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ผลสํารวจเร่ือง  “ความคิดสรางสรรคกับการพัฒนาประเทศ” 
 

ประชาชน 98.0% เชื่อความคิดสรางสรรคมีประโยชนตอการพฒันาประเทศไทย ระบุ มหาวิทยาลัย  โรงเรียน  
และครอบครัว  ควรมีบทบาทในการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาความคิดเชงิสรางสรรคใหเห็นเปนรูปธรรม 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ความคิด

สรางสรรคกับการพัฒนาประเทศ” โดยเก็บขอมูลกับประชาชนผูอาศัยอยูในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป 
ไดกลุมตัวอยางจํานวน 994 คน พบวา  

 

สิ่งที่ประชาชนคิดถึงมากที่สุดเมื่อพูดถึงความคิดสรางสรรค คือ เปนความคิดเก่ียวกับเรื่อง ศิลปะ 
การวาดรูป วาดการตูน การออกแบบบาน การออกแบบเสื้อผา (รอยละ 19.1) รองลงมาคือ การประดิษฐ
คิดคนผลงานใหมๆ ที่เกิดขึ้น (รอยละ 16.2) และความกาวหนาทางเทคโนโลยีตางๆ เชน การสรางหุนยนต 
นวัตกรรมยานยนต โปรแกรมคอมพิวเตอร (รอยละ 13.3) 

 

เมื่อถามวาตนเองเปนคนมีความคิดสรางสรรคหรือไม ประชาชนถึงรอยละ 83.5 ระบุวาตนเองมี
ความคิดสรางสรรค โดยสวนใหญใหเหตุผลเพ่ิมเติมวา ความคิดสรางสรรคดังกลาวเกิดจากการจินตนาการ แรง
บันดาลใจ ประสบการณ การชางสังเกต การฝกฝนตั้งแตเด็ก สิ่งแวดลอมรอบตัว  ขณะที่รอยละ 16.5 ระบุวาเปน
คนไมมีความคิดสรางสรรค โดยสวนใหญใหเหตุผลเพ่ิมเติมวา ไมชอบคิด ไมมีจินตนาการ  ความเครียด คิดไปก็
ไมมีประโยชน ชอบทําตามคนอื่นๆ  คิดแลวกลัวทําผิด  อยางไรก็ตาม  เมื่อถามวาประเทศไทยขาดแคลน
ความคิดสรางสรรคหรือไม ประชาชนรอยละ 66.2 ระบุวาขาดแคลน โดยสวนใหญใหเหตุผลวา คนไทยไม
ชอบคิดนอกกรอบ ชอบเลียนแบบคนอื่น ไมมีคนสนับสนุนและตอยอดทางความคิด  ในขณะที่รอยละ 33.8 ระบุวา
ไมขาดแคลน โดยสวนใหญใหเหตุผลวา คนไทยชอบอะไรแปลกๆ อยูแลว มีศักยภาพในตัวเอง คนสมัยใหมกลา
คิดกลาทํา เปนตน  ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาแมวาคนไทยสวนใหญจะเชื่อวาตนเองมีความคิด
สรางสรรค  แตความคิดสรางสรรคดังกลาวก็ไมไดแปลงมาสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 

 

เมื่อถามตอวาปจจัยใดเปนตัวบั่นทอนทําลายความคิดสรางสรรคในตัวของประชาชนคนไทยมาก
ที่สุด  รอยละ 32.6  ระบุวาเปนผลมาจาก ความเครียดจากปญหาดานการเงิน และคาครองชีพ  รองลงมา



 

 

 

2

รอยละ 23.5 เปนผลมาจากสภาพสังคมไทยที่ไมคอยยอมรับผูที่มีความคิดแปลก แตกตาง และรอยละ 14.7 เชื่อ
วาเปนผลมาจากขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ หรือ ขาดการใหความสําคัญของฝายการเมือง 

 

สวนความคิดเห็นเก่ียวกับประโยชนของความคิดสรางสรรค ที่มีตอการพัฒนาประเทศไทยพบวา 
ประชาชนรอยละ 98.0 ระบุวามีประโยชน  กลาวคือจะชวยใหมองโลกในมุมมองที่กวางขึ้น จะทําใหมีการคิดคนและ
พัฒนาสิ่งใหมๆ มากขึ้น  รวมถึงมีแนวคิดใหมๆ ทําใหคนมีการพัฒนา ทันสมัยทันโลก เปนผูนําทางความคิด  ขณะที่
มีเพียงรอยละ 2.0 เทาน้ันที่ระบุวาไมมีประโยชน โดยประชาชนกลุมน้ีเชื่อวาความคิดสรางสรรคไมมีประโยชนอะไร
เลย ขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอม และประเทศไทยก็พัฒนาอยูแลว 

 

ทั้งน้ีประชาชนเห็นวามหาวิทยาลัยควรเปนสถาบันที่มีบทบาทมากถึงมากที่สุดในการพัฒนา
ความคิดเชิงสรางสรรคใหเห็นเปนรูปธรรม (รอยละ 81.5) รองลงมาคือ โรงเรียน (รอยละ 80.4) และครอบครัว 
(รอยละ 74.3) 

 
ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 
1. เร่ืองที่คิดถึงมากที่สุด 5 อันดับแรก เมื่อพูดถึงความคิดสรางสรรค คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

  - ศิลปะ การวาดรูป วาดการตูน การออกแบบบาน การออกแบบเสื้อผา  รอยละ 19.1 
  - การประดิษฐคิดคนผลงานใหมๆ ที่เกิดขึ้น      รอยละ 16.2 
  - ความกาวหนาทางเทคโนโลยีตางๆ เชน การสรางหุนยนต นวัตกรรมยานยนต  รอยละ 13.3 
    โทรศัพทมือถือที่มีกลองมี wi-fi  ไอที กราฟฟคตางๆ ฯลฯ     
  - การทํางานรูปแบบใหมๆ ที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับงานและสรางรายไดเพ่ิมขึ้น  รอยละ 7.9 
  - ความเจริญกาวหนาและการพัฒนาตางๆ     รอยละ 7.0 
   
2. เมื่อถามวาตนเองเปนคนมีความคิดสรางสรรคหรือไม พบวา 
 

   - มีความคิดสรางสรรค   รอยละ 83.5 
    (โดยใหเหตุผลวา เกิดจากการจินตนาการ แรงบันดาลใจ ประสบการณ การชางสังเกต             
                                                                           การฝกฝนตั้งแตเด็ก สิ่งแวดลอมรอบตัว ฯลฯ) 
    

- ไมมีความคิดสรางสรรค   รอยละ 16.5 
    (โดยใหเหตุผลวา ไมชอบคิด ไมมีจินตนาการ  ความเครียด คิดไปก็ไมมีประโยชน ชอบทําตามคนอื่นๆ   
                                                      คิดแลวกลัวทําผิด ฯลฯ) 
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3. เมื่อถามวาประเทศไทยขาดแคลนความคิดสรางสรรคหรือไม พบวา 
     

  - ขาดแคลน  รอยละ 66.2 
  (โดยใหเหตุผลวา คนไทยไมชอบคิดนอกกรอบ แนวคิดเดิมๆที่ยึดถือกันมา ชอบเลียนแบบคนอื่น  

                                              คิดแลวไมสามัคคีเลยไมไดลงมือทํา ไมมีคนสนับสนุนและตอยอดทางความคิด ฯลฯ)    
   

- ไมขาดแคลน  รอยละ 33.8 
  (โดยใหเหตุผลวา คนไทยชอบอะไรแปลกๆ อยูแลว มีศักยภาพในตัวเอง คนสมัยใหมกลาคิดกลาทํา ฯลฯ) 

 
4. เร่ืองที่เปนตัวบั่นทอนทําลายความคิดสรางสรรค ในตัวของประชาชน คือ 
 

   - ความเครียดจากปญหาดานการเงิน และคาครองชีพ    รอยละ 32.6 
     ทําใหมีขอจํากัดในการสรางความคิดสรางสรรค 

- สภาพสังคมไทยที่ไมคอยยอมรับผูที่มีความคิดแปลก แตกตาง    รอยละ 23.5 
     หรือ การถูกปดกั้นโอกาส และการแสดงออกทางความคิด 

- การขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ หรือ ขาดการใหความสําคัญของฝายการเมือง รอยละ 14.7 
   - การลอกเลียนแบบทําใหขาดแรงจูงใจในการสรางสรรคสิ่งใหม (เชน copy ซีดี) รอยละ 10.3 
      - ครอบครัว โรงเรียน หรือระบบการศึกษาของไทยที่ยังไมสอนใหคน  รอยละ  7.9 
     มีความคิดสรางสรรค 
   - ตัวเราเองที่เปนคนปดกั้นความคิดสรางสรรค     รอยละ 7.3 
   - อ่ืนๆ อาทิ อายุที่เพ่ิมขึ้น        รอยละ  3.7 
 
5. ความคิดเห็นเก่ียวกับประโยชนของความคิดสรางสรรค ที่มีตอการพัฒนาประเทศไทย 
 

   - มีประโยชน   รอยละ 98.0 
         (โดยใหเหตุผลวา มองโลกในมุมมองที่กวางข้ึน จะทําใหมีการคิดคนและพัฒนาสิ่งใหมๆ มากขึ้น   
                                                                   มีแนวคิดใหมๆ ทําใหคนมีการพัฒนา ทันสมัยทันโลก เปนผูนําทางความคิด ฯลฯ) 
 

   - ไมมีประโยชน  รอยละ 2.0 
         (โดยใหเหตุผลวา ไมเห็นประโยชนอะไรเลย ขึ้นอยูกับส่ิงแวดลอม ประเทศไทยก็พัฒนาอยูแลว ฯลฯ) 
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6. ความเห็นตอสถาบันตางๆ วาควรมีบทบาทในการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาความคิดเชิงสรางสรรค
ใหเห็นเปนรูปธรรมมากนอยเพียงใด พบวา 

 

หนอยงาน มากถึงมากที่สุด 
(รอยละ) 

ปานกลาง 
(รอยละ) 

นอยถึงนอยที่สุด 
            (รอยละ) 

มหาวิทยาลัย 81.5 14.7 3.8 
โรงเรียน 80.4 16.2 3.4 
ครอบครัว 74.3 21.4 4.3 
รัฐบาล 69.3 23.1 7.6 
สื่อมวลชน 66.4 25.8 7.8 
ที่ทํางาน/บริษัท 57.0 35.0 8.0 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอ

ความคิดสรางสรรคในแงมุมตางๆ รวมถึงเรื่องที่บั่นทอนความคิดสรางสรรคของประชาชน ตลอดจนประโยชนของ
ความคิดสรางสรรค และหนวยงานหรือสถาบันที่ควรชวยสงเสริมใหประชาชนมีความคิดสรางสรรค ทั้งน้ีเพ่ือ
สะทอนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนใหสังคมและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และนําไปใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาประเทศตอไป 

  
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ดวย
วิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง 
และชั้นนอก ไดแก เขตคลองสาน คันนายาว จตุจักร ดอนเมือง ดุสิต บางกอกใหญ บางกะป บางขุนเทียน บางแค 
บางนา บางรัก บึงกุม ประเวศ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราษฎรบูรณะ ลาดกระบัง วัฒนา สัมพันธวงศ 
สาทร สายไหม หนองแขม และหวยขวาง จากน้ันจึงสุมถนน และประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปน
ระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 994 คน เปนเพศชายรอยละ 50.2 และเพศหญิงรอยละ 49.8  

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน
แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถาม
ปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  16 – 18 พฤษภาคม 2555 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :   21 พฤษภาคม 2555 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 499 50.2 
                       หญิง 495 49.8 

รวม 994 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 282 28.4 
                      26 - 35 ป 257 25.9 
                      36 - 45 ป 225 22.6 
                      46 ปขึ้นไป 230 23.1 

รวม 994 100.0 
การศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตร ี 626 63.0 
 ปริญญาตรี 333 33.5 
 สูงกวาปริญญาตร ี 35 3.5 

รวม 994 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 105 10.6 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 260 26.1 
     คาขาย / ประกอบอาชพีสวนตวั 251 25.3 
     รับจางทั่วไป 113 11.4 
     พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 60 6.0 
     นักศึกษา 171 17.2 
     อ่ืนๆ อาทิ  อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 34 3.4 

รวม 994 100.0 
 
 
 

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

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 
 
 
 


