
 
 
 

    

ผลสํารวจเรื่อง 
ความเห็นของผูประกอบการตอการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคของไทย 

 

 เนื่องในโอกาสที่รัฐบาลจะจัดงานมหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรคนานาชาติ (Thailand Creative Economy 
Forum :TICEF) คร้ังแรกในประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนพันธสัญญาเศรษฐกิจสรางสรรคของรัฐบาลระหวางวันที่ 
28 – 30 พฤศจิกายน นี้    
 

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล) จึงไดทําการสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการที่มีตอ
การขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคของไทย  โดยเก็บขอมูลระหวางวันที่   22-24  พ.ย. ที่ผานมา  พบวา  
มีผูประกอบการเพียงรอยละ  30.2  เทานั้นที่เขาใจความหมายของคําวา “เศรษฐกิจสรางสรรค”  ที่เหลือรอยละ  
36.2ยังไมคอยเขาใจ  และรอยละ  33.6  ไมเขาใจเลย  นอกจากนี้ผูประกอบการมากถึงรอยละ  64.3  ยังไมทราบ
วารัฐบาลไดกําหนดใหใชเศรษฐกิจสรางสรรคเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
    

 เมื่อสอบถามถึงการนําแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคไปใชกับกิจการพบวา  ผูประกอบการรอยละ  47.1  
ยังไมมีการกําหนดแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคไวในวิสัยทัศน /พันธกิจ/หรือแผนงาน  ในจํานวนนี้มีถึงรอยละ  
42.3  ที่ไมไดมีการนําแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคไปใชกับตัวสินคาหรือบริการ  สวนประเภทของเศรษฐกิจ
สรางสรรคที่ผูประกอบการเห็นวาเหมาะกับศักยภาพของคนไทยและประเทศไทยที่รัฐบาลควรเรงสงเสริมมาก
ที่สุด  อันดับแรก  คือ งานฝมือและหัตถกรรม (รอยละ  27.9)  รองลงมาคืองานออกแบบ (รอยละ 16.3)  และงาน
สถาปตยกรรม (รอยละ 14.5) 
 

 สําหรับปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการนําแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคมาใชกับกิจการ  คือ เศรษฐกจิ
สรางสรรคเปนเรื่องใหมสําหรับผูประกอบการไทย  ทําใหยังมีขอมูลไมเพียงพอในการนําไปปรับใช  รวมทั้งไม
รูวาจะนําไปปรับใชอยางไร (รอยละ 31.8) และตองการใหรัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของชวยเหลือโดยการจัด
อบรมสัมนาและทํา Workshop เพื่อเสริมสรางความรูใหกับผูประกอบการ  เพื่อใหผูประกอบการไดเห็นภาพวา
เศรษฐกิจสรางสรรคสามารถนํามาใชไดจริงกับกิจการที่ทําอยู (รอยละ 29.9) 
 

 ทั้งนี้  ผูประกอบการรอยละ  56.9  สนใจเขารวมงานมหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรคนานาชาติ  โดย
คาดหวังวาจะไดรับความรูและไอเดียใหมๆ  ที่สามารถนํามาใชไดจริงกับกิจการที่ทําอยู (รอยละ 59.1) รวมถึง
คาดหวังวาจะไดเห็นตัวอยางนวัตกรรมหรือความคิดสรางสรรคจากในประเทศและตางประเทศที่สามารถนํามา
ประยุกตใชไดจริง (รอยละ 20.7) 
 

 (โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดังตอไปน้ี) 
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1.  ความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของคําวา “เศรษฐกิจสรางสรรค”  
 

เขาใจ รอยละ  30.2  
ไมคอยเขาใจ รอยละ  36.2  
ไมเขาใจเลย รอยละ  33.6 

 
2.  การรับทราบเกี่ยวกับการที่รัฐบาลชุดปจจุบันไดกําหนดใหใชเศรษฐกิจสรางสรรคเปนแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
 

ทราบ รอยละ  35.7 
ไมทราบ รอยละ  64.3 

 
3.  การนําแนวคิดเศรษฐกจิสรางสรรคมากําหนดลงในวสัิยทัศน/พันธกิจ/แผนงานของกิจการและการนําไปใช
กับการผลิตสินคา/บริการ 
 

มีการกําหนดอยูในวิสัยทัศน/พันธกิจ/แผนงาน   รอยละ  36.3 
 แตยังไมมกีารนําไปใชกบัตวัสินคาหรือบริการ  รอยละ  8.0  
 และมีการนําไปใชกับตวัสินคาหรือบริการ  รอยละ  28.3  
ไมมีการกําหนดอยูในวิสัยทัศน/พันธกิจ/แผนงาน   รอยละ  47.1 
 และไมมีการนําไปใชกับตัวสนิคาหรือบริการ  รอยละ  42.3  
 แตมีการนําไปใชกับตวัสินคาหรือบริการ  รอยละ  4.8  
ไมมั่นใจ/ไมสามารถตอบได รอยละ  16.6 

 
4. ความคิดเหน็เกี่ยวกับประเภทของเศรษฐกิจสรางสรรคที่เหมาะกับศกัยภาพของคนไทยและประเทศไทยที่
รัฐบาลควรสงเสริม  

 

งานฝมือและหัตถกรรม รอยละ  27.9 
งานออกแบบ รอยละ  16.3 
สถาปตยกรรม รอยละ  14.5 
ธุรกิจโฆษณา รอยละ  10.9 
แฟชั่น รอยละ  9.8 
ศิลปะการแสดง รอยละ  8.8 
ภาพยนตรและวดีีโอ รอยละ  5.0 
ธุรกิจการพิมพ รอยละ  4.5 
การกระจายเสยีง รอยละ  2.3 
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5. ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการนําแนวคิดเศรษฐกจิสรางสรรคมาใชกับกจิการที่ดําเนินอยู (เปนคําถาม
ปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

 

1. เศรษฐกิจสรางสรรคเปนเรื่องใหมสําหรับผูประกอบการไทย  ทําใหยังมีขอมูลไม
เพียงพอในการนําไปปรับใช  รวมท้ังไมรูวาจะนําไปปรับใชอยางไร 

รอยละ  31.8 

2. พนักงานของกิจการยังไมมีความพรอมในการที่จะสรางสรรคความรูใหเกิด
ประโยชน  รวมถึงการนํามาประยุกตใชกบัการทํางาน  นอกจากนี้พนกังานยังมี
แนวความคิดเดิมๆ  ไมเปดรับสิ่งใหม  และไมใหความรวมมือดวย  ในสวนของ
เจาของกิจการหรือผูบริหารบางสวนกย็ังมทีัศนคติที่ไมยอมรับความคิดสรางสรรค
ใหมๆ   

รอยละ  25.4 

3. กิจการขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาวิจยัหรือคิดคนนวัตกรรมอันเกดิจากความคิด
สรางสรรค 

รอยละ  14.5 

4.  ระบบการศกึษาไทยยังไมสงเสริมใหมีการใชความคิดในเชิงสรางสรรค  ทําใหคน
ไทยสวนใหญยังมีทัศนคติทีไ่มเอื้อตอการเปดรับแนวคิดในเชิงสรางสรรค 

รอยละ  9.8 

 
6. ส่ิงที่ตองการใหรัฐบาลหรอืหนวยงานที่เกี่ยวของชวยเหลือในการนําแนวคดิเศรษฐกิจสรางสรรคมาใชกับ
กิจการ(เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

 

1. จัดอบรมสัมนาและทํา Workshop เพื่อเสริมสรางความรูใหกับผูประกอบการ  
เพื่อใหผูประกอบการไดเห็นภาพวาเศรษฐกิจสรางสรรคสามารถนํามาใชไดจริงกับ
กิจการที่ทําอยู 

รอยละ  29.9 

2. ตองการใหรัฐเรงประชาสัมพันธใหผูประกอบการเขาใจเรื่องเศรษฐกจิสรางสรรคให
มากขึ้น  เนื่องจากผูประกอบการสวนใหญยังไมรูวาเศรษฐกิจสรางสรรคมี
ความสําคัญอยางไร 

รอยละ  21.2 

3. สนับสนุนดานเงินทุนเพื่อการวิจยัและพฒันาใหกับผูประกอบการ  รวมถึงการปรับ
ลดภาษีใหกับกิจการที่มีการคิดคนนวตักรรมอันเกิดจากความคิดสรางสรรค 

รอยละ  16.8 

4. พัฒนาคนใหมีความคิดทีส่รางสรรคดวยการปรับปรุงระบบการเรียนการสอน  ระบบ
การคิด  รวมถึงการปรับทัศนคติเชิงบวกใหกับคนไทย  เพื่อการเปดรับความคิด
สรางสรรค 

รอยละ  10.9 
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7.  ความสนใจที่จะเขารวมงานมหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรคนานาชาติ ซ่ึงรัฐบาลกําหนดจัดขึน้ในวนัที่ 28-30 
พฤศจิกายนนี้ ที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด 
 

สนใจ  รอยละ  56.9 
ไมสนใจ รอยละ  43.1 

  
8.  ส่ิงที่คาดหวังวาจะไดรับจากการเขารวมงานมหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรคนานาชาติ (เปนคําถามปลายเปดให
ผูตอบระบุเอง) 

 

1.  ไดรับความรูและไอเดียใหมๆ  ท่ีจะสามารถนํามาใชไดจริงกับกิจการที่ทําอยู รอยละ  59.1 
2.  คาดวาจะไดเห็นตวัอยางนวัตกรรมหรือความคิดสรางสรรคจากในประเทศ

และตางประเทศ  ที่สามารถนํามาประยกุตใชไดจริง 
รอยละ  20.7 

3.  คาดวาจะมกีารจัดสัมมนา Workshop  ที่สามารถนํามาใชไดจริงกับกจิการ รอยละ  5.0 

4.  คาดวาจะมบีูธใหคําแนะนําดานการตลาด  ดานการเงนิภายในงาน  ไมวาจะ
เปนเงินทนุเพือ่การคิดคนและพัฒนา  รวมถึงเงินทุนหมุนเวยีน 

รอยละ  4.4 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
   การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากผูประกอบการในกิจการประเภทตางๆ จํานวน 7 กลุม  ประกอบดวย 

(1) กลุมแฟชั่น  (2) กลุมกอสราง (3) กลุมยานยนตและเครื่องจักรกล (4) กลุมเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส (5) กลุมอาหารและยา (6) กลุมบริการและบริการการคา  (7) กลุมสนับสนุน    โดยการสุม
ตัวอยางแบบอาศัยความสะดวก และใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณทางโทรศัพท ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 
462  กิจการ   

  
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณทางโทรศัพท เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสราง

แนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปด (Open Form) 
จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและ
ประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  22-24  พฤศจิกายน 2553 

 
     วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  26  พฤศจิกายน 2553 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ   
            ชาย 148 32.0 
            หญิง 314 68.0 

รวม 462 100.0 
อายุ   
            18 ป - 25 ป 36 7.8 
            26 ป – 35 ป  190 41.2 
            36 ป – 45 ป 134 29.0 
            46 ปขึ้นไป 102 22.0 

รวม 462 100.0 
การศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี 61 13.3 
ปริญญาตรี 327 70.7 
ปริญญาโท 74 16.0 

รวม 462 100.0 
ตําแหนง   
            เจาของกิจการ/ผูบริหาร 133 28.8 
            หัวหนางาน 152 32.9 
            พนักงานระดับปฎิบัติการ 177 38.3 

รวม 462 100.0 
ขนาดของกิจการ   
            กิจการขนาดเล็ก (จํานวนพนักงาน 1-49 คน) 238 51.5 
            กิจการขนาดกลาง (จํานวนพนักงาน 50-199 คน) 120 25.9 
            กิจการขนาดใหญ  (จํานวนพนักงาน 200 คนขึ้นไป) 104 22.6 

รวม 462 100.0 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 


