให้บุคลากรมีความ
พร้อมต่อบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามแผนการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งสร้างความ
เป็ น มืออาชีพในการบริห ารจัดการองค์กรให้ เป็น ต้นแบบขององค์กรสร้างสรรค์ของประเทศ ซึ่งประกอบด้ว ย 4
กลยุทธ์ ดังนี้
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กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
พัฒ นาการให้ บ ริการที่สามารถดาเนินการได้ภ ายในระยะเวลาที่กาหนด และสร้างความเชื่อมั่น
ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง และความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้ มีส่ วนได้
ส่วนเสียที่มีความแตกต่างและหลากหลาย
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: การให้บริการมีคุณภาพสามารถตอบสนองความคาดหวัง และความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงิน
พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การด้ านการเงิน ให้ เหมาะสม การใช้ ป ระโยชน์ จากสิ น ทรัพ ย์อ ย่ างคุ้ ม ค่ า
และการควบคุมค่าใช้จ่ายดาเนินการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: การดาเนินงานมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาการกากับดูแลกิจการ
มุ่งให้องค์กรมีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดาเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่องสอดคล้อง
กับแนวทางการจัดระดับการกากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: มีแนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการที่ดี และสามารถนาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล
การปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 5.4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงรองรับยุคดิจิทัล
พัฒนาบุคลากร กระบวนการทางาน และระบบงานต่าง ๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด (HPO) เพื่อรองรับยุคดิจิทัล (Digitalization)
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: ผลการดาเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการดาเนินงานขององค์กรในด้านต่าง ๆ
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานของ สศส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 26
งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า / ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวมทั้งสิ้น
ล้านบาท 280.8365
435.0000
465.0000
1. ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์นา
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปพัฒนาธุรกิจ
เพื่อยกะรดับความสามารถในการแข่งขันของ
สินค้าและบริการสู่สากล
1) จานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา
คน
6,000
6,000
6,500
ศัยกภาพและนาความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ
2) จานวนแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทั้ง
แห่ง
5
5
5
ในเชิงกายภาพและดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เพิ่มขึ้น
3) จานวนผู้ใช้บริการแหล่งบ่มเพาะธุรกิจ
คน
200,000
200,000
200,000
สร้างสรรค์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
4) จานวนฐานข้อมูลอุตสาหกรรม
สาขา
3
4
3
สร้างสรรค์*
5) จานวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริม/พัฒนาให้ แห่ง
15
7
8
เป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
(ปีเริ่มต้น)
(ผลสะสม 22)
(ผลสะสม 30)
6) จานวนผู้ประกอบการ SME ธุรกิจ
ร้อยละ
26
26
26
สร้างสรรค์ วิสาหกิจเริ่มต้นและ
ผู้ประกอบการใหม่ มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ภายหลังได้รับการพัฒนาศักยภาพและนา
ความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ
7) ผู้ได้รับบริการที่ได้รับประโยชน์และความ ร้อยละ
80
80
80
พึงพอใจจากแหล่งบ่มเพาะธุรกิจ
สร้างสรรค์ทั้งเชิงพื้นที่และดิจิทัล
แพลตฟอร์ม
* ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 15 สาขา ประกอบด้วย 1) งานฝีมอื และหัตถกรรม 2) ศิลปะการแสดง 3) ทัศนศิลป์ 4) ภาพยนตร์และวิดที ัศน์ 5) การพิมพ์ 6) การ
กระจายเสียง 7) ดนตรี 8) การออกแบบ 9) แฟชั่น 10) สถาปัตยกรรม 11) การโฆษณา 12) ซอฟต์แวร์ 13) อาหารไทย 14) การแพทย์แผนไทย และ 15) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
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3.6

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ และการติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2563 – 2565 เพื่อประเมินด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าประสงค์และเป้าหมายการ
ดาเนินงานตามแผน รวมทั้งตอบสนองต่อนโยบายและวิสัยทัศน์ ได้กาหนดแนวทางการติดตามประเมินผล ไว้ดังนี้
1) จัดทาแผนปฏิบัติการ ปี 2563 - 2565 และนามาใช้มาเป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการระยะ 1 ปี
โดยนาเสนอคณะกรรมการสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2) ติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รายไตรมาส โดยรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานผ่านระบบ
สานักงานอิเล็กทรอนิกส์ และสรุปผลการดาเนินงานนาเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ
3) สรุปผลการดาเนินงาน ณ สิ้น ปีงบประมาณ เพื่อนาข้อมูลมาประกอบการพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติ
การในปีงบประมาณต่อไป
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3.7

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/ผลลัพธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 พัฒนา
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการและ
ธุรกิจสร้างสรรค์

เป้าประสงค์ที่ 1
ผู้ประกอบการ
ประยุกต์ใช้ความคิด
และทักษะด้าน
ความคิดสร้างสรรค์
ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลิตภัณฑ์และ
บริการ
ผลลัพธ์: มูลค่าเพิ่ม
ของผลิตภัณฑ์และ
บริการสร้างสรรค์

กรอบแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 (ประมาณการ)

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 1.1
ส่งเสริมการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์
เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

โครงการ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ
(บูรณาการ SME)
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการชุมชน
(Community-Based) เชิงสร้างสรรค์ส่วนภูมิภาค
(เชียงใหม่,ขอนแก่น)
- กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ส่วนภูมิภาค (Community-Based)
2. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ
(บูรณาการ SME)
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจรายย่อยในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์สู่สากล
3. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ
(บูรณาการ SME)
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูผ้ ลิตงานฝีมือและงาน
หัตถกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Grand Master)

หน่วย: ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ/
หน่วยงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ที่รับผิดชอบ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
5.0000 10.0000 10.0000 - สานักส่งเสริม
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
เชียงใหม่
- สานักส่งเสริม
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
ขอนแก่น
50.0000 50.0000 - สานักพัฒนา
ธุรกิจและ
นวัตกรรม
-

20.0000 20.0000 - สานักพัฒนา
อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์
- สานักพัฒนา
ธุรกิจและ
นวัตกรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/ผลลัพธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 พัฒนา
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการและ
ธุรกิจสร้างสรรค์

เป้าประสงค์ที่ 1
ผู้ประกอบการ
ประยุกต์ใช้ความคิด
และทักษะด้าน
ความคิดสร้างสรรค์
ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลิตภัณฑ์และ
บริการ
ผลลัพธ์: มูลค่าเพิ่ม
ของผลิตภัณฑ์และ
บริการสร้างสรรค์

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 1.1
ส่งเสริมการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์
เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการด้วย
กระบวนการคิดเชิง
สร้างสรรค์

งบประมาณ/
ระยะเวลาดาเนินการ
โครงการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
4. โครงการพัฒนาหัตถกรรมชุมชนสู่นวัตกรรมระบบขนส่ง
2.0000 2.0000
สาธารณะ (บูรณาการ EEC)

-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
- สานักพัฒนา
ธุรกิจและ
นวัตกรรม
- สานักพัฒนา
องค์ความรู้
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
- สานักพัฒนา
ธุรกิจและ
นวัตกรรม

5. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ:
วิสาหกิจขนาดย่อม กิจกรรมสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่
ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ (บูรณาการ SME)

30.5000

6. โครงการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยสู่การเป็น
ผู้ประกอบการมืออาชีพ (บูรณาการ SME)
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการเพื่อการ
ปรับตัวทางธุรกิจด้วยกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
(Micro Business Transformation)
7. โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่
(บูรณาการ SME)
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดย่อมสู่
ธุรกิจสมัยใหม่ในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

-

40.0000 40.0000 - สานักพัฒนา
ธุรกิจและ
นวัตกรรม

-

50.0000 50.0000 - สานักพัฒนา
ธุรกิจและ
นวัตกรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/ผลลัพธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 พัฒนา
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการและ
ธุรกิจสร้างสรรค์

กลยุทธ์

เป้าประสงค์ที่ 1
ผู้ประกอบการ
ประยุกต์ใช้ความคิด
และทักษะด้าน
ความคิดสร้างสรรค์
ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลิตภัณฑ์และ
บริการ
ผลลัพธ์: มูลค่าเพิม่
ของผลิตภัณฑ์และ
บริการสร้างสรรค์

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการด้วย
กระบวนการคิดเชิง
สร้างสรรค์

เป้าประสงค์ที่ 2
มีแหล่งบ่มเพาะ
สนับสนุนการเริ่มต้น
ธุรกิจสร้างสรรค์ราย
ใหม่
ผลลัพธ์: ธุรกิจ

กลยุทธ์ที่ 1.3
สนับสนุนการพัฒนา
ความรู้และทักษะเพื่อ
สร้างผูป้ ระกอบการ
รายใหม่

โครงการ
8. โครงการสร้างความเข้มแข็งของอัตลักษณ์สินค้าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสู่สากล (บูรณาการภาค)

9. โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น
(บูรณาการ SME)
- กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงออกแบบ
ธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการรายใหม่ (Business
Design Thinking for New Entrepreneurs)
10.โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากร
สร้างสรรค์รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (บูรณาการ EEC)
11.โครงการสร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์สู่
สถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาค
(เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก - Eastern
Economic Corridor Development: EEC)

งบประมาณ/
หน่วยงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ที่รับผิดชอบ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
75.0000 75.0000 - สานักส่งเสริม
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
ขอนแก่น
12.0000 12.0000 - สานักพัฒนา
ธุรกิจและ
นวัตกรรม

-

12.1000 12.1000 - สานักพัฒนา
ธุรกิจและ
นวัตกรรม
9.3493
- สานักพัฒนา
องค์ความรู้
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

สร้างสรรค์ที่มี
ศักยภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/ผลลัพธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 พัฒนา
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการและ
ธุรกิจสร้างสรรค์

เป้าประสงค์ที่ 2
มีแหล่งบ่มเพาะ
สนับสนุนการเริ่มต้น
ธุรกิจสร้างสรรค์ราย
ใหม่
ผลลัพธ์: ธุรกิจ

กลยุทธ์

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1.3
สนับสนุนการพัฒนา
ความรู้และทักษะเพื่อ
สร้างผูป้ ระกอบการ
รายใหม่

12.โครงการสร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ กรุงเทพฯ

13.โครงการสร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ส่วน
ภูมิภาค (miniTCDC)

สร้างสรรค์ที่มี
ศักยภาพ
14.โครงการพัฒนาศูนย์กลางการรวบรวมและกระจาย
องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทุนทาง
ความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ประชาชน
(กรุงเทพฯ และ miniTCDC)
15.โครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขา
สงขลา

16.โครงการสร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งบประมาณ/
ระยะเวลาดาเนินการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
5.0000
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- สานักพัฒนา
องค์ความรู้
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
3.0000
- สานักพัฒนา
องค์ความรู้
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
7.1819 50.5000 50.5000 - สานักพัฒนา
องค์ความรู้
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
90.0000
- สานักพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
- สานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์
13.75000 13.75000 - สานักส่งเสริม
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
ขอนแก่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/ผลลัพธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 พัฒนา
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการและ
ธุรกิจสร้างสรรค์

เป้าประสงค์ที่ 2
มีแหล่งบ่มเพาะ
สนับสนุนการเริ่มต้น
ธุรกิจสร้างสรรค์ราย
ใหม่
ผลลัพธ์: ธุรกิจ

กลยุทธ์

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1.3
สนับสนุนการพัฒนา
ความรู้และทักษะเพื่อ
สร้างผูป้ ระกอบการ
รายใหม่

17.โครงการสร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์สู่ภูมิภาค
(ภาคเหนือ)

กลยุทธ์ที่ 1.4 บูรณา
การกับหน่วยงาน
ภาครัฐผ่านกลไก
แผนการส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

18.โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นและพัฒนาศักยภาพธุรกิจ
สร้างสรรค์ของประเทศ

งบประมาณ/
หน่วยงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ที่รับผิดชอบ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
5.0000 5.0000 - สานักส่งเสริม
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
เชียงใหม่

สร้างสรรค์ที่มี
ศักยภาพ
เป้าประสงค์ที่ 3
ความร่วมมือของภาค
ส่วน
ต่าง ๆ ในการ
สนับสนุนธุรกิจ
สร้างสรรค์
ผลลัพธ์: ความร่วมมือ
ของภาคส่วนต่างๆ ใน
การสนับสนุนธุรกิจ
สร้างสรรค์

2.0000

19.โครงการสัมมนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ
(International Creative Economy Summit)

-

20.โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ

-

-

-

- สานักนโยบาย
และ
ยุทธศาสตร์
11.2500 11.2500 - สานักนโยบาย
และ
ยุทธศาสตร์
7.5000 7.5000 - สานักนโยบาย
และ
ยุทธศาสตร์
- สานักพัฒนา
อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/ผลลัพธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 พัฒนา
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการและ
ธุรกิจสร้างสรรค์

เป้าประสงค์ที่ 3
ความร่วมมือของภาค
ส่วนต่าง ๆ ในการ
สนับสนุนธุรกิจ
สร้างสรรค์
ผลลัพธ์: ความร่วมมือ
ของภาคส่วนต่างๆ ใน
การสนับสนุนธุรกิจ
สร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ที่ 1 เพิ่ม
พื้นที่เมืองสร้างสรรค์
ที่ 2 พัฒนาพื้นที่
ผลลัพธ์: มีจานวน
สร้างสรรค์และ
เมือง ชุมชน หรือย่าน
กลไกสนับสนุน
สร้างสรรค์ 30 ย่าน/
ธุรกิจสร้างสรรค์
แห่ง (ภายในปี 2565)

กลยุทธ์

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนา
เครือข่ายสถาบัน
การศึกษา วิจัย และ
นวัตกรรมสนับสนุน
ธุรกิจสร้างสรรค์

21.งานดาเนินความร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา
ในส่วนภูมิภาค (miniTCDC) โดยใช้งบประมาณภายใต้
โครงการสร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ส่วน
ภูมิภาค (miniTCDC)

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนา
ย่านและเมือง
สร้างสรรค์

22.โครงการเพิ่มพื้นที่เมืองสร้างสรรค์

23.โครงการพัฒนาและส่งเสริมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative District)

24.โครงการพัฒนาทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์
ตราสัญลักษณ์ (Storytelling to Branding)

งบประมาณ/
ระยะเวลาดาเนินการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
-

32.0000

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
- สานักพัฒนา
องค์ความรู้
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

-

- สานักพัฒนา
พื้นที่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
19.9124 120.0000 120.0000 - สานักพัฒนา
พื้นที่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
5.0000
- สานักพัฒนา
พื้นที่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/ผลลัพธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2 พัฒนาพื้นที่
สร้างสรรค์และ
กลไกสนับสนุน
ธุรกิจสร้างสรรค์

กลยุทธ์

เป้าประสงค์ที่ 1 เพิ่ม กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนา
พื้นที่เมืองสร้างสรรค์ ย่านและเมือง
ผลลัพธ์: มีจานวน
สร้างสรรค์
เมือง ชุมชน หรือย่าน
สร้างสรรค์ 30 ย่าน/
แห่ง (ภายในปี 2565)

โครงการ
25.โครงการย่านสร้างสรรค์ต้นแบบ

26.โครงการพัฒนาส่งเสริมสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์
เพื่อต่อยอดบริการท่องเที่ยว (บูรณาการท่องเที่ยว)
27.โครงการพัฒนาขับเคลื่อนและขยายผลภายใต้เครือข่าย
เมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก สาขาออกแบบ

เป้าประสงค์ที่ 2 มี
การจัดเทศกาล
สร้างสรรค์ระดับ
สากล
ผลลัพธ์: เพิ่มช่องทาง
การตลาดในประเทศ
ให้แก่ผู้ประกอบการ
และเปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการ/นัก
สร้างสรรค์ ต่อยอด
ทางธุรกิจและการ
ส่งออกอย่างครบ
วงจรเป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนา
มาตรฐานแบรนด์
สินค้า/บริการ
สร้างสรรค์ของไทย

28.โครงการมหกรรมงานยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ไทย

งบประมาณ/
หน่วยงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ที่รับผิดชอบ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
90.0000 90.0000 - สานักพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
40.0000 40.0000 - สานักพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
26.2500 26.2500 - สานักพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
9.0000
- สานักพัฒนา
อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/ผลลัพธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2 พัฒนาพื้นที่
สร้างสรรค์และ
กลไกสนับสนุน
ธุรกิจสร้างสรรค์

เป้าประสงค์ที่ 2 มี
การจัดเทศกาล
สร้างสรรค์ระดับ
สากล
ผลลัพธ์: เพิ่มช่องทาง
การตลาดในประเทศ
ให้แก่ผู้ประกอบการ
และเปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการ/นัก
สร้างสรรค์ ต่อยอด
ทางธุรกิจและการ
ส่งออกอย่างครบ
วงจรเป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนา
มาตรฐานแบรนด์
สินค้า/บริการ
สร้างสรรค์ของไทย

29.โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ
บริการกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพสูง
(กิจกรรมเทศกาลความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจ
สร้างสรรค์ภาคเหนือตอนบน)
30.โครงการสร้างแบรนด์เมืองสร้างสรรค์ประเทศไทย
(Thailand Creative City Branding by CEA)
(บูรณาการการท่องเที่ยว)
31.โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทย (Branding
Thailand) ผ่านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

32.โครงการ Creative Thailand Expo
(มหกรรมงานยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ไทย)
33.โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและศักยภาพธุรกิจสร้างสรรค์
ในเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือ
- กิจกรรมเทศกาลความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจ
สร้างสรรค์ภาคเหนือตอนบน

งบประมาณ/
ระยะเวลาดาเนินการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
8.0495
-

-

-

-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
- สานักพัฒนา
อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์

150.0000 150.0000 - สานักพัฒนา
อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์
25.0000 25.0000 - สานักพัฒนา
อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์
- สานักสื่อสาร
และการตลาด
75.0000 75.0000 - สานักพัฒนา
อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์
75.0000 75.0000 - สานักพัฒนา
อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2 พัฒนาพื้นที่
สร้างสรรค์และ
กลไกสนับสนุน
ธุรกิจสร้างสรรค์

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 ส่งเสริมการ
ยกระดับความคิด
และทักษะ
สร้างสรรค์ให้กับคน
ไทย

กลยุทธ์

โครงการ

เป้าประสงค์ที่ 3
ผู้ประกอบการ
สามารถเข้าถึง
มาตรการสนับสนุน
ต่าง ๆ
ผลลัพธ์: เพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจให้กับธุรกิจ
สร้างสรรค์ของไทย
เป้าประสงค์ที่ 4 เพิ่ม
โอกาสในการเติบโต
ของธุรกิจสร้างสรรค์
ผลลัพธ์: ธุรกรรมจาก
เครือข่ายความ
ร่วมมือ

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนา
กลไก/มาตรการ
สนับสนุน
ผู้ประกอบการธุรกิจ
สร้างสรรค์

34.งานศึกษาเพื่อพัฒนากลไก/มาตรการสนับสนุน
ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ โดยใช้งบประมาณจาก
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศักยภาพ
อุตสาหกรรมการสร้างสรรค์และธุรกิจสร้างสรรค์
35.โครงการยกระดับและส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรม
การสร้างสรรค์เนื้อหาไทย (Digital Content)

กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริม
ความร่วมมือกับ
เครือข่ายธุรกิจ
สร้างสรรค์ทั้งในและ
ต่างประเทศ

36.งานด้านความร่วมมือกับเครือข่ายธุรกิจสร้างสรรค์ โดย
ใช้งบประมาณจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
ศักยภาพอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์และธุรกิจ
สร้างสรรค์

เป้าประสงค์ที่ 1
พัฒนาความคิดและ
ทักษะด้านความคิด
สร้างสรรค์ให้กับคน
ไทย
ผลลัพธ์: คนไทยมี
ค่านิยมในการคิด
สร้างสรรค์และให้
คุณค่ากับการ
ประยุกต์ใช้ความคิด
สร้างสรรค์

กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วย
กระบวนการคิดเชิง
สร้างสรรค์ให้กับเด็ก
และเยาวชน

37.โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบ
ธุรกิจ (บูรณาการ SME)
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน/นักศึกษาสู่การ
เป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่
- กิจกรรมการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ด้วยทักษะการคิดเชิงออกแบบและการะประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี

งบประมาณ/
ระยะเวลาดาเนินการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
- สานักพัฒนา
อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์

-

40.0000 40.0000 - สานักพัฒนา
อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์
- สานักพัฒนา
อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์
- สานักพัฒนา
ธุรกิจและ
นวัตกรรม
3.0000 24.0000 24.0000 - สานักพัฒนา
ธุรกิจและ
นวัตกรรม
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กลยุทธ์

โครงการ

เป้าประสงค์ที่ 1
พัฒนาความคิดและ
ทักษะด้านความคิด
สร้างสรรค์ให้กับคน
ไทย
ผลลัพธ์: คนไทยมี
ค่านิยมในการคิด
สร้างสรรค์และให้
คุณค่ากับการ
ประยุกต์ใช้ความคิด
สร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ที่ 1 มี
ที่ 4 พัฒนาข้อมูล มาตรฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการ เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ที่สนับสนุนการ
ยกระดับ
วางแผนและตัดสินใน
อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ของไทย เชิงนโยบาย
ผลลัพธ์: มีระบบ
ฐานข้อมูลเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ภาพรวม
และรายอุตสาหกรรม
ที่ทุกภาคส่วนสามารถ
เข้าถึงข้อมูล เพื่อการ
บริหารจัดการและต่อ
ยอดความคิด
สร้างสรรค์

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริม
การสร้างค่านิยมและ
ทักษะด้านความคิด
สร้างสรรค์ให้กับ
ประชาชน

38.โครงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจหลักการ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และส่งเสริมเผยแพร่ศักยภาพ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่สาธารณชน

กลยุทธ์ที่ 4.1 บริหาร
จัดการฐานข้อมูล
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของประเทศ

39.โครงการยกระดับข้อมูลเพื่อ SME (บูรณาการ SME)
- กิจกรรมฐานข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 ส่งเสริมการ
ยกระดับความคิด
และทักษะ
สร้างสรรค์ให้กับคน
ไทย

งบประมาณ/
หน่วยงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ที่รับผิดชอบ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
46.0000 46.0000 - สานักสือ่ สาร
และการตลาด

13.0000

-

-

- สานักพัฒนา
องค์ความรู้
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
- สานักพัฒนา
ธุรกิจและ
นวัตกรรม
- สานักพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
- สานักสื่อสาร
และการตลาด
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4 พัฒนาข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
ยกระดับ
อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ของไทย

เป้าประสงค์ที่ 1 มี
มาตรฐานข้อมูล
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่
สนับสนุนการวางแผน
และตัดสินในเชิง
นโยบาย
ผลลัพธ์: มีระบบ
ฐานข้อมูลเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ภาพรวม
และรายอุตสาหกรรมที่
ทุกภาคส่วนสามารถ
เข้าถึงข้อมูล เพื่อการ
บริหารจัดการและต่อ
ยอดความคิด
สร้างสรรค์
เป้าประสงค์ที่ 2 บูรณา
การเชื่อมโยงฐานข้อมูล
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ผลลัพธ์: มีดัชนี
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของไทยที่สา
มารถบ่งชี้ระดับ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
และเป็นสากล สามารถ
ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของประเทศ

กลยุทธ์

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 4.1 บริหาร
จัดการฐานข้อมูล
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของประเทศ

40.โครงการพัฒนาระบบการให้ข้อมูลและบริการความ
ช่วยเหลือแก่ SME (บูรณาการ SME)
- กิจกรรมฐานข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนา
ดัชนีเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของไทย
และเชื่อมโยงกับดัชนี
สากล

41.โครงการจัดทาดัชนีชี้วัดความสาเร็จด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ
- ปีงบประมาณ 2563 ใช้งบประมาณจาก โครงการ
ยกระดับข้อมูลเพื่อ SME (บูรณาการ SME)
กิจกรรมฐานข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์

งบประมาณ/
หน่วยงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ที่รับผิดชอบ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
16.0000 16.0000 - สานักพัฒนา
องค์ความรู้
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
- สานักพัฒนา
ธุรกิจและ
นวัตกรรม
- สานักพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
- สานักสื่อสาร
และการตลาด
7.5000 7.5000 - สานักนโยบาย
และ
ยุทธศาสตร์
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4 พัฒนาข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
ยกระดับ
อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ของไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 พัฒนา
ศักยภาพสู่องค์กร
หลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

เป้าประสงค์ที่ 3
กรอบแนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ของไทยที่
ชัดเจน
ผลลัพธ์: มี
แผนพัฒนา
อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์รายสาขา

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดทา
แผนพัฒนา
อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์รายสาขา

เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนา
องค์กรสมรรถนะสูงที่ คุณภาพการให้บริการ
มีความพร้อมในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์: องค์กรมี
ศักยภาพ ทั้งในด้าน
ทรัพยากรบุคคล การ
ให้บริการ การดาเนิน
งาน การบริหารด้าน
การเงิน และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุน ที่สอดคล้อง
กับการเป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของประเทศ และพร้อม
รองรับกับยุคดิจิทัล

โครงการ
42.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
รายสาขา (ปี 2563 จัดทา 1 กลุม่ มี 3 สาขาย่อย ได้แก่
ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ทัศนศิลป์ (Visual
Arts) และดนตรี (Music)
43.โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
44.โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายและพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา
45.โครงการบริหารและเพิ่มขีดความสามารถเชิงระบบ
งานบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ/
ระยะเวลาดาเนินการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
3.8000
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
- สานักพัฒนา
อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์

-

15.0000 15.0000 - สานักพัฒนา
อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์
10.0000 10.0000 - สานักพัฒนา
อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์
1.0000 4.5000 4.5000 - สานักบริหาร
และพัฒนา
องค์กร
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 พัฒนา
ศักยภาพสู่องค์กร
หลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

เป้าประสงค์ที่ 1
องค์กรสมรรถนะสูงที่
มีความพร้อมในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์: องค์กรมี
ศักยภาพ ทั้งในด้าน
ทรัพยากรบุคคล การ
ให้บริการ การดาเนิน
งาน การบริหารด้าน
การเงิน และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุน ที่สอดคล้อง
กับการเป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของประเทศ และพร้อม
รองรับกับยุคดิจิทัล

กลยุทธ์

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนา
คุณภาพการให้บริการ

46.โครงการสนับสนุนงานบริการและการบริหารจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรทางกายภาพ

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนา
ประสิทธิภาพด้าน
การเงิน

47.งานด้านการประสิทธิภาพด้านการเงิน โดยใช้งบ
ดาเนินงาน

งบประมาณ/
หน่วยงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ที่รับผิดชอบ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
35.0000 35.0000 - ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- สานักบริหาร
และพัฒนา
องค์กร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/ผลลัพธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 พัฒนา
ศักยภาพสู่องค์กร
หลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

เป้าประสงค์ที่ 2
องค์กรมีการปฏิบัติ
สอดคล้องตามแนว
ทางการควบคุมดูแล
การดาเนินการของ
องค์การมหาชนและ
กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
ผลลัพธ์: องค์กรมี
แนวปฏิบัติในการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
และสามารถนาไป
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล
การปฏิบัติงานทีด่ ีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5.3
พัฒนาการกากับดูแล
กิจการ
กลยุทธ์ที่ 5.4 พัฒนา
สู่องค์กรสมรรถนะสูง
รองรับยุคดิจิทัล

งบประมาณ/
หน่วยงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ที่รับผิดชอบ
โครงการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
48.โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของ
2.0000 3.7500 3.7500 - สานักนโยบาย
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
และ
ยุทธศาสตร์
49.งานด้านการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
- สานักบริหาร
โดยใช้งบดาเนินงาน
และพัฒนา
องค์กร
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