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เกี่่�ยวกัับ CEA
ในการขัับเคลื่่อ� นเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ CEA มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการเป็็นหน่่วยงานกลาง
ในการประสานความร่่วมมืือระหว่่างภาครััฐและภาคเอกชน เพื่่อ� นำำ�ไปสู่่ก� ารผลัักดัันให้้เกิิด
นโยบายด้้านต่่าง ๆ ที่่�เอื้้�อต่่อการพััฒนาเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ อาทิิ การพััฒนาย่่านสร้้างสรรค์์
การจััดทำำ�ฐานข้้อมููลและงานวิิจัยั  ตลอดจนการร่่วมจััดทำำ�โครงการต่่าง ๆ ของภาครััฐ CEA
ยัังเป็็นหน่่วยงานที่่ส่� ง่ เสริิมให้้อุตุ สาหกรรมสร้้างสรรค์์เกิิดและเติิบโตด้้วยการจััดหาทรััพยากร
ความรู้้�และโอกาสในการพััฒนานัักสร้้างสรรค์์ทั้้�งในส่่วนกลางและภููมิิภาค พร้้อมกัับการ
กระตุ้้�นให้้เกิิดการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างอุุตสาหกรรมสร้้างสรรค์์และภาคการผลิิตจริิง เพื่่�อ
นำำ�ไปสู่่�การพััฒนาสิินค้้าและบริิการในระดัับสากล
นอกจากนี้้� CEA ยัังส่่งเสริิมให้้เกิิดความรู้้�ความเข้้าใจถึึงความสำำ�คััญของความคิิด
สร้้างสรรค์์ในกลุ่่�มประชาชนทั่่ว� ไป เพื่่อ� กระตุ้้�นให้้เกิิดการสนัับสนุุนและนำำ�ไปสู่่ก� ารบริิโภคและ
การลงทุุนด้้านความคิิดสร้้างสรรค์์ต่อ่ ไป
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คณะผู้้�จััดทำำ�
ที่่�ปรึึกษา
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(Public Organization)

สำำ�นัักงานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์
(องค์์การมหาชน)
อาคารไปรษณีีย์์กลาง
1160 ถนนเจริิญกรุุง แขวงบางรััก
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คำ�นำ�
เรามัักจะสงสััยและตั้้�งคำำ�ถามว่่า “ความคิิดสร้้างสรรค์์” นั้้�น จัับต้้องได้้หรืือไม่่ ในทางหนึ่่�ง
ความคิิดสร้้างสรรค์์ คืือ จิินตนาการ ความหลงใหล ที่่�แสดงผ่่านชิ้้�นงานไม่่ว่่าจะเป็็น คำำ�พููด 
ท่่าทาง ตััวโน๊๊ต  หรืือ ผืืนผ้้าใบ ซึ่่�งชิ้้�นงานเหล่่านั้้�นได้้จรรโลงใจผู้้�สร้้างสรรค์์และผู้้�สััมผััสใน
แง่่มุุมต่่าง ๆ กัันไปแต่่ในอีีกทางหนึ่่�ง เมื่่�อชิ้้�นงานจากความคิิดสร้้างสรรค์์เหล่่านั้้�นสามารถ 
จัับต้้องได้้มากขึ้้�น โดยถ่่ายทอดความพอใจสู่่�การแลกเปลี่่�ยนและมููลค่่าเพิ่่�ม ก็็เกิิดเป็็นความ
สามารถในทางธุุรกิิจและศัักยภาพทางการแข่่งขััน เพื่่�อขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจในภาพรวม 
และเมื่่�อสถานะของ “ความคิิดสร้้างสรรค์์”ก้้าวสู่่�การเป็็นปััจจััยสำำ�คััญ ในความได้้เปรีียบ
ทางการแข่่งขััน (Competitive Advantage) และความได้้เปรีียบเชิิงเปรีียบเทีียบ (Comparative Advantage) ที่่�มีกี ารพููดถึึงกัันมาอย่่างช้้านานแล้้ว “ความคิิดสร้้างสรรค์์” จึึงต้้อง
ได้้รัับการเปรีียบเทีียบสมรรถนะ (Benchmark) ผ่่านเครื่่�องมืือต่่าง ๆ กัันอย่่างแพร่่หลายนัับ
ตั้้�งแต่่การเปรีียบเทีียบระหว่่างบุุคคล ระหว่่างองค์์กร ไปจนถึึงการเปรีียบเทีียบระหว่่างประเทศ
ปััจจุุบััน การเปรีียบเทีียบสมรรถนะทางเศรษฐกิิจระหว่่างประเทศนั้้�น มีีเครื่่�องมืือที่่�
จััดทำำ�ขึ้้�นและได้้รัับการยอมรัับในวงกว้้าง คืือ การจััดทำำ�ดััชนีี (Index) ซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้้�นจากการ
ประเมิินขีีดสมรรถนะในประเด็็นต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับวััตถุปุ ระสงค์์ของดััชนีีนั้้�น ๆ  เช่่น  ดััชนีี
ชี้้�วััดขีีดความสามารถทางการแข่่งขัันของประเทศในภาพรวม  อาทิิ WEF’s The Global
Competitiveness , IMD’s World Competitiveness Ranking หรืือจะเป็็นการประเมิิน
เฉพาะเรื่่�อง อาทิิ World Bank’s Ease of Doing Business Index , IMD’s Smart City
Index หรืือ UNDP’s Human Achievement Index เป็็นต้้น ซึ่�ง่ แต่่ละประเทศเองก็็มัักจะ
ใช้้ผลจากการจััดอัันดัับหรืือค่่าของดััชนีีเหล่่านี้้�ในการนำำ�เสนอขีีดความสามารถของประเทศ
ตนเองเพื่่อ� สร้้างความมั่่�นใจให้้กับั นัักลงทุุนหรืือคู่่�ค้า้ ต่่างชาติิ ในขณะเดีียวกััน ก็็ยังั มีีการนำำ�ผล
ของดััชนีีดังั กล่่าวมาประมวลเพื่่อ� ผลัักดัันเป็็นนโยบายหรืือโครงการในการพััฒนาจุุดด้อ้ ยต่่าง ๆ
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ด้้วยเช่่นกััน
ทั้้�งนี้้� ในมิิติิทางด้้านเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์นั้้�น ศาสตราจารย์์ริิชาร์์ด  ฟลอริิดา (Richard
Florida) ได้้ริิเริ่่�มแนวคิิดและจััดทำำ�ดััชนีีชี้้�วััดขีีดความสามารถด้้านความคิิดสร้้างสรรค์์ขึ้้�น
ในปีี ค.ศ. 2002 ซึ่่�งในปััจจุุบัันก็็มีีหลากหลายสถาบัันและหน่่วยงานที่่�ได้้นำำ�แนวคิิดดัังกล่่าว
มาต่่อยอดและจััดทำำ�ดััชนีีที่่ส� ะท้้อนขีีดความสามารถทางด้้านเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ขึ้้น� มาในมุุม
ต่่าง ๆ ทั้้�งทางด้้านทัักษะความสามารถของผู้้�คน ผลงานเชิิงสร้้างสรรค์์หรืือนวััตกรรม  หรืือ
แม้้แต่่ด้้านพื้้�นที่่�หรืือระบบนิิเวศ เป็็นต้้น
CEA Outlook ฉบัับนี้้� จึงึ ได้้รวบรวมดััชนีีที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับความคิิดสร้้างสรรค์์จากแหล่่งต่่าง ๆ
ขึ้้�นมา เพื่่�อนำำ�เสนอให้้เห็็นถึึงวััตถุุประสงค์์ของการจััดทำำ�ดััชนีีต่่าง ๆ องค์์ประกอบสำำ�คััญ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง แนวทางการประเมิินหรืือวิิเคราะห์์ดัชั นีีต่า่ ง ๆ ตลอดจนแนวทางในการพััฒนาดััชนีี
วััดด้้านความคิิดสร้้างสรรค์์ของประเทศไทยขึ้้�นมา ทั้้�งหมดนี้้�เพื่่�อแสดงให้้เห็็นว่่า “ความคิิด
สร้้างสรรค์์” นั้้�น มีีสมรรถนะที่่�จัับต้้องได้้และสามารถวััดผลได้้ อัันเป็็นสาเหตุุสำำ�คััญที่่�
ประเทศไทย จำำ�เป็็นต้้องเร่่งสร้้าง ค้้นหา รวบรวม สถิิติพื้้ิ น� ฐานต่่าง ๆ เพื่่อ� สร้้างดััชนีีที่่เ� ปรีียบเทีียบ
สมรรถนะของประเทศไทยกัับระดัับสากล  ซึ่่�งจะช่่วยให้้เราได้้เห็็นทิิศทางการเพิ่่�มขีีดความ
สามารถของประเทศ และที่่�สำ�คั
ำ ัญที่่�สุด คืื
ุ อ ทำำ�ให้้เราได้้เห็็นตััวเราในวัันนี้้� และวัันข้้างหน้้าได้้
อย่่างมีีความหวัังนั่่�นเอง
อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
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ดัชนีชี้วัดด้าน
ความคิดสร้างสรรค์
(Creativity Index)

CEA OUTLOOK

เศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ เป็็นการขัับเคลื่่�อน
เศรษฐกิิจโดยอาศััยทุุนทางศิิลปะ วััฒนธรรม 
ความรู้้� และความคิิดสร้้างสรรค์์ มาสร้้างมููลค่่า
เพิ่่�มให้้กับั สิินค้้าและบริิการ ซึ่่ง� หลายประเทศ
ได้้ใช้้เศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์เป็็นเครื่อ�่ งมืือในการ
ยกระดัับเศรษฐกิิจ และสร้้างรายได้้ให้้กัับ
ประชาชนในประเทศในวงกว้้าง โดยการพััฒนา
ด้้านเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ของแต่่ละประเทศนั้้�น
มีีความแตกต่่างหลากหลายทั้้�งในด้้านต้้นทุุน
ทางวััฒนธรรม รููปแบบ วิิธีีการ หรืือระบบ
นิิเวศ ผลลััพธ์ที่่์ เ� กิิดขึ้้น� สะท้้อนผ่่านรููปแบบ
ผลิิตภััณฑ์์และการบริิการที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์
เฉพาะสำำ�หรัับแต่่ละประเทศ หรืือแต่่ละพื้้�นที่่�
เช่่น ประเทศญี่่�ปุ่่�น ได้้พััฒนาอุุตสาหกรรม
สร้้ า งสรรค์์ ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น เกมส์์ การ์์ ตูู น
ภาพยนตร์์หรืือสื่่อ� ต่่าง ๆ และใช้้เป็็นเครื่อ�่ งมืือ
ต่่อยอดไปยัังอุุตสาหกรรมอื่่น� ในประเทศ จน
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ประสบความสำำ�เร็็จและเป็็นที่่ย� อมรัับในระดัับ
นานาชาติิ
จากแนวทางการพััฒนาเศรษฐกิิจใหม่่นี้้ ส่
� ง่
ผลให้้หลายประเทศและหลายหน่่วยงานเห็็น
ความสำำ�คัั ญ และนำำ�ไปใช้้ ใ นการพัั ฒ นา
เศรษฐกิิจของประเทศ พร้้อมทั้้�งได้้ศึกึ ษาเปรีียบ
เทีียบปััจจััยสำำ�คััญของการพััฒนาเศรษฐกิิจ
สร้้างสรรค์์ และบางส่่วนได้้จัดทำ
ั �ำ เป็็นดััชนีีชี้้วั� ดั
ด้้านความคิิดสร้้างสรรค์์ขึ้้น�  ผ่่านการจััดหมวด
หมู่่� ลำ�ำ ดัับความสำำ�คัญ
ั และคััดเลืือกประเด็็น
การพััฒนาที่่�ต่่างกัันไปตามวััตถุุประสงค์์และ
บริิบทแวดล้้อมของหน่่วยงานที่่ดำ� �ำ เนิินการ โดย
เบื้้�องต้้นมีีการแบ่่งรููปแบบของดััชนีีชี้้�วััดด้้าน
ความคิิดสร้้างสรรค์์ (Creativity Index) เป็็น
2 รููปแบบหลััก คืือ
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1)	ดััชนีีชี้้�วััดด้้านความคิิดสร้้างสรรค์์
	ระดัับนานาชาติิ
จััดทำำ�ขึ้้น� เพื่่อ� ใช้้ในการศึึกษาเปรีียบเทีียบ
และวัั ด ระดัั บ ของเศรษฐกิิ จ สร้้ า งสรรค์์ ข อง
ประเทศต่่าง ๆ ซึ่่�งการศึึกษาเบื้้�องต้้นพบว่่ามีี
ดััชนีีชี้้�วััดประเภทนี้้� จำำ�นวน 3 ชุุด คืือ
• Global Creativity Index
โดย Martin Prosperity Institute
• Creative Productivity Index
โดย The Economist Intelligence Unit
เพื่่� อ ธนาคารพัั ฒ นาเอเชีี ย (The Asian
Development Bank: ADB)
• Global Innovation Index โดย
Cornell University สถาบัันธุุรกิิจ INSEAD
และองค์์การทรััพย์สิ์ นิ ทางปััญญาโลก (WIPO)
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2)	ดััชนีีชี้้�วััดด้้านความคิิดสร้้างสรรค์์
	ระดัับประเทศ
ส่่ ว นมากจัั ดทำำ�ขึ้้� นโดยหน่่ ว ยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ของแต่่ละ
ประเทศ เพื่่อ� ติิดตามและประเมิินสถานะการ
พััฒนาด้้านเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� เพื่่อ�
นำำ�ไปใช้้ในการกำำ�หนดนโยบาย และจััดทำำ�
แ น ว ท า ง ก า ร พัั ฒ น า ที่่� เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สอดคล้้องกัับบริิบททางเศรษฐกิิจ สัังคม และ
วััฒนธรรมของแต่่ละพื้้�นที่่�มากยิ่่ง� ขึ้้น�  ตััวอย่่าง
ประเทศที่่�จััดทำำ�ดััชนีีชี้้�วััดในกลุ่่�มนี้้� ได้้แก่่

• Hong Kong Creativity Index
(HKCI) โดย The Center for Cultural
Policy Research, The University of
Hong Kong เขตปกครองพิิเศษฮ่่องกงแห่่ง
สาธารณรััฐประชาชนจีีน

สำำ�หรัับการศึึกษาเปรีียบเทีียบดััชนีีชี้้�วััด
ทั้้�งหมดนี้้� แต่่ละชุุดดััชนีีมีีจุุดเด่่น จุุดสนใจ
และประเด็็นสำำ�คััญของการติิดตาม ประเมิิน
สถานการณ์์ ค วามสามารถด้้ า นความคิิ ด
• Creative City Index (CCI) โดย สร้้ า งสรรค์์ ที่่� แ ตกต่่ า งกัั น ไป  โดยมีี ร าย
The ARC Centre of Excellence for ละเอีียดของดััชนีีชี้้�วััดทั้้�ง 5 ชุุด ดัังต่่อไปนี้้�
Creative Industries and Innovation
(CCI) ประเทศออสเตรเลีีย

16

CEA OUTLOOK

1

Global Creativity
Index (GCI) โดย
Martin Prosperity
Institute
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การทำำ�ดััชนีีชี้้วั� ดด้
ั า้ นความคิิดสร้้างสรรค์์
ริิเริ่่�มขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2545 โดยศาสตราจารย์์
ริิชาร์์ด  ฟลอริิดา (Richard Florida) ซึ่่ง� เป็็น
ผู้้�เชี่่�ยวชาญในด้้านการพััฒนาพื้้�นที่่�เมืืองผ่่าน
มุุมมองการใช้้ทฤษฎีีทางเศรษฐศาสตร์์และ
สัั ง คมวิิ ท ยา โดยได้้ นำำ� เสนอแนวคิิ ด
เรื่่�อง“ชนชั้้�นสร้้างสรรค์์” (Creative Class)
ที่่�
ระบุุว่่า “การจะพััฒนาเศรษฐกิิจและเมืือง
อย่่างยั่่�งยืืนได้้นั้้�น ทางผู้้�กำำ�หนดนโยบายควร
ให้้ความสำำ�คััญกัับบรรยากาศที่่�เอื้้�อต่่อการ
พััฒนามนุุษย์์ (People Climate) มากกว่่า
การพััฒนาสภาพแวดล้้อมหรืือบรรยากาศ
สำำ�หรัับธุุรกิิจ (Business Climate)” เนื่่อ� งจาก
ริิชาร์์ดมองว่่า ชนชั้้น� สร้้างสรรค์์เป็็นกลุ่่�มคนที่่�
สามารถที่่�เอาความคิิดสร้้างสรรค์์ของมนุุษย์์
มาใช้้ ใ นการพัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ ซึ่่� ง เมืืองที่่�
สามารถดึึงดููดผู้้�คนที่่�มีคี วามคิิดสร้้างสรรค์์ได้้
มากย่่อมมีีโอกาสที่่�เศรษฐกิิจในเมืืองนั้้�น ๆ
จะเติิบโตได้้ดีีมากขึ้้�น
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ปััจจััยที่่ส� ามารถดึึงดููดกลุ่่�มชนชั้้น� สร้้างสรรค์์
ประกอบด้้วย 3 ส่่วนหลััก คืือ กลุ่่�มคนที่่�มีี
ความสามารถ  (Talent) เทคโนโลยีี
(Technology) และความเปิิ ด กว้้ า งทาง
สัังคม (Tolerance) ซึ่่ง� เรีียกรวมว่่า “3T” จาก
แนวคิิด  3T นี้้� ได้้ถููกพััฒนาขึ้้�นเป็็นดััชนีีชี้้�วััด
ขีีดความสามารถด้้านความคิิดสร้้างสรรค์์ใน
ระดัับโลก หรืือ Global Creativity Index
(GCI) ซึ่่�งมีีการวััดใน 3 หมวดหลััก คืือ กลุ่่�ม
คนที่่�มีีความสามารถ เทคโนโลยีี และความ
เปิิดกว้้างทางสัังคม  โดยในแต่่ละหมวด  มีี
ดัั ช นีี ชี้้� วัั ด อย่่ า งละ 2 ตัั ว ชี้้� วัั ด  ซึ่�่ ง นัั บได้้ ว่่ า
เป็็ น การวัั ด และประเมิิ น ขีี ด ความสามารถ
อย่่างง่่าย ไม่่ซับั ซ้้อน และมีีรายละเอีียดดัังต่่อ
ไปนี้้�
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1) ดัั ช นีีชี้้� วัั ด ในมิิ ติิ ด้้านก ลุ่่� ม คนที่่� มีี ความ
สามารถ (Talent) ให้้ความสำำ�คััญกัับความ
สามารถของทุุนมนุุษย์์ ในแต่่ละประเทศ โดย
พิิจารณาจากข้้อมููล 2 ส่่วนดัังนี้้�

2) ดััชนีีชี้้�วััดในมิิติิด้้านเทคโนโลยีี

(Technology) ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการพััฒนา

งานวิิจััย สิ่่�งประดิิษฐ์์ หรืือผลงานที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่
โดยพิิจารณาจากข้้อมููล 2 ส่่วน ดัังนี้้�

• การลงทุุนในการวิิจััยและพััฒนา
• จำำ�นวนแรงงานในกลุ่่�มสร้้างสรรค์์
(Country’s labor force from creative class) (R&D Investment)

พิิจารณาจากแรงงานในสายอาชีีพหลัักด้้าน พิิจารณาจากสััดส่ว่ นเงิินลงทุุนในงานวิิจัยั ต่่อ
วิิทยาศาสตร์์ สัังคมศาสตร์์ ศิิลปศาสตร์์ และ GDP โดยเงิินลงทุุนในงานวิิจัยั หมายถึึง งาน
วิิจัยั พื้้�นฐาน งานวิิจัยั ประยุุกต์์ และการทดลอง
การบริิหารจััดการ
• ความสำำ�เร็็จทางการศึึกษา (Educational ต่่างๆ
• นวััตกรรม (Innovation) พิิจารณาจาก
Attainment) พิิจารณาจากจำำ�นวนประชากรที่่�
จำำ�นวนการจดสิิทธิิบััตร ต่่อจำำ�นวนประชากร
จบการศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษา
1 ล้้านคน
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3) ดััชนีีชี้้�วััดในมิิติิด้้านความเปิิดกว้้างทาง
สัังคม (Tolerance) เป็็นการพิิจารณาทััศนคติิ
การยอมรัั บ ความแตกต่่ า งหลากหลายของ
ประชาชน ซึ่่ง� เป็็นปััจจััยอีีกส่ว่ นหนึ่่ง� ที่่�สนับั สนุุน
ให้้เกิิดความคิิดสร้้างสรรค์์ ผ่่านการสำำ�รวจ
ข้้อมููลแบบสอบถาม ใน 2 ประเด็็นหลััก คืือ
• ชนกลุ่่� มน้้ อ ยทางเชื้้� อ ชาติิ แ ละชาติิ พัั นธุ์์�
(Racial & Ethnic Minorities)
• การยอมรัับเพศที่่� 3 (Gay & Lesbian
Tolerance)

จากรายละเอีียดข้้างต้้น GCI จึึงเป็็นดััชนีี
ชี้้วั� ดด้
ั า้ นความคิิดสร้้างสรรค์์ที่่ป� ระเมิินข้้อมููล
อย่่างง่่าย จึึงทำำ�ให้้มีีจำำ�นวนตััวอย่่างในการ
ศึึกษามากที่่�สุุด 139 ประเทศ โดยข้้อมููล GCI
ปีีล่า่ สุุดที่่จั� ดั เก็็บในปีี พ.ศ. 2558 ประเทศไทย
มีีขีีดความสามารถด้้านความคิิดสร้้างสรรค์์
อยู่่�ในลำำ�ดัับที่่� 81
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Creative Productivity Index
(CPI) โดย The Economist
Intelligence Unit (EIU)
เพื่่�อธนาคารพััฒนาเอเชีีย
(Asian Development
Bank: ADB)
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วััตถุุประสงค์์ของการจััดทำำ�  Creative
Productivity Index คืือ การส่่งเสริิมให้้ภาค
ส่่ ว นต่่ า ง ๆ มีี ค วามรู้้�ความเข้้ า ใจใน
อุุตสาหกรรมสร้้างสรรค์์มากขึ้้น� และสามารถ
นำำ�ความคิิดสร้้างสรรค์์มาเป็็นปััจจััยสำำ�คัญ
ั ใน
การพััฒนาและสร้้างเศรษฐกิิจฐานนวััตกรรม
ได้้ กรอบแนวคิิดในการจััดทำ�ำ ดััชนีีนี้้� จึงึ ตั้้�งอยู่่�
บนทฤษฎีี ก ารเจริิ ญ เติิ บโตทางเศรษฐกิิ จ
แนวใหม่่ (New growth theory) ที่่�ให้้
ความสำำ�คัญ
ั กัับปััจจััยสำำ�หรัับการสร้้างผลงาน
สร้้างสรรค์์ควบคู่่�กัับการรัักษาความยั่่�งยืืนใน
การเติิบโตทางเศรษฐกิิจของประเทศ
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ดััชนีี CPI แบ่่งการจััดกลุ่่�มประเด็็นการ
พิิจารณาข้้อมููล 2 ส่่วน คืือ ด้้านปััจจััยนำำ�เข้้า
(Creative inputs) ซึ่่�งระบุุถึึงปััจจััยด้้านการ
ผลิิตผลงานสร้้างสรรค์์และประสิิทธิิภาพใน
การดำำ�เนิินงาน และด้้านผลลััพธ์์ (Outputs)
เป็็ น ผลรวมทางเศรษฐศาสตร์์ ที่่� แ สดงถึึ ง
ความสามารถในการสร้้ า งนวัั ต กรรมและ
ความคิิดใหม่่ ๆ รวมจำำ�นวนตััวชี้้�วััดทั้้�งหมด 
44 ตััว (เชิิงปริิมาณ 25 ตััว และ เชิิงคุุณภาพ 
19 ตััว) ซึ่่�งในแต่่ละด้้าน มีีการจััดหมวดหมู่่�
และรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
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INNOVATION (OUTPUTS)
Conventional indicators

• Micro - level
• Macro - level

รวม 8 ดัชนี
#4
2
2

#4
2
2

Relevant to emerging economies

• Agricultural Sector
• Creative Industry

CREATIVE INPUTS

รวม 36 ดัชนี

Knowledge-skill base #17 Creative destruction
• Human capital
8 • Competition
• Infrastructure
9 • Firm dynamics

#10
8
2

Appropriate institutions #9
• Institutions
5
4
• Governance

ที่มา: Creative Productivity Index : Analysing Creativity and Innovation in Asia และบทวิเคราะห์ของ Effinity Co., Ltd.

ดััชนีีชี้้�วััดด้้านปััจจััยนำำ�เข้้า (Creative inputs)
มีีจำำ�นวน 36 ตััวชี้้�วััด  เป็็นการพิิจารณาถึึง
ศัักยภาพพื้้�นฐานที่่�สนัับสนุุนให้้เกิิดความคิิด
สร้้างสรรค์์ โดยแบ่่งออกเป็็น 3 หมวด คืือ ฐาน
ความรู้้�และทัักษะ การทำำ�ลายเชิิงสร้้างสรรค์์
และความเหมาะสมของสถาบัั น มีี ร าย
ละเอีียดต่่อไปนี้้�
1) ฐานความรู้้�และทัักษะ

(Knowledge-skill base)

เป็็นปััจจััยพื้้�นฐานที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดในการ
สร้้างการเติิบโตทางเศรษฐกิิจให้้กัับประเทศ
ซึ่่� ง สะท้้ อ นให้้ เ ห็็ นได้้ จ ากจำำ� นวนตัั ว ชี้้� วัั ดใน
หมวดนี้้�ที่่มี� จำี ำ�นวนมากถึึง 17 ตััว จััดกลุ่่�มเป็็น
2 ปััจจััยหลััก คืือ ปััจจััยด้้านทุุนมนุุษย์์ และ
ด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ทุุนมนุุษย์์ (Human Capital)

เป็็นจุุดตั้้ง� ต้้นของการสร้้างสรรค์์สิ่่ง� ต่่าง ๆ
การกำำ�หนดตััวชี้้วั� ดด้
ั า้ นนี้้� จึงึ เป็็นการให้้ความ
สำำ�คััญในภาคการศึึกษา โดยพิิจารณาจาก
จำำ�นวนมหาวิิทยาลััย จำำ�นวนประชากรที่่�สำำ�เร็็จ
การศึึกษาในระดัับต่่าง ๆ จำำ�นวนปีีที่่�อยู่่�ใน
ภาคการศึึกษา และความร่่วมมืือระหว่่างภาค
การศึึกษากัับภาคอุุตสาหกรรม โดยมีีตัวั ชี้้วั� ดั
จำำ�นวน 8 ตััว

โครงสร้้างพื้้�นฐาน (Infrastructure)

เป็็นอีีกปััจจััยนำำ�เข้้าที่่�สามารถสะท้้อนถึึง
ศัักยภาพในการสร้้างสรรค์์เช่่นเดีียวกัับทุุน
มนุุษย์์ โดยประเทศที่่�มีีความก้้าวหน้้าทาง
เศรษฐกิิ จ จะสามารถจัั ด เตรีี ย มสิ่่� ง อำำ� นวย
ความสะดวกพื้้�นฐานให้้กับั ประชาชนได้้อย่่าง
ครอบคลุุ ม  ซึ่่� ง เป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ของปัั จ จัั ย ที่่�
สนัับสนุุนให้้ประชากรมีีความสามารถเชิิง
สร้้างสรรค์์เพิ่่�มขึ้้�นได้้อีีกทางหนึ่่�ง โดยการ
ประเมิิ น ศัั ก ยภาพด้้ า นโครงสร้้ า งพื้้� น ฐาน
พิิ จ ารณาจากจำำ� นวนประชากรที่่� ใ ช้้ ง าน
อิินเทอร์์เน็็ตและโทรศััพท์มืื์ อถืือ คุุณภาพและ
จำำ�นวนของโครงสร้้างพื้้น� ฐานต่่าง ๆ ไม่่ว่า่ จะเป็็น
ถนน สนามบิิน ท่่าเรืือ รวมไปถึึงค่่าใช้้จ่า่ ยของ
ภาครััฐในด้้านงานวิิจัยั และพััฒนา โดยมีีตัวั ชี้้วั� ดั
จำำ�นวน 9 ตััว
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2) การทำำ�ลายเชิิงสร้้างสรรค์์
(Creative destruction)
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ต้้นธุุรกิิจ การแข่่งขัันทางการค้้าทั้้�งในและต่่าง
ประเทศ ถึึงเปิิดกว้้างทางการค้้า การบริิหาร
การเงิินและการลงทุุน การจ้้างแรงงาน ซึ่่ง� เป็็น
ข้้ อ จำำ�กัั ดที่่� เ ป็็ น ปัั จ จัั ย สนัั บ สนุุ นให้้ อ งค์์ ก ร
จำำ�เป็็นต้้องวางแผนการพััฒนาเพื่่อ� การอยู่่ร� อด
ของธุุรกิิจ โดยมีีตัวั ชี้้วั� ดจำ
ั �ำ นวน 8 ตััว

เป็็นมุุมมองเชิิงปรััชญาของการสร้้างแรง
จููงใจเพื่่� อ สร้้ า งการเปลี่่� ย นแปลงขึ้้� นใหม่่
(Incentive to Innovate) ซึ่่�งประกอบด้้วย
2 ปััจจััย คืือ การแข่่งขัันทางธุุรกิิจ และการ
ขัับเคลื่่อ� นองค์์กร โดยมีีตัวั ชี้้วั� ดทั้้
ั ง� หมด 10 ตััว
การขัับเคลื่่�อนองค์์กร (Firm Dynamics)
มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความยืืดหยุ่่�นและเข้้มแข็็ง
ของตลาดแรงงาน ซึ่่�งพิิจารณาจากตััวชี้้�วััด
การแข่่งขัันทางธุุรกิิจ (Competition)
เพีียง 2 ตััว คืือ จำำ�นวนแรงงานอพยพเข้้า/ออก
พิิจารณาศัักยภาพของธุุรกิิจต่่าง ๆ ไม่่ว่า่ ธุุรกิิจ สุุ ท ธิิ และความยาก-ง่่ า ยในลาออกของ
นั้้�นจะมีีการแข่่งขัันสููง หรืือมีีทรััพยากรที่่�จำำ�กัดั แรงงาน
ก็็ จำำ� เป็็ น ต้้ อ งมีี ก ารบริิ ห ารจัั ด การและการ
วางแผนเพื่่�อการเติิบโตทั้้�งสิ้้�น ตั้้�งแต่่การเริ่่�ม
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ในการได้้รัับสิินเชื่่�อ และสััดส่่วนสิินเชื่่�อต่่ อ
(Appropriate institutions)
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์มวลรวมในประเทศโดยเฉลี่่�ย ซึ่ง�่ มีี
หมายถึึง สถาบัันการเงิินและหน่่วยงาน ตััวชี้้�วััดจำำ�นวน 5 ตััว
ต่่าง ๆ ทั้้�งภาครััฐและเอกชน ซึ่่�งเป็็นส่่วน
สำำ�คััญในการสร้้างสภาพแวดล้้อมให้้เอื้้�อต่่อ ธรรมาภิิบาล (Governance)
การมีีความคิิดสร้้างสรรค์์ มีีตััวชี้้�วััดในหมวด
แสดงถึึ ง ความโปร่่ งใสและความเป็็ น
นี้้�จำำ�นวน 9 ตััว โดยแบ่่งหมวดหมู่่เ� ป็็น 2 หััวข้้อ ธรรมในการแข่่งขััน ซึ่่ง� เปิิดโอกาสให้้ธุรุ กิิจใหม่่
คืือ สถาบัันการเงิิน และธรรมาภิิบาล
ได้้เข้้าแข่่งขัันในตลาดมากขึ้้น� ให้้ความสำำ�คัญ
ั
กัับการคุ้้�มครองความเป็็นธรรมกัับธุุรกิิจใน
สถาบัั น การเงิิ น (Financial Institution) ด้้านต่่าง ๆ ทั้้�งในด้้านทรััพย์์สิินทางปััญญา
เป็็นหนึ่่�งในปััจจััยภายนอกที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�เกื้้�อ การลงทุุน การบัังคัับใช้้กฎหมาย รวมถึึงการ
หนุุนให้้ธุรุ กิิจต่่าง ๆ มีีเงิินลงทุุนในการพััฒนา พิิจารณาระดัับการทุุจริิตและระบบราชการที่่�
และสร้้างสรรค์์ธุรุ กิิจ โดยพิิจารณาจากสััดส่ว่ น อาจส่่งผลให้้เกิิดการผููกขาด  จนมีีแนวโน้้ฉุุด
การสนัับสนุุนทางการเงิิน ไม่่ว่า่ จะเป็็นการเงิิน การเกิิดผลิิตภัณ
ั ฑ์์หรืือบริิการในรููปแบบใหม่่ ๆ
รายย่่อย (Microfinance) ความยากง่่าย ในประเทศ โดยมีีตััวชี้้�วััดจำำ�นวน 4 ตััว
3) ความเหมาะสมของสถาบััน
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ดััชนีีชี้้�วััดด้้านผลลััพธ์์ (Outputs)
จำำ�นวน 8 ตััวชี้้�วััด
พิิจารณาจากผลลััพธ์ข์ องการดำำ�เนิินงาน
เพื่่�อพััฒนาความคิิดสร้้างสรรค์์ ทั้้�งในมิิติขิ อง
ข้้อมููลพื้้�นฐานทั่่�วไป ซึ่่�งนำำ�มาเปรีียบเทีียบกัับ
นานาประเทศได้้ และมิิ ติิ ข องข้้ อ มููลที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับระบบเศรษฐกิิจในภููมิิภาคเอเชีีย
โดยตรง โดยแบ่่งออกเป็็น 2 หมวด ดัังนี้้�
1) ดััชนีีชี้้�วัดั พื้้น� ฐาน (Conventional indicators)
เป็็นการพิิจารณาผลลััพธ์ก์ ารดำำ�เนิินงาน
ด้้านความสร้้างสรรค์์โดยรวม ประกอบด้้วย
4 ตััวชี้้วั� ด 
ั ซึ่ง่� พิิจารณาทั้้�งในระดัับมหภาคและ
จุุลภาค เช่่น จำำ�นวนสิิทธิิบััตรต่่อประชากร
จำำ�นวนบทความทางวิิทยาศาสตร์์ที่่ตี� พิี มพ์
ิ ใ์ น
วารสารวิิชาการ เป็็นต้้น

2) ดััชนีีชี้้�วััดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับประเทศเศรษฐกิิจ
เกิิดใหม่่ (Indicators relevant to emerging

economies)

เป็็นการปรัับรููปแบบการพิิจารณาผลลััพธ์์
ที่่�เหมาะสมกัับบริิบททางเศรษฐกิิจและสัังคม
ของประเทศในกลุ่่�มภููมิิภาคเอเชีียมากขึ้้�น
โดยพิิจารณาจากข้้อมููลใน 2 ส่่วนคืือ ภาค
การเกษตร และภาคธุุรกิิจบัันเทิิง ซึ่่ง� เป็็นธุุรกิิจ
ที่่�มีีขนาดใหญ่่ในภููมิิภาคเอเชีีย สำำ�หรัับภาค
การเกษตร พิิจารณาจากข้้อมููลผลผลิิตต่่อไร่่
และมููลค่่าเพิ่่�มทางการเกษตรต่่อหััว ขณะที่่�
ภาคธุุรกิิจบัันเทิิง พิิจารณาจากข้้อมููลจำำ�นวน
ภาพยนตร์์ แ ละจำำ� นวนหนัั ง สืือ ต่่ อ จำำ� นวน
ประชากร 1,000 คน
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จากข้้อมููลดััชนีีชี้้�วััดCPI พบว่่าให้้ความ
สำำ�คัั ญ กัั บ ปัั จ จัั ย นำำ� เข้้ า ของการส่่ ง เสริิ ม
เศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ทุุน
มนุุษย์์และปััจจััยสนัับสนุุนต่่าง ๆ ที่่�สามารถ
สร้้างมููลค่่าทางเศรษฐกิิจให้้กัับประเทศได้้
เป็็นหลััก นอกจากนี้้� ยัังพิิจารณาถึึงผลลััพธ์์
ของการดำำ�เนิินงานที่่�เกิิดขึ้้น� จากการนำำ�ความ
คิิดสร้้างสรรค์์ไปประยุุกต์์ใช้้ให้้เกิิดมููลค่า่ ทาง
เศรษฐกิิจได้้ ถึึงแม้้ว่่าการพิิจารณาผลลััพธ์์ที่่�
เกิิ ดขึ้้� น จะไม่่ ค รอบคลุุ มอุุ ต สาหกรรม
สร้้างสรรค์์มากนััก แต่่อย่่างน้้อยจะเป็็นข้้อมููล
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ตั้้�งต้้นให้้กัับประเทศต่่าง ๆ ในภููมิิภาคเอเชีีย
ไ ด้้ เ ห็็ น ถึึ ง ค ว า มสำำ�คัั ญ ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิิ จ
สร้้างสรรค์์มากยิ่่�งขึ้้�น
ทั้้�งนี้้�ข้้อมููล CPI ปีีล่่าสุุด ซึ่่�งมีีการจััดเก็็บ
ในปีี พ.ศ. 2557 พบว่่าประเทศไทยมีีขีดี ความ
สามารถด้้านความคิิดสร้้างสรรค์์อยู่่ใ� นลำำ�ดัับ
ที่่� 15 จาก 24 ประเทศที่่�มีีการจััดเก็็บข้้อมููล
ในเอเชีีย 22 ประเทศ (รวมสหรััฐอเมริิกาและ
ฟิินแลนด์์ เพื่่�อการเปรีียบเทีียบระดัับความ
สามารถด้้านความคิิดสร้้างสรรค์์)
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3

Global Innovation Index (GII)
โดย Cornell University
สถาบัันธุุรกิิจ INSEAD และ
องค์์การทรััพย์์สิินทางปััญญาโลก
(World Intellectual Property
Organization: WIPO)

CEA OUTLOOK

การพััฒนาเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ ไม่่ได้้วัดั
ความสำำ�เร็็จจากสิินค้้าจากงานฝีีมืือและการ
ออกแบบบริิการเท่่านั้้�น แต่่การพััฒนาผ่่าน
เทคโนโลยีีและนวััตกรรม ก็็เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
เครื่่�องมืือที่่�สนัับสนุุนให้้เกิิดมููลค่่าเพิ่่�มทาง
เศรษฐกิิจได้้เช่่นกััน ดัังนั้้�น ในการพิิจารณา
ดััชนีีชี้้วั� ดที่่
ั เ� กี่่�ยวข้้องกัับความคิิดสร้้างสรรค์์ จึงึ
ได้้เลืือก Global Innovation Index มา
เป็็นหนึ่่�งในดััชนีีที่่�ศึึกษาเปรีียบเทีียบ
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รวบรวมข้้อมููลมาตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2550 โดยผู้้�
กำำ�หนดนโยบายและหน่่วยงานต่่าง ๆ ใน
หลายประเทศได้้เห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั และนำำ�ไป
ใช้้เป็็นกรอบแนวทางการพััฒนานวััตกรรมของ
ประเทศอีีกด้้วย โดยประกอบด้้วยการประเมิิน
ดััชนีีชี้้�วััด 2 ส่่วนหลััก คืือ ปััจจััยนำำ�เข้้าที่่�ใช้้ใน
การพััฒนานวััตกรรม (Innovation Input) และ
ผลลััพธ์จ์ ากการพััฒนานวััตกรรม (Innovation
Output) ทั้้�งนี้้� รายละเอีียดของการกำำ�หนด
ดัั ช นีี ชี้้� วัั ดในแต่่ ล ะส่่ ว น มีี ปัั จ จัั ย และราย
วััตถุุประสงค์์ของการจััดทำำ� GII คืือ การ ละเอีียดแตกต่่างกัันออกไป  โดยมีีตััวชี้้�วััด
เปรีียบเทีียบแนวทางพื้้�นฐานในการพััฒนา ทั้้�งหมด 80 ตััว
นวััตกรรมของแต่่ละประเทศ ซึ่่ง� ได้้ดำำ�เนิินการ
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Global Innovation Index
Innovation Input
Sub-Index
Institutions

• Political
environment
• Regulatory
environment
• Business
environment

7

Human capital
& research

• Education
• Tertiary
education
• Reserch &
development
(R&D)

12

Infrastructure

10

• ICTs
• General
infrastructure
• Ecological
sustainability

Innovation Output 27 ดัชนี
Sub-Index

53 ดัชนี
Market
sophistication

9

• Credit
• Investment
• Trade,
competition,
& market scale

Business
sophistication

15

• Knowledge
workers
• Innovation
linkages
• Knowledge
absorption

14

Knowledge
& technology outputs

• Knowledge
creation
• Knowledge
impact
• Knowledge
diffusion

13

Creative outputs

• Intangible
assets
• Creative goods
and services
• Online
creativity

ที่มา: The Global Innovation Index 2019
Creating Healthy Lives และการวิเคราะห์ของ Effinity Co., Ltd.

ปัั จ จัั ย นำำ� เ ข้้ า ที่่� ใ ช้้ ใ น ก า ร พัั ฒ น า
นวััตกรรม(Innovation Input) เป็็นปััจจััยพื้้�น
ฐานที่่� จำำ� เป็็ นในการสร้้ า งนวัั ต กรรม  ซึ่่� ง
ประกอบด้้วยปััจจััยสำำ�คััญ 5 หมวด ได้้แก่่

ชี้้�วััดจำำ�นวน 12 ตััว และแบ่่งออกเป็็น 3 ส่่วน
คืือ (1) ระบบการศึึ ก ษาค่่ าใช้้ จ่่ า ย และ
คุุณภาพด้้านการศึึกษา (2) การศึึกษาใน
ระดัั บ อุุ ดมศึึ ก ษา บัั ณ ฑิิ ต จากคณะด้้ า น
วิิทยาศาสตร์์และวิิศวกรรม จำำ�นวนนัักศึึกษาต่่าง
ชาติิ และ (3) การวิิจัยั และพััฒนา ค่่าใช้้จ่า่ ย
1) ด้้านสถาบััน (Institutions)
ด้้านการวิิจััยและพััฒนา รวมถึึงอัันดัับของ
พิิ จ ารณาจากสภาพแวดล้้ อ มทางการ มหาวิิทยาลััย
เมืือง สภาพแวดล้้อมในการกำำ�กัับดููแล และ
สภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจ โดยมีีตัวั ชี้้วั� ดจำ
ั �ำ นวน 3) ด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐาน
7 ตััว ซึ่�ง่ ให้้ความสำำ�คััญกัับความมั่่�นคงทาง (Infrastructure)
การเมืืองและความปลอดภััยโดยรวม คุุณภาพ
ประกอบด้้วย เทคโนโลยีีข้้อมููลและการ
ของการกำำ�กัับดููแลด้้ านกฎระเบีี ยบต่่ าง ๆ สื่่�อสาร โครงสร้้างพื้้�นฐานทั่่�วไป  และความ
รวมไปถึึงความยากง่่ายในการเริ่่�มต้้นธุุรกิิจ ยั่่�งยืืนเชิิงนิิเวศ โดยมีีจำำ�นวนตััวชี้้�วััด  10 ตััว
ซึ่่� ง พิิ จ ารณาจากข้้ อ มููลการเข้้ า ถึึ ง และการ
2) ด้้านทุุนมนุุษย์์และการวิิจััย
ใช้้งานเทคโนโลยีี การใช้้ไฟฟ้้า และระบบ
(Human capital and research)
โลจิิสติิกส์์ รวมไปถึึงการดำำ�เนิินงานที่่�คำำ�นึึง
เป็็นประเด็็นสำำ�คัญ
ั ที่่�เปรีียบเสมืือนจุุดตั้้ง� ถึึ ง สิ่่� ง แวดล้้ อ ม  ซึ่่� ง เป็็ นโครงสร้้ า งพื้้� น ฐาน
ต้้นในการสร้้างผลงานสร้้างสรรค์์ โดยให้้ สนัั บ สนุุ นให้้ มีี ค วามคิิ ด สร้้ า งสรรค์์ ใ นการ
ความสำำ�คัญ
ั กัับการพััฒนาทุุนมนุุษย์์ที่่ข้� อ้ งกัับ พััฒนาผลงานต่่าง ๆ ต่่อไป
การสร้้างสรรค์์นวััตกรรมเป็็นหลััก โดยมีีตััว
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3) ด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐาน
(Infrastructure)

ประกอบด้้วย เทคโนโลยีีข้้อมููลและการ
สื่่�อสาร โครงสร้้างพื้้�นฐานทั่่�วไป  และความ
ยั่่�งยืืนเชิิงนิิเวศ โดยมีีจำำ�นวนตััวชี้้�วััด  10 ตััว
ซึ่่�งพิิจารณาจากข้้อมููลการเข้้าถึึงและการใช้้
งานเทคโนโลยีี การใช้้ไฟฟ้้า และระบบโลจิิสติิกส์์
ร ว ม ไ ป ถึึ ง ก า ร ดำำ� เ นิิ น ง า น ที่่� คำำ�นึึ ง ถึึ ง
สิ่่� ง แวดล้้ อ ม  ซึ่่� ง เป็็ นโครงสร้้ า งพื้้� น ฐาน
สนัั บ สนุุ น ให้้ มีี ค วามคิิ ด สร้้ า งสรรค์์ ใ น
การพััฒนาผลงานต่่าง ๆ ต่่อไป
4) ด้้านระบบตลาด

(Market sophistication)

พิิจารณาภาพรวมของการแข่่งขััน การ
สนัับสนุุนทางการเงิินและการลงทุุน ซึ่่�งเป็็น
ปัั จ จัั ย สนัั บ สนุุ น ขีี ด ความสามารถในการ
สร้้างสรรค์์ที่่�สำำ�คััญ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งใน
ด้้านนวััตกรรม  มีีตััวชี้้�วััดจำำ�นวน 9 ตััว เช่่น
ความยากง่่ า ยในการได้้ รัั บ สิิ น เชื่่� อ การ
คุ้้�มครองนัักลงทุุนรายย่่อย อััตราภาษีีนำำ�เข้้า
ขนาดของตลาดภายในประเทศ เป็็นต้้น
5) ด้้านระบบธุุรกิิจ

(Business sophistication)

มีีความเชื่่�อมโยงกัับประเด็็นด้้านความ
สามารถของแรงงาน นวััตกรรม  และการ
ดึึ ง ดููดความรู้้�  ซึ่่� ง เป็็ น ทรัั พ ยากรหลัั ก ที่่�
สนัับสนุุนให้้ธุุรกิิจมีีความก้้าวหน้้าและเพิ่่�ม
ขีีดความสามารถในการแข่่งขัันได้้ โดยมีีตัวั ชี้้วั� ดั
จำำ�นวน15 ตััว และให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการพััฒนา
แรงงานให้้มีีทัักษะความสามารถเพิ่่�มขึ้้�นการ
ลงทุุนด้้านการวิิจััยและพััฒนาของภาคธุุรกิิจ
การสร้้ า งความร่่ ว มมืือกัั บ หน่่ ว ยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้องในการพััฒนาสิินค้้าหรืือบริิการ รวม
ไปถึึงการจ่่ายค่่าลิิขสิทิ ธิ์์/� ทรััพย์สิ์ นิ ทางปััญญา
และการนำำ�เข้้าเทคโนโลยีีขั้้น� สููงเพื่่อ� ใช้้ในการ
ต่่อยอดเชิิงธุุรกิิจ
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ผลลััพธ์์จากการพััฒนานวััตกรรม
(Innovation Output)
สะท้้อนให้้เห็็นถึึงประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
ในการพััฒนาเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์โดยพิิจารณา
จากข้้อมููลใน 2 หมวด คืือ
1) ผลลััพธ์์ด้้านความรู้้�และเทคโนโลยีี

(Knowledge & technology outputs)

ประกอบด้้วย การสร้้างความรู้้� การสร้้าง
ประโยชน์์จากความรู้้�  และการเผยแพร่่ความรู้้�
โดยมีีตััวชี้้�วััดจำำ�นวน 14 ตััว ซึ่่�งมีีประเด็็นที่่�
เกี่่� ย วข้้ อ งกัั บ สิิ ท ธิิ บัั ต ร บทความด้้ า น
เทคโนโลยีีต่่าง ๆ ธุุรกิิจและเทคโนโลยีีใหม่่ที่่�
เกิิ ดขึ้้� น รวมไปถึึ ง รายรัั บ จากค่่ า ลิิ ขสิิ ท ธิ์์� /
ทรัั พย์์ สิิ น ทางปัั ญ ญา และการส่่ ง ออก
เทคโนโลยีีขั้้�นสููง ซึ่่�งเป็็นผลลััพธ์์ที่่�มีีความ
สอดคล้้องกัับปััจจััยด้้านระบบธุุรกิิจข้้างต้้น

สร้้างสรรค์์ออนไลน์์ โดยมีีตัวั ชี้้�วัดั รวม 13 ตััว
เช่่น เครื่่�องหมายการค้้า โมเดลธุุรกิิจใหม่่
การส่่ ง ออกบริิ ก ารเชิิ ง วัั ฒ นธรรมและเชิิ ง
สร้้างสรรค์์ จำำ�นวนภาพยนตร์์สารคดีี/เรื่่อ� งราว
ของชาติิ โดเมนที่่�ได้้รัับความนิิยม การเพิ่่�ม/
แก้้ไขข้้อมููลใน Wikipedia เป็็นต้้น
โดยสรุุป GII เป็็นดััชนีีอีีกชุุดหนึ่่�งที่่�มีีการ
พิิจารณาปััจจััยสำำ�คััญที่่�มีีส่่วนในการผลัักดััน
ให้้ เ กิิ ด ความคิิ ด สร้้ า งสรรค์์ ใ นมุุ มม องของ
นวัั ต กรรมและเทคโนโลยีี เ ป็็ น หลัั ก โดย
ครอบคลุุมถึึงปััจจััยนำำ�เข้้าและผลลััพธ์ที่่์ เ� กิิดขึ้้น�

จากการรวบรวมข้้อมููล GII ล่่าสุุดที่่จั� ดทำ
ั ำ�
ขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2562 พบว่่า ประเทศไทยมีี
ขีีดความสามารถด้้านการสร้้างนวััตกรรมอยู่่�
ในอัันดัับที่่� 43 จาก 127 ประเทศทั่่�วโลกและ
2) ผลลััพธ์์เชิิงสร้้างสรรค์์
เป็็นอัันดัับ 10 ในกลุ่่�มประเทศเอเชีียตะวััน
(Creative outputs)
พิิ จ ารณาจากสิิ น ทรัั พย์์ ที่่� จัั บ ต้้ อ งไม่่ ไ ด้้ ออก เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ และโอเชีียเนีีย
สิินค้้าและบริิการสร้้างสรรค์์ และความคิิด
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Creative City Index (CCI)
โดย The ARC Centre of
Excellence for Creative
Industries and Innovation
(CCI) ของเครืือรััฐออสเตรเลีีย
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การจััดทำำ�ดััชนีีชี้้�วััดความคิิดสร้้างสรรค์์
ของเมืือง หรืือ Creative City Index ถืือเป็็น
อีีกแนวทางหนึ่่�งที่่�สามารถนำำ�มาใช้้ในการ
ประเมิิ น ขีี ด ความสามารถด้้ า นความคิิ ด
สร้้างสรรค์์ โดย CCI มีีการพััฒนาครั้้�งแรก
ในปีี พ.ศ. 2551 โดยสมาคม The Fukuoka
Benchmarking Consortium ประเทศญี่่�ปุ่่น�
เรีี ย กว่่ า ดัั ช นีี J-CCI เนื่่� อ งจากพัั ฒ นา
โดยหน่่ ว ยงานของประเทศญี่่� ปุ่่� น ต่่ อ มา
ศาสตราจารย์์ ช าร์์ ลส์์ แลนด์์ รีี (Charles
Landry) ซึ่่�งเป็็นผู้้�คิิดค้้นกรอบแนวคิิดเรื่่�อง
เมืืองสร้้างสรรค์์ (Creative city) ได้้นำำ�
แนวคิิดของการจััดทำำ�ดััชนีีดัังกล่่าวมาพััฒนา
ต่่อยอดเป็็น The Landry’s Creative City
Index (L-CCI) โดยมีีแนวคิิดว่่า “เมืืองที่่�ดีี
ในการสร้้ า งสรรค์์ นั้้� น  ต้้ อ งมีี ร ากฐานทาง
วััฒนธรรมที่่�แข็็งแกร่่ง รวมถึึงทััศนคติิและมุุม
มองความคิิดที่่เ� ปิิดรับั ต่่อความคิิดสร้้างสรรค์์
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นอกจากนี้้� บรรยากาศและสภาพแวดล้้อม
ที่่เ� อื้้อ� ต่่อการสร้้างสรรค์์ความคิิดใหม่่ ๆ จะช่่วย
ส่่งเสริิมศักั ยภาพด้้านความคิิดสร้้างสรรค์์ของ
เมืืองได้้อีีกทางหนึ่่�ง ส่่วนปััจจััยด้้านคุุณภาพ
การศึึกษา การพััฒนาทัักษะ การลงทุุนในการ
วิิจััย กฎระเบีียบที่่�ดีี และแรงจููงใจที่่�เหมาะสม 
ถืือเป็็นปััจจััยสนัับสนุุนที่่�ช่ว่ ยให้้เมืืองดัังกล่่าว
มีีความก้้าวหน้้าเชิิงสร้้างสรรค์์ได้้”
จากแนวคิิดของ CCI ได้้ถููกนำำ�มาพััฒนา
ต่่อโดยศููนย์์วิิจััยอุุตสาหกรรมสร้้างสรรค์์และ
นวััตกรรมของประเทศออสเตรเลีีย (The ARC
Centre of Excellence for Creative
Industries and Innovation: CCI) ดัังนั้้�น
ดััชนีีชี้้�วััดนี้้� จึึงเรีียกโดยย่่อว่่า “CCI-CCI” ซึ่�ง่
ประกอบด้้วยตััวชี้้วั� ดทั้้
ั ง� หมด 75 ตััว โดยมีีการ
จััดกลุ่่�มเป็็น 8 หมวด ตามประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการพััฒนาเมืืองสร้้างสรรค์์ ดัังต่่อไปนี้้�
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Creative City Index (Australia)
5

Creative industries
scale & scope

• Creative
Industries Scale
• Creative
Industries Scope
• Creative
Industries
Employment

16
Micro productivity

17

Attractions &
economy of attention

• Population-wide • Creative
Microproduction Attractions
• Virtual
Connectivity
• Economy of
Attention
• Local Networks
and Interaction

3

Participation &
expenditure

• Attendance
• Expenditure

1
Public support

10

Human capital
and research

• Employment
• Cultural and
arts funding
person by level • Education
of government
• Research and
Development

Global
integration

10

13

Openness,
Tolerence & Diversity

• International • Openness and
Airport Traffic Tolerance
• Diversiy and
• Flows of People Demographics
• Civic
• Globalization
Engagement

ที่มา: CCI-CCI Creative City Index 2012 โดย The ARC Centre of Excellence for Creative Industries and Innovation

มีีตััวชี้้�วััดรวม  16 ตััว เช่่น จำำ�นวนวีีดีีโอที่่�
อััพโหลดขึ้้�นใน YouTube จำำ�นวนผู้้�ใช้้งาน
social network ที่่�ได้้รัับความนิิยมสููงสุุด 
& scope)
เป็็ น การวัั ด และประเมิิ น อุุ ต สาหกรรม จำำ�นวนงานเทศกาลที่่� จััดขึ้้� นในแต่่ ล ะเมืือง
สร้้างสรรค์์ในภาพรวม  โดยมีีการรวบรวม เป็็นต้้น
ข้้อมููล  3 หััวข้้อ คืือ ขนาดของอุุตสาหกรรม
สร้้ า งสรรค์์  ข อบเขตของอุุ ต สาหกรรม 3) การดึึงดููดความสนใจและเศรษฐกิิจใน
สร้้างสรรค์์ และการจ้้างงานในอุุตสาหกรรม ยุุคของการสร้้างความสนใจ (Attractions &
Economy of attention)
สร้้างสรรค์์ โดยมีีตััวชี้้�วััดรวม 5 ตััว
บุุคคล ธุุรกิิจ หรืือกิิจกรรมจากต่่างถิ่่�นที่่�
เข้้ า มาในพื้้� น ที่่� ส ามารถช่่ ว ยส่่ ง เสริิ ม ให้้
2) ผลิิตภาพในระดัับจุุลภาค
ประชาชนและเมืืองได้้เรีียนรู้้�มุุมมองใหม่่ ๆ
(Microproductivity)
การประเมิินขีีดความสามารถด้้านความ จากการได้้เห็็นวััฒนธรรม รููปแบบการทำำ�งาน
ั
คิิดสร้้างสรรค์์ในระดัับจุุลภาค พิิจารณาจาก หรืือกิิจกรรมที่่�แตกต่่างกััน ซึ่่ง� เป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ความสามารถของแต่่ ล ะบุุ ค คลในการ ในการเพิ่่� ม ระดัั บ ความคิิ ด สร้้ า งสรรค์์ ข อง
สร้้างสรรค์์ผลงาน ความเข้้มแข็็งของเครืือข่่าย ประชากรในพื้้�นที่่�นั้้น� ๆ ได้้ ดัังนั้้�น การประเมิิน
ที่่�เชื่่�อมโยงบุุคลากรสร้้างสรรค์์ในพื้้�นที่่� การ โครงสร้้างพื้้�นฐานและปััจจััยต่่าง ๆ ที่่�สามารถ
สร้้ า งปฏิิ สัั มพัั น ธ์์ ผ่่ า นกิิ จ กรรมหรืือสื่่� อ ดึึงดููดคนหรืือธุุรกิิจที่่�มีีศัักยภาพให้้เข้้ามาใน
ออนไลน์์ต่่าง ๆ โดยแบ่่งออกเป็็น 3 หััวข้้อ พื้้�นที่่�มากขึ้้�น จึึงเป็็นอีีกประเด็็นหนึ่่�งในการ
ได้้แก่่ ผลิิตภาพในระดัับจุุลภาคของประชากร พิิจารณา โดยมีีตััวชี้้�วััดรวม 17 ตััว แบ่่งออก
ทั้้�งหมด  (Population-wide Micropro- เป็็ น 2 หัั ว ข้้ อ ได้้ แ ก่่ การดึึ ง ดููดความ
duction) ปััจจััยที่่�สนัับสนุุนการเชื่่�อมโยง สร้้างสรรค์์(Creative Attractions) และ
(Virtual connectivity) และเครืือข่่ายและ ปััจจััยสนัับสนุุนเศรษฐกิิจในยุุคของการสร้้าง
การมีี ป ฏิิ สัั มพัั น ธ์์ ข องประชาชนในพื้้� น ที่่� ความสนใจ (Economy of Attention)
(Local Networks and Interaction) โดย
1) ขนาดและขอบเขตของอุุตสาหกรรม
สร้้างสรรค์์ (Creative industries scale
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การดึึ ง ดููดความสร้้ า งสรรค์์ เกี่่� ย วข้้ อ ง
โดยตรงกัับการท่่องเที่่�ยวที่่�ดึงึ ดููดนัักท่่องเที่่�ยว
เข้้ามา เช่่น รายการสิ่่�งที่่�ควรทำำ�ในเมืืองบน
เว็็บไซต์์ Lonely Planet จำำ�นวนโรงแรม 
พิิ พิิ ธภัั ณ ฑ์์ เป็็ น ต้้ น  ส่่ ว นปัั จ จัั ย สนัั บ สนุุ น
เศรษฐกิิจในยุุคการสร้้างความสนใจ เป็็น
ประเด็็นที่่�เกี่่�ยวกัับความมีีชื่่�อเสีียงของเมืือง
และความได้้เปรีียบเชิิงวััฒนธรรม ซึ่่ง� พิิจารณา
จากคะแนนดััชนีี Google Trends จำำ�นวน
รายการสิินค้้าในเว็็บไซต์์ Amazon เป็็นต้้น
4) การมีีส่่วนร่่วมและค่่าใช้้จ่่าย
(Participation & expenditure)

เ ป็็ น ปัั จ จัั ย ที่่� ส นัั บ ส นุุ น ก า ร พัั ฒ น า
เศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์และวััฒนธรรมจากภาค
ประชาชนผ่่านการใช้้จ่่ายสิินค้้าและบริิการ
สร้้างสรรค์์ต่่าง ๆ รวมถึึงการมีีส่่วนร่่วมใน
กิิจกรรมที่่�ทางชุุมชนจััดขึ้้�น โดยมีีตััวชี้้�วััดรวม 
3 ตััว แบ่่งออกเป็็น 2 หััวข้้อ ได้้แก่่ การเข้้า
ร่่วมกิิจกรรมต่่าง ๆ (Attendance) และค่่า
ใช้้จ่่าย (Expenditure) โดยเฉพาะค่่าใช้้จ่่าย
ด้้านศิิลปวััฒนธรรม 
5) การสนัับสนุุนจากภาครััฐ (Public

support)

เ ป็็ น ดัั ช นีี ชี้้� วัั ดที่่� ส ะ ท้้ อ น ร ะ ดัั บ ก า ร
สนัับสนุุนกิิจกรรมด้้านวััฒนธรรมและความ
คิิดสร้้างสรรค์์ของภาครััฐ โดยแบ่่งตามระดัับ
พื้้�นที่่� เช่่น ระดัับประเทศ ระดัับมลรััฐ ระดัับ
จัังหวััด เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� ตัวั ชี้้วั� ดั ในหมวดนี้้�มีเี พีียง
1 ตัั ว  คืือ เงิิ น สนัั บ สนุุ น ด้้ า นศิิ ลป ะและ
วััฒนธรรมต่่อประชากร จำำ�แนกตามระดัับของ
หน่่วยงานรััฐ
6)	ทุุนมนุุษย์์ (Human capital)
ความสามารถและความคิิดสร้้างสรรค์์
ของมนุุษย์์ถืือเป็็นรากฐานที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดของ
การพััฒนาเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ ดัังนั้้�น การ
ประเมิินศัักยภาพความพร้้อมของบุุคลากร
โครงสร้้ า ง และปัั จ จัั ย ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การ
พัั ฒ นาบุุ ค ลากรต่่ อ การพัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ
สร้้ า งสรรค์์  จึึ งเป็็ นประเด็็ นพื้้� นฐานในการ
พิิจารณา แบ่่งออกเป็็น 3 หััวข้้อ ได้้แก่่ การ
จ้้างงาน การศึึกษา และการวิิจััยและพััฒนา
โดยมีีตัวั ชี้้วั� ดั รวม 10 ตััว เช่่น สััดส่ว่ นของการ
จ้้างงานในด้้านการวิิจัยั และพััฒนาต่่อการจ้้าง
งานทั้้�งหมด จำำ�นวนสถานศึึกษาสำำ�หรัับการ
ศึึกษาเชิิงวััฒนธรรมขั้้�นสููง เป็็นต้้น
7) การเชื่่�อมโยงกัับนานาชาติิ (Global
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integration)

การก้้ า วเข้้ า สู่่� โ ลกยุุ คโลกาภิิ วัั ตน์์ ต้้ อ ง
อาศััยมุุมมองที่่�ไม่่หยุุดนิ่่ง� ของเมืือง เพื่่อ� สร้้าง
การเชื่่อ� มโยงทั้้�งเศรษฐกิิจและสัังคมกัับนานา
ประเทศ ซึ่่�งให้้ความสำำ�คััญกัับ 3 หััวข้้อ คืือ
การจราจรในท่่าอากาศยานนานาชาติิ การ
เคลื่่�อนย้้ายของประชากร และโลกาภิิวััตน์์
โดยมีีตััวชี้้�วััดรวม 10 ตััว เช่่น ระยะเวลาที่่�ใช้้
ในการเดิินทางระหว่่างตััวเมืืองและสนามบิิน
การหมุุนเวีียนของประชากร การจััดอัันดัับ
ของเมืืองตาม Globalization and World
Cities Research Network (GaWC
globalization) จำำ� นวนความสัั มพัั น ธ์์
ระหว่่างบริิษััทในเมืือง เป็็นต้้น
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กว้้างและการยอมรัับความแตกต่่าง ความ
หลากหลายและประชากร และการมีีส่ว่ นร่่วม
ของพลเมืือง โดยมีีตัวั ชี้้วั� ดั รวม 13 ตััว ที่่�ใช้้ใน
การวััดการเปิิดกว้้างของสัังคม การเคารพผู้้�อื่่น�
และการยอมรัับความเห็็นที่่�แตกต่่าง เช่่นการ
เซ็็ น เซอร์์ แ ละเสรีี ภ าพของสื่่� อ  จำำ� นวนคู่่�
แต่่งงานเพศเดีียวกัันที่่�จดทะเบีียน จำำ�นวน
ประชากรที่่�ไม่่มีีศาสนา ดััชนีีความเหลื่่�อมล้ำำ��
ทางรายได้้ จำำ�นวนผู้้�ลงคะแนนเสีียงในการ
เลืือกตั้้�งระดัับประเทศ เป็็นต้้น

เมื่่อ� พิิจารณาจากข้้อมููล CCI ทั้้�ง 8 หมวด
ข้้ า งต้้ น  พบว่่ าให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ บริิ บ ท
แวดล้้ อ มที่่� ส นัั บ สนุุ น ให้้ เ กิิ ด ความคิิ ด
สร้้ า งสรรค์์ เ ป็็ น หลัั กโดยมีี พื้้� น ฐานมาจาก
8) การเปิิดกว้้างและการยอมรัับความ
แนวคิิดว่่า การมีีพื้้�นที่่�หรืือสภาพแวดล้้อมที่่�
หลากหลาย (Openness, Tolerance &
สร้้างสรรค์์ เป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้พลเมืือง
Diversity)
ในพื้้�นที่่�เกิิดความคิิดสร้้างสรรค์์ในการพััฒนา
การเปิิดกว้้างและการยอมรัับความแตก สิินค้้าและบริิการ ที่่�สามารถสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
ต่่ า งของคนในสัั ง คม  มีี ค วามเชื่่� อ มโยงกัั บ ให้้กัับเศรษฐกิิจในพื้้�นที่่�นั้้�นได้้ในระยะยาว
ระดัับความคิิดสร้้างสรรค์์ของสัังคมนั้้�นอย่่าง
มีีนััยสำำ�คััญ ซึ่่�งแบ่่งเป็็น 3 หััวข้้อ คืือ การเปิิด
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Hong Kong Creativity Index
(HKCI) โดย The Centre for
Cultural Policy Research,
University of Hong Kong
เขตปกครองพิิเศษฮ่่องกงแห่่ง
สาธารณรััฐประชาชนจีีน
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ดัั ช นีี ชี้้� วัั ดด้้ า นความคิิ ด สร้้ า งสรรค์์ ที่่�
มหาวิิทยาลััยฮ่่องกง (The University of
Hong Kong) จััดทำำ�ขึ้้�น มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
ประเมิินระดัับความคิิดสร้้างสรรค์์และปััจจััย
ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาเศรษฐกิิจ
สร้้างสรรค์์ในเขตบริิหารพิิเศษฮ่่องกง ซึ่่ง� แนวทาง
การจััดทำ�ำ ดััชนีีชี้้วั� ดข
ั องมหาวิิทยาลััยฮ่่องกงนี้้ไ� ม่่
ได้้เป็็นการประเมิินเฉพาะในส่่วนของผลลััพธ์์
จากกิิจกรรมสร้้างสรรค์์เท่่านั้้�น แต่่ยัังมีีการ
ประเมิินในระดัับของขั้้น� ตอนการดำำ�เนิินงานและ
ปััจจััยต่่าง ๆ ที่่�ช่ว่ ยหล่่อหลอมให้้เกิิดการพััฒนา
กิิจกรรมและเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ในสัังคม
อีีกด้้วย

กรอบแนวคิิดในการจััดทำ� 
ำ HKCI คืือ การ
พััฒนาเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์นั้้น� จำำ�เป็็นต้้องมีีทุนุ
ทั้้ง� หมด 4 ด้้านสำำ�หรัับการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่างๆ
เพื่่�อให้้เกิิดผลลััพธ์์ที่่�เป็็นสิินค้้าและบริิการเชิิง
สร้้างสรรค์์ ประกอบด้้วย ทุุนด้้านสัังคม (Social
Capital) ทุุ น ด้้ า นวัั ฒ นธรรม  (Cultural
Capital) ทุุนด้้านมนุุษย์์ (Human Capital)
และทุุนด้้านโครงสร้้างสถาบััน (Structural/
Institutional Capital) ซึ่่ง� เป็็นปััจจััยสำำ�คัญ
ั ใน
การสร้้ า งผลลัั พธ์์ จ ากความคิิ ด สร้้ า งสรรค์์
(Outcomes of Creativity) โดยที่่ทุ� กุ ปััจจััยมีีส่ว่ น
สนัับสนุุนซึ่ง�่ กัันและกัันดัังนั้้น� การจััดทำ�ำ ดััชนีีชี้้วั� ดั
ดัังกล่่าว จึึงมุ่่�งเน้้นไปที่่�การประเมิินปััจจััยต่่าง ๆ
ที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น หรืือเรีียกโดยรวมว่่า 5Cs
(ผลลัั พธ์์จ ากความคิิ ด สร้้ า งสรรค์์ แ ละทุุ น
4 ประการ) ซึ่่ง� มีีจำ�ำ นวนตััวชี้้วั� ดั รวมทั้้�งสิ้้น� 88 ตััว

HUMAN
CAPITAL

STRUCTURAL/
INSTITUTIONAL
CAPITAL

CULTURAL
CAPITAL

OUTCOME
OF CREATIVITY
SOCIAL
CAPITAL
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Hong Kong Creativity Index
Human
Capital

11

• R&D Expenditure
& Educational
Expenditure
• Population of knowledge
workers
• Transience/mobility of
human capital

23

Structural
Institutional Capital Social Capital
• Independence of the
legal system
• Corruption perceptions
• Freedom of expression
• Infrastructural conditions
of ICT
• Robustness of social and
cultural infrastructure
• Availability of community
facilities
• Financial infrastructure
• Robustness of
entrepreneurship

• Development of social
capital
• Network quality: norms
& values from World
Value Survey
• Network quality: social
participation from World
Value Survey

21

16

17

Outcomes of
Cultural Capital Creativity
Index
• Cultural expenditure
• Network quality: norms
& values
• Network quality: cultural
participation

• Economic contribution
of creativity
• Inventive activity of
economic sector
• Other outcomes of
creative activity

ที่่�มา: A Study on Creativity Index by Home Affairs Bureau, The Hong Kong Special Administrative Region Government

1) ดััชนีีชี้้�วััดหมวดทุุนมนุุษย์์

(Human Capital Index: HCI)

ปััจจััยที่่�มีีความสำำ�คััญลำำ�ดัับต้้น ๆ ของ
การพัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ สร้้ า งสรรค์์  คืื อ การ
พััฒนาทุุนมนุุษย์์ เช่่นเดีียวกัับดััชนีีชี้้�วััดทุุกชุุด
ที่่�ผ่า่ นมา ที่่�ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการพััฒนาด้้าน
การศึึกษา และการวิิจััยและพััฒนา โดยตััวชี้้�
วััดในหมวดนี้้� มีีทั้้�งหมด  11 ตััว แบ่่งเป็็น 3
กลุ่่�ม คืือ 1) ค่่าใช้้จ่่ายในการวิิจััยและพััฒนา
และค่่าใช้้จ่่ายด้้านการศึึกษา 2) แรงงานที่่�มีี
ความสามารถ  และ 3) การเคลื่่�อนย้้ายของ
แรงงาน
โดยตััวชี้้วั� ดด้
ั า้ นการศึึกษาและแรงงานที่่�
มีีความสามารถ เป็็นประเด็็นการพิิจารณาที่่�

ใกล้้เคีียงกัับดััชนีีชี้้วั� ดชุ
ั ดอื่
ุ น่� ๆ ข้้างต้้น เช่่น ค่่า
ใช้้จ่า่ ยด้้านการวิิจัยั และพััฒนา ค่่าใช้้จ่า่ ยด้้าน
การศึึกษา จำำ�นวนประชากรที่่�จบการศึึกษาใน
ระดัั บ อุุ ดมศึึ ก ษา หรืือจำำ� นวนนัั ก วิิ จัั ย แต่่
สำำ� ห รัั บ ตัั ว ชี้้� วัั ด ใ น ห ม ว ดทุุ น มนุุ ษ ย์์
มหาวิิทยาลััยฮ่่องกงได้้นำำ�ประเด็็นเรื่่�องการ
เคลื่่�อนย้้ายแรงงานระหว่่างประเทศมาเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งในการพิิจารณาด้้วย เนื่่�องจากการ
เคลื่่อ� นย้้ายของแรงงานสามารถส่่งผลให้้เกิิด
การแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล ความรู้้� และวััฒนธรรม
ระหว่่างกััน ซึ่ง�่ เป็็นปััจจััยสนัับสนุุนให้้เกิิดการ
พััฒนาในด้้านทุุนมนุุษย์์ได้้อีีกทางหนึ่่�ง
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2) ดััชนีีชี้้�วััดหมวดทุุนเชิิงโครงสร้้างและ
สถาบััน (Structural/Institutional Capital
Index: SICI)

บริิบทแวดล้้อมของประเทศและชุุมชน
เป็็ น ผลที่่� เ กิิ ดขึ้้� น จากการพัั ฒ นาต้้ น ทุุ น
โครงสร้้างทางสัังคม  ซึ่่�งการที่่�ชุุมชนหนึ่่�งจะ
ดำำ�เนิินกิิจกรรมสร้้างสรรค์์ได้้ต้อ้ งอาศััยปััจจััย
สนัับสนุุนจากโครงสร้้างทางสัังคมและหน่่วย
งานในพื้้�นที่่�ด้้วย ตััวชี้้�วััดจึึงมีีมากถึึง 23 ตััว
ซึ่่� ง แบ่่ ง ออกเป็็ น 8 หมวด ประกอบด้้ ว ย
เสรีีภาพของระบบกฎหมาย ด้้านภาพลัักษณ์์
การคอร์์ รัั ปชัั น เสรีี ภ าพในการแสดงออก
สภาพของโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้าน ICT ความ
เข้้มแข็็งของโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านสัังคมและ
วััฒนธรรม  ความพร้้อมของสิ่่�งอำำ�นวยความ
สะดวกในชุุมชน โครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านการ
เงิิน และความเข้้มแข็็งของผู้้�ประกอบการ

ประเด็็นที่่�น่า่ สนใจในการพิิจารณาทุุนเชิิง
โครงสร้้างและสถาบััน เช่่น ระดัับเสรีีภาพด้้าน
กฎหมาย และสื่่�อ จำำ�นวนองค์์กร NGO ศููนย์์
ประชาสัังคมที่่�จะเป็็นกลไกการอำำ�นวยความ
สะดวกแก่่ชุุมชน ตำำ�แหน่่งงานในหน่่วยงาน
ด้้านวััฒนธรรมของภาครััฐ รวมไปถึึงจำำ�นวน
บริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือ
จำำ�นวนวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม ซึ่่ง�
เป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ของพื้้� น ฐานที่่� ใ ช้้ ใ นการขัั บ
เคลื่่�อนระบบเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์
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3) ดััชนีีชี้้�วััดในหมวดทุุนทางสัังคม (Social

Capital Index: SCI)

ตััวชี้้�วััดด้้านการเปิิดกว้้างทางสัังคม เป็็น
แนวคิิดที่่�สำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในการประเมิินด้้าน
ความคิิดสร้้างสรรค์์ ซึ่่�งการให้้ความสำำ�คััญ
ของลัักษณะทางสัังคมของ HKCI ได้้ตีีความ
ขอบเขตเพิ่่�มเติิมจากที่่�กำำ�หนดไว้้ใน GCI โดย
เฉพาะในมุุมมองของลัักษณะ รููปแบบทาง
สัังคม รวมถึึงการช่่วยเหลืือทางสัังคมผ่่านการ
บริิจาคในรููปแบบต่่าง ๆ ทััศนคติิที่่�มีีต่่อความ
เชื่่�อ และไว้้วางใจกัันของคนในสัังคม รวมไป
ถึึงการมีีส่่วนร่่วมของคนในสัังคม  โดยรวม
เป็็ น ประเด็็ น เกี่่� ย วกัั บ การให้้ คุุ ณ ค่่ า และ
บรรทััดฐานทางสัังคม ประกอบด้้วยตััวชี้้�วััด
ทั้้�งหมด 21 ตััว แบ่่งออกเป็็น 3 กลุ่่�ม คืือ การ
พััฒนาทุุนทางสัังคม คุุณภาพของเครืือข่่าย
โดยวัั ด จากบรรทัั ด ฐานและค่่ า นิิ ย มของ
สัังคม(การสำำ�รวจค่่านิิยมในระดัับโลก) และ
คุุณภาพของเครืือข่่ายโดยวััดจากการมีีส่่วน
ร่่วมของประชาชน เช่่น สััดส่่วนของวงเงิินการ
บริิจาคที่่�สามารถนำำ�มาลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้
ต่่ อ GDP ความไว้้ ว างใจต่่ อ บุุ ค คลทั่่� วไป 
ทััศนคติิต่อ่ ความถููกผิิดของผู้้�อพยพชาวต่่างชาติิ
การแสดงออกถึึงตััวตนและการเอาชีีวิิตรอด 
การมีีส่่วนร่่วมในการจััดระเบีียบทางสัังคม 
การติิดต่่อทางสัังคมกัับชุุมชน
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4) ดััชนีีชี้้�วััดในหมวดทุุนทางวััฒนธรรม
(Cultural Capital Index: CCI)

สภาพแวดล้้อมทางสัังคม  เป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของทุุนวััฒนธรรมที่่�เอื้้�อต่่อการต่่อยอดไปสู่่�
ความคิิ ด สร้้ า งสรรค์์ ใ นรููปแบบต่่ า ง ๆ ซึ่่� ง
พิิจารณาจากกิิจกรรมและคุุณค่่าที่่�ผู้้�คนใน
ชุุ ม ชนมีี ต่่ อ งานด้้ า นวัั ฒ นธรรม  โดยยัั งไม่่
คำำ�นึึ ง ถึึ ง มููลค่่ า ทางเศรษฐกิิ จ  ผ่่ า นตัั ว ชี้้� วัั ด
จำำ�นวน 16 ตััว แบ่่งออกเป็็น 3 กลุ่่�ม คืือ การ
ใช้้ จ่่ า ยในสิิ น ค้้ า และบริิ ก ารเชิิ ง วัั ฒ นธรรม 
คุุณภาพของเครืือข่่ายโดยวััดจากบรรทััดฐาน
และค่่านิิยม คุุณภาพของเครืือข่่ายโดยวััดจาก
การมีีส่่วนร่่วมด้้านวััฒนธรรม เช่่น ค่่าใช้้จ่่าย
ของภาครััฐในด้้านศิิลปะและวััฒนธรรม การ
ให้้คุุณค่่ากัับกิิจกรรมสร้้างสรรค์์ บทบาทของ
ผู้้�นำำ�ชุุมชนในการให้้ความรู้้�เพื่่�อพััฒนาศิิลปะ
และวััฒนธรรมของชุุมชน จำำ�นวนครั้้�งในการ
เข้้าชมพิิพิิธภััณฑ์์ด้้านวััฒนธรรมของรััฐต่่อ
จำำ�นวนประชากร เป็็นต้้น

5) ดััชนีีชี้้�วััดหมวดผลลััพธ์์จากความคิิด
สร้้างสรรค์์ (Outcomes of Creativity
Index: OCI)

เป็็ น การพิิ จ ารณาผลลัั พธ์์  ทั้้� งในด้้ า น
เศรษฐกิิจสัังคม  และวััฒนธรรม  ซึ่่�งประกอบ
ด้้วยตััวชี้้�วััด17 ตััว แบ่่งออกเป็็น 3 หมวด คืือ
ผลลัั พธ์์ จ ากความคิิ ด สร้้ า งสรรค์์ ใ นเชิิ ง
เศรษฐกิิ จ  กิิ จ กรรมสร้้ า งสรรค์์ ใ นภาค
เศรษฐกิิจ และผลลััพธ์จ์ ากกิิจกรรมสร้้างสรรค์์
ในด้้านอื่่�น ๆ โดยครอบคลุุมทั้้�งด้้านการจ้้าง
งาน การนำำ� เข้้ า -ส่่ ง ออกสิิ น ค้้ า สร้้ า งสรรค์์
ความสามารถของวิิสาหกิิจชุุมชนในการขาย
สิินค้้า และเข้้าถึึงเทคโนโลยีีใหม่่ รวมไปถึึง
จำำ�นวนสื่่�อ สิ่่�งพิิมพ์์ บทเพลง ภาพยนตร์์ และ
กิิจกรรมด้้านศิิลปะการแสดงต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น
ในประเทศ
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จากจำำ�นวนตััวชี้้�วััดที่่�มีีมากถึึง 88 ตััว
ทำำ�ให้้ HKCI มีีจุุดแข็็งในด้้านความละเอีียด 
และประสิิ ท ธิิ ภ าพการประเมิิ น ขีี ด ความ
สามารถด้้ า นความคิิ ด สร้้ า งสรรค์์ ซึ่่� ง
ครอบคลุุมทุุกปััจจััยพื้้�นฐานที่่�สำำ�คััญ แต่่ใน
ขณะเดีียวกััน การที่่�มีจำี ำ�นวนตััวชี้้�วััดกว่่าดััชนีี
ชี้้�วััดชุุดอื่่�น และมีีความหลากหลายประเด็็น
การพิิจารณา ส่่งผลต่่อการเก็็บและวิิเคราะห์์
ข้้อมููล ซึ่ง่� เป็็นอุุปสรรคสำำ�คัญ
ั อย่่างหนึ่่�งในการ
จััดทำ�ำ ดััชนีี HKCI นี้้�ด้้วย
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สรุุปการเปรีียบเทีียบดััชนีีชี้้�วััด
ด้้านความคิิดสร้้างสรรค์์
จากการศึึกษาเปรีียบเทีียบดััชนีีชี้้วั� ดทั้้
ั ง� 5 ประเภทข้้างต้้น
พบว่่า มีีทั้้�งประเด็็นที่่�ทุุกดััชนีีให้้ความสำำ�คััญร่่วมกััน และมีี
รายละเอีียดบางส่่วนที่่�แตกต่่างกัันไปตามวััตถุุประสงค์์ รููป
แบบการจััดหมวดหมู่่�ข้อ้ มููล และการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คัญ
ั ของ
ปััจจััยต่่าง ๆ ในการจััดทำำ�ดััชนีีชี้้�วััดแต่่ละประเภท อย่่างไรก็็ดีี
การจััดทำำ�ดััชนีีชี้้�วััดด้้านความคิิดสร้้างสรรค์์ทั้้�ง 5 ชุุดนี้้� มีีหลััก
คิิดเดีียวกััน คืือ การสร้้างบรรยากาศ และระบบนิิเวศที่่�เอื้้�อให้้
ประชากรในพื้้�นที่่�เกิิดความคิิดสร้้างสรรค์์เพิ่่�มขึ้้�น และจาก
หลัักคิิดดัังกล่่าว สามารถสรุุปเป็็นประเด็็นหลัักที่่�ทุกุ หน่่วยงาน
ให้้ความสำำ�คัญ
ั ร่่วมกัันใน 4 ประเด็็น คืือ
1)	ปััจจััยด้้านทุุนมนุุษย์์
2)	ปััจจััยด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐาน
3)	ปััจจััยด้้านสถาบัันและธรรมาภิิบาล
4)	ผลลััพธ์์ด้้านความคิิดสร้้างสรรค์์
นอกจากนี้้� ประเด็็นด้้านต้้นทุุนทางสัังคม และการแข่่งขััน
ทางธุุรกิิจ ยัังเป็็นประเด็็นที่่�น่า่ สนใจ เนื่่อ� งจากต้้นทุุนทางสัังคม
ที่่�เปิิดกว้้าง และการยอมรัับความแตกต่่างหลากหลาย เป็็น
ปััจจััยสำำ�คััญส่่วนหนึ่่�งที่่�สนัับสนุุนให้้เกิิดความคิิดสร้้างสรรค์์
ซึ่่ง� หากมีีการนำำ�ไปต่่อยอดในเชิิงธุุรกิิจ จะสามารถสร้้างมููลค่่า
เพิ่่�มทางเศรษฐกิิจให้้กัับประเทศได้้เช่่นเดีียวกััน
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แนวทางการจััดทำำ�ดััชนีีชี้้�วััดด้้านความคิิด
สร้้างสรรค์์ของประเทศไทย
สำำ� หรัั บ ประเทศไทย สำำ�นัั ก งานส่่ ง เสริิ ม เศรษฐกิิ จ
สร้้างสรรค์์ (องค์์การมหาชน) ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ
ด้้านการส่่งเสริิมและพััฒนาเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์โดยตรง
สามารถนำำ�ดััชนีีชี้้�วััดเหล่่านี้้�ไปพิิจารณาให้้สอดคล้้องกัับเป้้า
หมายการส่่งเสริิมเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ตามแผนปฏิิบััติิการ
ด้้านการส่่งเสริิมเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ ระยะที่่� 1 (พ.ศ. 2563
- 2565) ที่่�จัดทำ
ั ำ�ขึ้้น� โดยเบื้้�องต้้นอาจคััดเลืือกเฉพาะดััชนีีชี้้วั� ดั
ใน 4 ประเด็็นหลัักสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานในช่่วงแรก เพื่่�อ
เป็็นการกระตุ้้�นให้้ประชาชน ภาคธุุรกิิจ และหน่่วยงานต่่าง ๆ
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง เห็็ น ถึึ ง ความสำำ�คัั ญ และร่่ ว มกัั น พัั ฒ นาปัั จ จัั ย
พื้้�นฐานที่่�มีส่ี ว่ นสำำ�คัญ
ั ในการส่่งเสริิมเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ โดย
หลัังจากที่่�มีีการจััดเก็็บข้้อมููล  และทราบถึึงศัักยภาพพื้้�นฐาน
แล้้ว จึึงคััดเลืือกรายดััชนีีชี้้วั� ดั กลุ่่�มอื่่น� ๆ มาใช้้ในการพิิจารณา
เพิ่่�มเติิม เพื่่�อให้้มีีการขัับเคลื่่�อนการพััฒนาขีีดความสามารถ
ด้้านความคิิดสร้้างสรรค์์ของประเทศไทยในระยะยาว และ
สามารถเทีียบเคีียงในระดัับนานาชาติิได้้ต่่อไป
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