
 
 
 
 

ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  
เร่ือง “รัฐบาลยิ่งลักษณกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรค” 

 

นักเศรษฐศาสตร 62.1%  เชื่อเศรษฐกจิสรางสรรคมีสวนสําคัญชวยใหไทยสามารถแขงขนัไดใน
เวทีอาเซียน ชู อาหารไทย ทองเที่ยว งานฝมือ และแพทยแผนไทยใหเปนเศรษฐกิจสรางสรรค 
 

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรจาก
องคกรชั้นนํา 29  แหง จํานวน 66 คน เร่ือง  “รัฐบาลยิ่งลักษณกับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสรางสรรค” โดยเก็บ
ขอมูลระหวางวันที่  15 – 21 ก.พ. ที่ผานมา พบวา 
 

 นักเศรษฐศาสตรรอยละ 48.5 เห็นวารัฐบาลชุดปจจุบันใหความสําคัญตอการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
สรางสรรคนอยกวารัฐบาลชุดท่ีผานมา (รัฐบาลอภิสิทธ์ิ)  ขณะที่รอยละ 28.8 เห็นวาใหความสําคัญพอๆกับ
รัฐบาลชุดที่ผานมา  และมีเพียงรอยละ 3.0 เทานั้นที่เห็นวาใหความสําคัญมากกวารัฐบาลชุดที่ผานมา   
 

 ทั้งนี้ นักเศรษฐศาสตรมากถึงรอยละ 98.5 เห็นวาประเทศไทยควรสนับสนุนเศรษฐกิจสรางสรรคใหมี
ขึ้นในระบบเศรษฐกิจของไทย   โดยประเภทของเศรษฐกิจสรางสรรคท่ีเห็นวาเหมาะกับศักยภาพของคนไทย
และรัฐบาลควรสงเสริมมากที่สุดคือ  อาหารไทย (รอยละ 93.9)  รองลงมาเปนประเภท ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/
ความหลากหลายทางชีวภาพ (รอยละ 83.3) งานฝมือและหัตถกรรม (รอยละ 83.3) และแพทยแผนไทย         
(รอยละ 65.2) ตามลําดับ  
 

ดานความคิดเห็นที่มีตอองคประกอบของเศรษฐกิจสรางสรรคนั้น  รอยละ 95.5 เชื่อวาไทยมี
ทรัพยากรในทองถิ่นท่ีเอ้ือใหเกิดเศรษฐกิจสรางสรรค  รอยละ 74.2 เชื่อวาไทยมีกลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
สรางสรรคส่ิงใหม  รอยละ 72.7 เชื่อวาไทยมีอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวของและสนับสนุนที่มีผลทางออม 
(Multiplier effects) ตออุตสาหกรรมสรางสรรคหลัก  ในขณะที่นักเศรษฐศาสตรรอยละ 50 เชื่อวาประเทศ
ไทยไมมีองคประกอบดานระบบสังคมที่สงเสริมการคิดสรางสรรค   

 

เมื่อถามถึงความคิดเห็นที่มีตอแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคจะชวยทําใหเศรษฐกิจไทย  สินคาของไทย  
หรือผูประกอบการไทย  สามารถแขงขันในเวทีระดับอาเซียนซึ่งจะมีการเปดเสรีในป 2015  ไดหรือไม       
รอยละ  62.1  เชื่อวามีสวนสําคัญชวยใหสามารถแขงขันไดในเวทีอาเซียน 
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สําหรับปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญในการนําแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคมาใชกับประเทศไทย คือ 
ปญหาการเมืองทําใหการดําเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง ขาดความชัดเจน  ขาดรายละเอียด และขาด
วิสัยทัศน  ขณะที่ผูบริหารและบุคลากรภาครัฐไมมีความรูความเขาใจในเศรษฐกิจสรางสรรค  รวมถึงสื่อไมให
ความสนใจเทาที่ควร (รอยละ 43.9) รองลงมาเปนระบบการศึกษายังลาสมัย ไมเอื้อตอความคิดสรางสรรค  ทํา
ใหคนไทยไมใชนักคิดนอกกรอบ  กรอบแนวคิดของคนไทยยังแคบ (รอยละ 22.0)  และขาดการวิจัยพัฒนา
อยางจริงจัง  รวมถึงการปกปองทรัพยสินทางปญญา (รอยละ 17.1)       

 

(โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดงัตอไปนี)้ 
 
1. รัฐบาลชุดปจจุบันใหความสําคัญตอการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสรางสรรคมากนอยเพียงใดเมื่อเทียบกับรัฐบาล
ชุดท่ีผานมา (รัฐบาลอภิสิทธ์ิ)     

รัฐบาลชุดปจจุบันใหความสําคัญนอยกวารัฐบาลชดุท่ีผานมา รอยละ  48.5 
รัฐบาลชุดปจจบุันใหความสําคัญพอๆกับรัฐบาลชุดที่ผานมา  รอยละ  28.8 
รัฐบาลชุดปจจบุันใหความสําคัญมากกวารัฐบาลชดุที่ผานมา  รอยละ  3.0 

ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ      รอยละ 19.7 

 
2. เศรษฐกิจสรางสรรคเปนเศรษฐกิจที่ประเทศไทยควรใหการสนับสนุนหรือไม    
      (เศรษฐกิจสรางสรรคหมายถึง การสรางมูลคาที่เกิดจากความคิดของมนุษย  แลวนํามาตอยอดใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ)  

ควรสนับสนุน   รอยละ 98.5   
ไมควรสนับสนุน  รอยละ 0.0   
ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ  รอยละ 1.5 

 
3.  เศรษฐกิจสรางสรรคประเภทใดที่เหมาะกับศักยภาพของคนไทยและประเทศไทยที่รัฐบาลควรสงเสริม 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

อาหารไทย      รอยละ  93.9 
ทองเที่ยวเชิงวฒันธรรม/ความหลากหลายทางชีวภาพ รอยละ  83.3  
งานฝมือและหัตถกรรม     รอยละ  83.3  
แพทยแผนไทย      รอยละ  65.2  
งานออกแบบ      รอยละ 48.5 
แฟชั่น       รอยละ  42.4 
ทัศนศิลป/จิตรกรรม/ประติมากรรม/สถาปตยกรรม  รอยละ 39.4  
ศิลปะการแสดง      รอยละ  37.9 
ธุรกิจโฆษณา      รอยละ 37.9  
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ภาพยนตรและวดีีทัศน     รอยละ 34.8  
ซอฟตแวร      รอยละ  27.3 
ดนตร ี       รอยละ  22.7 
สถาปตยกรรมหลัก      รอยละ  22.7 
(ผังเมือง ภูมิสถาปตยกรรม  ตกแตงภายใน  และมัณฑนศลิป) 
ธุรกิจการพิมพ      รอยละ  18.2 
การกระจายเสยีง      รอยละ 0.0 

 
4.  ความคิดเหน็ที่มีตอองคประกอบเศรษฐกิจสรางสรรค 

องคประกอบเศรษฐกิจสรางสรรค รอยละ 
มี ไมมี ไมตอบ/ไมรู 

ไทยมีทรัพยากรในทองถิ่น(ทั้งที่จับตองไดและจับตองไมได) 
ที่เอื้อใหเกิดเศรษฐกิจสรางสรรค  

95.5 1.5 3.0 

ไทยมีกลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสรางสรรคส่ิงใหมหรือส่ือ
ความหมายใหมๆ แตไมจําเปนตองเปนเรื่องวัฒนธรรมเทานั้น   

74.2 10.6 15.2 

ไทยมีอุตสาหกรรมที่เก่ียวของและสนับสนุนท่ีมีผลทางออม 
(Multiplier effects) ตออุตสาหกรรมสรางสรรคหลัก 

72.7 12.1 15.2 

ไทยมีระบบสังคมที่สงเสริมการคิดสรางสรรค 31.8 50.0 18.2 
 
5.  แนวคดิเศรษฐกิจสรางสรรคชวยทําใหเศรษฐกิจไทย  สินคาของไทย  หรือผูประกอบการไทย  สามารถ
แขงขนัในเวทรีะดับอาเซียนซึ่งจะมีการเปดเสรีในป 2015  ไดหรือไม 

เชื่อวามีสวนสาํคัญชวยใหสามารถแขงขนัไดในเวทีอาเซียน  รอยละ  62.1 

เชื่อวามีสวนชวยใหสามารถแขงขันไดในเวทีอาเซียน  รอยละ  37.9 

เชื่อวาไมมีสวนชวยใหสามารถแขงขันไดในเวทีอาเซยีน  รอยละ  0.0 
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6. ความคิดเหน็ตอปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการนําแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคมาใชกับประเทศไทย  
(ขอคําถามปลายเปดผูตอบตอบเองโดยอิสระ) 
 

ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการนําแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคมาใชกับประเทศไทย  รอยละ 
ปญหาการเมืองทําใหการดําเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง ขาดความชัดเจน  ขาด
รายละเอียด และขาดวิสัยทัศน  ขณะที่ผูบริหารและบุคลากรภาครัฐไมมคีวามรูความ
เขาใจในเศรษฐกิจสรางสรรค  รวมถึงสื่อไมใหความสนใจเทาที่ควร  

43.9 

ระบบการศึกษายังลาสมัย ไมเอื้อตอความคิดสรางสรรค  ทําใหคนไทยไมใชนักคดินอก
กรอบ  กรอบแนวคดิของคนไทยยังแคบ   

22.0 

ขาดการวิจยัพฒันาอยางจริงจัง  รวมถึงการปกปองทรัพยสินทางปญญา 17.1 
ขาดความรูความเขาใจในเศรษฐกิจสรางสรรคตลอด supply chain  7.3 
ผูประกอบการเขาไมถึงแหลงเงินทุน ขาดการสนับสนุนดานเงินทุน 7.3 
อ่ืนๆ เชน ปญหาในการประเมินมูลคาเพิ่มในสินคาสรางสรรค 2.4 

หมายเหตุ : มีผูรวมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้จํานวน 41 คน 
 
****************************************************************************************************************************** 

หมายเหตุ: รายงานผลสํารวจความเห็นนกัเศรษฐศาสตรฉบับนี้  เปนการสํารวจความเห็นสวนตัวของ                
                  นักเศรษฐศาสตรซ่ึงมิไดสื่อถึงแนวนโยบายขององคกรท่ีนักเศรษฐศาสตรสังกัดอยูแตอยางใด 
****************************************************************************************************************************** 

       

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

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงค  

1. เพื่อสะทอนความเหน็ในประเด็นดานเศรษฐกิจจากผูทีม่ีความรูและความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ
โดยตรงไปยังสาธารณชนโดยผานชองทางสื่อมวลชน 

2. เพื่อเสนอแนะตอรัฐบาลและหนวยงานทีเ่กีย่วของในการเตรียมการและวางแผนงานเพื่อ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดกบัประเทศไทย 

 

กลุมตัวอยาง 
เปนนักเศรษฐศาสตรที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณี
สําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยาง
หนึ่ง จะตองมีประสบการณในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวของที่ตองใชความรู
ความสามารถดานเศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ปจนถึงปจจุบัน) ที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  
วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนําของประเทศ จํานวน 29  แหง  ไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร   สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย  
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)  มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  ศูนยวิจัย
กสิกรไทย  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  
ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารนครหลวงไทย  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  ธนาคาร   
ทหารไทย  บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ  บริษัทหลักทรัพยเอเชียพลัส บริษัทหลักทรัพยภัทร  บริษัท
หลักทรัพยเกียรตินาคิน  บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน  คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ สํานัก
วิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม  คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะ
เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และอาจารยคณะเศรษฐศาสตรและนักวิจัยประจําศูนยวิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ     
 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
รวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงานที่กําหนด
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  15 – 21 กุมภาพันธ 2555 
 

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  22 กุมภาพันธ 2555 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู   
           หนวยงานภาครัฐ 30 45.5 
           หนวยงานภาคเอกชน 21 31.8 
           สถาบันการศึกษา 13 19.7 
           ไมระบุ 2 3.0 

รวม 66 100.0 
เพศ    
            ชาย 32 48.5 
            หญิง 32 48.5 
 ไมระบุ 2 3.0 

รวม 66 100.0 
อายุ   
            26 ป – 35 ป 23 34.8 
            36 ป – 45 ป 18 27.4 
            46 ปขึ้นไป 23 34.8 
 ไมระบุ 2 3.0 

รวม 66 100.0 
การศึกษา   
             ปริญญาตรี 3 4.5 
             ปริญญาโท 46 69.8 
             ปริญญาเอก 15 22.7 
  ไมระบุ 2 3.0 

รวม 66 100.0 
ประสบการณทํางานรวม   
              1-5  ป 10 15.2 
              6-10 ป 14 21.2 
              11-15 ป 12 18.2 
              16-20 ป 6 9.1 
              ต้ังแต 20 ปขึ้นไป 22 33.3 
 ไมระบุ 2 3.0 

รวม 66 100.0 
 


