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เกี่่�ยวกี่ับ CEA

	 ในการขัับเคล่ื่�อนเศรษฐกจิสร้างสรรค์	CEA	มีีบทบาทสำาคัญในการเป็็นหน่วยงานกลื่าง
ในการป็ระสานความีรว่มีม่ีอระหว่างภาครฐัแลื่ะภาคเอกชน	เพ่ื่�อ	นำาไป็ส่ก่ารผลื่กัดัันให้เกิดั
นโยบายดัา้นต่่าง	ๆ 	ที�เอ่�อต่่อการพื่ฒันาเศรษฐกจิสร้างสรรค	์อาท	ิการพื่ฒันาย่านสร้างสรรค์	
การจัดัทำาฐานข้ัอม่ีลื่แลื่ะงานวิจัย	ต่ลื่อดัจนการร่วมีจัดัทำาโครงการต่่าง	ๆ 	ขัองภาครัฐ	CEA	
ยังเป็็นหน่วยงานที�ส่งเสริมีให้อุต่สาหกรรมีสร้างสรรค์เกิดัแลื่ะเติ่บโต่ด้ัวยการจัดัหาทรัพื่ยากร
ความีร้่แลื่ะโอกาสในการพัื่ฒนานักสร้างสรรค์ทั�งในส่วนกลื่างแลื่ะภ่มิีภาค	พื่ร้อมีกับการ 
กระตุ้่นให้เกิดัการทำางานร่วมีกันระหว่างอุต่สาหกรรมีสร้างสรรค์แลื่ะภาคการผลิื่ต่จริง	 เพ่ื่�อ
นำาไป็ส่่การพัื่ฒนาสินค้าแลื่ะบริการในระดัับสากลื่
	 นอกจากนี�	 CEA	 ยังส่งเสริมีให้เกิดัความีร้่ความีเข้ัาใจถึึงความีสำาคัญขัองความีคิดั
สร้างสรรค์ในกลุ่ื่มีป็ระชาชนทั�วไป็	เพ่ื่�อกระตุ้่นให้เกิดัการสนับสนุนแลื่ะนำาไป็ส่่การบริโภคแลื่ะ
การลื่งทุนด้ัานความีคิดัสร้างสรรค์ต่่อไป็
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คณะผู้้�จััดทำำ�
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สารบัญ

ดัชนี่ช่�วัดด��นี
คว�มคิดสร้��งสร้ร้ค์
(Creativity Index)

12 16 20 28

Global 
Creativity
Index (GCI)

Creative
Productivity
Index (CPI)

Global
Innovation
Index (GII)
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Creative City 
Index (CCI)
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Hong Kong
Creativity Index 
(HKCI)

สรุ้ปกี่�ร้เปร้ียบเทำ่ยบ
ดัชนี่ช่�วัดด��นีคว�ม
คิดสร้��งสร้ร้ค์

แนีวทำ�งกี่�ร้จััดทำำ�
ดัชนี่ช่�วัดด��นี
คว�มคิดสร้��งสร้ร้ค์
ของปร้ะเทำศไทำย
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	 เรามีกัจะสงสยัแลื่ะตั่�งคำาถึามีวา่	“ความีคดิัสรา้งสรรค”์	นั�น	จับต้่องได้ัหร่อไม่ี	ในทางหนึ�ง
ความีคิดัสร้างสรรค์	 ค่อ	 จินต่นาการ	ความีหลื่งใหลื่	 ที�แสดังผ่านชิ�นงานไม่ีว่าจะเป็็น	คำาพ่ื่ดั	
ท่าทาง	 ตั่วโน๊ต่	 หร่อ	 ผ่นผ้าใบ	 ซึึ่�งชิ�นงานเหล่ื่านั�นได้ัจรรโลื่งใจผ้่สร้างสรรค์แลื่ะผ้่สัมีผัสใน 
แง่มุีมีต่่าง	 ๆ	 กันไป็แต่่ในอีกทางหนึ�ง	 เม่ี�อชิ�นงานจากความีคิดัสร้างสรรค์เหล่ื่านั�นสามีารถึ	 
จับต้่องได้ัมีากขึั�น	โดัยถ่ึายทอดัความีพื่อใจส่่การแลื่กเป็ลีื่�ยนแลื่ะม่ีลื่ค่าเพิื่�มี	ก็เกิดัเป็็นความี
สามีารถึในทางธุุรกิจแลื่ะศักยภาพื่ทางการแข่ังขััน	เพ่ื่�อขัับเคล่ื่�อนเศรษฐกิจในภาพื่รวมี	

	 แลื่ะเม่ี�อสถึานะขัอง	“ความีคิดัสร้างสรรค์”ก้าวส่่การเป็็นปั็จจัยสำาคัญ	ในความีได้ัเป็รียบ
ทางการแข่ังขััน	(Competitive	Advantage)	แลื่ะความีได้ัเป็รียบเชิงเป็รียบเทียบ	(Com-
parative	Advantage)	ที�มีีการพ่ื่ดัถึึงกันมีาอย่างช้านานแล้ื่ว	“ความีคดิัสร้างสรรค์”	จึงต้่อง
ได้ัรับการเป็รียบเทียบสมีรรถึนะ	(Benchmark)	ผ่านเคร่�องม่ีอต่่าง	ๆ	กันอย่างแพื่ร่หลื่ายนับ
ตั่�งแต่่การเป็รียบเทียบระหว่างบุคคลื่	ระหว่างองค์กร	ไป็จนถึึงการเป็รียบเทียบระหว่างป็ระเทศ	
	 ปั็จจุบัน	 การเป็รียบเทียบสมีรรถึนะทางเศรษฐกิจระหว่างป็ระเทศนั�น	 มีีเคร่�องม่ีอที� 
จัดัทำาขึั�นแลื่ะได้ัรับการยอมีรับในวงกว้าง	 ค่อ	 การจัดัทำาดััชนี	 (Index)	 ซึึ่�งจัดัทำาขึั�นจากการ
ป็ระเมิีนขีัดัสมีรรถึนะในป็ระเด็ันต่่าง	ๆ 	ที�เกี�ยวเน่�องกับวัต่ถุึป็ระสงค์ขัองดััชนีนั�น	ๆ 		เช่น		ดััชนี
ชี�วัดัขีัดัความีสามีารถึทางการแข่ังขัันขัองป็ระเทศในภาพื่รวมี	 อาทิ	WEF’s	 The	Global	 
Competitiveness	,	IMD’s	World	Competitiveness	Ranking	หร่อจะเป็็นการป็ระเมิีน
เฉพื่าะเร่�อง	อาทิ	World	Bank’s	Ease	of	Doing	Business	Index	,	IMD’s	Smart	City	
Index	หร่อ	UNDP’s	Human	Achievement	Index	เป็็นต้่น	ซึึ่�งแต่่ลื่ะป็ระเทศเองก็มัีกจะ
ใช้ผลื่จากการจัดัอันดัับหร่อค่าขัองดััชนีเหล่ื่านี�ในการนำาเสนอขัีดัความีสามีารถึขัองป็ระเทศ
ต่นเองเพ่ื่�อสร้างความีมัี�นใจให้กับนักลื่งทุนหร่อค่่ค้าต่่างชาติ่	 ในขัณะเดีัยวกัน	 ก็ยังมีีการนำาผลื่ 
ขัองดััชนีดัังกล่ื่าวมีาป็ระมีวลื่เพ่ื่�อผลัื่กดัันเป็็นนโยบายหร่อโครงการในการพัื่ฒนาจุดัด้ัอยต่่าง	 ๆ 

คำานำา
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ด้ัวยเช่นกัน

	 ทั�งนี�	 ในมิีต่ิทางด้ัานเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั�น	 ศาสต่ราจารย์ริชาร์ดั	 ฟลื่อริดัา	 (Richard	
Florida)	 ได้ัริเริ�มีแนวคิดัแลื่ะจัดัทำาดััชนีชี�วัดัขีัดัความีสามีารถึด้ัานความีคิดัสร้างสรรค์ขึั�น 
ในปี็	ค.ศ.	2002	 ซึึ่�งในปั็จจุบันก็มีีหลื่ากหลื่ายสถึาบันแลื่ะหน่วยงานที�ได้ันำาแนวคิดัดัังกล่ื่าว
มีาต่่อยอดัแลื่ะจดััทำาดััชนีที�สะท้อนขีัดัความีสามีารถึทางดัา้นเศรษฐกจิสร้างสรรคขึ์ั�นมีาในมีมุี
ต่่าง	 ๆ	 ทั�งทางด้ัานทักษะความีสามีารถึขัองผ้่คน	 ผลื่งานเชิงสร้างสรรค์หร่อนวัต่กรรมี	 หร่อ
แม้ีแต่่ด้ัานพ่ื่�นที�หร่อระบบนิเวศ	เป็็นต้่น

	 CEA	Outlook	ฉบับนี�	จึงได้ัรวบรวมีดััชนีที�เกี�ยวข้ัองกับความีคิดัสร้างสรรค์จากแหล่ื่งต่่าง	ๆ
ขัึ�นมีา	เพื่่�อนำาเสนอให้เห็นถึึงวัต่ถึุป็ระสงค์ขัองการจัดัทำาดััชนีต่่าง	ๆ 	องค์ป็ระกอบสำาคัญ
ที�เกี�ยวข้ัอง	แนวทางการป็ระเมิีนหร่อวิเคราะห์ดััชนีต่่าง	ๆ 	ต่ลื่อดัจนแนวทางในการพัื่ฒนาดััชนี
วัดัด้ัานความีคิดัสร้างสรรค์ขัองป็ระเทศไทยขึั�นมีา	 ทั�งหมีดันี�เพ่ื่�อแสดังให้เห็นว่า	 “ความีคิดั
สร้างสรรค์”	 นั�น	 มีีสมีรรถึนะที�จับต้่องได้ัแลื่ะสามีารถึวัดัผลื่ได้ั	 อันเป็็นสาเหตุ่สำาคัญที�
ป็ระเทศไทย	จำาเป็็นต้่องเร่งสร้าง	ค้นหา	รวบรวมี	สถิึติ่พ่ื่�นฐานต่่าง	ๆ 	เพ่ื่�อสร้างดััชนีที�เป็รียบเทียบ
สมีรรถึนะขัองป็ระเทศไทยกับระดัับสากลื่	 ซึึ่�งจะช่วยให้เราได้ัเห็นทิศทางการเพิื่�มีขีัดัความี 
สามีารถึขัองป็ระเทศ	แลื่ะที�สำาคัญที�สุดั	ค่อ	ทำาให้เราได้ัเห็นตั่วเราในวันนี�	แลื่ะวันข้ัางหน้าได้ั
อย่างมีีความีหวังนั�นเอง	

อภิสิทธิ์  ไล่สัตรูไกล
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นส่งเสริมเศรษฐกิจสร้�งสรรค์
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ดัชนี่ช่�วัดด��นี
คว�มคิดสร้��งสร้ร้ค์ 
(Creativity Index)
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	 เศรษฐกิจสร้างสรรค์	 เป็็นการขัับเคล่ื่�อน
เศรษฐกิจโดัยอาศัยทุนทางศิลื่ป็ะ	 วัฒนธุรรมี	
ความีร้่	แลื่ะความีคิดัสร้างสรรค์	มีาสร้างม่ีลื่ค่า
เพิื่�มีให้กับสินค้าแลื่ะบริการ	 ซึึ่�งหลื่ายป็ระเทศ
ได้ัใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็็นเคร่�องม่ีอในการ
ยกระดัับเศรษฐกิจ	 แลื่ะสร้างรายได้ัให้กับ
ป็ระชาชนในป็ระเทศในวงกว้าง	โดัยการพัื่ฒนา
ด้ัานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขัองแต่่ลื่ะป็ระเทศนั�น
มีีความีแต่กต่่างหลื่ากหลื่ายทั�งในด้ัานต้่นทุน
ทางวัฒนธุรรมี	 ร่ป็แบบ	 วิธีุการ	 หร่อระบบ
นิเวศ		 ผลื่ลัื่พื่ธ์ุที�เกิดัขึั�น	สะท้อนผ่านร่ป็แบบ
ผลิื่ต่ภัณฑ์์แลื่ะการบริการที�เป็็นเอกลัื่กษณ์
เฉพื่าะสำาหรับแต่่ลื่ะป็ระเทศ	หร่อแต่่ลื่ะพ่ื่�นที�	
เช่น	 ป็ระเทศญี�ปุ็�น	 ได้ัพัื่ฒนาอุต่สาหกรรมี
สร้างสรรค์	 ไม่ีว่าจะเป็็นเกมีส์	 การ์ต่่น	
ภาพื่ยนต่ร์หร่อส่�อต่่าง	ๆ	แลื่ะใช้เป็็นเคร่�องม่ีอ
ต่่อยอดัไป็ยังอุต่สาหกรรมีอ่�นในป็ระเทศ	 จน

ป็ระสบความีสำาเร็จแลื่ะเป็็นที�ยอมีรับในระดัับ
นานาชาติ่

	 จากแนวทางการพัื่ฒนาเศรษฐกิจใหม่ีนี�	ส่ง
ผลื่ให้หลื่ายป็ระเทศแลื่ะหลื่ายหน่วยงานเห็น
ความีสำาคัญ	 แลื่ะนำาไป็ใช้ในการพัื่ฒนา
เศรษฐกิจขัองป็ระเทศ	พื่ร้อมีทั�งได้ัศึกษาเป็รียบ
เทียบปั็จจัยสำาคัญขัองการพัื่ฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์	 แลื่ะบางส่วนได้ัจัดัทำาเป็็นดััชนีชี�วัดั
ด้ัานความีคิดัสร้างสรรค์ขึั�น	ผ่านการจัดัหมีวดั
หม่่ี	 ลื่ำาดัับความีสำาคัญ	แลื่ะคัดัเล่ื่อกป็ระเด็ัน
การพัื่ฒนาที�ต่่างกันไป็ต่ามีวัต่ถุึป็ระสงค์แลื่ะ
บริบทแวดัล้ื่อมีขัองหน่วยงานที�ดัำาเนินการ	โดัย
เบ่�องต้่นมีีการแบ่งร่ป็แบบขัองดััชนีชี�วัดัด้ัาน
ความีคิดัสร้างสรรค์	(Creativity	Index)	เป็็น	
2	ร่ป็แบบหลัื่ก	ค่อ
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1) ดัชนี่ช่�วัดด��นีคว�มคิดสร้��งสร้ร้ค์
 ร้ะดับนี�นี�ช�ติิ

	 จัดัทำาขึั�นเพ่ื่�อใชใ้นการศกึษาเป็รยีบเทียบ
แลื่ะวัดัระดัับขัองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขัอง
ป็ระเทศต่่าง	ๆ	ซึึ่�งการศึกษาเบ่�องต้่นพื่บว่ามีี
ดััชนีชี�วัดัป็ระเภทนี�	จำานวน	3	ชุดั	ค่อ	

 • Global Creativity Index
	โดัย	Martin	Prosperity	Institute	
 • Creative Productivity Index 
โดัย	 The	 Economist	 Intelligence	Unit	 
เพ่ื่�อธุนาคารพื่ัฒนาเอเชีย	 (The	 Asian	 
Development	Bank:	ADB)	
 • Global Innovation Index	โดัย	
Cornell	University	สถึาบันธุุรกิจ	INSEAD	
แลื่ะองค์การทรัพื่ย์สินทางปั็ญญาโลื่ก	(WIPO)
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2) ดัชนี่ช่�วัดด��นีคว�มคิดสร้��งสร้ร้ค์
 ร้ะดับปร้ะเทำศ 

	 ส่วนมีากจัดัทำา ขึั�นโดัยหน่วยงานที�
เกี�ยวข้ัองกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขัองแต่่ลื่ะ
ป็ระเทศ	เพ่ื่�อติ่ดัต่ามีแลื่ะป็ระเมิีนสถึานะการ
พัื่ฒนาด้ัานเศรษฐกจิสร้างสรรคที์�เกิดัขึั�น	เพ่ื่�อ
นำาไป็ใช้ในการกำาหนดันโยบาย	 แลื่ะจัดัทำา
แนวทา งกา ร พัื่ฒนา ที� เ หมีาะสมีแลื่ะ
สอดัคลื่อ้งกับบริบททางเศรษฐกจิ	สังคมี	แลื่ะ
วัฒนธุรรมีขัองแต่่ลื่ะพ่ื่�นที�มีากยิ�งขึั�น	ตั่วอย่าง
ป็ระเทศที�จัดัทำาดััชนีชี�วัดัในกลุ่ื่มีนี�	ได้ัแก่

 • Creative City Index (CCI)	โดัย	
The	ARC	 Centre	 of	 Excellence	 for	
Creative	 Industries	 and	 Innovation	
(CCI)	ป็ระเทศออสเต่รเลีื่ย

 • Hong Kong Creativity Index 
(HKCI)	 โดัย	 The	Center	 for	 Cultural	
Policy	 Research,	 The	 University	 of	
Hong	Kong	 เขัต่ป็กครองพิื่เศษฮ่่องกงแห่ง
สาธุารณรัฐป็ระชาชนจีน

	 สำาหรับการศึกษาเป็รียบเทียบดััชนีชี�วัดั
ทั�งหมีดันี�	 แต่่ลื่ะชุดัดััชนีมีีจุดัเด่ัน	 จุดัสนใจ	
แลื่ะป็ระเด็ันสำาคัญขัองการติ่ดัต่ามี	ป็ระเมิีน
สถึานการณ์ความีสามีารถึดั้านความีคิดั
สร้างสรรค์ ที�แต่กต่่างกันไป็	 โดัยมีีราย
ลื่ะเอียดัขัองดััชนีชี�วัดัทั�ง	5	ชุดั	ดัังต่่อไป็นี�

CEA OUTLOOK 15
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1
Global Creativity 
Index (GCI) โดย
Martin Prosperity 
Institute
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	 การทำาดััชนีชี�วัดัด้ัานความีคดิัสรา้งสรรค์
ริเริ�มีขึั�นในปี็	พื่.ศ.	2545	โดัยศาสต่ราจารย์ 
ริชาร์ดั	ฟลื่อริดัา	 (Richard	 Florida)	 ซึึ่�งเป็็น 
ผ้่เชี�ยวชาญในด้ัานการพัื่ฒนาพ่ื่�นที�เม่ีองผ่าน 
มุีมีมีองการใช้ทฤษฎีีทางเศรษฐศาสต่ร์แลื่ะ
สั งคมี วิทยา 	 โดัยไ ด้ันำา เสนอแนวคิ ดั
เร่�อง“ชนชั�นสร้างสรรค์”	 (Creative	Class)	
ที� 
ระบุว่า	 “การจะพัื่ฒนาเศรษฐกิจแลื่ะเม่ีอง
อย่างยั�งย่นได้ันั�น	 ทางผ้่กำาหนดันโยบายควร
ให้ความีสำาคัญกับบรรยากาศที�เอ่�อต่่อการ
พัื่ฒนามีนุษย์	(People	Climate)	มีากกว่า
การพัื่ฒนาสภาพื่แวดัลื่้อมีหร่อบรรยากาศ
สำาหรับธุุรกิจ	(Business	Climate)”	เน่�องจาก
ริชาร์ดัมีองว่า	ชนชั�นสร้างสรรค์เป็็นกลุ่ื่มีคนที�
สามีารถึที�เอาความีคิดัสร้างสรรค์ขัองมีนุษย์
มีาใช้ในการพัื่ฒนาเศรษฐกิจ	 ซึึ่�งเม่ีองที�
สามีารถึดึังด่ัดัผ้่คนที�มีีความีคิดัสร้างสรรค์ได้ั
มีากย่อมีมีีโอกาสที�เศรษฐกิจในเม่ีองนั�น	 ๆ	
จะเติ่บโต่ได้ัดีัมีากขึั�น	

	 ปั็จจัยที�สามีารถึดึังด่ัดักลุ่ื่มีชนชั�นสร้างสรรค์
ป็ระกอบด้ัวย	 3	 ส่วนหลัื่ก	 ค่อ	 กลุ่ื่มีคนที�มีี
ความีสามีารถึ	 (Talent)	 เทคโนโลื่ยี	 
(Technology)	 แลื่ะความีเปิ็ดักว้างทาง
สังคมี	(Tolerance)	ซึึ่�งเรียกรวมีวา่	“3T”	จาก
แนวคิดั	 3T	 นี�	 ได้ัถ่ึกพัื่ฒนาขึั�นเป็็นดััชนีชี�วัดั 
ขีัดัความีสามีารถึดัา้นความีคดิัสรา้งสรรคใ์น
ระดัับโลื่ก	หร่อ	Global	Creativity	Index	
(GCI)	ซึึ่�งมีีการวัดัใน	3	หมีวดัหลัื่ก	ค่อ	กลุ่ื่มี
คนที�มีีความีสามีารถึ	 เทคโนโลื่ยี	แลื่ะความี
เปิ็ดักว้างทางสังคมี	 โดัยในแต่่ลื่ะหมีวดั	 มีี
ดััชนีชี�วัดัอย่างลื่ะ	 2	 ตั่วชี�วัดั	 ซึึ่�งนับได้ัว่า
เป็็นการวัดัแลื่ะป็ระเมิีนขีัดัความีสามีารถึ
อย่างง่าย	ไม่ีซัึ่บซ้ึ่อน	แลื่ะมีีรายลื่ะเอียดัดัังต่่อ
ไป็นี�	
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1) ดัชน่ีช่�วัดในีมิติิด��นีกี่ลุุ่�มคนีทำ่�ม่คว�ม
ส�ม�ร้ถ (Talent) ให้้ความสำำาคัญกัับความ
สำามารถของทุุนมนุษย์์ในแต่่ละประเทุศ โดย์
พิิจารณาจากัข้อมูล 2 สำ่วนดังน้� 

 •  จัำานวนแรึงงานในกล่�มสรึ้างสรึรึค์์
(Country’s labor force from creative class) 
พิื่จารณาจากแรงงานในสายอาชีพื่หลัื่กด้ัาน
วิทยาศาสต่ร์	สังคมีศาสต่ร์	ศิลื่ป็ศาสต่ร์	แลื่ะ
การบริหารจัดัการ
 • ค์วามสำาเรึ็จัที่างการึศึึกษา (Educational 
Attainment)	พิื่จารณาจากจำานวนป็ระชากรที�
จบการศึกษาระดัับอุดัมีศึกษา

2) ดัชนี่ช่�วัดในีมิติิด��นีเทำคโนีโลุ่ย่ 
(Technology)  ให้้ความสำำาคัญกัับกัารพิฒันา
งานวิจัย์ สำ่�งประดิษฐ์์ ห้รือผลงานทุ้�เกัิดข้�นให้ม่ 
โดย์พิิจารณาจากัข้อมูล 2 สำ่วน ดังน้�

 •  การึลงที่่นในการึวิจััยและพิัฒนา 
(R&D Investment)
พิื่จารณาจากสัดัส่วนเงินลื่งทุนในงานวิจัยต่่อ	
GDP	โดัยเงินลื่งทุนในงานวิจัย	หมีายถึึง	งาน
วิจัยพ่ื่�นฐาน	งานวจัิยป็ระยกุต์่	แลื่ะการทดัลื่อง
ต่่างๆ
 •  นวัตกรึรึม (Innovation) พิื่จารณาจาก
จำานวนการจดัสิทธิุบัต่ร	 ต่่อจำานวนป็ระชากร 
1	ล้ื่านคน
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3) ดัชนี่ช่�วัดในีมิติิด��นีคว�มเปิดกี่ว��งทำ�ง
สงัคม (Tolerance) เปน็กัารพิจิารณาทุศันคติ่
กัารย์อมรับความแต่กัต่่างห้ลากัห้ลาย์ของ
ประชาชน ซึ่่�งเปน็ปจัจยั์อก้ัสำว่นห้น่�งทุ้�สำนบัสำนนุ
ให้้เกัิดความคิดสำร้างสำรรค์ ผ่านกัารสำำารวจ
ข้อมูลแบบสำอบถาม ใน 2 ประเด็นห้ลักั คือ

 • ชนกล่�มน้อยที่างเช้�อชาติและชาติพิันธ์่ิ  
(Racial & Ethnic Minorities)
 •  การึยอมรึับเพิศึที่่� 3 (Gay & Lesbian
Tolerance) 
 
	 จากรายลื่ะเอียดัข้ัางต้่น	GCI	จึงเป็็นดััชนี
ชี�วัดัด้ัานความีคิดัสร้างสรรค์ที�ป็ระเมิีนข้ัอม่ีลื่
อย่างง่าย	 จึงทำาให้มีีจำานวนตั่วอย่างในการ
ศึกษามีากที�สุดั	139	ป็ระเทศ	โดัยข้ัอม่ีลื่	GCI	
ปี็ล่ื่าสุดัที�จัดัเก็บในปี็	พื่.ศ.	2558	ป็ระเทศไทย
มีีขีัดัความีสามีารถึดั้านความีคิดัสร้างสรรค์
อย่่ในลื่ำาดัับที�	81

CEA OUTLOOK 19
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2
Creative Productivity Index 
(CPI) โดย The Economist  
Intelligence Unit (EIU) 
เพื่่�อธนาคารพื่ัฒนาเอเชีีย 
(Asian Development 
Bank: ADB)
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	 ดััชนี	 CPI	 แบ่งการจัดักลุ่ื่มีป็ระเด็ันการ
พิื่จารณาข้ัอม่ีลื่	2	ส่วน	ค่อ	ด้ัานปั็จจัยนำาเข้ัา	
(Creative	inputs)	ซึึ่�งระบุถึึงปั็จจัยด้ัานการ
ผลิื่ต่ผลื่งานสร้างสรรค์แลื่ะป็ระสิทธิุภาพื่ใน
การดัำาเนินงาน	แลื่ะด้ัานผลื่ลัื่พื่ธ์ุ	(Outputs)	
เป็็นผลื่รวมีทางเศรษฐศาสต่ร์ที�แสดังถึึง 
ความีสามีารถึในการสร้างนวัต่กรรมีแลื่ะ
ความีคิดัใหม่ี	 ๆ	 รวมีจำานวนต่ัวชี�วัดัทั�งหมีดั	
44	ต่ัว	(เชิงป็ริมีาณ	25	ต่ัว	แลื่ะ	เชิงคุณภาพื่	
19	 ตั่ว)	 ซึึ่�งในแต่่ลื่ะด้ัาน	 มีีการจัดัหมีวดัหม่่ี
แลื่ะรายลื่ะเอียดัดัังต่่อไป็นี�

	 วัต่ถุึป็ระสงค์ขัองการจัดัทำา	 Creative	 
Productivity	Index	ค่อ	การส่งเสริมีให้ภาค
ส่วนต่่าง 	 ๆ 	 มีีความี ร้่ความีเ ข้ัาใจใน
อุต่สาหกรรมีสร้างสรรค์มีากขึั�น	แลื่ะสามีารถึ
นำาความีคิดัสร้างสรรค์มีาเป็็นปั็จจัยสำาคัญใน
การพัื่ฒนาแลื่ะสรา้งเศรษฐกจิฐานนวตั่กรรมี
ได้ั	กรอบแนวคิดัในการจัดัทำาดััชนีนี�	จึงตั่�งอย่่
บนทฤษฎีีการเจริญเติ่บโต่ทางเศรษฐกิจ 
แนวใหม่ี	 (New	 growth	 theory)	 ที�ให้ 
ความีสำาคัญกับปั็จจัยสำาหรับการสร้างผลื่งาน
สร้างสรรค์ควบค่่กับการรักษาความียั�งย่นใน
การเติ่บโต่ทางเศรษฐกิจขัองป็ระเทศ



22 CEA OUTLOOK

มีีจำานวน	 36	 ตั่วชี�วัดั	 เป็็นการพิื่จารณาถึึง
ศักยภาพื่พ่ื่�นฐานที�สนับสนุนให้เกิดัความีคิดั
สร้างสรรค์	โดัยแบ่งออกเป็็น	3	หมีวดั	ค่อ	ฐาน
ความีร้่แลื่ะทักษะ	 การทำาลื่ายเชิงสร้างสรรค์	
แลื่ะความีเหมีาะสมีขัองสถึาบัน	 มีีราย
ลื่ะเอียดัต่่อไป็นี�

1) ฐ�นีคว�มร้้�แลุ่ะทำักี่ษะ 
(Knowledge-skill base)
	 เป็็นปั็จจัยพ่ื่�นฐานที�สำาคัญที�สุดัในการ
สร้างการเติ่บโต่ทางเศรษฐกิจให้กับป็ระเทศ	
ซึึ่�งสะท้อนให้เห็นได้ัจากจำานวนต่ัวชี�วัดัใน
หมีวดันี�ที�มีีจำานวนมีากถึึง	17	ตั่ว	จัดักลุ่ื่มีเป็็น	
2	 ปั็จจัยหลัื่ก	 ค่อ	 ปั็จจัยด้ัานทุนมีนุษย์	 แลื่ะ
ด้ัานโครงสร้างพ่ื่�นฐาน
 
ที่่นมน่ษย์ (Human Capital) 
	 เป็็นจุดัตั่�งต้่นขัองการสร้างสรรค์สิ�งต่่าง	ๆ 	
การกำาหนดัตั่วชี�วัดัด้ัานนี�	จึงเป็็นการให้ความี
สำาคัญในภาคการศึกษา	 โดัยพิื่จารณาจาก
จำานวนมีหาวทิยาลัื่ย	จำานวนป็ระชากรที�สำาเรจ็
การศึกษาในระดัับต่่าง	 ๆ	 จำานวนปี็ที�อย่่ใน
ภาคการศกึษา	แลื่ะความีรว่มีม่ีอระหวา่งภาค
การศึกษากับภาคอุต่สาหกรรมี	โดัยมีีตั่วชี�วัดั
จำานวน	8	ตั่ว

โค์รึงสรึ้างพิ้�นฐาน (Infrastructure) 
 เป็็นอีกปั็จจัยนำาเข้ัาที�สามีารถึสะท้อนถึึง
ศักยภาพื่ในการสร้างสรรค์เช่นเดีัยวกับทุน
มีนุษย์	 โดัยป็ระเทศที�มีีความีก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจจะสามีารถึจัดัเต่รียมีสิ�งอำานวย
ความีสะดัวกพ่ื่�นฐานให้กับป็ระชาชนได้ัอย่าง
ครอบคลุื่มี	 ซึึ่�งเป็็นส่วนหนึ�งขัองปั็จจัยที�
สนับสนุนให้ป็ระชากรมีีความีสามีารถึเชิง
สร้างสรรค์เพิื่�มีขึั�นได้ัอีกทางหนึ�ง	 โดัยการ
ป็ระเมิีนศักยภาพื่ด้ัานโครงสร้างพ่ื่�นฐาน	
พิื่จารณาจากจำานวนป็ระชากรที�ใ ช้งาน
อินเทอร์เน็ต่แลื่ะโทรศัพื่ท์ม่ีอถ่ึอ	 คุณภาพื่แลื่ะ
จำานวนขัองโครงสร้างพ่ื่�นฐานต่่าง	ๆ 	ไม่ีว่าจะเป็็น
ถึนน	สนามีบิน	ท่าเร่อ	รวมีไป็ถึึงค่าใช้จ่ายขัอง
ภาครัฐในด้ัานงานวิจัยแลื่ะพัื่ฒนา	โดัยมีีตั่วชี�วัดั
จำานวน	9	ตั่ว

รวม 8 ดัชนี

Conventional indicators

• Micro - level 

• Macro - level

• Agricultural Sector

• Creative Industry

  Relevant to emerging economies#4
2
2

#4
2
2

รวม 36 ดัชนี

Knowledge-skill base
• Human capital

• Infrastructure

#17
8
9

Creative destruction
• Competition

• Firm dynamics

#10
8
2
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2) การึที่ำาลายเชิงสรึ้างสรึรึค์์ 
(Creative destruction) 
	 เป็็นมุีมีมีองเชิงป็รัชญาขัองการสร้างแรง
จ่งใจเพ่ื่�อสร้างการเป็ลีื่�ยนแป็ลื่งขึั�นใหม่ี 
(Incentive	to	Innovate)	ซึึ่�งป็ระกอบด้ัวย	
2	 ปั็จจัย	 ค่อ	 การแขั่งขัันทางธุุรกิจ	 แลื่ะการ 
ขัับเคล่ื่�อนองคก์ร	โดัยมีีตั่วชี�วัดัทั�งหมีดั	10	ต่วั	
มีีรายลื่ะเอียดัดัังนี�

 การึแข่�งข่ันที่างธิ่รึกิจั (Competition)
 พิื่จารณาศกัยภาพื่ขัองธุุรกจิต่่าง	ๆ 	ไม่ีว่าธุุรกจิ
นั�นจะมีีการแข่ังขัันส่ง	หร่อมีีทรัพื่ยากรที�จำากัดั
ก็จำาเป็็นต้่องมีีการบริหารจัดัการแลื่ะการ
วางแผนเพ่ื่�อการเติ่บโต่ทั�งสิ�น	 ตั่�งแต่่การเริ�มี

ต้่นธุุรกิจ	การแข่ังขัันทางการค้าทั�งในแลื่ะต่่าง
ป็ระเทศ	ถึึงเปิ็ดักว้างทางการค้า	การบริหาร
การเงินแลื่ะการลื่งทุน	การจ้างแรงงาน	ซึึ่�งเป็็น
ข้ัอจำากัดัที�เป็็นปั็จจัยสนับสนุนให้องค์กร
จำาเป็็นต้่องวางแผนการพื่ฒันาเพ่ื่�อการอย่่รอดั
ขัองธุุรกิจ	โดัยมีีตั่วชี�วัดัจำานวน	8	ตั่ว
 การึข่ับเค์ล่�อนองค์์กรึ (Firm Dynamics) 
สะท้อนให้เห็นถึึงความีย่ดัหยุ่นแลื่ะเข้ัมีแขั็ง
ขัองต่ลื่าดัแรงงาน	 ซึึ่�งพิื่จารณาจากตั่วชี�วัดั
เพีื่ยง	2	ตั่ว	ค่อ	จำานวนแรงงานอพื่ยพื่เข้ัา/ออก
สุทธิุ	 แลื่ะความียาก-ง่ายในลื่าออกขัอง
แรงงาน	
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3) ค์วามเหมาะสมข่องสถาบัน 
(Appropriate institutions) 
 หมีายถึึง	 สถึาบันการเงินแลื่ะหน่วยงาน
ต่่าง	 ๆ	 ทั�งภาครัฐแลื่ะเอกชน	 ซึึ่�งเป็็นส่วน
สำาคัญในการสร้างสภาพื่แวดัล้ื่อมีให้เอ่�อต่่อ
การมีีความีคิดัสร้างสรรค์	 มีีตั่วชี�วัดัในหมีวดั
นี�จำานวน	9	ตั่ว	โดัยแบง่หมีวดัหมี่เ่ป็็น	2	หัวข้ัอ
ค่อ	สถึาบันการเงิน	แลื่ะธุรรมีาภิบาลื่

สถาบันการึเงิน (Financial Institution) 
 เป็็นหนึ�งในปั็จจัยภายนอกที�สำาคัญที�เก่�อ
หนุนให้ธุุรกิจต่่าง	ๆ 	มีีเงินลื่งทุนในการพื่ฒันา
แลื่ะสร้างสรรค์ธุุรกิจ	โดัยพิื่จารณาจากสัดัส่วน
การสนับสนุนทางการเงิน	ไม่ีว่าจะเป็็นการเงิน
รายย่อย	 (Microfinance)	 ความียากง่าย 

ในการได้ัรับสินเช่�อ	 แลื่ะสัดัส่วนสินเช่�อต่่อ
ผลิื่ต่ภัณฑ์์มีวลื่รวมีในป็ระเทศโดัยเฉลีื่�ย	ซึึ่�งมีี
ตั่วชี�วัดัจำานวน	5	ตั่ว	

ธิรึรึมาภิิบาล (Governance)
	 แสดังถึึงความีโป็ร่งใสแลื่ะความีเป็็น
ธุรรมีในการแข่ังขััน	ซึึ่�งเปิ็ดัโอกาสให้ธุุรกิจใหม่ี
ได้ัเข้ัาแข่ังขัันในต่ลื่าดัมีากขึั�น	ให้ความีสำาคัญ
กับการคุ้มีครองความีเป็็นธุรรมีกับธุุรกิจใน
ด้ัานต่่าง	 ๆ	 ทั�งในด้ัานทรัพื่ย์สินทางปั็ญญา	
การลื่งทุน	การบังคับใช้กฎีหมีาย	รวมีถึึงการ
พิื่จารณาระดัับการทุจริต่แลื่ะระบบราชการที�
อาจส่งผลื่ให้เกิดัการผ่กขัาดั	 จนมีีแนวโน้ฉุดั
การเกิดัผลิื่ต่ภัณฑ์์หร่อบริการในร่ป็แบบใหม่ี	ๆ
ในป็ระเทศ	โดัยมีีตั่วชี�วัดัจำานวน	4	ตั่ว
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	 พิื่จารณาจากผลื่ลื่พัื่ธ์ุขัองการดัำาเนินงาน
เพ่ื่�อพัื่ฒนาความีคิดัสร้างสรรค์	ทั�งในมิีติ่ขัอง
ข้ัอม่ีลื่พ่ื่�นฐานทั�วไป็	ซึึ่�งนำามีาเป็รียบเทียบกับ
นานาป็ระเทศได้ั	 แลื่ะมิีติ่ขัองข้ัอม่ีลื่ที�
เกี�ยวข้ัองกับระบบเศรษฐกิจในภ่มิีภาคเอเชีย
โดัยต่รง	โดัยแบ่งออกเป็็น	2	หมีวดั	ดัังนี�

1) ดัชน่ช่�วัดพ้ิ�นฐาน (Conventional indicators)
	 เป็็นการพิื่จารณาผลื่ลัื่พื่ธ์ุการดัำาเนินงาน
ด้ัานความีสร้างสรรค์โดัยรวมี	 ป็ระกอบด้ัวย	
4	ตั่วชี�วัดั	ซึึ่�งพิื่จารณาทั�งในระดัับมีหภาคแลื่ะ
จุลื่ภาค	 เช่น	 จำานวนสิทธิุบัต่รต่่อป็ระชากร	
จำานวนบทความีทางวิทยาศาสต่ร์ที�ตี่พิื่มีพ์ื่ใน
วารสารวิชาการ	เป็็นต้่น

2) ดัชน่ช่�วัดท่ี่�เก่�ยวข้่องกับปรึะเที่ศึเศึรึษฐกิจั
เกิดใหม� (Indicators relevant to emerging  
economies) 
	 เป็็นการป็รบัร่ป็แบบการพื่จิารณาผลื่ลื่พัื่ธ์ุ
ที�เหมีาะสมีกับบริบททางเศรษฐกิจแลื่ะสังคมี
ขัองป็ระเทศในกลุ่ื่มีภ่มิีภาคเอเชียมีากขึั�น	
โดัยพื่ิจารณาจากขั้อม่ีลื่ใน	 2	 ส่วนค่อ	 ภาค
การเกษต่ร	แลื่ะภาคธุุรกจิบันเทิง	ซึึ่�งเป็็นธุุรกจิ
ที�มีีขันาดัใหญ่ในภ่มิีภาคเอเชีย	 สำาหรับภาค
การเกษต่ร	พิื่จารณาจากข้ัอม่ีลื่ผลื่ผลิื่ต่ต่่อไร่
แลื่ะม่ีลื่ค่าเพิื่�มีทางการเกษต่รต่่อหัว	 ขัณะที�
ภาคธุุรกิจบันเทิง	พิื่จารณาจากข้ัอม่ีลื่จำานวน
ภาพื่ยนต่ร์แลื่ะจำานวนหนังส่อ	 ต่่อจำานวน
ป็ระชากร	1,000	คน

ดัชนี่ช่�วัดด��นีผู้ลุ่ลุ่ัพธ์์ (Outputs) 
จัำ�นีวนี 8 ติัวช่�วัด 
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	 จากขั้อม่ีลื่ดััชนีชี�วัดัCPI	 พื่บว่าให้ความี
สำาคัญกับปั็จจัยนำาเขั้าขัองการส่งเสริมี
เศรษฐกิจสร้างสรรค์	โดัยเฉพื่าะอย่างยิ�ง	ทุน
มีนุษย์แลื่ะปั็จจัยสนับสนุนต่่าง	ๆ	 ที�สามีารถึ
สร้างม่ีลื่ค่าทางเศรษฐกิจให้กับป็ระเทศได้ั
เป็็นหลัื่ก	 นอกจากนี�	 ยังพิื่จารณาถึึงผลื่ลัื่พื่ธ์ุ
ขัองการดัำาเนินงานที�เกิดัขึั�นจากการนำาความี
คิดัสร้างสรรค์ไป็ป็ระยุกต์่ใช้ให้เกิดัม่ีลื่ค่าทาง
เศรษฐกิจได้ั	 ถึึงแม้ีว่าการพิื่จารณาผลื่ลัื่พื่ธ์ุที�
เ กิดัขึั�น	 จะไม่ีครอบคลุื่มีอุต่สาหกรรมี
สร้างสรรค์มีากนกั	แต่่อย่างน้อยจะเป็็นข้ัอม่ีลื่

ตั่�งต้่นให้กับป็ระเทศต่่าง	ๆ	ในภ่มิีภาคเอเชีย
ไ ด้ั เ ห็น ถึึ งความีสำา คัญขัอง เศรษฐ กิ จ
สร้างสรรค์มีากยิ�งขึั�น	

	 ทั�งนี�ข้ัอม่ีลื่	CPI	ปี็ล่ื่าสุดั	ซึึ่�งมีีการจัดัเก็บ
ในปี็	พื่.ศ.	2557	พื่บวา่ป็ระเทศไทยมีีขีัดัความี
สามีารถึด้ัานความีคิดัสร้างสรรค์อย่่ในลื่ำาดัับ
ที�	15	จาก	24	ป็ระเทศที�มีีการจัดัเก็บข้ัอม่ีลื่
ในเอเชีย	22	ป็ระเทศ	(รวมีสหรฐัอเมีริกาแลื่ะ
ฟินแลื่นด์ั	 เพ่ื่�อการเป็รียบเทียบระดัับความี
สามีารถึด้ัานความีคิดัสร้างสรรค์)
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3
Global Innovation Index (GII) 
โดย Cornell University 
สถาบันธุรกิิจ INSEAD และ
องค์กิารทรัพื่ย์สินทางปััญญาโลกิ 
(World Intellectual Property 
Organization: WIPO)
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	 การพัื่ฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ไม่ีได้ัวัดั
ความีสำาเร็จจากสินค้าจากงานฝีีม่ีอแลื่ะการ
ออกแบบบริการเท่านั�น	 แต่่การพัื่ฒนาผ่าน
เทคโนโลื่ยีแลื่ะนวัต่กรรมี	ก็เป็็นส่วนหนึ�งขัอง
เคร่�องม่ีอที�สนับสนุนให้เกิดัม่ีลื่ค่าเพิื่�มีทาง
เศรษฐกิจได้ัเช่นกัน	 ดัังนั�น	 ในการพื่ิจารณา
ดััชนีชี�วัดัที�เกี�ยวข้ัองกับความีคดิัสรา้งสรรค	์จึง
ได้ัเล่ื่อก	Global	 Innovation	 Index	มีา
เป็็นหนึ�งในดััชนีที�ศึกษาเป็รียบเทียบ

	 วัต่ถุึป็ระสงค์ขัองการจัดัทำา	GII	ค่อ	การ
เป็รียบเทียบแนวทางพ่ื่�นฐานในการพื่ัฒนา
นวัต่กรรมีขัองแต่่ลื่ะป็ระเทศ	ซึึ่�งได้ัดัำาเนินการ

รวบรวมีข้ัอม่ีลื่มีาตั่�งแต่่ปี็	พื่.ศ.	2550	โดัยผ้่
กำาหนดันโยบายแลื่ะหน่วยงานต่่าง	 ๆ	 ใน
หลื่ายป็ระเทศได้ัเห็นถึึงความีสำาคัญ	แลื่ะนำาไป็
ใช้เป็็นกรอบแนวทางการพัื่ฒนานวัต่กรรมีขัอง
ป็ระเทศอีกด้ัวย	 โดัยป็ระกอบด้ัวยการป็ระเมิีน
ดััชนีชี�วัดั	2	ส่วนหลัื่ก	ค่อ	ปั็จจัยนำาเข้ัาที�ใช้ใน
การพัื่ฒนานวัต่กรรมี	(Innovation	Input)	แลื่ะ
ผลื่ลัื่พื่ธ์ุจากการพัื่ฒนานวัต่กรรมี	(Innovation	 
Output)	 ทั�งนี�	 รายลื่ะเอียดัขัองการกำาหนดั
ดััชนีชี� วัดัในแต่่ลื่ะส่วน	 มีีปั็จจัยแลื่ะราย
ลื่ะเอียดัแต่กต่่างกันออกไป็	 โดัยมีีตั่วชี�วัดั
ทั�งหมีดั	80	ตั่ว	
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ทุ้�มา: The Global Innovation Index 2019 
Creating Healthy Lives และกัารวิเคราะห้์ของ Effinity Co., Ltd.

 ปัั จ จั ย นำา เ ข้้ า ที� ใ ช้ี ใ น กิ า ร พัื่ ฒ น า
นวััตกิรรม(Innovation Input)	 เป็็นปั็จจัยพ่ื่�น
ฐานที�จำาเป็็นในการสร้างนวัต่กรรมี	 ซึึ่�ง
ป็ระกอบด้ัวยปั็จจัยสำาคัญ	5	หมีวดั	ได้ัแก่	

1) ด้านสถาบัน (Institutions) 
	 พิื่จารณาจากสภาพื่แวดัลื่้อมีทางการ
เม่ีอง	สภาพื่แวดัล้ื่อมีในการกำากับด่ัแลื่	แลื่ะ
สภาพื่แวดัล้ื่อมีทางธุุรกิจ	โดัยมีีตั่วชี�วัดัจำานวน	
7	 ตั่ว	 ซึึ่�งให้ความีสำาคัญกับความีมัี�นคงทาง 
การเม่ีองแลื่ะความีป็ลื่อดัภัยโดัยรวมี	คุณภาพื่
ขัองการกำากับด่ัแลื่ด้ัานกฎีระเบียบต่่าง	 ๆ	 
รวมีไป็ถึึงความียากง่ายในการเริ�มีต้่นธุุรกิจ

2) ด้านที่่นมน่ษย์และการึวิจััย
(Human capital and research)
 เป็็นป็ระเด็ันสำาคัญที�เป็รียบเสม่ีอนจุดัตั่�ง
ต้่นในการสร้างผลื่งานสร้างสรรค์	 โดัยให้
ความีสำาคัญกับการพัื่ฒนาทุนมีนุษย์ที�ข้ัองกับ
การสร้างสรรค์นวัต่กรรมีเป็็นหลัื่ก	 โดัยมีีตั่ว 

ชี�วัดัจำานวน	12	ตั่ว	แลื่ะแบ่งออกเป็็น	3	ส่วน
ค่อ	 (1)	 ระบบการศึกษาค่าใช้จ่าย	 แลื่ะ
คุณภาพื่ด้ัานการศึกษา	 (2)	 การศึกษาใน
ระดัับอุดัมีศึกษา	 บัณฑิ์ต่จากคณะดั้าน
วิทยาศาสต่ร์แลื่ะวิศวกรรมี	จำานวนนักศึกษาต่่าง
ชาติ่	 แลื่ะ	 (3)	 การวิจัยแลื่ะพัื่ฒนา	 ค่าใช้จ่าย 
ด้ัานการวิจัยแลื่ะพัื่ฒนา	 รวมีถึึงอันดัับขัอง
มีหาวิทยาลัื่ย

3) ด้านโค์รึงสรึ้างพิ้�นฐาน
(Infrastructure) 
	 ป็ระกอบด้ัวย	 เทคโนโลื่ยีข้ัอม่ีลื่แลื่ะการ
ส่�อสาร	 โครงสร้างพ่ื่�นฐานทั�วไป็	 แลื่ะความี
ยั�งย่นเชิงนิเวศ	 โดัยมีีจำานวนตั่วชี�วัดั	 10	 ตั่ว	
ซึึ่�งพิื่จารณาจากขั้อม่ีลื่การเขั้าถึึงแลื่ะการ 
ใช้งานเทคโนโลื่ยี	 การใช้ไฟฟ้า	 แลื่ะระบบ 
โลื่จิสติ่กส์	 รวมีไป็ถึึงการดัำาเนินงานที�คำานึง
ถึึงสิ�งแวดัล้ื่อมี	 ซึึ่�งเป็็นโครงสร้างพ่ื่�นฐาน
สนับสนุนให้มีีความีคิดัสร้างสรรค์ในการ
พัื่ฒนาผลื่งานต่่าง	ๆ	ต่่อไป็
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3) ด้านโค์รึงสรึ้างพิ้�นฐาน
(Infrastructure) 
	 ป็ระกอบดั้วย	 เทคโนโลื่ยีข้ัอม่ีลื่แลื่ะการ
ส่�อสาร	 โครงสร้างพ่ื่�นฐานทั�วไป็	 แลื่ะความี
ยั�งย่นเชิงนิเวศ	 โดัยมีีจำานวนตั่วชี�วัดั	 10	 ตั่ว	
ซึึ่�งพิื่จารณาจากขั้อม่ีลื่การเขั้าถึึงแลื่ะการใช้
งานเทคโนโลื่ยี	การใช้ไฟฟ้า	แลื่ะระบบโลื่จิสติ่กส์
ร วมี ไป็ ถึึ ง ก า รดัำา เ นิ น ง าน ที� คำา นึ ง ถึึ ง 
สิ� งแวดัล้ื่อมี	 ซึึ่� ง เ ป็็นโครงสร้างพ่ื่�นฐาน
สนับสนุนใ ห้ มีีความีคิดัส ร้างสรร ค์ใน 
การพัื่ฒนาผลื่งานต่่าง	ๆ	ต่่อไป็

4) ด้านรึะบบตลาด
(Market sophistication)
	 พิื่จารณาภาพื่รวมีขัองการแขั่งขััน	 การ
สนับสนุนทางการเงินแลื่ะการลื่งทุน	 ซึึ่�งเป็็น
ปั็จจัยสนับสนุนขีัดัความีสามีารถึในการ
สร้างสรรค์ที�สำาคัญ	 โดัยเฉพื่าะอย่างยิ�งใน 
ด้ัานนวัต่กรรมี	 มีีตั่วชี�วัดัจำานวน	 9	 ตั่ว	 เช่น	 
ความียากง่ายในการไดั้ รับสินเช่�อ	 การ
คุ้มีครองนักลื่งทุนรายย่อย	 อัต่ราภาษีนำาเข้ัา	
ขันาดัขัองต่ลื่าดัภายในป็ระเทศ	เป็็นต้่น

5) ด้านรึะบบธิ่รึกิจั
(Business sophistication)
	 มีีความีเช่�อมีโยงกับป็ระเด็ันด้ัานความี
สามีารถึขัองแรงงาน	 นวัต่กรรมี	 แลื่ะการ
ดึังด่ัดัความีร้่ 	 ซึึ่� ง เ ป็็นทรัพื่ยากรหลัื่กที�
สนับสนุนให้ธุุรกิจมีีความีก้าวหน้าแลื่ะเพิื่�มี 
ขีัดัความีสามีารถึในการแข่ังขัันได้ั	โดัยมีีตั่วชี�วัดั
จำานวน15	ตั่ว	แลื่ะให้ความีสำาคัญกับการพัื่ฒนา
แรงงานให้มีีทักษะความีสามีารถึเพิื่�มีขึั�นการ
ลื่งทุนด้ัานการวิจัยแลื่ะพัื่ฒนาขัองภาคธุุรกิจ	
การสร้างความีร่วมีม่ีอกับหน่วยงานที�
เกี�ยวข้ัองในการพื่ฒันาสนิค้าหร่อบรกิาร	รวมี
ไป็ถึึงการจ่ายค่าลิื่ขัสิทธิุ�/ทรัพื่ย์สินทางปั็ญญา	
แลื่ะการนำาเข้ัาเทคโนโลื่ยีขัั�นส่งเพ่ื่�อใช้ในการ
ต่่อยอดัเชิงธุุรกิจ
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สะท้อนให้เห็นถึึงป็ระสิทธิุภาพื่แลื่ะป็ระสิทธิุผลื่ 
ในการพัื่ฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดัยพิื่จารณา 
จากข้ัอม่ีลื่ใน	2	หมีวดั	ค่อ	

1) ผลลัพิธิ์ด้านค์วามรึ้้และเที่ค์โนโลย่ 
(Knowledge & technology outputs) 
 ป็ระกอบด้ัวย	การสร้างความีร้่	การสร้าง
ป็ระโยชน์จากความีร้่	 แลื่ะการเผยแพื่ร่ความีร้่
โดัยมีีตั่วชี�วัดัจำานวน	 14	 ตั่ว	 ซึึ่�งมีีป็ระเดั็นที�
เ กี� ย ว ข้ัอง กับ สิท ธิุ บัต่ร 	 บทความีด้ัาน
เทคโนโลื่ยีต่่าง	ๆ 	ธุุรกิจแลื่ะเทคโนโลื่ยีใหม่ีที�
เกิดัขึั�น	 รวมีไป็ถึึงรายรับจากค่าลิื่ขัสิทธิุ�/
ท รัพื่ย์ สินทางปั็ญญา	 แลื่ะการส่งออก
เทคโนโลื่ยีขัั�นส่ง	 ซึึ่�งเป็็นผลื่ลัื่พื่ธ์ุที�มีีความี
สอดัคล้ื่องกับปั็จจัยด้ัานระบบธุุรกิจข้ัางต้่น

2) ผลลัพิธิ์เชิงสรึ้างสรึรึค์์ 
(Creative outputs)
	 พิื่จารณาจากสินทรัพื่ย์ที�จับต้่องไม่ีได้ั	
สินค้าแลื่ะบริการสร้างสรรค์	 แลื่ะความีคิดั

สร้างสรรค์ออนไลื่น์	โดัยมีีตั่วชี�วัดัรวมี	13	ตั่ว
เช่น	 เคร่�องหมีายการค้า	 โมีเดัลื่ธุุรกิจใหม่ี	 
การส่งออกบริการเชิงวัฒนธุรรมีแลื่ะเชิง
สร้างสรรค์	จำานวนภาพื่ยนต่รส์ารคดีั/เร่�องราว
ขัองชาติ่	โดัเมีนที�ได้ัรับความีนิยมี	การเพิื่�มี/
แก้ไขัข้ัอม่ีลื่ใน	Wikipedia	เป็็นต้่น

	 โดัยสรุป็	GII	เป็็นดััชนีอีกชุดัหนึ�งที�มีีการ
พิื่จารณาปั็จจัยสำาคัญที�มีีส่วนในการผลัื่กดััน
ให้เกิดัความีคิดัสร้างสรรค์ในมุีมีมีองขัอง
นวัต่กรรมีแลื่ะเทคโนโลื่ยีเป็็นหลัื่ก	 โดัย
ครอบคลุื่มีถึึงปั็จจัยนำาเข้ัาแลื่ะผลื่ลัื่พื่ธ์ุที�เกิดัขึั�น	

	 จากการรวบรวมีขัอ้ม่ีลื่	GII	ล่ื่าสุดัที�จัดัทำา
ขึั�นในปี็	 พื่.ศ.	 2562	 พื่บว่า	 ป็ระเทศไทยมีี 
ขีัดัความีสามีารถึด้ัานการสร้างนวัต่กรรมีอย่่
ในอันดัับที�	43	จาก	127	ป็ระเทศทั�วโลื่กแลื่ะ
เป็็นอันดัับ	 10	 ในกลุ่ื่มีป็ระเทศเอเชียต่ะวัน
ออก	เอเชียต่ะวันออกเฉียงใต้่	แลื่ะโอเชียเนีย

ผู้ลุ่ลุ่ัพธ์์จั�กี่กี่�ร้พัฒนี�นีวัติกี่ร้ร้ม 
(Innovation Output) 
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4
Creative City Index (CCI) 
โดย The ARC Centre of 
Excellence for Creative  
Industries and Innovation 
(CCI) ข้องเครือรัฐออสเตรเลีย
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	 การจัดัทำาดััชนีชี�วัดัความีคิดัสร้างสรรค์
ขัองเม่ีอง	หร่อ	Creative	City	Index	ถ่ึอเป็็น
อีกแนวทางหนึ�งที�สามีารถึนำามีาใช้ในการ
ป็ระเมีินขีัดัความีสามีารถึดั้านความีคิดั
สร้างสรรค์	 โดัย	 CCI	 มีีการพัื่ฒนาครั�งแรก
ในปี็	พื่.ศ.	2551	โดัยสมีาคมี	The	Fukuoka	
Benchmarking	Consortium	ป็ระเทศญี�ปุ็�น
เรียกว่า	 ดััชนี	 J-CCI	 เน่�องจากพัื่ฒนา 
โดัยหน่วยงานขัองป็ระเทศญี�ปุ็�น	 ต่่อมีา 
ศาสต่ราจารย์ชาร์ลื่ส์	 แลื่นดั์รี	 (Charles	
Landry)	 ซึึ่�งเป็็นผ้่คิดัค้นกรอบแนวคิดัเร่�อง
เม่ีองสร้างสรรค์	 (Creative	 city)	 ได้ันำา
แนวคิดัขัองการจัดัทำาดััชนีดัังกล่ื่าวมีาพัื่ฒนา
ต่่อยอดัเป็็น	The	Landry’s	Creative	City	
Index	 (L-CCI)	 โดัยมีีแนวคิดัว่า	 “เม่ีองที�ดีั
ในการสร้างสรรค์นั�น	 ต้่องมีีรากฐานทาง
วัฒนธุรรมีที�แข็ังแกร่ง	รวมีถึึงทศันคติ่แลื่ะมุีมี
มีองความีคิดัที�เปิ็ดัรับต่่อความีคิดัสร้างสรรค์		

	 นอกจากนี�	บรรยากาศแลื่ะสภาพื่แวดัลื่อ้มี
ที�เอ่�อต่่อการสร้างสรรค์ความีคิดัใหม่ี	ๆ 	จะช่วย
ส่งเสรมิีศักยภาพื่ดัา้นความีคดิัสรา้งสรรคข์ัอง
เม่ีองได้ัอีกทางหนึ�ง	 ส่วนปั็จจัยด้ัานคุณภาพื่
การศึกษา	การพัื่ฒนาทักษะ	การลื่งทุนในการ
วิจัย	กฎีระเบียบที�ดีั	แลื่ะแรงจ่งใจที�เหมีาะสมี	
ถ่ึอเป็็นปั็จจัยสนับสนุนที�ช่วยให้เม่ีองดัังกล่ื่าว
มีีความีก้าวหน้าเชิงสร้างสรรค์ได้ั”	

	 จากแนวคดิัขัอง	CCI	ได้ัถ่ึกนำามีาพื่ฒันา
ต่่อโดัยศ่นย์วิจัยอุต่สาหกรรมีสร้างสรรค์แลื่ะ
นวัต่กรรมีขัองป็ระเทศออสเต่รเลื่ยี	(The	ARC	
Centre	 of	 Excellence	 for	 Creative	
Industries	and	Innovation:	CCI)	ดัังนั�น
ดััชนีชี�วัดันี�	จึงเรียกโดัยย่อว่า	“CCI-CCI”	ซึึ่�ง
ป็ระกอบด้ัวยตั่วชี�วัดัทั�งหมีดั	75	ตั่ว	โดัยมีีการ
จัดักลุ่ื่มีเป็็น	8	หมีวดั	ต่ามีป็ระเดัน็ที�เกี�ยวข้ัอง
กับการพัื่ฒนาเม่ีองสร้างสรรค์	ดัังต่่อไป็นี�



36 CEA OUTLOOK

ทุ้�มา: CCI-CCI Creative City Index 2012 โดย์ The ARC Centre of Excellence for Creative Industries and Innovation 

1)  ข่นาดและข่อบเข่ตข่องอ่ตสาหกรึรึม
สรึ้างสรึรึค์์ (Creative industries scale 
& scope) 
	 เป็็นการวัดัแลื่ะป็ระเมิีนอุต่สาหกรรมี
สร้างสรรค์ในภาพื่รวมี	 โดัยมีีการรวบรวมี
ข้ัอม่ีลื่	 3	 หัวข้ัอ	 ค่อ	 ขันาดัขัองอุต่สาหกรรมี
สร้างสรรค์	 ขัอบเขัต่ขัองอุต่สาหกรรมี
สร้างสรรค์	 แลื่ะการจ้างงานในอุต่สาหกรรมี
สร้างสรรค์	โดัยมีีตั่วชี�วัดัรวมี	5	ตั่ว

2) ผลิตภิาพิในรึะดับจัุลภิาค์ 
(Microproductivity) 
	 การป็ระเมิีนขีัดัความีสามีารถึด้ัานความี
คิดัสร้างสรรค์ในระดัับจุลื่ภาค	 พิื่จารณาจาก
ความีสามีารถึขัองแต่่ลื่ะบุคคลื่ในการ
สร้างสรรค์ผลื่งาน	ความีเข้ัมีแข็ังขัองเคร่อข่ัาย
ที�เช่�อมีโยงบุคลื่ากรสร้างสรรค์ในพ่ื่�นที�	 การ
ส ร้างป็ฏิิ สัมีพัื่น ธ์ุ ผ่านกิจกรรมีหร่อ ส่� อ
ออนไลื่น์ต่่าง	 ๆ	 โดัยแบ่งออกเป็็น	 3	 หัวข้ัอ	
ได้ัแก่	ผลิื่ต่ภาพื่ในระดัับจุลื่ภาคขัองป็ระชากร
ทั�งหมีดั	 (Population-wide	Micropro-
duction)	 ปั็จจัยที�สนับสนุนการเช่�อมีโยง	
(Virtual	 connectivity)	 แลื่ะเคร่อข่ัายแลื่ะ
การมีีป็ฏิิสัมีพัื่นธ์ุขัองป็ระชาชนในพ่ื่�นที�	 
(Local	Networks	and	Interaction)	โดัย

มีีตั่วชี�วัดัรวมี	 16	 ตั่ว	 เช่น	 จำานวนวีดีัโอที�
อัพื่โหลื่ดัขึั�นใน	 YouTube	 จำานวนผ้่ใช้งาน	
social	 network	 ที�ได้ัรับความีนิยมีส่งสุดั	
จำานวนงานเทศกาลื่ที�จัดัขึั�นในแต่่ลื่ะเม่ีอง	
เป็็นต้่น

3) การึดึงด้ดค์วามสนใจัและเศึรึษฐกิจัใน
ย่ค์ข่องการึสรึ้างค์วามสนใจั (Attractions & 
Economy of attention) 
	 บุคคลื่	ธุุรกิจ	หร่อกิจกรรมีจากต่่างถิึ�นที�
เ ข้ัามีาในพ่ื่�นที�สามีารถึช่วยส่งเสริมีให้
ป็ระชาชนแลื่ะเม่ีองได้ัเรียนร้่มีุมีมีองใหม่ี	 ๆ	
จากการได้ัเห็นวัฒนธุรรมี	ร่ป็แบบการทำางาน	
หร่อกิจกรรมีที�แต่กต่่างกัน	ซึึ่�งเป็็นส่วนสำาคัญ
ในการเพิื่�มีระดัับความีคิดัสร้างสรรค์ขัอง
ป็ระชากรในพ่ื่�นที�นั�น	ๆ 	ได้ั	ดัังนั�น	การป็ระเมิีน
โครงสรา้งพ่ื่�นฐานแลื่ะปั็จจัยต่่าง	ๆ 	ที�สามีารถึ
ดึังด่ัดัคนหร่อธุุรกิจที�มีีศักยภาพื่ให้เข้ัามีาใน
พ่ื่�นที�มีากขึั�น	 จึงเป็็นอีกป็ระเด็ันหนึ�งในการ
พิื่จารณา	โดัยมีีตั่วชี�วัดัรวมี	17	ตั่ว	แบ่งออก
เป็็น	 2	 หัวข้ัอ	 ได้ัแก่	 การดัึงด่ัดัความี
สร้างสรรค์(Creative	 Attractions)	 แลื่ะ
ปั็จจัยสนับสนุนเศรษฐกิจในยุคขัองการสร้าง
ความีสนใจ	(Economy	of	Attention)
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		 การดึังด่ัดัความีสร้างสรรค์	 เกี�ยวข้ัอง
โดัยต่รงกบัการท่องเที�ยวที�ดึังด่ัดันักท่องเที�ยว
เข้ัามีา	 เช่น	 รายการสิ�งที�ควรทำาในเม่ีองบน
เว็บไซึ่ต์่	 Lonely	 Planet	 จำานวนโรงแรมี	
พิื่พิื่ธุภัณฑ์์	 เป็็นต้่น	 ส่วนปั็จจัยสนับสนุน
เศรษฐกิจในยุคการสร้างความีสนใจ	 เป็็น
ป็ระเด็ันที�เกี�ยวกับความีมีีช่�อเสียงขัองเม่ีอง	
แลื่ะความีได้ัเป็รียบเชิงวัฒนธุรรมี	ซึึ่�งพิื่จารณา
จากคะแนนดััชนี	Google	 Trends	 จำานวน
รายการสินค้าในเว็บไซึ่ต์่	Amazon	เป็็นต้่น

4) การึม่ส�วนรึ�วมและค์�าใช้จั�าย  
(Participation & expenditure) 
	 เ ป็็ น ปั็ จ จั ย ที� ส นั บส นุนการ พัื่ฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์แลื่ะวัฒนธุรรมีจากภาค
ป็ระชาชนผ่านการใช้จ่ายสินค้าแลื่ะบริการ
สร้างสรรค์ต่่าง	 ๆ	 รวมีถึึงการมีีส่วนร่วมีใน
กิจกรรมีที�ทางชุมีชนจัดัขึั�น	โดัยมีีตั่วชี�วัดัรวมี	
3	 ตั่ว	แบ่งออกเป็็น	2	 หัวข้ัอ	ได้ัแก่	การเข้ัา
ร่วมีกิจกรรมีต่่าง	ๆ	(Attendance)	แลื่ะค่า
ใช้จ่าย	(Expenditure)	โดัยเฉพื่าะค่าใช้จ่าย
ด้ัานศิลื่ป็วัฒนธุรรมี	
5) การึสนับสน่นจัากภิาค์รึัฐ (Public 

support) 
	 เ ป็็ น ดัั ช นี ชี� วั ดั ที� ส ะ ท้ อนระ ดัับการ
สนับสนุนกิจกรรมีด้ัานวัฒนธุรรมีแลื่ะความี
คิดัสร้างสรรค์ขัองภาครัฐ	โดัยแบ่งต่ามีระดัับ
พ่ื่�นที�	 เช่น	 ระดัับป็ระเทศ	ระดัับมีลื่รัฐ	 ระดัับ
จังหวัดั	เป็็นต้่น	ทั�งนี�	ตั่วชี�วัดัในหมีวดันี�มีีเพีื่ยง	
1	 ตั่ว	 ค่อ	 เงินสนับสนุนด้ัานศิลื่ป็ะแลื่ะ
วัฒนธุรรมีต่่อป็ระชากร	จำาแนกต่ามีระดัับขัอง
หน่วยงานรัฐ	

6) ที่่นมน่ษย ์(Human capital) 
	 ความีสามีารถึแลื่ะความีคิดัสร้างสรรค์
ขัองมีนุษย์ถ่ึอเป็็นรากฐานที�สำาคัญที�สุดัขัอง
การพัื่ฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 ดัังนั�น	 การ
ป็ระเมิีนศักยภาพื่ความีพื่ร้อมีขัองบุคลื่ากร	
โครงสร้าง	 แลื่ะปั็จจัยที�เกี�ยวข้ัองกับ	 การ
พัื่ฒนาบุคลื่ากรต่่อการพัื่ฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์	 จึงเป็็นป็ระเด็ันพ่ื่�นฐานในการ
พิื่จารณา	แบ่งออกเป็็น	3	หัวข้ัอ	ได้ัแก่	การ
จ้างงาน	 การศึกษา	 แลื่ะการวิจัยแลื่ะพัื่ฒนา	
โดัยมีีตั่วชี�วัดัรวมี	10	ตั่ว	เช่น	สัดัส่วนขัองการ
จ้างงานในดัา้นการวจัิยแลื่ะพัื่ฒนาต่่อการจา้ง
งานทั�งหมีดั	 จำานวนสถึานศึกษาสำาหรับการ
ศึกษาเชิงวัฒนธุรรมีขัั�นส่ง	เป็็นต้่น	
7) การึเช้�อมโยงกับนานาชาติ (Global 



CEA OUTLOOK 39

integration) 
	 การก้าวเข้ัาส่่โลื่กยุคโลื่กาภิวัต่น์ต้่อง
อาศัยมุีมีมีองที�ไม่ีหยุดันิ�งขัองเม่ีอง	เพ่ื่�อสร้าง
การเช่�อมีโยงทั�งเศรษฐกิจแลื่ะสังคมีกับนานา
ป็ระเทศ	 ซึึ่�งให้ความีสำาคัญกับ	 3	 หัวข้ัอ	 ค่อ	
การจราจรในท่าอากาศยานนานาชาต่ิ	 การ
เคล่ื่�อนย้ายขัองป็ระชากร	 แลื่ะโลื่กาภิวัต่น์	
โดัยมีีตั่วชี�วัดัรวมี	10	ตั่ว	เช่น	ระยะเวลื่าที�ใช้
ในการเดันิทางระหวา่งตั่วเม่ีองแลื่ะสนามีบนิ
การหมุีนเวียนขัองป็ระชากร	 การจัดัอันดัับ 
ขัองเม่ีองต่ามี	Globalization	and	World	
Cities	 Research	 Network	 (GaWC	 
globalization)	 จำานวนความีสัมีพัื่นธ์ุ
ระหว่างบริษัทในเม่ีอง	เป็็นต้่น

8) การึเปิดกว้างและการึยอมรึับค์วาม
หลากหลาย (Openness, Tolerance & 
Diversity) 
	 การเปิ็ดักว้างแลื่ะการยอมีรับความีแต่ก
ต่่างขัองคนในสังคมี	 มีีความีเช่�อมีโยงกับ
ระดัับความีคิดัสร้างสรรค์ขัองสังคมีนั�นอย่าง
มีีนัยสำาคัญ	ซึึ่�งแบ่งเป็็น	3	หัวข้ัอ	ค่อ	การเปิ็ดั

กว้างแลื่ะการยอมีรับความีแต่กต่่าง	 ความี
หลื่ากหลื่ายแลื่ะป็ระชากร	แลื่ะการมีีส่วนร่วมี
ขัองพื่ลื่เม่ีอง	โดัยมีีตั่วชี�วัดัรวมี	13	ตั่ว	ที�ใช้ใน
การวัดัการเปิ็ดักว้างขัองสังคมี	การเคารพื่ผ้่อ่�น
แลื่ะการยอมีรบัความีเห็นที�แต่กต่่าง	เช่นการ
เซ็ึ่นเซึ่อร์แลื่ะเสรีภาพื่ขัองส่�อ	 จำานวนค่่
แต่่งงานเพื่ศเดีัยวกันที�จดัทะเบียน	 จำานวน
ป็ระชากรที�ไม่ีมีีศาสนา	ดััชนีความีเหล่ื่�อมีลื่ำ�า
ทางรายได้ั	 จำานวนผ้่ลื่งคะแนนเสียงในการ
เล่ื่อกตั่�งระดัับป็ระเทศ	เป็็นต้่น

	 เม่ี�อพิื่จารณาจากข้ัอม่ีลื่	CCI	ทั�ง	8	หมีวดั
ข้ัางต้่น	 พื่บว่าให้ความีสำาคัญกับบริบท
แวดั ล้ื่อมี ที� ส นับส นุนใ ห้ เ กิดัความี คิดั
สร้างสรรค์เป็็นหลื่ักโดัยมีีพ่ื่�นฐานมีาจาก
แนวคิดัว่า	 การมีีพ่ื่�นที�หร่อสภาพื่แวดัล้ื่อมีที�
สร้างสรรค์	 เป็็นปั็จจัยสำาคัญที�ทำาให้พื่ลื่เม่ีอง
ในพ่ื่�นที�เกิดัความีคิดัสร้างสรรค์ในการพัื่ฒนา
สินค้าแลื่ะบริการ	 ที�สามีารถึสร้างม่ีลื่ค่าเพิื่�มี
ให้กับเศรษฐกิจในพ่ื่�นที�นั�นได้ัในระยะยาว
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5
Hong Kong Creativity Index 
(HKCI) โดย The Centre for 
Cultural Policy Research, 
University of Hong Kong 
เข้ตปักิครองพื่ิเศษฮ่่องกิงแห่่ง
สาธารณรัฐปัระชีาชีนจีน
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	 ดััชนีชี� วัดัด้ัานความีคิดัสร้างสรรค์ที�
มีหาวิทยาลัื่ยฮ่่องกง	 (The	 University	 of	 
Hong	Kong)	จัดัทำาขึั�น	มีีวัต่ถุึป็ระสงค์เพ่ื่�อ
ป็ระเมิีนระดัับความีคิดัสร้างสรรค์แลื่ะปั็จจัย
ต่่าง	 ๆ	 ที�เกี�ยวข้ัองกับการพัื่ฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในเขัต่บริหารพิื่เศษฮ่่องกง	ซึึ่�งแนวทาง
การจัดัทำาดััชนีชี�วัดัขัองมีหาวิทยาลัื่ยฮ่่องกงนี�ไม่ี
ได้ัเป็็นการป็ระเมิีนเฉพื่าะในส่วนขัองผลื่ลัื่พื่ธ์ุ
จากกิจกรรมีสร้างสรรค์เท่านั�น	 แต่่ยังมีีการ
ป็ระเมิีนในระดัับขัองขัั�นต่อนการดัำาเนินงานแลื่ะ
ปั็จจัยต่่าง	ๆ	ที�ช่วยหล่ื่อหลื่อมีให้เกิดัการพัื่ฒนา
กิจกรรมีแลื่ะเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในสังคมี 
อีกด้ัวย	

	 กรอบแนวคิดัในการจัดัทำา	HKCI	 ค่อ	การ
พัื่ฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั�นจำาเป็็นต้่องมีีทุน
ทั�งหมีดั	4	ด้ัานสำาหรับการดัำาเนินกิจกรรมีต่่างๆ
เพ่ื่�อให้เกิดัผลื่ลัื่พื่ธ์ุที�เป็็นสินค้าแลื่ะบริการเชิง
สร้างสรรค์	ป็ระกอบด้ัวย	ทุนด้ัานสังคมี	(Social	
Capital)	 ทุนด้ัานวัฒนธุรรมี	 (Cultural 
Capital)	 ทุนด้ัานมีนุษย์	 (Human	Capital)	
แลื่ะทุนด้ัานโครงสร้างสถึาบัน	 (Structural/
Institutional	Capital)	 ซึึ่�งเป็็นปั็จจัยสำาคัญใน
การสร้างผลื่ลัื่พื่ธ์ุจากความีคิดัสร้างสรรค์ 
(Outcomes	of	Creativity)	โดัยที�ทุกปั็จจัยมีีส่วน
สนับสนุนซึึ่�งกันแลื่ะกันดัังนั�น	การจัดัทำาดััชนีชี�วัดั
ดัังกล่ื่าว	จึงมุ่ีงเน้นไป็ที�การป็ระเมิีนปั็จจัยต่่าง	ๆ	
ที�กล่ื่าวมีาข้ัางต้่น	 หร่อเรียกโดัยรวมีว่า	 5Cs 
(ผลื่ลัื่พื่ธ์ุจากความีคิดัสร้างสรรค์แลื่ะทุน 
4	ป็ระการ)	ซึึ่�งมีีจำานวนตั่วชี�วัดัรวมีทั�งสิ�น	88	ตั่ว
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ท่ี่�มา: A Study on Creativity Index by Home Affairs Bureau, The Hong Kong Special Administrative Region Government

1)  ดัชน่ช่�วัดหมวดที่่นมน่ษย์ 
(Human Capital Index: HCI) 
	 ปั็จจัยที�มีีความีสำาคัญลื่ำาดัับต้่น	 ๆ	 ขัอง
การพัื่ฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 ค่อ	 การ
พัื่ฒนาทุนมีนุษย์	เช่นเดีัยวกับดััชนีชี�วัดัทุกชุดั
ที�ผ่านมีา	ที�ให้ความีสำาคัญกับการพัื่ฒนาด้ัาน
การศึกษา	แลื่ะการวิจัยแลื่ะพัื่ฒนา	โดัยตั่วชี�
วัดัในหมีวดันี�	 มีีทั�งหมีดั	11	 ตั่ว	 แบ่งเป็็น	3	
กลุ่ื่มี	ค่อ	1)	ค่าใช้จ่ายในการวิจัยแลื่ะพัื่ฒนา	
แลื่ะค่าใช้จ่ายด้ัานการศึกษา	2)	แรงงานที�มีี
ความีสามีารถึ	 แลื่ะ	 3)	 การเคล่ื่�อนย้ายขัอง
แรงงาน
	 โดัยต่วัชี�วัดัด้ัานการศึกษาแลื่ะแรงงานที�
มีีความีสามีารถึ	 เป็็นป็ระเด็ันการพิื่จารณาที�

ใกลื่เ้คียงกับดััชนชีี�วัดัชุดัอ่�น	ๆ 	ข้ัางต้่น	เช่น	ค่า
ใช้จา่ยด้ัานการวิจยัแลื่ะพัื่ฒนา	ค่าใช้จา่ยด้ัาน
การศึกษา	จำานวนป็ระชากรที�จบการศึกษาใน
ระดัับอุดัมีศึกษา	 หร่อจำานวนนักวิจัย	 แต่่
สำา ห รั บ ตั่ ว ชี� วั ดั ใ น ห มี ว ดั ทุ น มี นุ ษ ย์	
มีหาวิทยาลัื่ยฮ่่องกงได้ันำาป็ระเด็ันเร่�องการ
เคล่ื่�อนย้ายแรงงานระหว่างป็ระเทศมีาเป็็น
ส่วนหนึ�งในการพื่ิจารณาดั้วย	 เน่�องจากการ
เคล่ื่�อนยา้ยขัองแรงงานสามีารถึสง่ผลื่ให้เกิดั
การแลื่กเป็ลีื่�ยนข้ัอม่ีลื่	ความีร้่	แลื่ะวัฒนธุรรมี
ระหว่างกัน	ซึึ่�งเป็็นปั็จจัยสนับสนุนให้เกิดัการ
พัื่ฒนาในด้ัานทุนมีนุษย์ได้ัอีกทางหนึ�ง	

Hong Kong Creativity Index
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2) ดัชน่ช่�วัดหมวดที่่นเชิงโค์รึงสรึ้างและ
สถาบัน (Structural/Institutional Capital 
Index: SICI)

	 บริบทแวดัลื่้อมีขัองป็ระเทศแลื่ะชุมีชน	
เ ป็็นผลื่ที� เ กิดัขึั�นจากการพัื่ฒนาต้่นทุน
โครงสร้างทางสังคมี	 ซึึ่�งการที�ชุมีชนหนึ�งจะ
ดัำาเนนิกิจกรรมีสรา้งสรรคไ์ด้ัต้่องอาศยัปั็จจัย
สนับสนุนจากโครงสร้างทางสังคมีแลื่ะหน่วย
งานในพ่ื่�นที�ด้ัวย	 ตั่วชี�วัดัจึงมีีมีากถึึง	 23	 ตั่ว	
ซึึ่�งแบ่งออกเป็็น	 8	 หมีวดั	 ป็ระกอบด้ัวย	
เสรีภาพื่ขัองระบบกฎีหมีาย	ด้ัานภาพื่ลัื่กษณ์
การคอร์รัป็ชัน	 เสรีภาพื่ในการแสดังออก	
สภาพื่ขัองโครงสร้างพ่ื่�นฐานด้ัาน	 ICT	 ความี
เข้ัมีแข็ังขัองโครงสร้างพ่ื่�นฐานด้ัานสังคมีแลื่ะ
วัฒนธุรรมี	 ความีพื่ร้อมีขัองสิ�งอำานวยความี
สะดัวกในชุมีชน	 โครงสร้างพ่ื่�นฐานด้ัานการ
เงิน	แลื่ะความีเข้ัมีแข็ังขัองผ้่ป็ระกอบการ

	 ป็ระเด็ันที�น่าสนใจในการพิื่จารณาทุนเชิง
โครงสร้างแลื่ะสถึาบัน	เช่น	ระดัับเสรีภาพื่ด้ัาน
กฎีหมีาย	แลื่ะส่�อ	จำานวนองค์กร	NGO	ศ่นย์
ป็ระชาสังคมีที�จะเป็็นกลื่ไกการอำานวยความี
สะดัวกแก่ชุมีชน	 ต่ำาแหน่งงานในหน่วยงาน
ด้ัานวัฒนธุรรมีขัองภาครัฐ	 รวมีไป็ถึึงจำานวน
บริษัทที�จดัทะเบียนในต่ลื่าดัหลัื่กทรัพื่ย์	 หร่อ
จำานวนวสิาหกิจขันาดักลื่างแลื่ะขันาดัยอ่มี	ซึึ่�ง
เป็็นส่วนหนึ�งขัองพ่ื่�นฐานที�ใช้ในการขัับ
เคล่ื่�อนระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
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3) ดัชน่ช่�วัดในหมวดที่่นที่างสังค์ม (Social 
Capital Index: SCI) 
	 ตั่วชี�วัดัด้ัานการเปิ็ดักว้างทางสังคมี	เป็็น
แนวคิดัที�สำาคัญอย่างยิ�งในการป็ระเมิีนด้ัาน
ความีคิดัสร้างสรรค์	 ซึึ่�งการให้ความีสำาคัญ
ขัองลัื่กษณะทางสังคมีขัอง	HKCI	ได้ัตี่ความี
ขัอบเขัต่เพิื่�มีเติ่มีจากที�กำาหนดัไว้ใน	GCI	โดัย
เฉพื่าะในมุีมีมีองขัองลัื่กษณะ	 ร่ป็แบบทาง
สังคมี	รวมีถึึงการช่วยเหล่ื่อทางสังคมีผ่านการ
บริจาคในร่ป็แบบต่่าง	ๆ 	ทัศนคติ่ที�มีีต่่อความี
เช่�อ	แลื่ะไว้วางใจกันขัองคนในสังคมี	รวมีไป็
ถึึงการมีีส่วนร่วมีขัองคนในสังคมี	 โดัยรวมี
เป็็นป็ระเด็ันเกี�ยวกับการให้คุณค่าแลื่ะ
บรรทัดัฐานทางสังคมี	 ป็ระกอบดั้วยตั่วชี�วัดั
ทั�งหมีดั	21	ตั่ว	แบ่งออกเป็็น	3	กลุ่ื่มี	ค่อ	การ
พัื่ฒนาทุนทางสังคมี	 คุณภาพื่ขัองเคร่อข่ัาย
โดัยวัดัจากบรรทัดัฐานแลื่ะค่านิยมีขัอง
สังคมี(การสำารวจค่านิยมีในระดัับโลื่ก)	 แลื่ะ
คุณภาพื่ขัองเคร่อข่ัายโดัยวัดัจากการมีีส่วน
ร่วมีขัองป็ระชาชน	เช่น	สัดัส่วนขัองวงเงินการ
บริจาคที�สามีารถึนำามีาลื่ดัหย่อนภาษีเงินได้ั
ต่่อ	 GDP	 ความีไว้วางใจต่่อบุคคลื่ทั�วไป็	
ทัศนคติ่ต่่อความีถ่ึกผิดัขัองผ้่อพื่ยพื่ชาวต่่างชาติ่
การแสดังออกถึึงตั่วต่นแลื่ะการเอาชีวิต่รอดั	
การมีีส่วนร่วมีในการจัดัระเบียบทางสังคมี	
การติ่ดัต่่อทางสังคมีกับชุมีชน	
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4) ดัชน่ช่�วัดในหมวดที่่นที่างวัฒนธิรึรึม 
(Cultural Capital Index: CCI)
	 สภาพื่แวดัลื่้อมีทางสังคมี	 เป็็นส่วนหนึ�ง
ขัองทุนวัฒนธุรรมีที�เอ่�อต่่อการต่่อยอดัไป็ส่่
ความีคิดัสร้างสรรค์ในร่ป็แบบต่่าง	 ๆ	 ซึึ่�ง
พิื่จารณาจากกิจกรรมีแลื่ะคุณค่าที�ผ้่คนใน
ชุมีชนมีีต่่องานด้ัานวัฒนธุรรมี	 โดัยยังไม่ี
คำานึงถึึงม่ีลื่ค่าทางเศรษฐกิจ	 ผ่านตั่วชี�วัดั
จำานวน	16	ตั่ว	แบ่งออกเป็็น	3	กลุ่ื่มี	ค่อ	การ
ใช้จ่ายในสินค้าแลื่ะบริการเชิงวัฒนธุรรมี	
คุณภาพื่ขัองเคร่อข่ัายโดัยวัดัจากบรรทัดัฐาน
แลื่ะค่านิยมี	คุณภาพื่ขัองเคร่อข่ัายโดัยวัดัจาก
การมีีส่วนร่วมีด้ัานวัฒนธุรรมี	เช่น	ค่าใช้จ่าย
ขัองภาครัฐในด้ัานศิลื่ป็ะแลื่ะวัฒนธุรรมี	การ
ให้คุณค่ากับกิจกรรมีสร้างสรรค์	บทบาทขัอง
ผ้่นำาชุมีชนในการให้ความีร้่เพ่ื่�อพัื่ฒนาศิลื่ป็ะ
แลื่ะวัฒนธุรรมีขัองชุมีชน	 จำานวนครั�งในการ
เข้ัาชมีพิื่พิื่ธุภัณฑ์์ด้ัานวัฒนธุรรมีขัองรัฐต่่อ
จำานวนป็ระชากร	เป็็นต้่น

5) ดัชน่ช่�วัดหมวดผลลัพิธิ์จัากค์วามค์ิด
สรึ้างสรึรึค์์ (Outcomes of Creativity  
Index: OCI)
	 เป็็นการพิื่จารณาผลื่ลัื่พื่ธ์ุ	 ทั�งในด้ัาน
เศรษฐกิจสังคมี	 แลื่ะวัฒนธุรรมี	 ซึึ่�งป็ระกอบ
ด้ัวยตั่วชี�วัดั17	ตั่ว	แบ่งออกเป็็น	3	หมีวดั	ค่อ
ผลื่ลัื่พื่ธ์ุจากความีคิดัสร้างสรรค์ในเชิง
เศรษฐกิจ	 กิจกรรมีสร้างสรรค์ในภาค
เศรษฐกิจ	แลื่ะผลื่ลัื่พื่ธ์ุจากกิจกรรมีสร้างสรรค์
ในด้ัานอ่�น	ๆ	โดัยครอบคลุื่มีทั�งด้ัานการจ้าง
งาน	 การนำาเข้ัา-ส่งออกสินค้าสร้างสรรค์	
ความีสามีารถึขัองวิสาหกิจชุมีชนในการขัาย
สินค้า	 แลื่ะเข้ัาถึึงเทคโนโลื่ยีใหม่ี	 รวมีไป็ถึึง
จำานวนส่�อ	สิ�งพิื่มีพ์ื่	บทเพื่ลื่ง	ภาพื่ยนต่ร์	แลื่ะ
กิจกรรมีด้ัานศิลื่ป็ะการแสดังต่่าง	ๆ 	ที�เกิดัขึั�น
ในป็ระเทศ
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	 จากจำานวนตั่วชี�วัดัที�มีีมีากถึึง	 88	 ตั่ว	
ทำาให้	 HKCI	 มีีจุดัแข็ังในด้ัานความีลื่ะเอียดั	
แลื่ะป็ระสิทธิุภาพื่การป็ระเมิีนขีัดัความี
สามีารถึด้ัานความีคิดัสร้างสรร ค์ 	 ซึึ่� ง
ครอบคลืุ่มีทุกปั็จจัยพ่ื่�นฐานที�สำาคัญ	 แต่่ใน
ขัณะเดีัยวกัน	การที�มีีจำานวนตั่วชี�วัดักว่าดััชนี
ชี�วัดัชุดัอ่�น	 แลื่ะมีีความีหลื่ากหลื่ายป็ระเด็ัน
การพิื่จารณา	ส่งผลื่ต่่อการเก็บแลื่ะวิเคราะห์
ข้ัอม่ีลื่	ซึึ่�งเป็็นอุป็สรรคสำาคัญอย่างหนึ�งในการ
จัดัทำาดััชนี	HKCI	นี�ด้ัวย
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	 จากการศกึษาเป็รยีบเทยีบดััชนชีี�วัดัทั�ง	5	ป็ระเภทขัา้งต้่น
พื่บว่า	 มีีทั�งป็ระเด็ันที�ทุกดััชนีให้ความีสำาคัญร่วมีกัน	 แลื่ะมีี
รายลื่ะเอียดับางส่วนที�แต่กต่่างกันไป็ต่ามีวัต่ถุึป็ระสงค์	 ร่ป็
แบบการจดััหมีวดัหมี่ข้่ัอม่ีลื่	แลื่ะการจดััลื่ำาดัับความีสำาคัญขัอง
ปั็จจัยต่่าง	ๆ	ในการจัดัทำาดััชนีชี�วัดัแต่่ลื่ะป็ระเภท	อย่างไรก็ดีั
การจัดัทำาดััชนีชี�วัดัด้ัานความีคิดัสร้างสรรค์ทั�ง	5	ชุดันี�	มีีหลัื่ก
คิดัเดีัยวกัน	ค่อ	การสร้างบรรยากาศ	แลื่ะระบบนิเวศที�เอ่�อให้
ป็ระชากรในพ่ื่�นที�เกิดัความีคิดัสร้างสรรค์เพิื่�มีขึั�น	 แลื่ะจาก
หลัื่กคิดัดัังกล่ื่าว	สามีารถึสรุป็เป็็นป็ระเด็ันหลัื่กที�ทุกหน่วยงาน
ให้ความีสำาคัญร่วมีกันใน	4	ป็ระเด็ัน	ค่อ

 1) ปัจัจััยด��นีทำุนีมนีุษย์ 
 2) ปัจัจััยด��นีโคร้งสร้��งพ้�นีฐ�นี 
 3) ปัจัจััยด��นีสถ�บันีแลุ่ะธ์ร้ร้ม�ภิิบ�ลุ่ 
 4) ผู้ลุ่ลุ่ัพธ์์ด��นีคว�มคิดสร้��งสร้ร้ค์

	 นอกจากนี�	ป็ระเด็ันด้ัานต้่นทุนทางสังคมี	แลื่ะการแข่ังขััน
ทางธุุรกิจ	ยังเป็็นป็ระเด็ันที�น่าสนใจ	เน่�องจากต้่นทุนทางสังคมี
ที�เปิ็ดักว้าง	 แลื่ะการยอมีรับความีแต่กต่่างหลื่ากหลื่าย	 เป็็น
ปั็จจัยสำาคัญส่วนหนึ�งที�สนับสนุนให้เกิดัความีคิดัสร้างสรรค์	
ซึึ่�งหากมีีการนำาไป็ต่่อยอดัในเชิงธุุรกิจ	จะสามีารถึสร้างม่ีลื่ค่า
เพิื่�มีทางเศรษฐกิจให้กับป็ระเทศได้ัเช่นเดีัยวกัน

สรุ้ปกี่�ร้เปร้ียบเทำ่ยบดัชนี่ช่�วัด
ด��นีคว�มคิดสร้��งสร้ร้ค์
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แนีวทำ�งกี่�ร้จััดทำำ�ดัชนี่ช่�วัดด��นีคว�มคิด
สร้��งสร้ร้ค์ของปร้ะเทำศไทำย

	 สำาหรับป็ระเทศไทย	 สำานักงานส่งเสริมีเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์	 (องค์การมีหาชน)	 ซึึ่�งเป็็นหน่วยงานที�รับผิดัชอบ
ด้ัานการส่งเสริมีแลื่ะพัื่ฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดัยต่รง	
สามีารถึนำาดััชนีชี�วัดัเหล่ื่านี�ไป็พิื่จารณาให้สอดัคล้ื่องกับเป้็า
หมีายการส่งเสริมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่ามีแผนป็ฏิิบัติ่การ
ด้ัานการส่งเสริมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ระยะที�	1	(พื่.ศ.	2563	
-	2565)	ที�จัดัทำาขึั�น	โดัยเบ่�องต้่นอาจคัดัเล่ื่อกเฉพื่าะดััชนีชี�วัดั
ใน	 4	 ป็ระเด็ันหลัื่กสำาหรับการดัำาเนินงานในช่วงแรก	 เพ่ื่�อ
เป็็นการกระตุ้่นให้ป็ระชาชน	ภาคธุุรกิจ	แลื่ะหน่วยงานต่่าง	ๆ
ที�เกี�ยวข้ัอง	 เห็นถึึงความีสำาคัญแลื่ะร่วมีกันพัื่ฒนาปั็จจัย 
พ่ื่�นฐานที�มีีส่วนสำาคัญในการส่งเสริมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์	โดัย
หลัื่งจากที�มีีการจัดัเก็บข้ัอม่ีลื่	 แลื่ะทราบถึึงศักยภาพื่พ่ื่�นฐาน
แล้ื่ว	จึงคัดัเล่ื่อกรายดััชนีชี�วัดักลุ่ื่มีอ่�น	ๆ 	มีาใช้ในการพิื่จารณา
เพิื่�มีเติ่มี	เพ่ื่�อให้มีีการขัับเคล่ื่�อนการพัื่ฒนาขีัดัความีสามีารถึ
ด้ัานความีคิดัสร้างสรรค์ขัองป็ระเทศไทยในระยะยาว	 แลื่ะ
สามีารถึเทียบเคียงในระดัับนานาชาติ่ได้ัต่่อไป็
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