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กติติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับ น้ีส าเร็จลุ ล่วงได้ เน่ืองจากผู ้วิจัยได้รับความกรุณาในการให้ค  าปรึกษา 
ขอ้เสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการวจิยั จาก รศ.ดร.วรลญัจก ์บุณยสุรัตน์์ อาจารยท์ี่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ดร.ทัศนัย เศรษฐเสรี ประธานกรรมการ รศ.วนัชัย เพี้ ยมแตง กรรมการ ผู ้วิจัย
ขอขอบคุณอาจารยท์ุกท่านไว ้ณ ที่น้ี 

 ผูว้ิจยัขอขอบคุณ อาจารยอุ์ทิศ อติมานะ อาจารยผ์ูซ่ึ้งร้ือถอนความคิด ความเช่ือเดิม รวมทั้งช่วย
สร้างและปลูกฝัง แนวคิด วิธีคิด ความรู้ และเปิดมุมมองใหม่ทางดา้นวิชาการ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัที่ท  าให้ผูว้ิจยัมีวิธีคิดและมุมมองใหม่ ท าให้ผูว้ิจยัมีความเขา้ใจ มองเห็นถึงโครงสร้าง และ
ความสมัพนัธข์องสงัคมที่ซบัซอ้น โดยมองเห็นถึงความหลากหลาย อ านาจ และการต่อรอง รวมทั้ง
ใหค้  าแนะน าในดา้นวชิาการและการคน้ควา้ ใหย้มืหนงัสือ  และเอกสารอา้งอิง พร้อมทั้งค  าแนะน า 
ขอ้เสนอแนะ แก้ไขปัญหาอุปสรรคทั้งระหว่าง การเรียนและการแสดงผลงาน และอีกหน่ึงส่ิง
ส าคญัคือ ท าให้ผูว้ิจยัตระหนักว่าส่ิงที่ก  าลังท า การศึกษาวิจยันั้ นก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ
หรือไม่ และขอขอบคุณ อาจารยโ์ฆษิต จนัทรทิพย ์ส าหรับความรู้ ค  าแนะน า ทั้งในระหว่างการ
เรียนและการแสดงผลงาน ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ อาจารยไ์ว ้ณ ที่น้ี 

 ผูว้ิจยัขอขอบคุณผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทุกท่านที่กรุณาให้ขอ้มูลในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  ท  าให้ไดข้อ้มูล 
เชิงลึกที่เป็นประโยชน์สาธารณะ สามารถน ามาสู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวล เป็น
วทิยานิพนธฉ์บบัน้ี ซ่ึงน่าจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ในทางวชิาการกบัสงัคมต่อไป 

 รวมทั้งขอขอบคุณเพือ่นๆ พี่ๆ และอีกหลายคนที่ช่วยแนะน า และแลกเปล่ียนความคิด ในประเด็น
วจิยัและช่วยเหลือในการติดตั้งผลงาน พีธ่นาพงษ ์พรหมดี, พีอ่ธิคม มุกดาประกร ขอบคุณ ภาคภูมิ 
อินปัน และภทัรานิษฐ ์ทิพยสุ์มาลยั ที่คอยช่วยเหลือและสนบัสนุนมาโดยตลอด 

 ทา้ยที่สุดน้ีผูว้ิจยักราบขอบพระคุณบิดา-มารดา พีช่ายและนอ้งชาย ที่คอยเป็นก าลงัใจ ที่ส าคญัและ
สนับสนุนก าลังทรัพยใ์นการศึกษาตลอดมา อาจารยเ์พ็ญพิชญา มูฮาเน่น อาจารยป์ระจ าคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ที่คอยช่วยเหลือและให้ค  าแนะน าในการศึกษา และขอบคุณ
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พรพรรณ โอสถเจริญผล อีกหน่ึงก าลงัใจที่ส าคญัคอยเป็นก าลงัใดคุยและช่วยเหลือ ผูว้ิจยัในทุกๆ
ทางมาโดยตลอด หากงานวิจยัฉบบัน้ีมีขอ้ผิดพลาดประการใด ผูว้ิจยัขอน้อมรับขอ้ผิดพลาดและ   
ขออภยัมา ณ ที่น้ี 
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อาจารย์ทีป่รึกษา รศ.ดร. วรลญัจน์ บุณยสุรัตน์ 

บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธ์ เร่ือง การวิ เคราะห์นโยบายเศรษฐกิจส ร้างสรรค์ของประเทศ : กรณี ศึกษา 
การประยุกตใ์ชก้บัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์มีวตัถุประสงคคื์อ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์
การขบัเคล่ือนนโยบายการพฒันาในบริบทแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ ประเทศ 2) เพื่อศึกษา
สถานการณ์การขับเคล่ือนการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 3) เพื่อสังเคราะห์แนวทางการ
ประยุกต์ใช้การพฒันาในบริบทแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศกบัการพฒันาเชียงใหม่
เมืองสร้างสรรค ์โดยมีกรอบแนวคิดหลกัในการศึกษา คือ แนวคิดท่ี เก่ียวขอ้งกบันโยบายเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ แนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ แนวคิดชนชั้น สร้างสรรค์ แนวคิดเมืองสร้างสรรค ์
แนวคิดการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์กระบวนการสูญเสียคุณลกัษณะอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีใน
ภาพถ่ายเกิดข้ึนในสองระดบัการให้ความหมายและการสูญเสียคุณลกัษณะอินเด็กซ์ซิคอลลิต้ีเม่ือ
ภาพถ่ายมีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม ผูว้จิยัสรุปกระบวนการสูญเสียไดเ้ป็นสองระดบัดงัน้ี 
 

การวจิยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวจิยัเชิงคุณภาพ โดยวธีิการสัมภาษณ์เจาะลึกจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 3 กลุ่ม
คือ ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ นักวิชาการหรือ
นกัวิจยั และผูป้ระกอบการ จ านวน 10 คน และใช้ระเบียบวิจยัเชิงปริมาณ โดยการวิจยัเชิงส ารวจ
ดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน ในจงัหวดัเชียงใหม่ 



 

ฉ 
 

ผลการวิจยัเชิงคุณภาพพบวา่ โครงสร้างประเด็นการขบัเคล่ือนนโยบายการพฒันาในบริบทแนวคิด 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ มี 3 ประเด็นคือ 1) การจดัการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2) 
การวจิยัและพฒันา 3) การพฒันาและสนบัสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

และโครงสร้างประเด็นการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาเชียงใหม่ 
เมืองสร้างสรรค์มี 5 ประเด็นคือ 1) ระบบการจดัการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 2) การวิจยัและ 
พฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 3) ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมกบัการพฒันาเชียงใหม่เมือง 
สร้างสรรค์ 4) การส่ือสารการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 5) การพัฒนาและสนับสนุน 
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์

ผลการวิจัยเชิงประมาณ พบว่า การรับรู้ข่าวสารนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนา 
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์อยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉล่ีย 2.19) ด้านความเข้าใจเก่ียวกับ  นโยบาย
เศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.83) 
ดา้นการมีส่วนร่วมกบัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์อยู่ในระดบัน้อย  (ค่าเฉล่ีย 2.52) แนว
ทางการพฒันาท่ีประชาชนตอ้งการเป็นอนัดบัแรก คือควรสนับสนุนการพฒันาทรัพยากร มนุษย ์
เพื่อเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาเชียงใหม่ต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.41) 
 
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ น ามาบรูณาการและสังเคราะห์ได้แนวทางการจดัการ 
นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศกบัการประยกุตใ์ชพ้ฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์5 ดา้น 
1) ระบบการจดัการท่ีเหมาะสม 2) การวิจยัและพฒันา 3) ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม 4) แนว
ทางการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 5) การส่ือสารนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละเมืองสร้างสรรค ์
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ABSTRACT 

This thesis entitled “Analysis of Thailand’s Creative Economy Policy : A Case Study of 
Applying Chiang Mai Creative City Development” aim to 1) Examine into propulsion of 
policy in concept of Thailand Creative Economy. 2) To study the situational development of 
Chaingmai Creative City. 3) To synthesize the utilization in the expansion of Thailand 
Creative Economy and Chaingmai Creative City based on a framework of Creative Economy, 
Cultural Industry, Creative Class, Creative City, and Chaing Mai Creative City. 

This thesis employed a qualitative research methodology through in-depth interview of ten 
people from three group stakeholders, being: executives or officers who concerned to Chaing 
Mai creative city, specialist or researcher and entrepreneur, and a quantitative research 
methodology through a survey using questionnaire distributed to sample group of people in  
Chaing Mai. 

The result from the qualitative study showed that the structure of propulsion of policy in 
concept of Thailand Creative Economy consists of three issues, being: (1) creative policy 
management, (2) research and development, and (3) encouragement the creative economy. 

And the utilization of Thailand Creative Economy structure to Chaing Mai creative city 
Development consists of five issues, being: (1) Chaing Mai creative city management system, 



 

ซ 
 

(2) Chaing Mai creative city research and development, (3) Cooperation and contribution to 
Chaing Mai creative city, (4) Communication of Chaing Mai creative city, and (5) Chaing 
Mai creative city Development and support. 

The quantitative research found that the perception from information of Policy of Creative 
Economy and Chaing Mai creative city development is at the low level (mean of 2.19), 
understanding about the policy of creative economy and Chaing Mai creative city 
development is at the middle level (mean 2.83), while the contribution to Chaing Mai creative 
city is also at the low level (mean of 2.52). The first development approach from general 
public is support in human resource management in order to essentially continue in 
development of Chaing Mai (mean of 4.41).  

The result from qualitative and quantitative research can be integrated and synthesized into 5 
dimensions of a policy of Thailand Creative Economy with ChaingMai creative city development, 
being: (1) appropriate management system, (2) research and development, (3) cooperation and 
contribution, (4) sustainable development, and (5) communication of creative economy and 
creative city. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1  ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ความซับซ้อนของบริบทโลกาภิวตัน์และกระแสทุนนิยม ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน 
หลากหลายมิติทั้งต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมรวมถึงแบบแผนการด าเนินชีวิต ในระดบั
ปัจเจก มิติของเวลาท่ีเร่งเร็วข้ึน ขณะเดียวกนัมิติของพื้นท่ีถูกท าให้หดแคบลงไปพร้อมกนั เน่ืองจาก
การปฏิวติัเทคโนโลยีและการส่ือสาร ส่งผลให้ส่ิงต่างๆ ท่ีเคยแบนราบเกิดความ สลบัซับซ้อนและ
หลากหลายยิง่ข้ึน ส่ิงหน่ึงท่ีเห็นไดช้ดัในภาคเศรษฐกิจเกิดวกิฤตการณ์ ทางเศรษฐกิจและการเงินใน
ภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลกซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงกบัหลายต่อหลาย ประเทศอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้วกิฤต
เศรษฐกิจยุโรปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ยงัคงส่งผลกระทบสืบเน่ือง มาถึงปัจจุบนั ถึงแมป้ระเทศไทยจะ
ไม่ใช่ประเทศท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรง แต่ไม่อาจปฏิเสธไดว้า่ จะไม่ไดรั้บผลใดจากวิกฤตการณ์
ในคร้ังนั้น เน่ืองจากประเทศไทยพึ่งพิงรายไดห้ลกัจากการส่งออก จึงไดรั้บผลกระทบโดยตรงจาก
การเปล่ียนแปลงของค่าเงินซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีความเส่ียงและยากท่ีจะ ควบคุม อีกหน่ึงวิกฤตการณ์ท่ี
ส าคญัและไดส้ร้างผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงคือ วิกฤตการณ์ทางเงินของเอเชียในปี พ.ศ. 
2540 หรือท่ีเรียกทัว่ไปในประเทศไทยวา่ “วกิฤตตม้ย  ากุง้” ทฤษฎีการพฒันากระแสหลกัก็ถูกทา้ทาย
อีกคร้ัง แมว้า่หลายคร้ังการพฒันาเศรษฐกิจตามแนวคิดแบบตะวนัตกจะลม้แลว้ลม้อีก แต่ยงัคงฟ้ืน
ข้ึนดว้ยการไม่ออกจากกระบวนทศัน์เดิมท่ีมุ่งเนน้ การพฒันาเศรษฐกิจเพียงอยา่งเดียว     แมก้ระทัง่ 
ในปี พ.ศ  .0452 เอง ก็ยงัมีความพยายามท่ีจะ ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจดว้ยระบบเติมเงินเข้าไปหมุนเวียนใน
ระบบตลาดของ การกระท าคร่ังน้ีแต่ IMF กลับ เป็นค าตอบของความล้มเหลวในทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ ของผูค้รอบครองอ านาจในสังคม  (ป่ินวดี ศรีสุพรรณ, 2547) 

ยคุเร่ิมแรกของการพฒันาในประเทศไทยตั้งแต่ยคุหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ประเทศไทยไดเ้ร่ิมมี 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นคร้ังแรก โดยรับแผนแม่บทการพฒันาเศรษฐกิจ และ
สังคมจากประเทศสหรัฐอเมริกาและธนาคารโลก กล่าวคือ ในยคุเร่ิมแรกของพฒันานั้น 
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การพฒันาหมายถึง การท าให้ทนัสมยัอย่างสังคมตะวนัตก ผ่านการพฒันาเศรษฐกิจ การพฒันา 
อุตสาหกรรม และการพฒันาเมือง หรือท่ีเรียกขานในแวดวงการศึกษาการพัฒนาในยุคนั้นว่า 
“ทฤษฏีการท าให้ทนัสมยั” (Modernization Theory) ต่อมาคนในแวดวงการพฒันา โดยเฉพาะ อยา่ง
ยิ่งนักวิชาการและปัญญาชน เร่ิมคน้พบว่าการพฒันาเพื่อให้ทนัสมยัอย่างสังคมตะวนัตกนั้น น า
ปัญหามากมายสู่สังคมของประเทศ “โลกท่ีสาม” หรือ “ประเทศด้อยพฒันา” ไม่ว่าจะเป็นปัญหา 
ความไม่เท่าเทียมกนัในสังคมท่ีเพิ่มมากข้ึน ปัญหาสภาพแวดลอ้มเป็นพิษ ปัญหาความยากจนท่ี เพิ่ม
มากข้ึนในชนบทและท่ีส าคญัคือ การท าให้ประเทศ “โลกท่ีสาม” ตอ้งพึ่งพิงตะวนัตกในทุกด้าน 
มากยิง่ข้ึน (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2554) 

ปัจจุบนัรัฐบาลในหลายประเทศจ าเป็นต้องให้ความส าคญัและทบทวนการด าเนินนโยบาย  การ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงเมืองหลกัท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจของตน เพื่อรับมือ ต่อ
การเปล่ียนแปลงและผลกระทบภายใตบ้ริบทโลกาภิวฒัน์ ภาคการผลิตในระบบอุตสาหกรรม ท่ีเคย
มุ่งเน้นการผลิตสินคา้คร้ังละจ านวนมากๆ เพื่อขายคนจ านวนมากในตลาดมวลชน หรือท่ีเรียกว่า 
“Mass Market” นั้ นไม่สามารถอยู่รอดได้ในบริบทของการแข่งขัน ในยุคปัจจุบันได้อีกต่อไป
ประกอบกบัการลดลงของทรัพยากรซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัในการผลิตของ ระบบอุตสาหกรรม มิติของ
พื้นท่ีและเวลาท่ีเร่งเร็วและหดแคบลงท าให้เกิดการเคล่ือนยา้ยของทุน อยา่งอิสระและไร้ขอบเขต
เส้นแบ่งพรมแดนทางกายภาพบนแผนท่ีนั้นเลือนลางและเหลือเป็นเพียง เส้นสมมุติเท่านั้นหรืออีก
นัยหน่ึงคือ การละลายพื้นท่ีและเวลา (Annihilation of Space and Time) การติดต่อส่ือสารผ่าน
ระบบดิจิตอลสร้างรูปแบบการท าธุรกิจใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ปัจจุบนั ตลาดโลก (Global Market) 
ถูกหลอมหลวมของให้กลายเป็นหน่ึงเดียวดว้ยบริบทโลกาภิวฒัน์ ส่งผลให้ประเทศและเมืองต่างๆ 
จ าเป็นตอ้งแข่งขนักบัทุกประเทศและเมืองอ่ืนๆ ทัว่โลก ในการช่วงชิงผูบ้ริโภค นักท่องเท่ียว นัก
ลงทุน นกัเรียน/นกัศึกษา ผูป้ระกอบการรวมทั้ง การเป็นเจา้ภาพในการจดัการแข่งขนักีฬาในระดบั
นานาชาติและกิจกรรมทางวฒันธรรม (Anholt, 2007: 1) ดงันั้นประเทศต่างๆ ทัว่โลกต่างตอ้งคน้หา
รูปแบบและวิธีการน าเสนอภาพลกัษณ์ของตน ผา่นทาง อตัลกัษณ์ของเมือง รูปแบบการด าเนินชีวิต 
ศิลปะ วฒันธรรม ทั้งน้ีเพื่อรักษาสถานะภาพ ทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขนั 

แนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Creative Economy) เป็นหน่ึงในแนวคิดการพัฒนาท่ีถูกพูดถึง 
อยา่งมากในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมาวา่เปรียบเสมือนเป็นทางออกใหม่ของแนวคิด ในการพฒันาประเทศ
และแบบแผนทางเศรษฐกิจ ในยคุของการเปล่ียนผา่นสหสัวรรษในปี 2000 นิตยสาร BusinessWeek 
ไดล้งบทความเร่ือง “The Creative Economy” ซ่ึงกล่าวถึงโฉมหน้า ของเศรษฐกิจในศตวรรษใหม่
ไวว้่า ส่ิงส าคัญท่ีสุดส าหรับการท าธุรกิจในศตวรรษท่ี 21 คือ “Power of Ideas” หรือ “พลังของ
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ความคิด” โดยให้เหตุผลวา่ นกัลงทุนทัว่โลกก าลงัตกอยู่ในความเส่ียง เพราะ “เงินทุน” ท่ีถืออยูใ่น
มือนั้น ไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีขาดแคลนอีกต่อไป แต่ส่ิงท่ีขาดแคลนกลบัเป็น “ความคิดดีๆ” ส าหรับการ
ลงทุน (ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ, 2551) 

ในปี ค.ศ. 2001 แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัจากงานเขียนของ 
จอห์น  ฮาวกินส์  (John Howkins) ท่ี ช่ือว่า “The Creative Economy : How People Make Money 
From Ideas” โดยฮาวกินส์เป็นผูนิ้ยามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคเ์ป็นคนแรก ไดนิ้ยามความหมาย 
ของเศรษฐกิจสร้างสรรคไ์วว้า่ “การสร้างมูลค่าท่ีเกิดจากความคิดของมนุษย”์ ส าหรับสาขาการผลิต 
ท่ีพ ัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จะเรียกว่า “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” (Creative Industries) 
(Howkins, 2001) ฮาวกินส์ไดอ้ธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจกบัความคิดสร้างสรรค์ว่า 
“เศรษฐกิจและความคิดสร้างสรรค์ต่างไม่ใช่ส่ิงใหม่ แต่ท าอย่างไรจะเข้าใจถึงคุณลักษณะและ 
ขอบเขตของทั้งสองส่ิงและจะท าอยา่งไรท่ีจะรวมเศรษฐกิจและความคิดสร้างสรรคเ์ขา้ดว้ยกนัเพื่อ 
สร้างคุณค่าและความมัง่คัง่” (UNCTAD and UNDP, 2010) ปัจจุบนันานาประเทศต่างน าแนวคิด 
เศรษฐกิจสร้างสรรคม์าเป็นหน่ึงในกระบวนทศัน์การพฒันาประเทศ ดงันั้น “ความคิดสร้างสรรค์” 
จึงเป็นทรัพยากรหลกัส าคญัท่ีเขา้มาแทนท่ีทรัพยากรธรรมชาติท่ีก าลงัลดน้อยลงและเป็นตวัขบั 
เคล่ือนระบบเศรษฐกิจการคา้โลก อย่างไรก็ตาม แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยงัคงเป็นแนวคิดท่ีมี 
ความหลากหลายทั้งในดา้นของการนิยามความหมายและรูปแบบการน าไปประยกุตใ์ช ้เน่ืองจาก มี
ทั้งหน่วยงาน องค์กร และนกัวิชาการต่างนิยามความหมายออกไปอย่างหลากหลาย รวมทั้ง ข้ึนอยู่
กับการปรับใช้ให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และรูปแบบของวิถีชีวิต ในแต่ละ
ประเทศ  

ในปี ค.ศ. 2004 การประชุมขององค์การความร่วมมือเพื่อการคา้และการพฒันา) UNTAD ท่ีช่ือวา่ ( 
UNTAD XI: High-Level Panel on Creative Industry and Development ซ่ึงจดัข้ึนท่ีกรุงเซาเปาโร 
ประเทศบราซิล การประชุมคร้ังน้ีได้มีการก าหนดหลักการของการวิเคราะห์และการก าหนด 
นโยบายซ่ึงเป็นส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรคก์บัการพฒันา ไดก้ าหนดไว ้4 ประการ คือ 
(UNTAD, 2004) 

 1.  เช่ือมโยงนโยบายด้านวฒันธรรมในระดบัชาติกบัการพฒันาทางด้านเทคโนโลยีและ  
นโยบายการส่งออกในระดบันานาชาติ 

 2. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อจ ากัดของข้อตกลงต่างๆ ว่าส่ิงใดคืออุปสรรคท่ีท าให ้
อุตสาหกรรมสร้างสรรคไ์ม่สามารถพฒันาประเทศใหเ้ติบโต  
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 3.  การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative Nexus) ทั้งในด้าน 
การลงทุน เทคโนโลย ีผูป้ระกอบการ และการส่งออก 

 4. นโยบายการพัฒนาทางด้านนวตักรรมท่ีชัดเจนเพื่อการพฒันาและยกระดับเศรษฐกิจ 
สร้างสรรค ์

ในปี ค.ศ. 1980 แนวคิดเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัจากงานเขียนของ ชาร์ลส์ 
แลนดรีย ์(Charles Landry) และในปี ค.ศ. 1990 แนวคิดเมืองสร้างสรรคเ์ร่ิมเป็นท่ีรู้จกั และยอมรับ
ในวงกวา้งจากงานเขียนท่ีช่ือว่า “The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators” โดยแนวคิด
เมืองสร้างสรรค์เป็นการประยุกต์ใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคก์บัการพฒันาในบริบทพื้นท่ีเมือง
โดยเฉพาะปรัชญาของแนวคิดเมืองสร้างสรรค์คือ ตอ้งการให้เมืองต่างๆ เห็นถึง ความส าคญัของ
ศกัยภาพทางความคิดมาเป็นอนัดับแรก โดยการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือให้ คนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ รวมทั้งการวางแผน ปฏิบติัการดว้ยความคิดสร้างสรรค์ และสามารถใช้ประโยชน์จาก
ความคิดสร้างสรรคเ์พื่อน าไปแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีอยูใ่นเมือง เช่น ปัญหาทางสังคม ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
เป็นต้น (Landry, 2008) รวมทั้ งการใช้ประโยชน์จากคนท่ี  ยา้ยท่ีอยู่ ท่ีท  างานไม่เป็นหลักแหล่ง 
(Homelessness) ทั้งน้ีเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันา พื้นท่ีเมืองไปพร้อมกนั (UNCTAD 
and UNDP, 2008)  

ในปี ค.ศ. 2004 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (The United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ไดเ้ร่ิมก่อตั้ง “เครือข่ายเมือง 
สร้างสรรค์” (Creative Cities Network) โดยวตัถุประสงค์ของเครือข่ายเมืองสร้างสรรคคื์อ ตอ้งการ
ให้เกิดความร่วมมือในระดบันานาชาติของเมืองต่างๆ ทัว่โลก ในบริบทของวฒันธรรม และการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยต้องการให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมโดยใชอุ้ตสาหกรรมสร้างสรรคเ์ป็นตวัขบัเคล่ือน โดยเมืองเอดินเบิร์ก ประเทศส
ก็อตแลนด ์ไดเ้ป็นสมาชิกล าดบัแรก ปัจจุบนัเมืองต่างๆ ทัว่โลก 

ปัจจุบนักว่า 60 เมืองทัว่โลกต่างเรียกตนเองว่าเป็น “เมืองสร้างสรรค์” โดยเป็นการบอกถึง ความ
ซบัซ้อนของเมือง ท่ีไดท่ี้มีกิจกรรมทางวฒันธรรมท่ีหลากหลายและสมบรูณ์ ในเอเชีย (UNCTAD 
and UNDP, 2010) ทางดา้นปัจเจคแนวคิดเมืองสร้างสรรคไ์ม่ไดเ้ก่ียวขอ้งเฉพาะศิลปิน นกัออกแบบ 
หรือกลุ่มคนท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เท่านั้น แต่หมายรวมถึงใครก็ตาม ท่ีมีความคิด
สร้างสรรค ์ไม่วา่จะอยูอ่าชีพใดก็ตามสามารถท่ีจะใชค้วามคิดสร้างสรรคต์ามสายงาน ของตนได ้ใน
บริบทเมืองท าอยา่งไรท่ีเราจะรวมหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงมีความหลากหลายให้สามารถ ท างานร่วมกนั 
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เพื่อสร้างแนวคิดหรือโครงการต่างๆ โดยความหมายของเมืองสร้างสรรค์ คือ “พื้นท่ีท่ีเต็มไปดว้ย
ความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการท่ีครอบคลุมในทุกระดบัตั้งแต่ระบบราชการ หน่วยงาน องคก์ร 
มหาวิทยาลัย โรงเรียน และปัจเจก” ร่วมทั้ งการส่งเสริมให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในระดับ
สาธารณชน ปัจเจค และชุมชน เพื่อให้เกิดส่ิงท่ีเรียกว่า “ธนาคารความคิด” (Idea Bank) ในการ
สะสมศกัยภาพและความเป็นไปไดใ้นดา้นต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการแกปั้ญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน กบั
เมือง (Landry, 2008) 

ส าหรับกระแสการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรคท่ี์เกิดข้ึนในโลกปัจจุบนัมีความสอดคลอ้งกบักรอบ 
แนวคิดการพฒันาของประเทศไทย โดยการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ถือเป็นหน่ึงใน นโยบาย
ส าคญัและเป็นวาระแห่งชาติ จากการศึกษาเบ้ืองต้นพบว่า ประเทศไทยเร่ิมให้ความส าคัญ กับ
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) 
ในช่วงแรกยงัคงขาดความชดัเจนท่ีเป็นรูปธรรม ปัจจุบนัแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยไดเ้นน้เป้าหมายการพฒันา อุตสาหกรรมของประเทศไทย
ให้อยู่บนแนวคิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มีการกล่าวถึง การพฒันาภาคการผลิตสินคา้และ
บริการบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยส่งเสริม การใช้ความสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้และ
บริการ การส่งเสริมและพฒันาสาขาธุรกิจ สร้างสรรค์ท่ีมีศกัยภาพ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
และส่ิงแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรค ์พฒันาบุคลากรให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
การภาคการผลิตและบริการทั้ง ในระดบัวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์และผูป้ระกอบการให้มีความคิด
สร้างสรรค ์ส่งเสริมการศึกษาวจิยั 
และพฒันาเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และทุนวฒันธรรม และการพฒันาเมืองสร้างสรรค ์
โดยในปี 2010 ประเทศไทยได้เป็นเจา้ภาพจดัมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ (Thailand 
International Creative Economy Forum : TICEF) ภ า ย ใ ต้ หั ว ข้ อ  GlobaLOCALisation - Local 
Move, Global Success และในปี 2012 ประเทศไทยไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
นานาชาติ (Thailand International Creative Economy Forum : TICEF) อีกคร้ัง ภายใตห้ัวขอ้ Grand 
to Ground : Capturing Local Value, Creating Global Impact ซ่ึ งถือว่าเป็นการจุดกระแส  ความ
ต่ืนตวัของสังคมไทยเก่ียวกบัความส าคญัของเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 

ปัจจุบนัจงัหวดัเชียงใหม่ได้ริเร่ิมแนวคิด “เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์” (Chiang Mai Creative City) 
ซ่ึงเป็นการพฒันาโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กบับริบทพื้นท่ีเมืองเชียงใหม่ โดยเร่ิมตน้ใน  
ปี พ.ศ. 2553 และปัจจุบนัอยู่ในระยะเวลาด าเนินการ เกิดจากความคิดท่ีจะพฒันาและสนับสนุน 
เมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งศูนยก์ลางของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ความสร้างสรรค์ และ
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นวตักรรม โดยเป็นไปวิสัยทศัน์ของรัฐบาลไทยในการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ของประเทศไทย 
แต่เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์จะรวมถึงความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมทางด้าน อุตสาหกรรม
เกษตรและการดูแลสุขภาพ การพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์เกิดจาก ความร่วมมือจาก ภาครัฐ 
เอกชน และหน่วยงานต่างๆ ระยะเวลาการพฒันาให้เชียงใหม่ เป็นเมืองสร้างสรรคมี์ระยะเวลา 15-
20 ปี วตัถุประสงค์หลกัของเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ซ่ึงคือการสร้างส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว องค์ความรู้ 
ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมลา้นนา คุณภาพชีวติและทกัษะ ของชุมชน และยกระดบัส่ิงท่ีกล่าวมาเพื่อ
ท าให้เมืองเชียงใหม่เป็นท่ีน่าสนใจ มากยิ่งข้ึน รวมทั้งเพื่อพฒันาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นสถานท่ีท่ี
น่าสนใจส าหรับการใช้ชีวิต การท างาน การท าธุรกิจและการลงทุนด้วยความคิดสร้างสรรค์ การ
พฒันาอุตสาหกรรมสร้างสรรคแ์ละสร้าง ความเขม้แข็งของอุตสาหกรรมหลกัท่ีมีอยู ่เชียงใหม่เมือง
สร้างสรรค์ไม่ไดเ้ป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ ลกัษณะการท างานของ
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์จะเป็นการท างานร่วมกนัของกลุ่มอาสาสมคัร 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคเ์ป็นแนวคิดท่ีมีความหลากหลาย ทั้งการ
นิยามความหมาย ค าจ  ากัดความ และมีขอบเขตท่ีค่อนข้างกวา้ง รวมทั้ งความหลากหลาย ของ
รูปแบบวิธีในการประยุกตใ์ชก้บัการพฒันาในมิติต่างๆ นอกจากนั้นยงัมีจุดร่วม และความเก่ียวขอ้ง
กับแนวคิดอ่ืนๆ อาทิเช่น แนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry), แนวคิดชนชั้ น
สร้างสรรค์ (Creative Class) และแนวคิดเมืองสร้างสรรค ์(Creative Cities) เป็นตน้ แนวคิดท่ีกล่าว
ในข้างต้นมีความเก่ียวข้องทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม ว ัฒนธรรม รวมถึงรูปแบบ  การด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั ในมิติทางเศรษฐกิจ “อุตสาหกรรมวฒันธรรม” และ “อุตสาหกรรม สร้างสรรค”์ ถือ
ว่าเป็นองค์ประกอบและกลไกส าคญัในการผลกัดนัให้การพฒันาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ประสบ
ความส าเร็จ 

ดงันั้นประเด็นนโยบายการพฒันาในบริบทแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย รวมถึง 
การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพฒันาเมืองสร้างสรรค์ จึงเป็นประเด็นท่ีมี 
ความส าคญั เน่ืองจากแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และแนวคิดเมืองสร้างสรรค์เป็นแนวคิด การ
พฒันาท่ีรับมาจากต่างประเทศ โดยพื้นฐานของตวัแนวคิดเป็นแนวคิดท่ีมีความหลากหลาย ทั้งการ
นิยามความหมาย ค าจ  ากดัความ ขอบเขต และความหลากหลายของรูปแบบวิธีการประยุกต์ ใชก้บั
การพฒันาในมิติต่างๆ รวมทั้งยงัมีจุดร่วมกบัแนวคิดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอีกหลากหลายแนวคิด ดงันั้น
การพฒันาโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงมีความเก่ียวโยงถึงการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยเกิดข้ึนจากการก าหนดนโยบาย จาก
ส่วนกลางซ่ึงภาครัฐเป็นผูก้  าหนดนโยบายและทิศทางในการพฒันา รวมทั้งหน่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้งใน
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การด าเนินนโยบายจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ และประเทศไทย ได้ประกาศให้
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นวาระแห่งชาติ ดงันั้นการศึกษานโยบายการพฒันา ภายใตบ้ริบทแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศไทยและการประยุกตก์บัการพฒันาเชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค ์จะ
เป็นจุดเร่ิมต้นส าคัญในการท าความเข้าใจแนวคิดการพัฒนา ภายใต้บริบท  แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรคแ์ละเมืองสร้างสรรคข์องประเทศไทย จะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนด 
แนวทางในการขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพฒันาเมืองสร้างสรรค ์และนโยบายท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไปในอนาคต 

1.2  ค ำถำมกำรวจัิย 

 1.2.1  สถานการณ์การขบัเคล่ือนนโยบายการพฒันาในบริบทแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
ของประเทศเป็นอยา่งไร 

 1.2.2   สถานการณ์การขบัเคล่ือนการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรคเ์ป็นอยา่งไร 
 1.2.3  การประยกุตใ์ชน้โยบายการพฒันาในบริบทแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคป์ระเทศ 

กบัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรคค์วรเป็นอยา่งไร 

1.3  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 1.3.1  เพื่อศึกษาสถานการณ์การขบัเคล่ือนนโยบายการพฒันาในบริบทแนวคิดเศรษฐกิจ 
  สร้างสรรคข์องประเทศ 
 1.3.2   เพื่อศึกษาสถานการณ์การขบัเคล่ือนการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
 1.3.3  เพื่อสังเคราะห์แนวทางการประยกุตใ์ชก้ารพฒันาในบริบทแนวคิดเศรษฐกิจ 
  สร้างสรรคข์องประเทศกบัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์ 

1.4  ขอบเขตของกำรวจัิย 
 1.4.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงแนวคิดนโยบายการพฒันา 

 เศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศและการประยกุตใ์ชแ้นวคิดนโยบายการพฒันา   
   เศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศกบัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
 1.4.2  ขอบเขตดา้นระเบียบวธีิวจิยั (ก) ระเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
   ใชว้ธีิการวเิคราะห์เอกสาร (Content Analysis) และใชว้ธีิการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  

 (In-Dept Interview) กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 3 กลุ่ม คือ 1) ผูบ้ริหารหรือเจา้หน้าท่ีดา้น 
นโยบาย 2) นกัวชิาการหรือนกัวจิยั และ 3) ผูป้ระกอบการ จ านวน 10 คน  
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 (ข) ระเบียบวิธีวิจัย เชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดยวิธีวิจัย เชิงส ารวจ 
(Survey Research) ด้วยแบบสอบถามปลายเปิด มี 4 ตอน จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
400 คน ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ 

1.4.3  ขอบเขตดา้นเวลา ด าเนินการวจิยัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2556 รวม 1 ปี 

1.5  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1  สามารถสังเคราะห์ไดแ้นวทางการพฒันานโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศ 
  และการประยกุตก์บัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์ 
 1.5.2  เพื่อเสนอขอ้เสนอแนะขอ้คิดเห็นในการก าหนดทิศทางนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
  ของประเทศและเมืองสร้างสรรคต่์อไปในอนาคต 

1.6  นิยำมศัพท์ 
 1.6.1  นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค ์หมายถึง หลกัการ แนวคิด และความตั้งใจชุดหน่ึง เพื่อ 

ก าหนดแนวทางการพัฒนาและปฏิบัติของสถาบันทางสังคม หน่วยงานและ
ประชาชนไทย เพื่อใช้เป็นอีกหน่ึงของแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ท่ี
สัมพนัธ์กบัศกัยภาพการแข่งขนัและปัญหาภาวะเศรษฐกิจโลก การเปล่ียนแปลง
ทางด้านทรัพยากรการผลิต รวมทั้งข้อตกลงต่างๆ ท่ีร่วมลงนามกับองค์กรระดับ
นานาชาติท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

 1.6.2  การวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง การแยกแยะประเด็น เน้ือหา
สาระ บทเรียน ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการด าเนินนโยบายและการปฏิบติังาน และผล
ของการปฏิบติันโยบาย รวมถึงประโยชน์ไดรั้บจากการปฏิบติังาน ปัญหา อุปสรรค
และขอ้จ ากดัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 1.6.3  การประยุกตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคก์บัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
หมายถึง การประยุกต์ใช้ หลกัการ แนวคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์กบัการพฒันาเมือง
ในมิติต่างๆ ท่ีมีความเช่ือมโยงกบัพื้นฐานทางศิลปวฒันธรรม การสั่งสมความรู้ของ
สังคม การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เทคโนโลย ีนวตักรรมและงานวจิยั หน่วยงานและ
โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้ งการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 1.6.4  อุปสรรคการพฒันาในบริบทแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพฒันาเชียงใหม่
เมืองสร้างสรรค์ หมายถึง การขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการ
จดัการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ การ
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วจิยัและพฒันานโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคร์วมถึงนโยบายและการพฒันาในบริบท
ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและประชาชนกบั
นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ การพฒันา
และสนบัสนุนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
และการส่ือสารนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาเชียงใหม่ เมือง
สร้างสรรค ์
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บทที ่2  

แนวคดิ ทฤษฏ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การวจิยัเร่ืองการวเิคราะห์นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศ: กรณีศึกษาการประยกุตใ์ช ้
กบัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์

2.1  แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 2.1.1  แนวคิดการใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการพฒันา 
 2.1.2  แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นระดบันานาชาติ 
 2.1.3  แนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
 2.1.4  แนวคิดชนชั้นสร้างสรรค ์

2.2  แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นประเทศไทย 
 2.2.1  สถานการณ์เศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นประเทศไทย 
 2.2.2  นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นประเทศไทย   
  (ก)  นโยบายรัฐบาล 
  (ข)  กฏหมายและกฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
  (ค)  กลไกและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

2.3  แนวคิดเมืองสร้างสรรค์ 
 2.3.1  แนวคิดเมืองสร้างสรรคใ์นระดบันานาชาติ 
 2.3.2  แนวคิดเมืองสร้างสรรคใ์นประเทศไทย 

2.4  แนวคิดการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
 2.4.1  นโยบายการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
 2.4.2  กลไกและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์

2.5  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1  แนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกบันโยบายเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

ความหมายของนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นยุคปัจจุบนัคือ หลกัการชุดหน่ึงท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
ทั้งในระดบัเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และการเมือง การสร้างนโยบายคือ วิธีการพฒันาหลกัการ 
เพื่อเป็นแนวทางก าหนดการกระท าของสังคมกลุ่มหน่ึงๆ ความเก่ียวขอ้งของนโยบาย ในระดับ
ภาครัฐถือเป็นกระบวนการทางการเมืองระดับประเทศท่ีมีบริบทเฉพาะ แต่นโยบาย เศรษฐกิจ
สร้างสรรคข์องภาครัฐถือเป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้น การสร้างนโยบายยงัตอ้งมี ความสอดคลอ้งกบั
การสร้างนโยบายขององคก์รระดบันานาชาติ ระดบัประชาสังคม องคก์รธุรกิจ ฯลฯ  

ส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึงของการน าแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาใช้กับพฒันาในบริบทของ
ประเทศหรือเมือง คือ การท าความเขา้ใจถึงหลกัของแนวคิด วิธีการน าไปใช้และวิธีประยุกต์ใช ้
แนวคิดให้มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีความเก่ียวข้อง 
โดยตรงกบัการพฒันาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศ ทั้งน้ีเพื่อการเจริญเติบโตของระบบ 
เศรษฐกิจรวมถึงการพฒันาประเทศในมิติอ่ืนๆ ไปพร้อมกนั นอกจากความเขา้ใจแนวคิดเศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์และแนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผูส้ร้าง ผู ้ก  าหนดนโยบาย รวมทั้ งผูท่ี้มีส่วน 
เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นปัจจุบนั มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจถึงแนวคิดพื้นฐานส าคญั 
ส าหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์คือ ระบบทรัพยสิ์นทางปัญญา (Intellectual Property) 

 2.1.1  แนวคิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์กบัการพฒันา 
ความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นความสามารถและกิจกรรมหลักของมนุษย์ ความคิด 
สร้างสรรค์เปรียบเสมือนเป็นสินทรัพย์ท่ีจบัต้องไม่ได้ (Intangible Asset) ความคิด 
สร้างสรรค์สามารถสรรค์สร้างให้เกิดส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม รวมทั้งคุณค่าในด้าน 
ต่างๆ ท่ีผ่านมาความคิดสร้างสรรค์เป็นประเด็นในการศึกษาในสาขาต่างๆ อาทิเช่น 
จิตวทิยา, สังคมศาสตร์, วฒันธรรมศึกษา โดยเป็นการศึกษาถึงการเกิดข้ึน ของความคิด 
สร้างสรรคแ์ละกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นศิลปะและวฒันธรรม (Boden, 
Margaret A., 2004) ปัจจุบนัมีการศึกษาวิจยัในประเด็นปัจจยัของความคิดสร้างสรรค์ 
กบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมองว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นจุดเร่ิมของนวตักรรม 
และเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัของผูป้ระกอบการ (Nelson and Winter, 1982) 

ความคิดสร้างสรรค์ไดก้ลายเป็นประเด็นในการอภิปรายอย่างกวา้งขวางทั้งในระดบั 
การวิจยัเชิงวิชาการไปจนถึงการสร้างนโยบายในระดบัประเทศ รวมถึงเป็นประเด็น  
ส าคญัในระดบันานาชาติ ปัจจุบนัองคก์รในระดบั นานาชาติ ภาครัฐ นกัสร้างนโยบาย 
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มีความสนใจถึงการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจโลกว่าเพราะเหตุใด สินคา้
และบริการสร้างสรรคไ์ดก้ลายมาเป็นส่วนส าคญัของการคา้และการส่งออก 
ระหว่างประเทศ (Howkin, 2001) ปัจจุบันความคิดสร้างสรรค์เป็นท่ียอมรับว่า เป็น
ส่วนส าคญัในการสร้างความมัง่คัง่และเป็นตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ เพิ่มอตัรา การจา้ง
งาน การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี นวตักรรมทางธุรกิจ รวมทั้งช่วยเพิ่ม ศกัยภาพใน
การแข่งขนัในระดบัเมืองและประเทศ (Landry, 2008) 

การนิยามความหมายของค าวา่ “ความคิดสร้างสรรค”์ (Creativity) มีความหลากหลาย 
และไม่ตายตวั โดยเฉพาะในยุคปัจจุบนัความคิดสร้างสรรคป์รากฏอยูใ่นทุกๆ มิติของ
ปรากฏการณ์ ในสั งคม  การศึกษาทางด้าน จิตวิทยาความคิดส ร้างสรรค์ คือ 
ลักษณะเฉพาะหรือคุณลักษณะท่ีมีอยู่แต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามรูปแบบความคิด 
สร้างสรรค์ของมนุษยมี์ความแตกต่างมากน้อยข้ึนอยู่กบัความพยายามในการฝึกฝน 
ของแต่ละบุคคล มีการจ าแนกลักษณะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (UNTAD and 
UNPD, 2010) ดงัน้ี  

ดา้นศิลปะ  
ความคิดสร้างสรรคจ์ะเก่ียวขอ้งกบัจินตนาการและความสามารถในการสร้างความคิด 
เดิมและวธีิการใหม่ของการตีความโลกท่ีแสดงออกในขอ้ความเสียงและภาพ 
ดา้นวทิยาศาสตร์  
ความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์จะเก่ียวขอ้งกบัการคน้ควา้และการทดลองส่ิงใหม่ 
เพื่อและความเตม็ใจท่ีจะทดสอบและใหก้ารเช่ือมต่อใหม่ในการแกปั้ญหา 
ดา้นเศรษฐกิจ  
ความคิดสร้างสรรคมี์ความเช่ือมโยงกบักระบวนการสร้างสรรคท์างเทคโนโลยแีละ 
นวตักรรม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินธุรกิจและการตลาด ฯลฯ รวมทั้งมี 
ความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัระบบเศรษฐกิจเพื่อรักษาศกัยภาพการแข่งขนั 
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ภาพท่ี 2.1 ความคิดสร้างสรรคก์บัการพฒันาเศรษฐกิจในยุคปัจจุบนั 
 

ท่ีมา : KEA European Affairs. (2006) 
 

ความคิดสร้างสรรค์คือ ความสามารถ ศกัยภาพของมนุษยท่ี์ปรากฏอยูใ่นบริบทต่างๆ  เป็น
ความสามารถของบุคคคลในการคิด จินตนาการ หรือประดิษฐ์คิดคน้ส่ิงต่างๆ หากมองยอ้น
ไปในอดีตความคิดสร้างสรรคถู์กน ามาใชใ้นการประดิษฐ์เคร่ืองมือเพื่อใชใ้น  ชีวิตประจ าวนั 
(Brayan William D. A. and Throsby D, 2006) ความคิดสร้างสรรค ์จะเกิดข้ึนในขณะท่ีมนุษย์
มีปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นกับมนุษยห์รือในบริบทของ สังคมและวฒันธรรม 
(M.Csikszentmihalyi, 1996) รวมทั้งปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย ์สถาบนั หรือโครงสร้างทาง
สังคมและประกอบรวมกนัเป็นความรู้ซ่ึงทรัพยากรท่ีมีความส าคญัใน ยคุปัจจุบนั 
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ภาพท่ี 2.2 องคป์ระกอบท่ีก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์
 

ท่ีมา : KEA European Affairs (2006) 
 

โดยแทจ้ริงแลว้ความคิดสร้างสรรคป์รากฏอยูใ่นทุกบริบทของสังคมรวมทั้งแสดงออกมาใน 
รูปแบบท่ีแตกต่างและหลากหลายอยา่งไรก็ตามการเกิดข้ึนของความคิดสร้างสรรคมี์ลกัษณะ
ส าคญั 2 ประการ คือ   
ประการแรก กิจกรรมสร้างสรรค์จะเกิดข้ึนในบริบทสังคมท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม อาจจะ
เป็นการใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม 
ความหมายของความคิดสร้างสรรค์มีความหลากหลายแตกต่างกนัออกไปในแต่ละสังคม 
ส่วนส าคญัท่ีจะสนับสนุนในความคิดสร้างสรรค์เติบโต คือ สังคม วฒันธรรม และองค์กร
ต่างๆ  
ประการที่สอง ความคิดสร้างสรรค์อาจจะไม่แปรผนัตามคุณค่าเสมอไป เราจะเห็นได้ว่า 
ความคิดสร้างสรรคส์ามารถสร้างประโยชน์ต่อการผลิตในภาคธุรกิจหรือแมก้ระทัง่ในบริบท
ของวฒันธรรม (Home Affairs Bureau, 2005) 
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ในปี  2004 งานวิจัยของรัฐบาลฮ่องกง ท่ี ช่ือว่า A STUDY ON CREATIVITY INDEX 
HOME AFFAIRS BUREAU, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE 
REGION GOVERNMENT โดยวตัถุประสงค์ของงานวิจยัน้ีเพื่อแสดงให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆ 
ของความคิดสร้างสรรคท่ี์ปรากฏในสังคมรวมทั้งบ่งบอกถึงปัจจยัท่ีท าให้ความคิดสร้างสรรค์
เติบโต โดยความคิดสร้างสรรค์ถูกมองวา่เป็นกระบวนการทางสังคมและไดมี้ความพยายาม 
ท่ีจะวดัคุณค่าระดบัของความคิดสร้างสรรคจ์ากมุมมองทางดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึง 
ความสัมพนัธ์ของความคิดสร้างสรรคก์บัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมการศึกษาคร้ังน้ีไม่ได้
เน้นเฉพาะผลลพัทธ์ทางเศรษฐกิจแต่จะแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ของความคิดสร้างสรรค ์
กับทุนทั้ ง 4 รูปแบบคือ ทุนมนุษย์ (Human Capital), ทุนวฒันธรรม (Cultural), ทุนสังคม 
(Social Capital) และทุนทางสถาบนัและกายภาพ (Structural/Institutional Capital)  แสดงให้
เห็นถึงปัจจยัการสั่งสมให้เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์ ผลกระทบ และขอ้จ ากดั
ต่างๆ โดยออกมาเป็นผลลพัทข์องความคิดสร้างสรรค ์(Outcomes of Creativity) 

   

 
 

ภาพท่ี 2.3 5Cs: Outcome of Creativity + 4 Capitals 
 

ท่ีมา : Home Affairs Bureau, 2005 
ส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึงของการน าแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคม์าใชก้บัพฒันาประเทศ คือ  
การท าความเขา้ใจถึงหลกัของแนวคิดวิธีการน าไปใช้และวิธีประยุกต์ใช้อยา่งไรท่ีจะท าให ้
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคส์ามารถน าไปพฒันาอุตสาหกรรมสร้างสรรคข์องประเทศ ทั้งน้ี
เพื่อการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจรวมถึงการพฒันาประเทศในมิติอ่ืนๆ ไปพร้อม กนั 
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นอกจากความเขา้ใจแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละแนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ผูส้ร้าง 
ผูก้  าหนดนโยบาย รวมทั้งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในปัจจุบนั  ยงัตอ้งมี
ความเขา้ใจถึงแนวคิดพื้นฐานส าคญัส าหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์คือ ระบบทรัพยสิ์น ทาง
ปัญญา (Intellectual Property) 

ระบบทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) 
ประเทศท่ีพฒันาแล้วโดยทัว่ไปจะเป็นแหล่งก าเนิดของเทคโนโลยีและทรัพยสิ์นทางปัญญา 
จ านวนมากและประเทศเหล่านั้นตอ้งการให้มีมาตรการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาระหวา่ง
ประเทศข้ึนจึงได้ร่วมผลักดันประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกับผล 
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเขา้มาสู่การเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศไดมี้การก่อตั้งองคก์ารการคา้ 
โลก (World Trade Organization : WTO) ในปีค.ศ .5991 ซ่ึงท าให้ทรัพยสิ์นทางปัญญา เร่ิมมี
บทบาทมากข้ึนในการเจรจาการคา้ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก เป็นพฒันาการท่ีส าคญั ใน
การเร่ิมมีก าหนดกฎเกณฑ์การให้ความคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาในระดบัโลกต่อมา โดย
การคุ้มครองทรัพยสิ์นทางปัญญาในระดบัโลกน้ีมีวตัถุประสงค์ท่ีจะลดการบิดเบือน และ
อุปสรรคท่ีมีต่อการคา้ระหว่างประเทศและส่งเสริมให้มีการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา
อยา่งมีประสิทธิภาพต่อมาในภายหลงัการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาในองคก์ารการคา้โลก
น้ีได ้รู้จกัในช่ือของ “ความตกลงว่าดว้ยสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวกบัการคา้” หรือ
เรี ยกสั้ น ๆ  ว่ า  “ความตกล งท ริป ส์ ”  (TRIPS: Agreement of Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights)โดยเป็นความตกลงน้ีได้น าเอาหลักการส าคญัท่ีปรากฏอยู่ ใน
อนุสัญญาทรัพย์สินทางปัญญาฉบับต่างๆซ่ึงถือว่าเป็นรากฐานของระบบทรัพย์สินทาง 
ปัญญา คือ (สถาบนัระหวา่งประเทศเพื่อการคา้และพฒันา, 2553) 
1. อนุสัญญาปารีส (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) เกิดข้ึนในปี 
ค.ศ. 1967 วา่ดว้ยการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรม  
2. อนุสัญญาเบอร์น (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) 
เกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1971 วา่ดว้ยการคุม้ครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม 
3. อนุสัญญากรุงโรม (Rome Convention) เกิดข้ึนในปี ค.ศ .5991 วา่ดว้ยการคุม้ครองนกัแสดง 
ผูผ้ลิตส่ิงบนัทึกเสียง และองคก์รแพร่ เสียงแพร่ภาพ 
4. อนุสัญญาการออกแบบวงจรรวมภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเก่ียวกับ 
วงจรรวม (Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits) เกิด ข้ึนในปี 
ค.ศ .5999  
ประเภทของทรัพยสิ์นทางปัญญา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  



 

17 
 

(ก) ทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) และ  
(ข) ลิขสิทธ์ิ (Copyright) 
(ก) ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) 
ทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรมเป็นความคิดสร้างสรรคข์องมนุษยท่ี์เก่ียวกบัสินคา้อุตสาหกรรม 
ซ่ึงรวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมซ่ึงอาจจะเป็น
กระบวนการหรือเทคนิคในการผลิตท่ีไดป้รับปรุงหรือคิดคน้ข้ึนใหม่ หรือท่ีเก่ียวกบัตวัสินคา้ 
หรือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นองค์ประกอบและรูปร่างสวยงามของตวัผลิตภณัฑ์และทรัพยสิ์นทาง 
อุตสาหกรรมยงัรวมถึงเคร่ืองหมายการค้าหรือยี่ห้อ ช่ือและถ่ินท่ีอยู่ทางการค้า ท่ีรวมถึง
แหล่งก าเนิดสินคา้และการป้องกนัการแข่งขนัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม ดงันั้นทรัพยสิ์นทาง
อุตสาหกรรมสามารถแบ่งย่อยออกเป็นประเภทเฉพาะดงัน้ี สิทธิบตัร (Patent), เคร่ืองหมาย
การคา้ (Trademark), แบบผงัภูมิวงจรรวม (Layout-Designs of Integrated Circuit), ความลบั
ท างก ารค้ า  (Trade Secrets), ช่ื อ ท างก ารค้ า  (Trade Name) ส่ิ งบ่ ง ช้ี ท าง ภู มิ ศ าส ต ร์ 
(Geographical Indication) และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (eg aowoio i noitiTarT )เป็นตน้  
(ข) ลขิสิทธ์ิ (Copyright) 
สิทธิแต่ผูเ้ดียวท่ีกฎหมายรับรองให้ผูส้ร้างสรรค์กระท า การใด ๆ เก่ียวกบังานท่ีตนไดท้  าข้ึน 
หมายถึง งานหรือความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรมศิลปกรรมดนตรีกรรม งาน
ภาพยนตร์ หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี หรือแผนกศิลปะ แผนก วิทยาศาสตร์ ลิขสิทธ์ิยงั
รวมสิทธิขา้งเคียง (Neighboring Right) ไดแ้ก่ สิทธิท่ีจะท าซ ้ า ดดัแปลง หรือน าออกโฆษณา 
ไมว่า่ในรูปลกัษณะอยา่งใดหรือวธีิใดรวมทั้งอนุญาตใหผู้อ่ื้นน างานนั้น ไปท าเช่นวา่นั้นดว้ย 

สรุปพบว่า แนวคิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์กับการพัฒนา คือการให้ความส าคัญ  กับ
ความคิดสร้างสรรคซ่ึ์งเป็นศกัยภาพท่ีส าคญัมนุษย ์ในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในทรัพยากร  การผลิต
รูปแบบใหม่ท่ีทดแทนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อยา่งจ ากดั ปรากฏการณ์ปัจจุบนั ความคิด
สร้างสรรค์ปรากฏอยู่ในทุกบริบทของสังคม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสินค้า และบริการ
สร้างสรรคใ์นทางเศรษฐกิจ การสร้างนโยบายพฒันาในระดบันานาชาติและ ภายในประเทศ
ระบบทรัพยสิ์นทางปัญญาคือการก าหนดระดบัการคุม้ครองทรัพยสิ์นทาง ปัญญา เพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ ปัจจุบันระบบ
ทรัพยสิ์นทางปัญญามีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นเป็นปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐ กิจท่ีก าหนด
ความสามารถในการแข่งขนัและน าไปสู่การคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศ 
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2.1.2  แนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ 
แนวคิด “เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” (Creative Economy) เกิดข้ึนจากนโยบายท่ีตอ้งการ  
ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางศิลปะ (Art-Related Industries) อนัเกิดจาก
การปรับตวัคร้ังใหญ่ของนโยบายเศรษฐกิจโลกช่วงทศวรรษ1990 โดยเร่ิมแนวคิดใน
รัฐบาลของประเทศออสเตรเลียและเกาหลีแต่รัฐบาลท่ีริเร่ิมแนวคิดน้ีในทั้ งสอง
ประเทศแพก้ารเลือกตั้งจึงไม่ไดมี้การประกาศใชน้โยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เกิด
เป็นรูปธรรมในอังกฤษ สมัยรัฐบาลโทน่ี แบลร์ ได้ประกาศแผนงาน “Creative 
Industries Task Force 1998” (CITF 1998) ข้ึนในปีค.ศ.1998โดยหวงัว่า จะเป็นแนว
ทางการสร้างเสริมศกัยภาพเศรษฐกิจของประเทศองักฤษให้กลายเป็น ประเทศชั้นน า
ใน“อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์” ส าหรับในแผนงานน้ีนิยาม  อุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์ไว้ว่า “กิจกรรมอันมีท่ีมาจากการสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะและ
ความสามารถ อันมีผลต่อการสร้างมูลค่าและการสร้างงาน รวมทั้ งค  านึงถึงเร่ือง
ทรัพย์สินทางปัญญาของผูท่ี้สร้างผลงาน” ในแผนงานน้ีได้แบ่ง อุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์ไว ้16 ประเภท คือ โฆษณา, งานสถาปัตยกรรม, ศิลปะ, ตลาดของเก่า, 
หตัถกรรม, การออกแบบ, การออกแบบแฟชัน่, ภาพยนตร์, ซอฟตแ์วร์บนัเทิง, ดนตรี, 
ทีวี, วิทยุ, ศิลปะการแสดง, ส่ิงพิมพ์ และการออกแบบ ซอฟต์แวร์ (วิริยะ สว่างโชติ, 
2552) 

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มีความส าคญัต่อระบบการพฒันาประเทศและการแข่งขนัใน 
ระดับโลก องค์กรการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรือ 
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) ได้ รายงาน ว่ า 
กลุ่มอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ทัว่โลกมีอตัราการเจริญเติบโตในช่วงปี พ.ศ.2543-
2548 สูงถึงร้อยละ 8.7 ต่อปี โดยสามารถสร้างรายไดจ้ากการส่งออกทัว่โลกในปี พ .ศ. 
2548 ไดม้ากถึง 424.4 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ ทั้งท่ีปี พ.ศ. 2542 อุตสาหกรรมดงักล่าว 
สร้างรายได้เพียง 227.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ อน่ึง อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ มี
แนวโน้มการเติบโตท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ อาทิ 
กลุ่มสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ี ปุ่น และประเทศกาลังพัฒนาอย่าง 
ประเทศจีน และฮ่องกง เป็นตน้ (สิรพฒัน์ ชนะกุล, 2552) 

ในอีกแง่มุมหน่ึงท่ีกล่าวถึงกนัส าหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ก็คือ นโยบายเศรษฐกิจใน 
แบบเสรีนิยมใหม่ (Neo-Liberal Economic) โดยกระแสของเสรีนิยมใหม่ท่ีว่าน้ี เกิด
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จากการปรับตวัของความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐและทุนในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจในยุค 
กลาง 1970 โดยรัฐและกลุ่มทุนหันมาให้ความร่วมมือกับการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี วฒันธรรม ทรัพยสิ์นทางปัญญาของทุนนิยมแบบยุคหลังอุตสาหกรรม 
(Post-Industrial Age) โดยอุตสาหกรรมจะเปล่ียนไปไม่เน้นการลงทุนในการผลิต 
ขนาดใหญ่เนน้เทคโนโลยไีม่จ  าเป็นตอ้งมีระบบสายการผลิตไม่จา้งแรงงานจ านวนมาก 
มูลค่าสามารถเกิดจากระบบลิขสิทธ์ิสิทธิบตัรทรัพย์สินทางปัญญาซ่ึงเป็นฐานของ 
ระบบเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ท่ีว่าน้ีได้สร้างเง่ือนไขใหม่ของระบบ 
เศรษฐกิจโลกดว้ย ทั้งน้ีเราจะเห็นวา่เร่ิมตั้งแต่ยุคของเร่ืองภาษีศุลกากรระหวา่งประเทศ 
(GATT) ยุค 1990 ก่อนจะเปล่ียนมาเป็นองค์กรการคา้โลก (WTO) เราจะเห็นว่ารัฐใน 
ประเทศมหาอ านาจทุนนิยมและประเทศก าลงัพฒันา ประเทศยากจน รับผลโดยตรง 
เช่นในหลายประเทศต่างๆ (รวมทั้งไทย) ต้องมีการปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธ์ิ เร่ือง
สิทธิบตัรการปกรองทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้งในประเทศและการคา้ระหว่าง ประเทศ
ประเด็นท่ีส าคญัท่ีถูกกล่าวถึงมาก็คือทรัพยท์างปัญญาในสินคา้อุปโภคบริโภค (ซ่ึง
รวมถึงสินคา้อุตสาหกรรมบนัเทิง) และสิทธิบตัรยาเราจะเห็นวา่เร่ืองดงักล่าว เร่ิมในยุค
ท่ีรัฐต่างใช้นโยบายส่งเสริมท่ีรัฐและเอกชนร่วมกนัจดัการระบบเศรษฐกิจ ไม่มีมือท่ี
มองไม่เห็นแบบยุคเสรีนิยมเดิมอีกต่อไป (สถาบนัวิจยัสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
และศูนยส่์งเสริมและพฒันาพลงัแผน่ดินเชิงคุณธรรม, 2552 อา้งถึงใน วริิยะ สวา่งโชติ
, 2552)  

ปัจจุบนัแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยงัคงเป็นแนวคิดท่ีไม่มีนิยามท่ีเป็นสากลและ
ตายตวั โดยจะข้ึนอยู่กบัการน าไปใช้และการประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสมกบัประเทศของ
ตน ในช่วง 10 ปีท่ีผ่าน  แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ถูกพูดถึงและน าไปใช้อย่าง
กวา้งขวาง ค าว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Creative Economy) ปรากฏข้ึนในช่วงของ
การ เปล่ียนผา่นสหสัวรรษในปี 2000 เม่ือนิตยสาร Business Week ไดล้งบทความเร่ือง 
“The Creative Economy” ซ่ึงกล่าวถึงโฉมหน้าของเศรษฐกิจในศตวรรษใหม่ว่า ส่ิง
ส าคญัท่ีสุดส าหรับการท าธุรกิจในศตวรรษท่ี 21 คือพลงัของความคิดโดยให้เหตุผล วา่ 
นกัลงทุนทัว่โลกก าลงัตกอยูใ่นความเส่ียงเพราะเงินทุนท่ีมีอยูใ่นมือนั้น ไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ี
ขาดแคลนอีกต่อไป แต่ส่ิงท่ีขาดแคลนกลบัเป็นความคิดดีๆ ส าหรับการลงทุน (ศูนย์
สร้างสรรคง์านออกแบบ, 2551) 
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แนวคิด“เศรษฐกิจสร้างสรรค์” เร่ิมเป็นท่ียอมรับและถูกพูดถึงกนัอย่างมากจากงาน 
เขียนของ จอห์น ฮาวกินส์ (John Howkins) ในหนังสือช่ือ “The Creative Economy : 
How People Make Money From Ideas” ซ่ึงให้ค  านิยามของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไวว้่า 
“การสร้างมูลค่าท่ีเกิดจากความคิดของมนุษย”์สาขาการผลิตท่ีพฒันาไปสู่เศรษฐกิจจะ 
เรียกวา่อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(CreativeIndustries) หมายถึงกลุ่มกิจกรรมการผลิตท่ี 
ตอ้งพึ่งพาความคิดสร้างสรรค์เป็นวตัถุดิบส าคญัโดยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ถูก
น ามาใช้อยา่งกวา้งขวางในนานาประเทศโดยฮาวกินส์ไดพู้ดถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง 
ความคิดสร้างสรรค์และเศรษฐศาสตร์ไวว้่า ทั้งความคิดสร้างสรรค์และเศรษฐกิจต่าง 
ไม่ใช่ส่ิงใหม่แต่ส่ิงท่ีใหม่คือการพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งทั้งสองส่ิงท่ีกล่าว
ขา้งตน้นั่นคือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกบัแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อสร้าง
มูลค่าและความมัง่คัง่ (Howkins, 2001) โดยขอบเขตเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องฮาวกินส์ 
จะครอบคลุมถึง 15 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซ่ึงรวมถึงศิลปะ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี จากการประเมินมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทัว่โลกในปี 2000 มีมูลค่า 2.2 
ล้านล้านดอลล่าร์และมีอตัราเติบโต 5 เปอร์เซ็นต์ในทุกๆ ปี โดยฮาวกินส์ ได้พูดถึง
ลักษณะส าคัญ 2 ประการของความคิดสร้างสรรค์ คือ ประการแรก ความคิด
สร้างสรรคเ์ป็นส่ิงท่ีสามารถพบไดใ้นทุกสังคมและวฒันธรรม และประการท่ีสองคือ 
ความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมภายในประเทศจะเป็นส่วน ส าคญัท่ีช่วยส่งเสริม
คุณค่าเก่ียวกับ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวตักรรม และทรัพย์สิน  ทางปัญญา 
(UNCTAD and UNDP, 2010) 

การน าเอาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคม์าเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเศรษฐกิจประเทศ 
เป็นแนวทางท่ีหลายประเทศเร่ิมให้ความสนใจ เน่ืองจากให้ความส าคญัในการพฒันา 
ประเทศในบริบทท่ีใช้ทรัพยากรเป็นตน้ทุนการผลิตลดน้อยลงรวมถึงการได้เปรียบ
ทางการแข่งขนัของประเทศพฒันาเร่ิมลดน้อยลงจากการพฒันาประเทศของกลุ่ม
ประเทศ ท่ีมีการเร่งการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ประเทศในกลุ่ม
พฒันาแลว้ หลายประเทศจึงไดเ้ร่ิมน าแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคเ์ป็นเคร่ืองมือในการ
พฒันา รวมทั้งไดส้ร้างความเจริญเติบโตให้ประเทศและมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน รัฐบาลใน
หลายๆ ประเทศจึงไดเ้ร่ิมให้การสนบัสนุนส่งเสริมและก าหนดกลยทุธ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยมีแนวคิดของการพฒันาทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นกรอบเชิง 
ความคิดในการเปล่ียนความคิดสร้างสรรค์มาเป็นสินคา้หรือบริการทางดา้นเศรษฐกิจ 
ได้ง่ายข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคและเป็นการส่งเสริมความคิด
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สร้างสรรค์และความหลากหลายทางวฒันธรรม นอกจากน้ียงัเป็นตวัช้ีวดัการพฒันา
และเป็น เคร่ืองมือในการแสดงความก้าวหน้าของการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 
และตวัช้ีวดัความกา้วหน้าทางเศรษฐกิจ และตวัช้ีวดัการพฒันาประเทศอีกดว้ย (กรม
ทรัพยสิ์นทางปัญญา, 2553) 

ขณะเดียวกนัประเทศก าลงัพฒันาต่างก็น าแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปใช้ในการ 
พัฒนาประเทศของตนโดยใช้ ส่ิ งท่ี เรียกว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative 
Industries) ส าหรับความชดัเจนเชิงนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคส์ าหรับประเทศก าลงั 
พัฒนา เกิด ข้ึนในประชุม UNTAD XI High-Level Panel on Creative Industry and 
Development โดยให้สาระส าคญักบัการวิเคราะห์ในการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจ 
สร้างสรรคไ์ว ้4 ประการ ดงัน้ี (UNTAD, 2004)  

1. ตอ้งมีนโยบายระดบัชาติในการพฒันาวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาเทคโน 
โลยแีละการส่งเสริมนโยบายการส่งออก 

2. ต้องมีการศึกษาและการวิเคราะห์ถึงข้อตกลงต่างๆ ว่าส่ิงใดคืออุปสรรคท่ีไม่ 
สามารถใชอุ้ตสาหกรรมสร้างสรรคใ์นการพฒันาประเทศ 

3. สนบัสนุนและส่งเสริมส่วนเช่ือมต่อสร้างสรรค์ (Creative Nexus) เช่น การลงทุน, 
เทคโนโลย,ี ผูป้ระกอบการ และการส่งออก  

4. ต้องมีความชัดเจนของนโยบายในการส่งเสริมนวตักรรมส าหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
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ตารางท่ี 2.1 สถานการณ์ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคร์ะหวา่งประเทศท่ีพฒันาแลว้ กบัประเทศ
ก าลงัพฒันา 

 

ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว ประเทศก าลงัพฒันา 

 อุตสาหกรรมท่ีใชเ้ศรษฐกิจ
สร้างสรรคเ์ป็นสินคา้/บริการท่ีมีมูลค่าใน
เวทีการคา้โลก 
 
 มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีใช้
ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นยทุธศาสตร์ส าคญั
ในการกระตุน้เศรษฐกิจ 
 
 ประชาชนของรัฐบาลตระหนกัถึง
การมีความรู้และการคุม้ครองทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 

 อยูร่ะหวา่งเร่ิมตน้โครงการและผลกัดนัให้
เป็นวาระแห่งชาติ โดยสินคา้เกษตรและ
อุตสาหกรรมมีบทบาทมากกวา่สินคา้ท่ีใชเ้ศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
 
 มีวฒันธรรม ทรัพยากร และวตัถุดิบ แต่
ขาดซ่ึงนโยบายรัฐบาลท่ีชดัเจนในการปฏิบติัท่ีเป็น
องคร์วม 
 
- ประชาชนยงัไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของการ 
สร้างความรู้และการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 
รวมทั้งยงัขาดซ่ึงพลงังานขบัเคล่ือน 

 
ท่ีมา : สถาบนัระหวา่งประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา (2553, หนา้ 43) 

 
 นิยามและค าจ ากดัความของแนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

ปัจจุบนัการก าหนดนิยามและค าจ ากดัความของแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค”์  หรือ
กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีจัดเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นั้ น ยงัคงข้ึนมีลักษณะเป็น 
นามธรรมไม่ไดเ้ป็นหน่ึงเดียวกนัทั้งโลก ค านิยามและค าจ ากดัความต่างๆ ข้ึนอยู่กบั
การท่ีแต่ละประเทศน ามาปรับใชใ้ห้เขา้กบัระบบเศรษฐกิจของตนเองและการเลือกใช้
หรือประยุกตใ์ชจ้ากค านิยามขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัสากล โดยเฉพาะในระยะ
เร่ิมแรกท่ีมกัจะพูดถึงเศรษฐกิจสร้างสรรคท่ี์ใชทุ้นทางวฒันธรรม เป็นหลกั ท าให้เกิด
ความสั บสน ระห ว่ างค าว่ า  “อุ ตส าหกรรม วัฒ นธรรม ” (Cultural Industry) , 
“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” (Creative Industry) และ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Creative 
Economy) อยู่ไม่น้อย ซ่ึงความสับสนและความไม่เข้าใจดังกล่าว ท าให้การแบ่ง
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ประเภทและขอบเขตในปัจจุบันยงัมีความไม่ชัดเจนและยงัไม่เป็นสากล ดังนั้ น
ความหมายของ เศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงมีความหลากหลายตามแต่ละหน่วยงาน และ
แต่ละประเทศให้ค  านิยาม โดยค าจดัความท่ีแพร่หลายอย่างกวา้งขวาง ดงัน้ี องค์การ
ความรjวมมือเพื่อการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and 
Development: UNCTAD) ได้ให้ความหมายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของ การ
ขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจไวด้งัน้ี“เป็นแนวความคิดการพฒันาบนพื้นฐานของ
ความคิดสร้างสรรค์ และส่งผลต่อการพฒันาประเทศทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม โดยเป็นกลไกส าคัญในการสร้างรายได้ สร้างงาน และการส่งออก 
ตลอดจนส่งเสริมความสมานฉันท์ให้เกิดข้ึนในสังคม เป็นการเช่ือมความสัมพนัธ์ 
ระหวา่งความหลากหลายทางวฒันธรรม การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์รวมทั้งการพฒันา 
มิติทางเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรมท่ีมีเช่ือมโยงและมีปฏิสัมพนัธ์กบัเทคโนโลย ี
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการท่องเท่ียวการน าแนวคิดเศรษฐกิจสร้าง สรรคน์ ามาพฒันา 
ประเทศและเศรษฐกิจของประเทศในทุกระดับรวมถึงการก าหนด  นโยบายท่ี 
ครอบคลุมและการร่วมมือกันในการพฒันาและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์คือหัวใจ 
ส าคญัของเศรษฐกิจสร้างสรรค”์ 

องค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) 
ไดใ้ห้ค  านิยามในบริบทของทรัพยสิ์นทางปัญญาว่า “อุตสาหกรรมทางวฒันธรรมซ่ึง 
ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ทางวฒันธรรมและศิลปะทั้งหมดทั้งในรูปสินคา้และบริการท่ี 
ตอ้งอาศยัความพยายามในการสร้างสรรค์งานไม่ว่าจะเป็นการท าข้ึนมาโดยทนัทีใน 
ขณะนั้นหรือผา่นกระบวนการผลิตมาก่อน” 

องคก์ารการศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (The United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ได้ยึดนิยามท่ีน าเสนอ 
โดยกระทรวงวฒันธรรมส่ือและการกีฬาของสหราชอาณาจกัรคือ “อุตสาหกรรมท่ีเกิด 
จากความคิดสร้างสรรค์ความช านาญและความสามารถท่ีมีศกัยภาพในการสร้างงาน 
และความมัง่คัง่โดยการผลิตและใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยสิ์นทางปัญญา” 

สหราชอาณาจกัร (United Kingdom) เป็นประเทศต้นแบบท่ีได้รับการยอมรับให้เป็น 
“ศูนยก์ลางความสร้างสรรค์ของโลก” (WorldCreativeHub) ไดนิ้ยามความหมายของ 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ดงัน้ี “เศรษฐกิจท่ีประกอบดว้ยอุตสาหกรรมท่ีมีรากฐานมาจาก 
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ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล (yoaoioae i lgT woiowI )ทกัษะความช านาญ (sloiiS )
และความสามารถพิเศษ (Talent)ซ่ึงสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการสร้างความมัง่คัง่ 
และสร้างงานให้เกิดข้ึนไดโ้ดยท่ีสามารถสั่งสมและส่งผา่นจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหมด่ว้ยการ
คุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 

จอห์นฮาวกินส์ (JohnHowkins) ได้ให้ค  านิยามไวว้่า“โดยให้ความส าคัญกับการมี 
ความคิดใหม่ๆ ท่ีไม่ได้ลอกเลียนแบบจากท่ีไหนมาและน าไปสู่การสร้างสรรค ์
นวตักรรมข้ึนมาได้และเม่ือมีความคิดแล้วจะตอ้งน าความคิดดงักล่าวมาสร้างสรรค ์
เป็นผลงานไดอี้กดว้ย ซ่ึงถือไดว้า่เป็นพื้นฐานของการหาวิธีในการท างานใหม่ๆ (New 
Way of Working) ท่ีจะช่วยสร้างเอกลักษณ์ (Uniqueness) และสามารถเพิ่มมูลค่าใน 
ตวัสินคา้และบริการได ้ซ่ึงมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนไม่อาจท่ีจะประเมินไดอ้ย่างแน่นอน แมว้่า
อาจจะมีการน าเคร่ืองมือทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญามาใชใ้นการประเมินมูลค่าก็ตาม
เน่ืองจากแต่ละคนจะให้คุณค่าต่อส่ิงๆ หน่ึงไม่เท่ากนัจึงท าให้การประเมิน ดงักล่าวไม่
เท่ียงตรงมากนกั อย่างไรก็ตามประเทศในกลุ่มยุโรปไดมี้การประเมินค่า เหล่าน้ีโดย
อา้งอิงจากราคาประมูลท่ีมีการซ้ือขายกนัในตลาด ณ ขณะนั้น” 

สรุปพบว่า แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์คือความพยายามปรับตวัเชิงนโยบายในมิติ 
ทางเศรษฐกิจความคิดสร้างสรรคก์ลายเป็นทรัพยากรหลกัในการผลิตแทนท่ีระบบหรือ
ปัจจยัการผลิตเดิมส่ิงส าคญัคือวิธีการพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจ 
และความคิดสร้างสรรคค์วบคู่กนัปัจจุบนั การนิยามความหมายของแนวคิดเศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์มีความหลากหลาย โดยข้ึนอยู่กับหลักการแนวคิดของหน่วยงานหรือ 
ศกัยภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศนั่นๆ องค์ประกอบร่วมของแนวคิด 
เศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้การศึกษาการสร้างสรรค์งานและการใช้ 
ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเช่ือมโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม 
และเทคโนโลยีนวตักรรมสมยัใหม่และการใช้ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ี
จะตอ้งท าความเขา้ใจการรับแนวคิดการน าไปใช้การประยุกต์ใช้ให้เหมาะกบับริบท 
ของระบบเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ 

 

 



 

25 
 

  
2.2 แนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
 2.2.1  สถานการณ์เศรษฐกจิสร้างสรรค์ของประเทศไทย  
  ขอ้มูลบญัชีประชาชาติของส านกังานพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไดป้ระเมิน    

มูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศไทย ในปี 2553 มีมูลค่า 1,116,892.25 ลา้นบาท 
โดยมีอตัราขยายตวัโดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 10.33 ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ 

   ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จดัแบ่ง 
อุตสาหกรรมท่ีมีความคิดสร้างสรรคออ์กเป็น 4 กลุ่ม คือ  

  1. กลุ่มมรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ (Cultural Heritage)  
  2. กลุ่มศิลปะ (Arts)  
  3. กลุ่มส่ือ (Media)  
  4. กลุ่มงานสร้างสรรค์และออกแบบ (FunctionalCreation) เม่ือพิจารณามูลค่าของ 

อุตสาหกรรมท่ีมีความคิดสร้างสรรคใ์นประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2553 พบวา่มีมูลค่าเพิ่ม 
1,116,899.25 ลา้นบาท โดยแบ่งออกตามกลุ่มไดด้งัน้ี  

  กลุ่มอุตสาหกรรมออกแบบไทยมีมูลค่าเพิ่มสูงสุดคือ 269,361.71 ลา้นบาท อนัดบัสอง
คือกลุ่มอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ไทยมีมูลค่าเพิ่มรองลงมาคือ 196,314.62 ล้านบาท 
อนัดบัสามคือกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยมีมูลค่าเพิ่มคือ 170,985.90 ล้านบาทและ
กลุ่มอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงไทยเป็นกลุ่มท่ีมีมูลค่าเพิ่มน้อยท่ีสุดคือ 1419.03 
ลา้นบาท 
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ภาพท่ี 2.4 ขอ้มูลแนวโนม้มูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรคข์องประเทศไทย 

 
ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

 
มูลค่าการส่งออกสินคา้สร้างสรรคข์องประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2005 มีมูลค่า 4,323 ลา้นดอลล่าร์ 
โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดโลกประมาณร้อยละ 1.3 จดัอยูใ่นอนัดบัท่ี 17 และมีอตัราขยาย ตวั
เฉล่ียท่ี 5.1 ในขณะท่ีปี ค.ศ. 2008 มูลค่าการส่งออกสินคา้สร้างสรรค์ของประเทศไทย มีมูลค่า 
5,077 ลา้นดอลล่าร์ ส่วนแบ่งทางการตลาดโลกประมาณร้อยละ 1.2 โดยจดัอยูใ่นอนัดบั ท่ี 19 มี
อตัราขยายตวัเฉล่ียท่ี 10.3 
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ภาพท่ี 2.5 อนัดบัการส่งออกสินคา้และบริการสร้างสรรคท์ัว่โลกในปี 1996 และ 2005 
 

ท่ีมา : UNTAD and UNPD, 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.6 อนัดบัการส่งออกสินคา้และบริการสร้างสรรคท์ัว่โลกในปี 2002 และ 2008 

ท่ีมา : UNTAD and UNPD, 2010 
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ในปี พ.ศ. 2553 สาขาการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรคไ์ทยท่ีมีอตัราการส่งออก 
เป็นอนัดบั 1 ของไทยคือ สาขาการผลิตเคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณและของท่ีเก่ียวขอ้ง มี
มูลค่าส่งออก 99,183.22 ลา้นบาท อนัดบั 2 คือ สาขาการผลิตกระเป๋าเดินทาง การเป๋าถือ และ
ส่ิงคลา้ยกนั มีมูลค่าส่งออก 5,891.72 ลา้นบาท และอนัดบั 3 คือ สาขาการผลิตส่ิงทอ ส าเร็จรูป
ยกเวน้เคร่ืองแต่งกาย มีมูลค่าส่งออก 4,594.66 ลา้นบาท จะเห็นไดว้่า รายได้จากการ ส่งออก
ของอุตสาหกรรมสร้างสรรคไ์ทยจะเป็นงานฝีมือ 

เม่ือเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกสินคา้สร้างสรรคข์องประเทศไทย จะเห็นไดว้า่แมมู้ลค่า การ
ส่งออกสินค้าสร้างสรรค์ของประเทศไทยจะมีมูลค่าเพิ่มจากเดิมท่ี 4,323 ล้านดอลล่าร์เป็น 
5,077 ลา้นดอลล่าร์ แต่อนัดบัการส่งออกของประเทศไทยตกจากอนัดบัท่ี 17 มาอยู่ท่ีอนัดบัท่ี 
19 และส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีลดลงจากร้อยละ1.3 มาอยู่ท่ีร้อยละ1.2 ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึง 
ศกัยภาพการส่งออกและการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนของการส่งออกสินคา้สร้างสรรคป์ระเทศต่างๆ 

จุดแข็งและจุดอ่อนของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเทศไทย 
จุดแข็งส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของความหลากหลายทางวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมี
ลกัษณะโดดเด่นของไทย รวมทั้งค่าครองชีพและตน้ทุนท่ีต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัหลายประเทศ 
ในขณะท่ีจุดอ่อนส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองของนโยบายและการบรูณาการโครงสร้างพื้นฐานและ 
การวิจยัพฒันาท่ียงัไม่เพียงพอตลอดจนปัญหาการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีไม่สามารถ 
บงัคบัใชก้ฏหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ตาราง 2.1 จุดอ่อนและจุดแข็งของอุตสาหกรรมสร้างสรรคข์องประเทศ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีความหลากหลายทางวฒันธรรมและ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะ ของไทย 

1. ขาดการบรูณาการและความต่อเน่ืองของนโยบาย การพฒันา
ตลอดจนกลไกการขบัเคล่ือนและประสานงานของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. มีประวติัศาสตร์และมรดกทางวฒันธรรม 
ท่ียงัคง ไดรั้บการสืบทอดและอยูใ่นสภาพท่ี
ดี โดยเฉพาะ มรดกโลกทางประวติัศาสตร์
ทั้ง 3 แห่งของไทย 

2. ระบบขอ้มูลและการจดัเก็บขอ้มูลทางสถิติ และการจ าแนก
ประเภทของอตุสาหกรรมสร้างสรรค ์ยงัไม่มีความชดัเจน 

3. มีความประณีตละเอียดอ่อนในการ
สร้างสรรค ์ผลงานท่ีใชฝี้มือจนเป็นท่ี
ยอมรับและมีช่ือเสียง ในระดบัโลก 

3. ปัญหาการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญายงัเป็นปัญหา ส าคญั 
โดยเฉพาะการบงัคบัใชก้ฏหมายใหเ้ด็ดขาด และมีประสิทธิภาพ 

4. มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม 
และหลากหลาย ทั้งทางทะเล และป่าไม ้

4. การผลิตในลกัษณะลอกเลียนแบบหรือผลิตตาม ค าสัง่ซ้ือใน
ลกัษณะท่ีเป็น Passive มากกวา่ Active ของผูป้ระกอบการไทย
โดยไม่ใช่ความคิดสร้างสรรคย์งั เป็นปัญหาท่ีตอ้งไดรั้บการ
ปลูกผงัและพฒันาในระยะยาว 

5. มีตน้ทุนและค่าครองชีพท่ีต ่าเม่ือเทียบกบั
หลายประเทศในระดบัเดียวกนั 

5. การสนบัสนุนทางการเงินของสถาบนัการเงินไทย ใน
อุตสาหกรรมสร้างสรรคย์งัคงอยูใ่นวงจ ากดั ทั้งในเร่ืองการผลิต 
และการวจิยัพฒันา 

6. มีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการสืบทอด
และ รักษาไว ้เป็นจ านวนมากและ
หลากหลาย 

6. การถ่ายทอดภูมิปัญญาและความรู้เป็นกระบวนการ ท่ีตอ้งใช้
ระยะเวลาซ่ึงประเทศไทยยงัไม่มีแนวทางการถ่ายทอดและ
จดัเก็บอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิ ภาพ 

 7. โครงสร้างพ้ืนฐานและศูนยร์วมอุตสาหกรรม แต่ละกลุ่มยงั
อยู ่ในระดบัท่ีตอ้งการการพฒันาอีกมาก 

 8. ระบบมาตรฐานต่างๆ ทั้งเร่ืองการบริการ การผลิต สุขอนามยั
และส่ิงแวดลอ้มยงัตอ้งไดรั้บการพฒันาและ ปรับปรุงอีกมาก 

ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและศูนยส์ร้างสรรค ์ 
งานออกแบบ 2552  
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สรุปพบวา่ สถานการณ์เศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศ มีมูลค่าการส่งออกสินคา้สร้างสรรค ์
เพิ่มข้ึนทุกๆ ปีจากการส ารวจในระดบันานาชาติแต่ขณะเดียวกนัอนัดบัการส่งออกสินค้า 
สร้างสรรค์ของประเทศลดลง สะทอ้นให้เห็นถึงการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนในอุตสาหกรรมสร้าง 
สรรค์ของโลกในปัจจุบัน ขณะท่ีความหลากหลายทางวฒันธรรมและขนบธรรมเนียม 
ประเพณีท่ีมีลกัษณะโดดเด่นของไทย แต่นโยบาย การบรูณาการ โครงสร้างพื้นฐาน การวิจยั
พฒันาและปัญหาการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญายงัคงเป็นปัญหาท่ีส าคญั 

2.2.2  นโยบายเศรษฐกจิสร้างสรรค์ของประเทศไทย 
นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยเร่ิมมีการพูดถึงตั้ งแต่แผนพัฒนา  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 สืบเน่ืองมาถึงปัจจุบนัแผนพฒันาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติกบันโยบายเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ.2550-พ.ศ.2554) 
การเปล่ียนแปลงของบริบทการพฒันาในกระแสโลกาภิวตัน์ประเทศไทยยงัตอ้งเผชิญ
กบับริบทการเปล่ียนแปลงของโลกในหลายด้านท่ีส าคญั ซ่ึงมีผลกระทบทั้ งท่ีเป็น 
โอกาสและข้อจ ากดัต่อการพฒันาประเทศเป็นอย่างมาก ซ่ึงแนวโน้มของบริบทการ 
เปล่ียนแปลงภายใตบ้ริบทโลกาภิวฒัน์ คือ  
(ก) การรวมตวัของกลุ่มเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงในตลาดการเงินของโลก ท าให้
การเคล่ือนยา้ยเงินทุนสินคา้และบริการรวมทั้งคนในระหวา่งประเทศมีความ คล่องตวั
มากข้ึน  
(ข) การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยอียา่งกา้วกระโดด  
(ค) การเปล่ียนแปลงดา้นสังคมปัจจุบนัประเทศท่ีพฒันาแลว้หลายประเทศก าลงัเขา้สู่ 
สังคมผูสู้งอาย ุ 
(ง) การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและจ านวนประชากร ใน
โลกท่ีมากข้ึน  
(จ) การเคล่ือนยา้ยของคนอยา่งเสรีความกา้วหนา้ของเทคโนโลยกีารขนส่งและกระแส 
โลกาภิวตัน์ส่งผลให้มีการเดินทางทั้งเพื่อการท่องเท่ียวและการท าธุรกิจในท่ีต่างๆ ทัว่
โลกมากข้ึนรวมทั้งสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ 
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แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 นโยบายการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยยงั 
ไม่ไดก้  าหนดยทุธศาสตร์ท่ีชดัเจนในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 แต่ถือไดว้า่เป็นจุดเร่ิมตน้ 
ของการใช้หลักแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการพฒันาประเทศโดยได้กล่าวถึง 
นโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างทาง 
เศรษฐกิจให้มีความสมดุลและย ัง่ยืนซ่ึงตั้งอยู่บนหลกัการพื้นฐานของแนวคิดส าคญั 
ประการหน่ึงคือการเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการ (ValueCreation) โดยใช้ องค์
ความรู้และนวตักรรมผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายของทรัพยากร 
ธรรมชาติวฒันธรรมและวิถีชีวิตความเป็นไทย รวมทั้งการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ การ
ปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศเพื่อปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจของ ประเทศ
จากการพึ่ งพิงปัจจัยการผลิตท่ีมีราคาถูกและใช้ทรัพยากรอย่างส้ินเปลือง (Factor 
driven Economy)ไปสู่ระดบัสูงข้ึนท่ีเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้าง นวตักรรม 
(Efficiency-driven and Innovation-driven Economy) โดยให้ ความส าคัญ  กับการ
พฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรคอ์ยา่งจริงจงัจะเป็นแนวทางหน่ึงยกระดบัความ สามารถใน
การแข่งขนัทางเศรษฐกิจของไทย เพื่อให้เป็นส่วนหน่ึงของการสร้างสังคม ไทยให้
สามารถพฒันาศกัยภาพของตนเอง โดยใช้ทุนทางสังคมและทุนทางปัญญา ในการ
สร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนื  

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11 (พ.ศ.2555-พ.ศ.2559) 
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 ถือวา่เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรมส าหรับนโยบาย 
การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยโดยให้ความส าคญักับการพฒันา 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ซ่ึงเป็น
เป้าหมายการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศไทย รวมทั้งการพฒันาภาคการ ผลิต
สินคา้และบริการบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรคโ์ดยส่งเสริมการใชค้วามสร้างสรรคเ์พื่อ
เพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการการส่งเสริมและพฒันาสาขาธุรกิจสร้างสรรคท่ี์มี ศกัยภาพ 
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้และพื้นท่ีสาธารณะ เพื่อสร้างเวทีนักคิดและนักสร้างสรรค์ พฒันาบุคลากรให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของการภาคการผลิตและบริการ  ทั้งในระดบัวิชาชีพ
เชิงสร้างสรรค์และผูป้ระกอบการให้มีความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมการศึกษาวิจยัและ
พัฒนาเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และทุนวฒันธรรม การประยุกต์ใช้
วฒันธรรมทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาสินคา้สร้างสรรคด์ว้ยองคค์วามรู้และ นวตักรรมสมยัใหม่
ให้สอดคล้องกบับริบทชุมชนทอ้งถ่ินและสร้างความไดเ้ปรียบจากความหลากหลาย



 

32 
 

เอกลกัษณ์วฒันธรรมและความเป็นไทยโดยมียุทธศาสตร์และการ พฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเศรษฐกิจสร้างสรรค ์3 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยกระดับ
ความรู้ทางวชิาการและคุณภาพแรงงาน 
2. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน บน
ฐานความรู้ท่ีสร้างสรรคเ์พื่อสร้างเอกลกัษณ์ของสินคา้ 
3. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดย
การสร้างความเขม้แข็งให้กบัผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม พฒันา
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์เมืองสร้างสรรค ์

สรุปพบว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา  
ประเทศ โดยช่วงเวลาการประกาศใช้ฉบบัละ 5 ปี เร่ิมตน้ตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 จนถึงปัจจุบนัเป็นเวลากว่า 50 ปี สะท้อนให้เห็นถึงศาสตร์ การ
จดัการสมยัใหม่ เพื่อก าหนดทิศทางในการพฒันาประเทศ นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค ์เร่ิมมี
ความส าคญัและมีความชดัเจนตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 ซ่ึง
เป็นการปรับตวัในเชิงนโยบายเพื่อรับต่อกระแสโลกาภิวฒัน์ การเคล่ือนยา้ยของทุน แรงงาน 
ผนวกกับการเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการ (Value Creation) โดยใช้องค์ความรู้ และ
นวตักรรมผนวกกบัจุดแข็งในดา้นความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรม และ
วิถีชีวิตความเป็นไทย แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 ทุกภาคส่วนของ
ประเทศไทยเร่ิมต่ืนตวัและใหค้วามส าคญันโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงาน โครงการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบันโยบาย เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เมืองสร้างสรรค์ รวมถึงนโบาย
ต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

(ก) นโยบายรัฐบาล 
ความชัดเจนท่ีดูเป็นรูปธรรมของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยในสมัยรัฐบาลของ
คณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะได้เร่ิมมีการก าหนดนโยบายการพฒันา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท่ีชัด เจนมากข้ึนได้ระบุไว้ในค าแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี ต่อรัฐสภาในวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2551 ในหวัขอ้ 4.2.3.1 วา่“ขยายฐาน
บริการใน  โครงสร้างการผลิตของประเทศ และเช่ื อมโยงธุรกิจภาคบริการ 
อุตสาหกรรมและเกษตรเขา้ดว้ยกนัให้เป็นกลุ่มสินคา้ เช่นธุรกิจสุขภาพอาหารและ
การท่องเท่ียว รวมทั้งสินคา้บริการท่ีใชค้วามคิดสร้างสรรคบ์นพื้นฐานวฒันธรรม
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และภูมิปัญญาไทยท่ีเช่ือมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่” นอกจากน้ี ในภาค
การตลาด การคา้และการลงทุน ยงัไดใ้ห้ความส าคัญกบัการส่งเสริมการลงทุน ยงั
ได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการลงทุนในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการท่ีไทยมีศกัยภาพ โดยเฉพาะสินคา้อาหารและบริการฮาลาล อุตสาหกรรม
ภาพยนต ์สินคา้และบริการท่ีใช้นวตักรรมและภูมิปัญญา รวมทั้งมีการจดัท าแผน
แม่บทการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อพฒันาองค์ความรู้และสร้างนวตักรรม
สร้างความเข้มแข็งแก่ ผูป้ระกอบการไทยสร้างมาตรฐาน ทางธุรกิจพฒันาการ
ตลาดและพฒันาบุคลากรการก าหนดนโยบายดงักล่าว ส่งผล ให้มีการใชศ้กัยภาพ
และการพฒันาต่อยอดของอุตสาหกรรมและบริการสร้าง สรรคไ์ทยไดมี้การริเร่ิม
และต่อยอดจากการด าเนินงานท่ีมีอยูบ่า้งแลว้ ให้เป็นไปอยา่งมีทิศทางและจริงจงั
มากข้ึน รวมทั้งการให้ความส าคญัต่อการขยาย องค์ความรู้และสร้างความหมาย 
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ของส านักงานคณะกรรม  การพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติหมายถึง “การพฒันาเศรษฐกิจบน พื้นฐานของการสร้างและใชอ้งค์
ความรู้ความคิดสร้างสรรค์และทรัพยสิ์นทาง ปัญญาท่ีเช่ือมโยงกบัพื้นฐานทาง
วฒันธรรมการสั่งสมความรู้ของสังคมเทคโนโลยีและนวตักรรมในการผลิตสินคา้
และบริการใหม่เพิ่มสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ” 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ  
พ.ศ . 2553 เพื่อให้การด าเนินการขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามมติคณะ 
รัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน พ .ศ .2112 เป็นไปอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 
เพื่อประโยชน์ในการ ประสานการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ อนัจะน าไปสู่การพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืน ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553) 
(ข)  กฏหมายและกฏระเบียบทีเ่กีย่วข้องกบัเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

แมว้่าโดยหลกัการแลว้การสนบัสนุนและพฒันาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ตอ้งเน้น  ท่ี
การจูงใจ (Attraction) และการกระตุน้ (Stimulation) มากกวา่การควบคุม (Regulation) 
โดยภาครัฐแต่การจูงใจใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคเ์ชิงการคา้ เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กบั
เศรษฐกิจท่ีได้ผลนั้นทั้ งเจ้าของงานสร้างสรรค์และผูบ้ริโภคจ าเป็นต้องได้รับการ
คุม้ครองอยา่งเป็นธรรม และผูล้ะเมิดตอ้งไดรั้บการลงโทษท่ีเหมาะสม ดงันั้นกฏหมาย
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองอุตสาหกรรมจึงเก่ียวขอ้งกบั ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
และการคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นส่วนใหญ่ 
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ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีสมาชิกความตกลงระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 
คุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาคร้ังแรกในปี พ .ศ .2242 โดยเขา้เป็นภาคีในอนุสัญญา 
กรุงเบิร์นท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อคุม้ครองวรรณกรรมและศิลปกรรมและยงัขยายการ 
คุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาในทุกประเภทตามความตกลงทริปส์ เน่ืองจากไทยเป็น 
สมาชิกถาวรขององค์การการคา้โลกนอกเหนือจากนั้น ประเทศไทยยงัเข้าเป็น ภาคี
องค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization : WIPO) 
ในปีพ.ศ .2532 การท่ีประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกองค์การการคา้โลกจึงมี พนัธกิจท่ี
จะตอ้งออกกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาตามบทบญัญติัของความ
ตกลงทริปส์ (edyrs  orgTTmTow i  eg aT-dTi wTa oSdTtwS i f Intellectual Property 
Rights) ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองทรัพยสิ์น ทางปัญญา ดงัน้ี 
(สถาบนัการคา้เพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ, 2553) 
1.  พระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ.2522 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสิทธิบตัร  

(ฉบบั ท่ี 2) พ.ศ.2535 และพระราชบญัญติัสิทธิบตัร (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2542  
2.  พระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการค้า พ.ศ  .2152 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั 

เคร่ืองหมายการคา้ (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ  .2125  
3.  พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537  
4.  พระราชบญัญติัคุม้ครองแบบผงัภูมิของวงจรรวม พ.ศ  .2125  

   5.  พระราชบญัญติัความลบัทางการคา้ พ.ศ  .2121  
   6.  พระราชบญัญติัคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ  .2122  
   7.  พระราชบญัญติัการผลิตผลิตภณัฑ์ซีดี พ.ศ  .2129  
 8.  พระราชบญัญติัภาพยนตแ์ละวดีีทศัน์ พ.ศ. 2551  
 9.  พระราชบญัญติัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2554 

 (ค)  กลไกและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบันโยบายเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
ประเทศไทยเร่ิมต้นแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และแนวคิดอุตสาหกรรม  
สร้างสรรคต์ั้งแต่ ปีพ.ศ. 2545 โดยเป็นนโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์
ของภาครัฐบาลได้มีการจัดตั้ งองค์กรอิสระท่ีท าหน้าท่ีพัฒนาองค์ความรู้และ 
ด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ดงัน้ี  
ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน ) – สบร .  มี ช่ือ
ภ าษ าอังกฤษว่า  Office of Knowledge Management and Development (Public 
Organization) OKMD จดัตั้ งข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกา “จดัตั้ งส านักงาน บริหาร
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พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน ) พ .ศ . 2547” มีผลบังคับใช้ เม่ือว ัน ท่ี  5 
พฤษภาคม 2547 เป็นหน่วยงานกลางเพื่อท าหน้าท่ีในการบริหารโครงการต่างๆ 
ส่งเสริมให้ประชาชนไดมี้โอกาสแสวงหาและพฒันาความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่ม
ความรู้สร้างสรรค์และพฒันาคุณภาพความคิดของประชาชนและเยาวชนให้เป็น 
“คนรุ่นใหม่” ท่ีพร้อมรับมือกบัสถานการณ์โลกท่ีก าลังมีการเปล่ียนแปลงอย่าง 
รวดเร็วและก าลังเกิดการแข่งขนัทางด้านความคิดสร้างสรรค์ท่ีสูงข้ึนอย่างก้าว 
กระโดดโดยวิสัยทศัน์ของส านกังานพฒันาองค์ความรู้ คือ เป็นองค์กรน าในการ 
พฒันาความคิดเพิ่มความรู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชน โดยผ่านกระบวน 
การเรียนรู้สาธารณะเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจฐานความคิดสร้างสรรค ์ส าหรับพนัธ
กิจคือจดัให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะและการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ของประชาชน โดยผา่นกระบวนการเรียนรู้สาธารณะเพื่อการพฒันา เศรษฐกิจฐาน
ความคิดสร้างสรรคใ์นระยะเร่ิมตน้ของการจดัตั้งส านกังานบริหาร และพฒันาองค์
ความรู้ ประกอบดว้ยหน่วยงานเฉพาะดา้นทั้งส้ิน 7 หน่วยงาน ไดแ้ก่ 

  1. ส านกังานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) 
  2. ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ (ศสบ.) 
  3. สถาบนัพิพิธภณัฑก์ารเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) 
  4. สถาบนัวทิยาการการเรียนรู้ (สวร.) 
  5. ศูนยส่์งเสริมผูมี้ความสามารถพิเศษแห่งชาติ (สมพช.) 
  6. ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (ศลชท.) 
  7. ศูนยส่์งเสริมและพฒันาพลงัแผน่ดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุ์ณธรรม) 

ในปี 2550 มติคณะกรรมการบริหาร สบร. ให้มีการควบรวมหน่วยงานเฉพาะดา้น จาก  
4 หน่วยงาน เฉพาะดา้นเป็น 2 หน่วยงานโดยควบรวม “ศูนยส่์งเสริมผูมี้ความสามารถ 
พิเศษแห่งชาติ” กับ “สถาบนัวิทยาการการเรียนรู้” เป็นสถาบนัส่งเสริมอจัฉริยภาพ 
และนวตักรรมการเรียนรู้ (สสอน.) และ “สถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ” กบั 
“ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ” เป็น “สถาบันการเรียนรู้และสร้างสรรค์ (สรส .)” 
ต่อมาในปี 2551 ยกเลิกการควบรวมศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบและสถาบัน 
พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติเป็นหน่วยงานเฉพาะดา้น 2 หน่วยงานเช่นเดิม ตามมติ
คณะกรรมการฯ 
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การปรับโครงสร้าง สบร. เป็นองค์การมหาชนแบบเด่ียว ในปี 2553 ตามประกาศใช ้
พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ (องคก์ารมหาชน) ฉบบั
ท่ี 2 พ.ศ. 2553 ปรับหน่วยงานเฉพาะด้านเป็นหน่วยงานภายใน นอกจากน้ี คณะ
กรรมการฯ มีมติยุบสถาบนัส่งเสริมอจัฉริยภาพและนวตักรรมการเรียนรู้ (สสอน.) 
และปรับโอนงานการส่งเสริมผูมี้ความสามารถพิเศษรวมกบัภารกิจของ ส านักงาน 
อุทยานการเรียนรู้และงานการจดัการเรียนรู้ตามหลักการพฒันาสมอง Brain-based 
learning รวมกบัภารกิจของ สบร. ส่วนกลาง โครงสร้างของ สบร. ประกอบด้วย 5 
หน่วยงานภายใน ไดแ้ก่  
1. ส านกังานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)  
2. ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ (ศสบ.)  
3. สถาบนัพิพิธภณัฑก์ารเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)  
4. ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นชีววทิยาศาสตร์ของประเทศไทย (ศลชท.) และ  
5. ศูนยส่์งเสริมและพฒันาพลงัแผน่ดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุ์ณธรรม) 

 
2.3  แนวคิดเมืองสร้างสรรค์ 
แนวคิด “เมืองสร้างสรรค์” (CreativeCity) เกิดข้ึนคร้ังแรกเม่ือ ปีค.ศ. 1980 เป็นค าประดิษฐ์ จากงาน
เขียนของ ชาร์ลส์ แลนดรีย ์(Charles Landry) ในปี ค.ศ. 1990 แนวคิด “เมืองสร้างสรรค”์ เป็นท่ีรู้จกั
และยอมรับอยา่งแพร่หลายในวงกวา้ง และในปี ค.ศ. 2000 เกิดงานเขียนของชาร์ลส์ แลนดรีย ์ท่ีช่ือ
ว่ า  The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators แ ล ะ  The Art of City-Making ปั จ จุ บั น
แนวคิดเมืองสร้างสรรค์เป็นแนวคิดท่ีได้รับความสนใจจากเมืองต่างๆ ทัว่โลก โดยหลกัการของ
แนวคิดเมืองสร้างสรรค์ คือ การพฒันาและการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ สร้างสรรค์และ
ความคิดสร้างสรรคก์บับริบทพื้น ท่ีเมืองโดยเฉพาะ 

ในอดีตการวางแผนพฒันาเมืองจะมีลกัษณะการพฒันาจากบนลงล่าง (TopDown) เป็นการ วางแผน
พัฒนาท่ีมาจากส่วนกลาง รัฐบาล และผู ้เช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นระบบปิด (Closed System) โดยให้
ความส าคญัการสร้างระบบการขนส่งพื้นฐานของเมือง เช่น ถนน รถไฟ สนามบิน และส่ิงก่อสร้างท่ี
เร่งบริบทความเป็นพื้นท่ีเมือง เช่น อาคารชุดพกัอาศยั การเคหะ และส่ิงอ านวย ความสะดวกต่างๆ 
ต่างเร่งเร้าให้ทุกพื้นท่ีกลายเป็นสังคมเมือง การวางแผนพฒันาเช่นน้ี สะทอ้นให้เห็นถึงจุดอ่อนของ
การพฒันา โดยแทจ้ริงการพฒันาเมืองเป็นเร่ืองสาธารณะของชุมชน ซ่ึงตอ้งการปฏิสัมพนัธ์ การมี
ส่วนร่วม การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจ ซ่ึงเป็นระบบเปิด 



 

37 
 

(OpenSystem) รวมทั้งแนวคิดการพฒันาเมืองแต่ความเป็นจริงการพฒันา ทางวฒันธรรมกบัการ
พฒันาทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยถูีกมองแยกส่วนออกจากกนั 

ในปี ค.ศ. 1989 งานศึกษาเมืองกลาสโกว ์ประเทศสก็อตแลนด์ ท่ีช่ือวา่ “The Creative City and Its 
Cultural Economy” แนวคิดเร่ิมตน้ของการศึกษาคร้ังน้ีคือ การสร้างความชดัเจนในระบบเศรษฐกิจ 
ระบบการเมืองระบบการบริหารและในทุกๆ ภาคส่วนท่ีมีความเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างนิเวศของ ความ
สร้างสรรค ์(Creative Ecology) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเมืองต่างๆ ทัว่โลกตอ้งให้ความส าคญั ส่ิงท่ีกล่าวมาการ
เปล่ียนแปลงในระดบัวิธีคิดเป็นส่ิงท่ีส าคญั ท าอย่างไรท่ีจะเพิ่มคุณค่าให้กบัสินคา้ ท าอยา่งไรท่ีจะ
สร้างนวตักรรม และสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีให้กบัเมือง ส่ิงท่ีกล่าวขา้งตน้ เป็นส่ิงท่ีทา้
ทายส าหรับการพฒันาเมืองเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งจดัล าดบัการพฒันาและให้ความส าคญั ในการบริหาร
จดัการท่ีเป็นระบบ เพื่อผลประโยชน์ของเมืองในอนาคต 

โดยพื้นฐานของแนวคิดเมืองสร้างสรรค์คือ การสนับสนุนให้เกิดการเปิดกวา้งทางความคิด 
สนับสนุนการใช้จินตนาการและการรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลง 
แนวคิดในระดบัวฒันธรรมองคก์ร (Organizational Culture) ปรัชญาของแนวคิดเมืองสร้างสรรคคื์อ 
ตอ้งการให้เมืองต่างๆ เห็นถึงความส าคญัของศกัยภาพทางความคิดมาเป็นอนัดบัแรก รวมทั้งมีการ 
สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือให้คนในเมืองเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีการวางแผนและการปฏิบติั การ
ดว้ยความคิดสร้างสรรคส์ามารถน าประโยชน์จากความคิดสร้างสรรคน์ั้นน าไปใชใ้นการ แกปั้ญหา
ต่างๆ ท่ีมีอยู่ในเมือง เช่น ภูมิทัศน์เมือง (Visual Environment) ปัญหาทางสังคม เป็นต้น โดย
สมมุติฐานของแนวคิดเช่ือวา่ความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการของมนุษยส์ามารถ  สร้างส่ิงพิเศษ
ท าให้เกิดประโยชน์ในดา้นต่างๆ และท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงไดแ้นวคิด เมืองสร้างสรรคมี์ความ
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์รวมถึงใครก็ตาม ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ต่างก็มี
ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งส้ิน ไม่เฉพาะศิลปินหรือนกัออกแบบ (Landry Charles, 2008) 

ส่ิงส าคญัของแนวคิดเมืองสร้างสรรคต์อ้งการสนบัสนุนใหเ้มืองต่างๆ เป็นเมืองท่ีมี “วฒันธรรมแห่ง
ความคิดสร้างสรรค”์ (Culture of Creativity) รวมทั้งการท าอยา่งไรให้ท่ีผูมี้ส่วนได ้ส่วนเสียภายใน
เมือง (Stakeholder) สามารถท างานร่วมกนัได ้และในขณะเดียวกนั กฏหมาย กฏระเบียบ ขอ้บงัคบั
ต่างๆ เป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งน ากลบัมาคิดพิจารณาใหม่อีกคร้ัง เพื่อกา้วไปสู่ระบบการบริหารงานใน
ภาครัฐท่ีสร้างสรรค์ (Creative Bureaucracy) เพราะการบริหารงานท่ีดีของภาครัฐสามารถสร้าง
ศกัยภาพและความมัง่คัง่ได ้รวมทั้งการส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นทุกๆ มิติ ทั้งในระดบัปัจเจก 
สาธารณะ และภายในชุมชน เพื่อให้เกิดส่ิงท่ีเรียกว่า “ธนาคารความคิด” (Idea Bank) ท่ีจะสร้าง
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โอกาส ความเป็นไปได ้รวมทั้งศกัยภาพในการแกปั้ญหาต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อใหเ้มืองมีความพร้อมต่อการ
เปล่ียนแปลง 

หลักของแนวคิดการพฒันาเมืองสร้างสรรค์จะต้องให้ความส าคญัศกัยภาพของ “อุตสาหกรรม 
วฒันธรรม” (Cultural Industry) เป็นส าคญั เน่ืองจากอุตสาหกรรมวฒันธรรมจะเป็นส่ิงท่ีสะทอ้น 
ให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ ความพิเศษ และความแตกต่างของเมือง ซ่ึงอาจรวมถึงบริบทของโครงการ 
ศิลปะ (Art Project) การใช้ประโยชน์จากอาคารเก่าภายในเมือง (Re-Using Old Building) แต่ทั้งน้ี
การพฒันาเมืองสร้างสรรค์ตอ้งการความชัดเจนในทิศทางการพฒันาของรัฐบาล ระบบการเมือง 
และเศรษฐกิจ เมืองสร้างสรรค์ต้องการระบบพื้นฐานท่ีรองรับความคิดสร้างสรรค์ (Creative 
Infrastructure) โดยเป็นการผสมผสานระหว่าง โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เปรียบเสมือน
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ของเมืองคือ อาคาร ถนน หรือระบบจัดการของเสีย และซอร์ฟแว ร์ 
(Software) ของเมืองคือ แรงงานท่ีมีทกัษะ นกัคิด นกัสร้างสรรคจ์ากหลากหลาย สาขา ทั้งสองส่ิงจะ
ตอ้งการรับการบริหารจดัการ 

การพฒันาเมืองสร้างสรรคเ์ป็นแนวคิดการพฒันาแบบองคร์วม (Holistic) เป็นการรวบรวมศกัยภาพ 
ความร่วมมือขององค์กรต่างๆ ภายในเมือง ทรัพยากร ทุน สินทรัพย ์และเช่ือมโยงศกัยภาพต่างๆ 
เข้าด้วยกัน การพฒันาจะประสบความส าเร็จจะต้องมีความเข้าใจถึงศกัยภาพของส่ิงท่ีกล่าวมา 
รวมทั้งจะตอ้งมีวธีิการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.3.1  แนวคิดเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การศึกษาวทิยาศาสตร์และวัฒนธรรม    แห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO : Creative Cities Network) 

 แนวคิดเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่ง
สหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO : Creative Cities Network) จุดเร่ิมต้นของ 
แนวคิดเกิดข้ึนจากการต่อยอดจากปฏิญญาความหลากหลาย ทางวฒันธรรม (Universal 
Declaration on Cultural Diversity) เม่ือปี ค.ศ. 2002 โดยเป้าหมายของเครือข่ายเมือง 
สร้างสรรค ์คือการรวบกลุ่มพนัธมิตรจากภาครัฐเอกชนและประชาสังคมท่ีมีส่วนร่วม 
ในการพฒันาของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมทั้งการสร้างความเป็นไปไดใ้หม่ๆ ใน
เร่ืองของความร่วมมือระหวา่งประเทศ (UNESCO, 2010) 

 แนวคิดเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่ง 
สหประชาชาติได้เร่ิมข้ึนอย่างเป็นทางการเม่ือเดือนตุลาคมปี ค.ศ. 2004 โดยเป็นไป 
ตามมติของคณะกรรมการบริหารล าดับท่ี 170 โดยจุดมุ่งหมายหลักของแนวคิด 
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เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ คือ ต้องการเสริมสร้างศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค ์
สังคมและเศรษฐกิจในการพฒันาอุตสาหกรรมวฒันธรรม โดยเฉพาะผูป้ระกอบการ 
ในพื้นท่ี และเป็นไปตามเป้าหมายของยเูนสโกในเร่ืองความหลากหลายทางวฒันธรรม 

 เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ตามนิยามขององค์การยูเนสโกหมายถึง ความร่วมมือ 
ระหว่างชุมชนและภาครัฐในการสร้างสรรค์เมืองผ่านการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
โครงสร้างทางสังคมระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการน าสินทรัพยท์างวฒันธรรม 
ประวติัศาสตร์ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีของท้องถ่ินมาผสมผสาน  กับ 
เทคโนโลยีสมยัใหม่ น าไปสู่การเป็นเมืองท่ีมีบรรยากาศเอ้ือต่อการสร้างธุรกิจ หรือ
อุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค ์(ธีระพงษ ์มาลยัทอง, 2553) 

 ปัจจุบนัเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่ง 
สหประชาชาติ (UNESCO Creative Cities Network) วตัถุประสงค์หลัก  เพื่อให้เกิด 
การส่งเสริมการพฒันาการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ส่งเสริมเศรษฐกิจ ใน
พื้นท่ีและการพฒันาสังคมผา่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป้าหมายเพื่อการพฒันา ท่ีดีข้ึน 
โดยเฉพาะกลุ่มย่อยของอุตสาหกรรมวฒันธรรม ได้มีการแบ่งประเภทของเมือง 
สร้างสรรคต์ามลกัษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(Creative Industries) เป็น 
7 ประเภท ดงัน้ี  

  1. เมืองแห่งการออกแบบ (City of Design) 
  2. เมืองแห่งอาหาร (City of Gastronomy) 
  3. เมืองแห่งส่ือศิลปะ (City of Media Arts) 
  4. เมืองแห่งภาพยนต ์(City of Film) 
  5. เมืองแห่งวรรณกรรม (City of Literature) 
  6. เมืองแห่งดนตรี (City of Music) 
  7. เมืองแห่งหตัถกรรมและศิลปะพื้นบา้น (City of Crafts & Folk Arts) 
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 2.3.2  แนวคิดเมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
นโยบายการพฒันาเมืองสร้างสรรคข์องประเทศไทยถูกระบุเป็นคร้ังแรกในแผนพฒันา   
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 ภายใตย้ทุธศาตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ
สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย ัง่ยืนโดยสร้างความเข้มแข็งให้กับผูป้ระกอบการ 
โดยเฉพาะผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และผลกัดนัให้มีบทบาท
ในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้ เข้มแข็งและแข่งขันได้ด้วยการปรับ
โครงสร้างการคา้และการลงทุนให้สอดคลอ้งกบัการขยายตวัทาง เศรษฐกิจของเอเชีย
แอฟริกาและเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสร้างภาคการ บริการให้สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มกบัสาขาบริการท่ีมีศกัยภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวด ล้อมบนฐานความคิด
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรคซ่ึ์ง ครอบคลุมถึงการพฒันาธุรกิจ
สร้างสรรค ์การพฒันาเมืองสร้างสรรค์และพฒันา อุตสาหกรรมสร้างสรรค์พฒันาภาค
เกษตรบนฐานการเพิ่มผลิตภาพในการผลิตและ ยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย
เทคโนโลยีและกระบวนการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และพฒันาอุตสาหกรรมท่ีมุ่ง
การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและย ัง่ยืน ด้วยการใช้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรม ฐานความรู้เชิง
สร้างสรรคแ์ละเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งสอดคลอ้งกบัพนัธสัญญาการขบัเคล่ือน
นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาล ขอ้ 6 ท่ีมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ใน
ระดบัภูมิภาคและทอ้งถ่ินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายไดภ้ายใน พื้นท่ี โดยการต่อ
ยอดภูมิปัญญาไทยและเมืองสร้างสรรคย์งัเป็นแนวทางส าคญัภายใต้ กรอบแนวคิดใน
การก าหนดนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศไทย 

การพัฒนา  “เมืองสร้างสรรค์” จะต้องค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมและภูมิทัศน์ท าง 
วฒันธรรมท่ีเอ้ือให้เกิดการสร้างสรรค์งานรวมทั้งตอ้งมีการจดัเตรียมปัจจยัพื้นฐาน ท่ี
อ  านวยความสะดวกแก่ผูป้ระกอบธุรกิจสร้างสรรค์เพื่อดึงดูดการลงทุนและคนท่ีมี 
ความคิดสร้างสรรคน์ าาความหลากหลายทางวฒันธรรมมาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน
ท่ีก่อใหเ้กิดเป็นรายได ้การขยายตวัทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรคข์องเมือง 
การพฒันาเมืองสร้างสรรค์จะตอ้งมีกระบวนการปรับปรุงองค์ประกอบของเมืองท่ี  
ส าคญัได้แก่ การสร้างเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมให้แก่เมืองการสร้างสภาพแวดล้อม 
ทางสังคมท่ีเปิดกวา้งให้เกิดการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม ก่อให้เกิดความคิดสร้าง 
สรรค์ การรวบรวมนักคิดและผูป้ระกอบการสร้างสรรค์น าความคิดท่ีสร้างสรรค์ มา
ผสมผสานเขา้กบัวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และเทคโนโลย ีสามารถบริหาร จดัการ
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ดา้นธุรกิจท่ีก่อให้เกิดรายไดแ้ละมีสินคา้หมุนเวียน การสร้างพื้นท่ีและส่ิงอ านวย ความ
สะดวก โดยเฉพาะการสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีเพียงพอให้เกิดสภาพแวดลอ้ม ท่ีเอ้ือ
ต่อการผลิตนกัคิดและธุรกิจสร้างสรรค์ และการบริหารจดัการเมือง มีการด าเนินงาน
ร่วมกนัของภาครัฐและเอกชน โดยผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ และประวติัศาสตร์
ให้ เมืองเกิดความสมดุล  (หน่วยวิจัย เมือง คณะสถาปัตยกรรม  และผังเมื อง 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2554) 

 
2.4  แนวคิดเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative City หรือ CMCC) คือการริเร่ิมท่ีจะวางรากฐาน 
ของส่ิงจ าเป็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ทรัพยากรมนุษย ์นโยบาย การเช่ือมโยง และโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อท่ีจะพฒันาและท าการตลาดของเมืองเชียงใหม่ (Location or City Marketing) ให้เป็นศูนยก์ลาง 
อุตสาหรรมเชิงสร้างสรรค ์ความสร้างสรรค ์และนวตักรรม เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์มีเป้าหมาย ท่ี
จะพฒันาอุตสาหกรรมสร้างสรรคใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ รวมทั้งอุตสาหกรรมดา้นไอที ซอฟแวร์ และ
กลุ่มงานดิจิทัลและออกแบบ (Digital Content, IT and Software or DCITS) และยงัรวมถึง การ
พฒันาเมือง ส่ิงแวดลอ้มและสังคม อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ ไอที กลุ่มงานดิจิทลั และการออกแบบ 
ถือเป็นอุตสาหกรรมหลกั ท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจ ตลอดจนมีศกัยภาพสูง ในการเพิ่มมูลค่าและ
ดึงดูดการลงทุน อุตสาหกรรม DCITS และการออกแบบ สามารถเช่ือมโยง ไปยงัภาคธุรกิจอ่ืนๆ 
เช่น การท่องเท่ียว หัตถกรรม อาหาร อุตสาหกรรมเกษตร และการบริการ สุขภาพก็เป็นส่วนท่ี 
ส าคญั และสามารถถูกยกระดบัด้วยการใช้การออกแบบใหม่ กระบวนการใหม่ ไอที นวตักรรม 
(บนพื้นฐานของเทคโนโลย)ี และความคิดสร้างสรรค ์
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ภาพท่ี 2.7 สูตรของเชียงใหม่ในการพฒันาเมืองเป็นเมืองสร้างสรรค ์

 
ท่ีมา : เชียงเมืองสร้างสรรค์  

 
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรคเ์ป็นการร่วมมือกนัระหวา่งมหาวทิยาลยัในทอ้งถ่ิน บริษทัและองคก์รของ 
ภาคเอกชน การปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรท่ีส าคญัของภาครัฐ และชุมชน แนวคิดริเร่ิมของ 
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรคส์อดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของรัฐบาลไทยในการท่ีจะพฒันาเศรษฐกิจสร้าง 
สรรคใ์นประเทศ และสร้างบนจุดแขง็ของเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อการใช ้ประโยชน์จากส่ิงท่ีมี 
อยู่แล้ว เช่น ศูนยก์ารศึกษา ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมล้านนา คุณภาพชีวิต ทกัษะของประชากร 
และปรับปรุงให้ดีข้ึน เพื่อให้เชียงใหม่เป็นสถานท่ีท่ีดึงดูดในการเขา้มาท าธุรกิจและลงทุน ทั้งยงั
สร้างงานและโอกาสใหเ้พิ่มมากยิง่ข้ึน 

แนวคิดริเร่ิมเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative City หรือ CMCC) สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนพฒันาระดบัชาติและทอ้งถ่ิน แต่แนวคิดน้ีจะตอ้งถูกพฒันาข้ึนจากระดบัทอ้งถ่ิน 
โดยนอกจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แล้ว แนวคิดน้ียงัรวมไปถึงการน าความคิดสร้างสรรค์ และ
นวตักรรมมาเสริมกบัอุตสาหกรรมการเกษตรและการท่องเท่ียว รวมไปถึงการพฒันาชุมชน 
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ภาพท่ี 2.8 การผสมผสานและร่มในแบบของเชียงใหม่ 

 
ท่ีมา : เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์

  
 2.4.1  นโยบายการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์  
  (ก) วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และภารกจิ 
    กรอบระยะเวลาการท างานของการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรคเ์ป็นกรอบ 

การท างาน ระยะยาวเวลา 15-20 ปี แต่จะมีผลด าเนินงานออกมาทุกปีในช่วง 5 ปี  
แรกการผลกัดนัวิสัยทศัน์และวตัถุประสงค์จะมีการปรับให้สอดคล้องกับแผน 
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ซ่ึงให้ความส าคญั 
ในส่วนของความสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ องค์ความรู้ อุตสาหกรรม เชิง
สร้างสรรค์ และนวตักรรม สร้างมูลค่าคิดเป็น 13% ของผลิตภณัฑ์มวล รวมใน
ประเทศในปี 2552 และรัฐบาลมีความมุ่งมั่นท่ีจะเพิ่มมูลค่า จากอุตสาหกรรม
ดงักล่าวใหเ้ป็นอยา่งนอ้ย 20% ซ่ึงจงัหวดัเชียงใหม่มีโอกาสท่ีจะ เป็นส่วนร่วมหลกั
ในการเติบโตคร้ังน้ี 

วิสัยทศัน์ของการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์คือ “เชียงใหม่จะกา้วสู่การเป็น 
ศูนยก์ลางท่ีได้รับการยอมรับส าหรับ  นวตักรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์
กิจกรรมต่างๆ ความสามารถไอที การออกแบบความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 
ซ่ึงมีส่วนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริม  อุตสาหกรรมหลักท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และ
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จุดมุ่งหมายทางด้านประชากรสังคมส่ิงแวดล้อมเศรษฐกิจของเมืองและ จงัหวดั
รวมทั้งจงัหวดัเชียงใหม่มีความดึงดูดในการเป็นท่ีพกัอาศยั การลงทุน การพกัผอ่น
หลงัเกษียณ การท่องเท่ียว การศึกษาและการท างาน” 

พนัธกิจของโครงการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ในช่วงแรก คือ การพฒันาความ 
สามารถและส่งเสริมเมืองเชียงใหม่ให้เป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจ ส าหรับการลงทุน 
และธุรกิจ, พฒันากลุ่มสร้างสรรค์กลุ่มใหม่ อีกทั้งยกระดับอุตสาหกรรมท่ีมีอยู ่
โดยให้การส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นทุกระดบัเพื่อท่ีจะมัน่ใจไดว้า่มรดกทาง
ประวติัศาสตร์วฒันธรรมและภูมิปัญญาของเชียงใหม่จะยงัคงอยู่และได้รับ การ
พัฒนาท่ีย ั่งยืนซ่ึงการสร้างผลประโยชน์ส าหรับผู ้เก่ียวข้องทุกฝ่ายรวมทั้ ง 
ประชาชนและชุมชนในเมืองเชียงใหม่และส่วนท่ีเหลือของภาคเหนือของประเทศ
ไทย 

  (ข)  หน้าทีแ่ละวตัถุประสงค์ของเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
 พฒันาความสามารถเพื่อใหส้อดรับกบัการความตอ้งการของอุตสาหกรรมและ สังคมใหดี้
ยิง่ข้ึน 
 ท าการตลาดให้จงัหวดัเชียงใหม่เป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจในการลงทุนและการท า ธุรกิจ
พฒันาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในจงัหวดัเชียงใหม่ (รวมถึงไอที ซอฟต์แวร์ และ กลุ่มงานดิจิทลั) 
เพื่อยกระดบัอุตสาหกรรมท่ีมีอยู ่ 
 การพฒันาความสามารถในการแข่งขนัและประสิทธิภาพการด าเนินการ (เช่น เพิ่ม
มูลค่าเพิ่ม เพิ่มการส่งออก เพิ่มมูลค่าในการท่องเท่ียว)  
 พฒันาเมืองใหเ้ป็นเคร่ืองสร้างความเจริญเติบโตและเป็นศูนยก์ลางในการให ้ บริการแก่
จงัหวดัอ่ืนๆในภาคเหนือของประเทศไทย  
 สร้างโอกาสทางธุรกิจและต าแหน่งงานให้เพิ่มข้ึน 
 ส่งเสริมความสร้างสรรค ์ (ความคิดสร้างสรรค ์ นวตักรรมและอ่ืนๆ) ในทุกระดบั สร้าง
ความมัน่ใจวา่มรดกทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของเมืองเชียงใหม่จะไดรั้บการอนุรักษไ์ว ้
และมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  
 การสร้างผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วน 
 (ค)  ยุทธศาสตร์ 

มีหลากหลายวิธีปฏิบติัในการพฒันาไปสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ โดยเร่ิมจาก  
การมุ่งเน้นในแนวความคิดท่ีชัดเจน  (ในด้านหรือภาคส่วนหน่ึง) และสร้าง 
เร่ืองราวความส าเร็จก่อนด าเนินงานขั้นต่อไปการขยายขอบเขตการปฏิบติังานจาก
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จุดเร่ิมตน้ โดยจดัสรรแนวทางการด าเนินงานกรอบการด าเนินงานและแผนการ  
ด าเนินงานท่ีมีหลากหลายเพื่อใหส้อดรับกบัความหลากหลายของผูมี้ส่วนได ้ส่วน
เสียท่ีเก่ียวขอ้ง 

เชียงใหม่เป็นเมืองท่ีมีการผสมผสานระหว่าง “เก่า” และ “ใหม่” ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะ 
พฒันาการรวมกลุ่มใหม่ ยกระดบัมรดกทางวฒันธรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพของ 
อุตสาหกรรมหลกัท่ีมีอยูเ่ดิมและส่งเสริมความสร้างสรรคใ์นชุมชนและการพฒันา
สังคม ดงันั้น กรอบยุทธศาสตร์และแนวการด าเนินงานของจงัหวดัเชียงใหม่ จะ
เป็นภาพกวา้งแต่มีการด าเนินงานท่ีเฉพาะเจาะจงและค าแนะน าส าหรับผูท่ี้มี 
ส่วนไดส่้วนเสียโดยมีแนวทางการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ท่ีจะรวมและเช่ือมต่อกบั
แง่มุมท่ีแตกต่างเหล่าน้ี ส่ิงท่ีใหค้วามส าคญัในขั้นเร่ิมตน้ ไดแ้ก่  

 ซอฟตแ์วร์ กลุ่มงานดา้นดิจิทลั และไอที 
 งานหตัถกรรม ศิลปะ และการออกแบบ 
 การท่องเท่ียว (ความสร้างสรรค ์และการท่องเท่ียว) 
 การบริการสุขภาพ (การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ไอทีในดา้นสุขภาพ)  
 การพฒันาเมือง (รวมถึงการพฒันาส่ิงแวดลอ้มในเมือง)  
 การพฒันาสังคม การท าการตลาดของเมือง 

ไอทีซอฟต์แวร์และกลุ่มงานดิจิทัลควรจะมีกลุ่มเป้าหมายท่ีเจาะจง เน่ืองจากมี 
โอกาสสูงท่ีจะดึงดูดการลงทุนและเกิดการสร้างงานในสาขาเหล่าน้ี มากไปกวา่นั้น 
ไอทีเป็นยงัเป็นปัจจยัหลกัของภาคส่วนอ่ืนและด้วยเหตุน้ีไอทีสามารถเช่ือมโยง 
ไปสู่การท่องเท่ียว หตัถกรรม อุตสาหกรรมเกษตร และการบริการสุขภาพ 

  
 
 2.4.2  กลไกและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
  คณะกรรมการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
  คณะกรรมการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรคไ์ดรั้บการแต่งตั้งข้ึนโดยผูว้า่ราชการ    

เมืองเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิกจากภาคการศึกษา ภาคเอกชนและรัฐบาล  โดย
มีผู ้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  อธิการบดีมหาวิทยาลัย เชียงใหม่  อธิการบดี 
มหาวิทยาลยัพายพั อธิการบดีมหาวิทยาลยันอร์ทเชียงใหม่ อธิการบดีมหาวทิยาลยั ราช
มงคลลา้นนา และกงสุลใหญ่สหรัฐเป็นท่ีปรึกษา 
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วตัถุประสงคข์องคณะกรรมการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรคมี์หนา้ท่ีในการพฒันา
และปรับปรุงแผนงานและกลยุทธ์ในการพฒันาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองสร้างสรรค ์
ร่วมถึงการประสานงานและสนับสนุนข้อมูลร่วมกันระหว่างผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้อง 
ควบคุมการด าเนินการ และด าเนินกิจกรรม รวมถึงจดัท าโครงการจดัตั้งคณะท างาน 
การท างานเป็นทีมและการสนบัสนุนเมืองเชียงใหม่ในดา้นต่าง ๆ โดยฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์ท าหนา้ท่ีในการใหบ้ริการ ดงัน้ี  

 การจดักิจกรรมและการสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 การสนบัสนุนและการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัเชียง ใหม่เมือง
สร้างสรรค ์
 ระบบเครือข่ายและบริการสารสนเทศ 
 จุดหน่ึงท่ีครบวงจรของขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรในเชิงสร้างสรรคโ์ดยเฉพาะ เทคโนโลย ี
สารสนเทศ, ซอฟแวร์ และขอ้มูลดิจิตอลในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 จุดติดต่อส าหรับเชียงใหม่คณะกรรมการพฒันาเมืองสร้างสรรค ์

สรุปพบว่าเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ คือ ความพยายามในการพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็น 
ศูนยก์ลางอุตสาหรรมเชิงสร้างสรรค ์ความคิดสร้างสรรค ์และนวตักรรรม และสอดคลอ้ง กบั
นโยบายของรัฐบาลรวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาเมือง 
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ไอที กลุ่มงานดิจิทลั และการออกแบบ โดยเป็น
ความร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลยัในทอ้งถ่ิน บริษทัและองคก์รของภาคเอกชน การปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รท่ีส าคญัของภาครัฐ และชุมชน 

 
2.5  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
การวจิยัเร่ือง การวเิคราะห์นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศ : กรณีศึกษาการประยกุตใ์ช ้
กบัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรคซ่ึ์งเป็นการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัโครงสร้างและสถาบนั
ทางสังคมในดา้นต่างๆ รวมทั้งผลงานวจิยัทางดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งยงัคง 
เป็นประเด็นใหม่และมีการท าวิจยัท่ียงัน้อยมาก ผูว้ิจยัจึงเลือกศึกษาผลงานวิจยัท่ีสะทอ้นภาพรวม 
การใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์กับการพฒันาในบริบทพื้นท่ีเมืองและ 
บริบทท่ีมีความเก่ียวขอ้งมีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี (ก) ศกัยภาพของทุนในพื้นท่ีกบัการส่งเสริม ให้
เกิดความคิดสร้างสรรค ์(ข) ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและวิเคราะห์สถานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาและ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้าง สรรค ์(ค) ผูป้ระกอบการกบัการประยุกต์ใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
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(ง) การจดัตั้งและบทบาท ของศูนยเ์ศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นพื้นท่ี (จ) การศึกษาศกัยภาพเชิงพื้นท่ีและ
ศกัยภาพเชิงแวดลอ้ม ของเมือง ดงัน้ี 

A STUDY ON CREATIVITY INDEX HOME AFFAIRS BUREAU, THE HONG KONG 
SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT (2004) ได้ศึกษาเร่ืองดัชนี  ความคิด
สร้างสรรคข์องประเทศฮ่องกง โดยการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาดชันีความสร้างสรรค ์ของประเทศ
ฮ่องกงโดยการศึกษาเพื่ออธิบายให้เห็นถึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนของความคิดสร้าง สรรค์ รวมถึง
แสดงถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีสนบัสนุนการเติบโตของความคิดสร้างสรรค ์การประเมินภาพรวมของระบบ
เศรษฐกิจ สังคมและปัจจยัหรือเง่ือนไขทางวฒันธรรมว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากความคิด
สร้างสรรค์ได้ในทางใดบ้างว่า โดยตวัช้ีวดัจะแบ่งออกเป็น 5 ตวัช้ีวดัคือ ทุนทางสังคม ทุนทาง
วฒันธรรม ทุนมนุษย ์ทุนทางสถาบนั/โครงสร้างและผลลพัทท่ี์ไดจ้ากความ สร้างสรรค ์

Karlskrona / Ronneby (2007) CREATIVE CITY ASSESSMENT OF RIGA, TALLINN, AND 
VILNIUS ได้ศึกษาเร่ือง ต้นทุนความคิดสร้างสรรค์ (Creative Capital) เป็นการประเมิน  และ
ตรวจสอบสถานะตน้ทุนของความคิดสร้างสรรค์ (Creative Capital) ในงานวิจยัน้ีไดใ้ช้ทฤษฏี The 
Creative Class Theory ของ Richard Florida คือ 3Ts – Talent, Technology, and Tolerance จะแสดง
ให้เห็นความรู้ (Knowledge) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ของคนในพื้นท่ี รวมทั้งเป็นการ
ตรวจสอบนโยบายในการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์ว่าพฒันา ในทิศทางท่ี
ถูกตอ้งหรือไม่ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

พจณี อรรถโรจน์ภิญโญ ปิยนุช วุฒิสอนและคณะ(2552)ไดท้  ารายงานการศึกษาเบ้ืองตน้ เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและวเิคราะห์สถานะปัจจุบนัท่ี เก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินการพฒันาและขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศไทยและต่าง ประเทศ จากผล
การศึกษาพบวา่ การด าเนินงานเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม จะตอ้งให้ความส าคญั
กบัการสร้างความตระหนกัและสร้างโอกาสให้กบัผูป้ระกอบการ รวมทั้งการพฒันาทกัษะและองค์
ความรู้ในการสร้างสรรค์สินคา้และบริการรูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น นอกจากน้ี ควรมีการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะดา้นการส่ือสารและคมนาคม และสภาพแวดล้อมภายในประเทศ เพื่อ
เอ้ือประโยชน์และส่งเสริมการลงทุนดา้นต่างๆ อยา่งเหมาะสม รวมทั้งการศึกษาวิจยัและพฒันาเชิง
ลึกในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ ทุนวฒันธรรมให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและน า
ผลิตภณัฑ์และบริการสู่ตลาด ทั้งภายใน ประเทศและต่างประเทศและมีการจดัท าฐานข้อมูลและ
วิธีการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับและ มีความน่าเช่ือถือเพื่อใชป้ระโยชน์ต่อไป อยา่งไรก็ตามการ
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พฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีกรอบการ ด าเนินงานท่ีค่อนขา้งกวา้งและเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจ านวนมาก การด าเนินงานขบัเคล่ือนการพฒันาในระดบัปฏิบติัจ าเป็นต้องมี
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก และมีกรอบนโยบายและกลไกการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจน 
ดงันั้นควรมีแนวทางการ ด าเนินงานโดยการจดัท าแผนแม่บทการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
จดัท าแผนท่ีน าทางการ พฒันา (Roadmap) ส าหรับการด าเนินงานขบัเคล่ือน การพฒันาเศรษฐกิจ
สร้างสรรคข์องหน่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งบูรณาการในระยะต่อไป 

ณัฐ ชลเทพ (2554) ได้ท าการศึกษาการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของผูป้ระกอบการ 
อุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวดัเชียงใหม่ จากผลการศึกษาพบว่า 
ผูป้ระกอบการด าเนินธุรกิจสร้างสรรค์นั้นมาจากความชอบส่วนตวัของผูป้ระกอบการเป็นหลัก 
ประกอบกบัการสั่งสมความรู้ความสามารถท่ีถนดั และเห็นวา่การน าแนวคิดเศรษฐกิจ สร้างสรรค์
มาประยุกตใ์ช้จะสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของสินคา้ได ้ท าให้สินคา้มีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น รวมทั้งผู ้
ประกอบมีความรู้ การศึกษาการสร้างสรรค์งานและการใช้ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็น องคป์ระกอบ
หลกั โดยมีการใชว้ฒันธรรมการสั่งสมความรู้และเทคโนโลยีและนวตักรรม เป็นองคป์ระกอบเสริม 
เพราะเป็นองคป์ระกอบร่วมท่ีมีคุณลกัษณะท่ีมีคุณค่าหายากทดแทนได้ยาก และลอกเลียนแบบได้
ยาก เพื่อสร้างสินคา้สร้างสรรคท่ี์มีมูลค่าเพิ่มไดแ้ละยงัก่อใหเ้กิดความสามารถ 
ในการแข่งขนัของธุรกิจไดใ้นระยะยาว ดา้นผลลพัธ์ทางธุรกิจผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจ ใน
ยอดขายของสินคา้และสินคา้ของธุรกิจมีเอกลกัษณ์โดดเด่น ส่วนปัญหาท่ีพบในการประยุกต์ ใช้
แนวคิดคือ การขาดแคลนคนงานซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัของธุรกิจ  

จกัรพล ตั้งสุทธิธรรม (2554) ได้ท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการจดัตั้งและบทบาทของศูนย ์
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จากผลการศึกษาพบว่า 
เทศบาลต าบลสุเทพมีความพร้อมในการจดัตั้งศูนยฯ์ เน่ืองจากเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีมี
ความเขม้แข็ง มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและใกลชิ้ดกบัคนในชุมชนดา้นพื้นท่ีในการ จดัตั้ง
ศูนยฯ์ ควรเป็นพื้นท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลต าบลสุเทพ ซ่ึงมีการคมนาคมท่ีสะดวก ในส่วนของ
งบประมาณท่ีจะใช้ในการด าเนินงานของศูนย์ฯ ควรจะไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ  จากรัฐบาล 
งบประมาณจากเงินรายไดข้องเทศบาลต าบลสุเทพและขอรับการสนบัสนุนจากภาค เอกชน ในการ
ด าเนินงานของศูนยฯ์ ควรให้เทศบาลต าบลสุเทพเป็นผูรั้บผิดชอบหลกั โดยมี คณะกรรมการก ากบั
ดูแลในลกัษณะของภาคีเครือข่ายเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ กลุ่ม
ผูน้ าชุมชน ตวัแทนผูป้ระกอบการ กลุ่มอาชีพ ประชาชน รวมถึง พระสงฆ์ในพื้นท่ี และมีภารกิจท่ี
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ส าคญัคือการเป็นศูนย์ประสานงานหรือศูนย์ประชาสัมพนัธ์ ให้ขอ้มูลต่างๆ แก่ผูเ้ก่ียวข้องหรือ
ผูรั้บบริการของศูนยฯ์ 
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บทที ่3 

วธีิการวจิยั 

การด าเนินวจิยัเร่ืองการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศกรณีศึกษาการประยกุต ์
ใชก้บัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษานโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ 
ประเทศและการประยุกตใ์ช้กบัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์โดยผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยั 2 
ส่วนคือ วิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เพื่อให้ไดข้อ้มูลในประเด็นต่างๆ ท่ีครบถว้น น่าเช่ือถือ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั และ
ใกลเ้คียงกบัปรากฏการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีท่ีท าการวจิยั ซ่ึงผูว้จิยัมีวธีิด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

3.1  รูปแบบการวจัิย 
ใช้ระเบียบวิธีวิจยัทั้ งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative  
Research) ใช้วิธีการวิเคราะห์ภาคเอกสาร (Desk Research) สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Dept 
Interviews) และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) วิธีการวิจัยแบบ  เชิง
ส ารวจ (Survey Research) 

3.2  ระเบียบวธีิวจัิยเชิงคุณภาพ 
 3.2.1  ขอบเขตประชากร 

ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่างๆ   
ท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั  (Key Informants) ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารหรือเจา้หน้าท่ีดา้นนโยบาย 
นักวิชาการหรือนักวิจยั และผูป้ระกอบการ ท่ีมีส่วนส าคญัและมีความเก่ียวขอ้งกับ 
นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ จ  านวน 10 คน 
จ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มที ่1 ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที ่ทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
1.  Martin Venzky-Stalling 6 มีนาคม 2556  
 เลขานุการคณะกรรมการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
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2.  อ.ดร.กอ้งภู นิมานนัท ์ 27 มีนาคม 2556  
ผูอ้  านวยการศูนยน์วตักรรมและการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

  3.  กุลวดี เจริญศรี 8 เมษายน 2556    
   ท่ีปรึกษาปลดักระทรวงวฒันธรรม 
  4.  เปรมฤดี กุลสุ 1 มิถุนายน 2556 
   นายกสมาคมผูส่้งออกและผลิตสินคา้หตัถกรรมภาคเหนือ 
  5.  สุวารี วงศก์องแกว้ 17 กรกฏาคม 2556 
   ผูอ้  านวยการหอศิลปวฒันธรรมเมืองเชียงใหม่ 

  กลุ่มที ่2 นักวชิาการหรือนักวิจัย 
  6.  อ.ดร.ภกัดีกุล รัตนา 19 มีนาคม 2556   
   อาจารยว์ทิยาลยัศิลปะ ส่ือและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  7.  สุดารัตน์ อุทธารัตน์ 28 กุมภาพนัธ์ 2556  
   นกัวจิยัสถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  8.  กรวรรณ สังขกร 7 มีนาคม 2556  
   นกัวจิยัสถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

  กลุ่มที ่3 ผู้ประกอบการ 
  9.  วไิล ไพจิตรกาญจนกุล 12 กรกฏาคม 2556 
   กรรมการผูจ้ดัการ หา้งหุ้นส่วนจ ากดั บวัผดั แฟคทอร่ี 
  10.  ทศพร พนสัอ าพล 18 กรกฏาคม 2556  
   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เจอราร์ด คอลเลคชัน่ จ  ากดั 

 3.2.2  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  1.  เอกสารทุกประเภท ซ่ึงประกอบดว้ยส่ิงตีพิมพ ์หนงัสือ เอกสารราชการ เอกสาร

ทางวชิาการ เอกสารประกอบการสัมมนา รายงานประจ าปีขององคก์ร บทความ/
ส่ือจากอินเทอร์เน็ต และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

  2.  บุคคล เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้าผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั โดยผูว้ิจยัจะ 
ท าการบนัทึกขอ้มูลด้วยการจดบนัทึก และใช้อุปกรณ์บนัทึกเสียงขอ้มูล  ระบบ 
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ดิจิตอล ตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลในทนัทีท่ีจบการสัมภาษณ์ 
แต่ละคร้ัง 

  3.  การตรวจสอบขอ้มูล การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ผูว้จิยัใชก้ารตรวจสอบ 
สามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) โดยแหล่งท่ีมาของขอ้มูลจากผูท่ี้น่าเช่ือถือ 
ทางสังคมเก่ียวขอ้งโดยตรงกับ เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์และถ่วงดุลทั้ งแหล่ง 
ผูบ้ริหารหรือเจ้าหน้าท่ีด้านนโยบาย นักวิชาการหรือนักวิจัย ผู ้ประกอบการ 
รวมทั้ งก ารตรวจสอบส าม เส้ าด้ าน วิ ธี  รวบรวมข้อมู ล  (Methodological 
Triangulation) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกเปรียบเทียบกับผลของวิจยั 
เชิงปริมาณ 

 3.2.3  การวเิคราะห์ข้อมูล 
  การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
  1.  รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในแต่ละกลุ่ม 
  2. ตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มูลประเมินคุณภาพของขอ้มูลวา่อยูใ่นระดบั  
   ท่ีจะน ามาวเิคราะห์ และตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดอ้ยา่งครบถว้น 
  3.  น าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามกรอบทฤษฎี เพื่อสังเคราะห์แนวทางการพฒันา  

เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์

3.3  ระเบียบวธีิวจัิยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 หลงัจากท่ีไดข้อ้มูลส าคญัมาจากระเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ น ามาสู่การใชร้ะเบียบวธีิวจิยั 
 เชิงปริมาณ โดยใชว้ธีิการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อตรวจสอบขอ้เสนอแนะของ  

ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์ประเมินระดบัการรับรู้  ความ
เขา้ใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีต่อการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี  
3.3.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงมี
จ  านวนทั้งส้ิน 235,600 คน (กรมการปกครอง, 2555) 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง  จงัหวดั
เชียงใหม่ ซ่ึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้สูตรค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ของยา
มาเน่  (Yamane, 1973, pp. 886-887) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 93 หรือท่ีระดับ 
ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 7 สูตรท่ีใชใ้นการค านวณมีดงัน้ี 
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n  =                   N         
                                                   1 +  N(e 2) 
   
  โดยท่ี n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   N คือ ขนาดของกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
   e 2 คือ ขนาดความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง 0.07 
 
  n  =                       1,655,642           
                                     1 + 1,655,642 (0.05 2) 
   
  n  =   399.99 หรือเท่ากบั 400 
 

1) การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling)  
ผูว้จิยัใชว้ิธีจบัฉลาก  (Lottery) โดยน ารายช่ือของทุกเขตในแต่ละพื้นท่ี มาท าฉลาก 
ใส่ในภาชนะ แล้วจบัฉลากข้ึนมาพื้นท่ีละหน่ึงเขต ท าให้ได้พื้นท่ีวิจยัทั้ งหมด 2 
อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ อ าเภอหางดง ดงัแสดงในตารางท่ี 3.1  

  
ตารางท่ี 3.1 พื้นท่ีในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

พืน้ที่ จ านวนอ าเภอ รายละเอยีด 

จงัหวดั 
เชียงใหม่ 

25 อ าเภอ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ อ าเภอจอมทอง อ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอเชียง
ดาว อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอแม่แตง อ าเภอแม่ริม อ าเภอสะเมิง 
อ าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย อ าเภอพร้าว อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอ
สันก าแพง อ าเภอสันทราย อ าเภอหางดง อ าเภอฮอด อ าเภอดอย
เต่า อ าเภออมก๋อย อ าเภอสารภี อ าเภอเวยีงแห อ าเภอไชย
ปราการ อ าเภอแม่วาง อ าเภอแม่ออน อ าเภอดอยหล่อ อ าเภอ
กลัยาณิวฒันา 

 
ท่ีมา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2555) 
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2) การสุ่มตวัอยา่งแบบจดัสรรโควตา (Quota Sampling) 
ซ่ึงผูว้จิยัไดใ้ชใ้นการก าหนดจ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง โดยจ าแนกเป็นเขตละ 200 
คน รวมทั้งส้ิน 400 คน และในแต่ละเขตใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ  
(Accidental  Sampling) ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2 

 
ตารางท่ี 3.2 กลุ่มตวัอยา่งในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 

 

พืน้ทีว่จัิย จ านวนตัวอย่าง (คน) 

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 200 

อ าเภอหางดง 200 

รวม 400 

   
 3.3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือแบบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็นต่อแนวทาง 
การประยกุตใ์ชน้โยบายการพฒันาในบริบทแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศ 
กบัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
1.  ศึกษาคน้ควา้จากบทความ หนงัสือและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   
2.  สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นต่อนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ  

ประเทศและการประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์ ซ่ึ ง
ประกอบด้วยค าถามปลายปิด (Close Ended Questionnaire) ค าถามแบบ มาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยไดป้ระยุกต์ใช้มาตราวดัแบบลิเคอร์ท (Likert 
Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ (อรพินทร์ ชูชม, 2545, หน้า 79) และค าถาม แบบ
ปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ลักษณะค าถามเป็นแบบ  
เลือกตอบ (Check List) จ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดต่้อเดือน 
ตอนที่ 2 การรับรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมกับการพฒันาเชียงใหม่ เมือง
สร้างสรรค์ โดยค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
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จ านวน 12 ข้อ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ข่าวสาร  จ  านวน 2 ขอ้  ด้าน
ความเขา้ใจในการพฒันา จ านวน 7 ขอ้ และดา้นการมีส่วนร่วมการพฒันา จ านวน 
5 ขอ้  
ตอนที ่3 ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละการพฒันา 
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์โดยค าถามเป็นแบบการจดัอนัดบั (Rank Order)  จ านวน 
20 ขอ้ ประกอบดว้ย ช่องทางท่ีไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จ  านวน 
10 ขอ้ และส่ือท่ีไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์ จ  านวน 
10 ขอ้ 
ตอนที่ 4 แนวทางการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์จ านวน 6 ขอ้ ประกอบดว้ย  
ค  าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 6 ขอ้ 
ตอนที่ 5 ขอ้เสนอแนะการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ จ  านวน 2 ขอ้  ค  าถาม
แบบปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) จ านวน 2 ขอ้ 

ทั้งน้ีผูว้จิยัมีการใหค้ะแนนในส่วนของค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

  มากท่ีสุด มีค่าคะแนนเท่ากบั 5 คะแนน 
  มาก  มีค่าคะแนนเท่ากบั 4 คะแนน 
  ปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากบั 3 คะแนน 
  นอ้ย  มีค่าคะแนนเท่ากบั 2 คะแนน 
  นอ้ยท่ีสุด มีค่าคะแนนเท่ากบั 1 คะแนน 
 

จากนั้นจะท าการรวมคะแนนทั้งหมดเพื่อหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ผูต้อบ แบบสอบถามส าหรับการแปลผลขอ้มูล โดยไดแ้บ่งระดบัความคิดเห็น ออกเป็น 
5 ระดบั ซ่ึงใชว้ธีิค  านวณหาความกวา้งของชั้นระดบัความคิดเห็น ดงัน้ี 

 
   คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด = 5 – 1     =  0.80 

              จ านวนระดบั      5 
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 จากเกณฑด์งักล่าวผูว้จิยัสามารถแปลความหมายของระดบัความคิดเห็นไดด้งัน้ี 
   4.21 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
   3.41 - 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
   2.61 - 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   1.81 - 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
   1.00 - 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
   
 3.3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
  การเก็บรวบรวมขอ้มูลมีขั้นตอน ดงัน้ี 
  1)  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือก่อนน าไปใชจ้ริง 
  2)  วางแผนการเก็บขอ้มูล โดยก าหนดวนัเขา้จดัเก็บขอ้มูลในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

ผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยัภาคสนามไดล้งเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 
2556 โดยท าการแจกแบบสอบถามทั้ งหมด 400 ชุด จากนั้ นผูว้ิจ ัยได้คัดเลือก 
แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์และถูกตอ้ง เพื่อน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลในขั้นต่อไป 

 3.3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  หลงัจากท่ีผูว้จิยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งครบทั้ง 400 ชุดแลว้ 
  ผูว้จิยัท  าการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้งหมด 
  จากนั้นจะท าการวเิคราะห์ขอ้มู]ในขั้นต่อไป ดงัน้ี 
  1.  น าขอ้มูลมาจดักลุ่ม ลงรหสั (Coding)  
  2.  น าข้อมูลท่ีได้รับการบันทึกไปประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้ 

โปรแกรมส าเร็จรูป โดยเลือกใชส้ถิติท่ีเหมาะสมในการค านวณตามลกัษณะการวดั 
  3.  สถิติท่ีน ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลคร้ังน้ี  ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ซ่ึงประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี (Frequency distribution) การหาค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่ าเฉ ล่ีย  (Mean) และค่ าเบ่ี ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีแนวค าถามหลกั (Main questions) ในการ
สร้างบทสนทนา หากไดรั้บค าตอบในประเด็นต่างๆ ครบถ้วนจะไม่มีการ ใช้ค  าถาม
เพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตามหากในการสัมภาษณ์ไม่สามารถได้ค  าตอบ ในประเด็นท่ี
ปรากฏเป็นรายละเอียดของปัญหา จะมีค าถามเจาะลึก (Probing questions) ท่ีสร้างข้ึน
จากรายละเอียดของแต่ละประเด็นท่ีไดม้าจากการสืบคน้วรรณ 
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   กรรมโดยค าถามหลกัท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจะสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
ของการวจิยัและค าถามเพื่อการวจิยั 

 
ตารางท่ี 3.3 แสดงแนวค าถามการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกท่ีสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

 

วตัถุประสงค์การวจิยั ค าถามการวจิยั แนวทางการสัมภาษณ์ 
แบบเจาะลกึ 

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การขบั 
เคล่ือนนโยบายการพฒันาใน 
บริบทแนวคิดเศรษฐกิจสร้าง 
สรรคข์องประเทศไทย 

1. สถานการณ์การขบัเคล่ือน 
นโยบายการพฒันาในบริบท 
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคข์อง
ประเทศไทยเป็นอยา่งไร 

1.1 นโยบาย ยทุธศาสตร์ 
เศรษฐกิจสร้างสรรคท่ี์ผา่นมา 
เป็นอยา่งไร 
1.2 นโยบาย ยทุธศาสตร์ 
เศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นอนาคต 
เป็นอยา่งไร 

2.เพื่อศึกษาสถานการณ์การขบั 
เคล่ือนการพฒันาเชียงใหม่เมือง 
สร้างสรรค ์

2.สถานการณ์การขบัเคล่ือนการ
พฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
เป็นอยา่งไร 

2.1 นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
ท่ีผา่นมาเป็นอยา่งไร 
2.2 นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
ในอนาคตเป็นอยา่งไร  
2.3ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
ของรัฐบาลกบัการพฒันา 
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรคเ์ป็น 
อยา่งไร    
2.4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการ 
พฒันาเชียงใหม่สร้างสรรคก์บั 
ความเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
ของรัฐบาลเป็นอยา่งไร 
2.5 การประยกุตใ์ชน้โยบาย 
เศรษฐกิจสร้างสรรคข์องรัฐบาล
กบัเชียงใหม่เมืองสร้างสรรคเ์ป็น
อยา่งไร  
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ตารางท่ี 3.3 (ต่อ) แสดงแนวค าถามการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกท่ีสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั ค าถามการวจิยั แนวทางการสัมภาษณ์ 
แบบเจาะลกึ 

2. เพื่อศึกษาสถานการณ์การขบั 
เคล่ือนการพฒันาเชียงใหม่เมือง 
สร้างสรรค ์

2. สถานการณ์การขบัเคล่ือนการ
พฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
เป็นอยา่งไร   

2.6 ความร่วมมือเชิงนโยบาย 
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
ระหวา่ง ภาครัฐ ภาคเอกชน 
หน่วยงานภายใน ชุมชน 
ประชาชนเป็นอยา่งไร  
2.7 ความร่วมมือเชิงนโยบาย 
ระหวา่งเชียงใหม่เมืองสร้าง 
สรรคก์บันานาชาติเป็นอยา่งไร 

3. เพื่อสงัเคราะห์แนวทางการ 
ประยกุตใ์ชน้โยบายการพฒันาใน
บริบทแนวคิดเศรษฐกิจสร้าง 
สรรคข์องประเทศไทยกบัการ 
พฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์ 

3. การประยกุตใ์ชน้โยบายการ 
พฒันาในบริบทแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรคข์องเมือง 
สร้างสรรคค์วรเป็นอยา่งไร 

3.1ปัจจยัใดท่ีเป็นอุปสรรคต่อ 
การการด าเนินการพฒันาเชียง 
ใหม่เมืองสร้างสรรค ์ 
3.2 ความเช่ือมโยงของรูปแบบ 
อุตสาหกรรมสร้างสรรคข์อง 
เชียงใหม่กบัศกัยภาพท่ีมีอยูข่อง 
เชียงใหม่อยา่งไร 
3.3 กิจกรรมเกิดข้ึนจากโครงการ 
พฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
3.4 ความเช่ือมโยงการพฒันา 
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรคก์บัการ
พฒันาในดา้นต่างๆ เป็นอยา่งไร 
3.5 การไดรั้บรองสถานะเมือง 
สร้างสรรคจ์าก UNESCO 
เชียงใหม่จะไดรั้บผลประโยชน ์
ในดา้นใดบา้ง 
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3.4  กรอบแนวคิดงานวจัิย 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชร้ะเบียบวธีิวจิยั 2 ส่วนคือ วธีิวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ 
วิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อให้ไดข้อ้มูลในประเด็นต่างๆ ท่ีครบถว้น น่าเช่ือถือ 
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการวิจยั ซ่ึงได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  และผลการ 
วเิคราะห์ขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณ ดงัต่อไปน้ี 

4.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การวิจยัดว้ยระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการวิเคราะห์เอกสาร (Desk 
Research) และโดยวธีิการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Dept Interviews) จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มผูบ้ริหารหรือเจา้หนา้ท่ีดา้นนโยบาย นกัวชิาการหรือนกัวิจยั และผูป้ระกอบการ จ านวน 10 คน  
ผลการวจิยัไดร้ายงานผลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การขบัเคล่ือน 
นโยบายการพัฒนาในบริบทแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ข้อท่ี  2. เพื่อศึกษา 
สถานการณ์การพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์และขอ้ท่ี 3. เพื่อสังเคราะห์แนวทางการประยกุตใ์ช ้
นโยบายการพฒันาในบริบทแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยกบัการพฒันาเชียงใหม่ 
เมืองสร้างสรรค ์ดงัน้ี 

 4.1.1  สถานการณ์การขับเคลือ่นนโยบายการพฒันาในบริบทแนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
    ของประเทศ 
  ผลของการศึกษาขอ้มูล สามารถจดัหมวดหมู่ประเด็นหลกัได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี 
  4.1.1.1  ระบบการจดัการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
   M1. ความเช่ือมโยงระหวา่งกระทรวง กรม กอง 
   M2. ความต่อเน่ืองของนโยบาย 
   M3. การนิยามความหมาย 
   M4. ขาดความเขา้ใจในการแปลงนโยบายสู่ภาคปฏิบติั 
   M5. การบงัคบัใชก้ฏหมายและการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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  4.1.1.2  การวจิยัและพฒันา 
    R1. การวจิยัและพฒันาในภาพรวมของประเทศ 
    R2. การวจิยัและพฒันานโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

  4.1.1.3 การพฒันาและสนบัสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 
    D1. การผลกัดนัมาตราการทางภาษี 
    D2. การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
    D3. การสนบัสนุนผูป้ระกอบการ 
    D4. การจดทะเบียนสิทธิบตัร   
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ภาพท่ี 4.1 โครงสร้างประเด็นการขบัเคล่ือนนโยบายการพฒันาในบริบทแนวคิดเศรษฐกิจ 
สร้างสรรคข์องประเทศ 

 
 4.1.1 สถานการณ์การขับเคลือ่นนโยบายการพฒันาในบริบทแนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
  ของประเทศ 
  ผลของการศึกษาขอ้มูล สามารถจดัหมวดหมู่ประเด็นหลกัได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี 
  4.1.1.1  การจัดการนโยบายเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
   (Management System in Creative Economy Policy : M) 
   M1. ความเช่ือมโยงระหว่างกระทรวง กรม กอง 

การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องไทยเป็นแนวทางหน่ึงของการขบัเคล่ือน 
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ยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตอยา่งย ัง่ยนืและสมดุลตั้งแต่แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8 (พ .ศ.2540-2544) สืบเน่ืองถึงแผน 
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)  เพื่อเป็นการ 
ก าหนดวิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์และทิศทางการพฒันาประเทศ ผลจากการศึกษา 
เอกสารและสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัส่วนใหญ่ เห็นไปในทิศทางเดียว 
กนักล่าวคือ  
(ก) ประเทศไทยยงัไม่มีความชัดเจนของหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง 
ทางดา้นนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ “ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี เ ม่ื อ ว ัน ท่ี  14 
สิงหาคม 2553 เร่ือง ร่างระเบียบส านักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการขบัเคล่ือน 
นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ. .... ได้ก าหนดให้มีส านักงาน 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ (สศส .) เป นหน วยงาน ภายในส านัก
เลขาธิการ  นายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรีและมีข้าราชการ  ซ่ึ ง
นายกรัฐมนตรี แต่งตั้งเป็นผูอ้  านวยการท าหน้าท่ีดูแลด้านนโยบายทางด้าน 
การพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร 
ส านกังาน เศรษฐกิสร้างสรรคแ์ห่งชาติ (กบศส.) ซ่ึงมติคณะรัฐมนตรีคร้ังนั้น 
ไม่มีการ ยนืยนัมติ” (ส านกับริการสารสนเทศ ส านกัเลขารัฐมนตรี, 2554) 

“...จะมีการตั้ งหน่วยงานท่ี เก่ียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ห รือ Creative 
Economy ภายใต้ส านักนายกรัฐมนตรี คุยกนัมา 2 ปีแล้วว่าจะตั้งส านักงาน 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ แต่ปัจจุบนัก็ยงัเงียบอยู”่ (สัมภาษณ์ Mr.Martin 
Venzky-Stalling 6 มีนาคม 2556) 

(ข) ปัญหาหลกัของภาครัฐในเร่ืองความชัดเจนและการท างานร่วมกนั ยงัคง
เป็นประเด็นส าคญัระหวา่งกระทรวง กรม กอง ต่างๆ ในการด าเนิน นโยบาย
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดงัน้ี “ตอนน้ีนโยบายของภาครัฐบาล ในระดบัประเทศ
ยงัไม่ชดัเจน 100% กบันโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค ์...กระทรวง กรม ยงัแยก
การท างานเป็นส่วนๆ งบประมาณยงัไม่เพียงพอ ...รัฐบาลเปล่ียนรัฐมนตรี
เปล่ียน ทุกอย่างก็จะหยุดน่ิงไป” (สัมภาษณ์ Mr.Martin Venzky-Stalling 6 
มีนาคม 2556) 



 

64 
 

“ถูกตดัขาดออกจากกันด้วยการตัดงบประมาณตามภารกิจรับผิดชอบของ 
หน่วยงาน ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะบริหารงานของระบบราชการไทย ท าให ้
เร่ืองท่ีควรจะท า ควรจะเป็นหรือการท างานร่วมกันท าให้ร่วมกันได้ไม่ถึง 
ท่ีสุด” (สัมภาษณ์ สุวารี วงศก์องแกว้, 17 กรกฏาคม 2556) 

M2. ความต่อเน่ืองของนโยบาย 
ประเทศไทยเป็นประเทศสังคมเสรีประชาธิปไตยประเภทหน่ึง การ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองของรัฐบาลยอ่มมีผลโดยตรงต่อการด าเนิน นโยบาย 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในรัฐบาลแต่ละยุค แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐ  จะมี
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก ากบัภาพรวมทิศทางการพฒันาของ
ประเทศ แต่ประเทศไทยไม่มีแผนจดัการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ
นโยบายท่ีเก่ียวข้องอย่างเป็นรูปธรรม ส าหรับการก ากับภาพรวมทิศทาง 
นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยเฉพาะ มีแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละ 
กระทรวง กรม กอง ซ่ึงเป็นนโยบายของขา้ราชการประจ า แต่การเปล่ียนแปลง 
ทางการเมืองของรัฐบาลยงัคงเป็นปัจจยัความไม่ต่อเน่ืองของนโยบาย ผลจาก
การศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัส่วนใหญ่ไปใน ทิศทาง
เดียวกนักล่าวคือ (ก) ปัญหาทางด้านงบประมาณและการเปล่ียนแปลง  ทาง
การเมืองเป็นปัญหาท่ีส าคญัและส่งผลกระทบต่อ (ข) ความไม่ต่อเน่ือง ใน
ระดบันโยบาย “มีผลกระทบท่ีเห็นไดช้ดัคือ เร่ืองของงบประมาณ งบประมาณ
คราวท่ีแล้วท่ีอนุมัติมาจากรัฐบาลชุดก่อน พอถึงรัฐบาลชุดน้ี  ถูกลด
ความส าคญัลง ก็เป็นเร่ืองปกติของการเมืองไทย ส่ิงดีๆ ท่ีท าไว ้พอไม่ใช่ของ
ตนเป็นคนเร่ิมก็ไม่สานต่อ น่าเสียดายท่ีโครงการใหญ่ๆ ท่ีน่าจะท าต่อไดก้็ไม่
ท  า หรืออาจจะตอ้งเปล่ียนช่ือหรืออะไรก็ตาม” (สัมภาษณ์ กรวรรณ สังขกร, 7 
มีนาคม 2556) 

“ช่วงหน่ึงค าวา่ “ความคิดสร้างสรรค์” จะเป็นค าท่ีหายากในรัฐบาลชุดปัจจุบนั 
...แต่ตอนน้ีค าว่า “ความคิดสร้างสรรค์” เร่ิมท่ีจะกลับมา เพราะเขารู้สึกว่า 
รัฐบาลก่อนหน้าให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่อนข้างมาก จึง
พยายามจะใช้ค  าอ่ืนแทน ...แต่ก็ยงัไม่ชดัเจนเท่าไรในภาพใหญ่ ของประเทศ” 
(สัมภาษณ์ Mr.Martin Venzky-Stalling, 6 มีนาคม 2556) 
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M3. การนิยามความหมาย 
ปัจจุบันภาพรวมของนิยามความหมาย “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ยงัไม่มีการ 
ก าหนดขอบเขตความหมายท่ีเป็นสากลหน่ึงเดียว รวมถึงการแบ่งประเภทของ 
“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ดว้ยเช่นกนั โดยจะข้ึนอยูก่บัการน าไปประยกุตใ์ช ้
ให้เหมาะสมกบัระบบเศรษฐกิจและศกัยภาพของแต่ละประเทศ ผลจากการ 
ศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัส่วนใหญ่เห็นไปในทิศทาง 
เดียวกนักล่าวคือ (ก) การนิยามความหมายของประเทศไทยยงัคงขาด ความ
ชดัเจน 
“การใหค้  าจ  ากดัความของอุตสาหกรรมสร้างสรรคข์องไทยยงัไม่มีหลกัเกณฑ์
ท่ีชดัเจนและยงัมีความเหล่ือมล ้ากนัอยู ่ไม่รู้วา่จะใชแ้นวทางตามแบบองักฤษ 
ท่ีจะก าหนดให้กิจกรรมใดก็ตามท่ีเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรคเ์ท่านั้นสามารถ 
เป็นอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค ์หรืออุตสาหกรรมใดก็ตามท่ีเป็นจุดแข็ง ของ
ไทยและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์เข้าไปในสินค้าหรือบริการเหล่านั้ น ก็
สามารถจดัเป็นอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรคไ์ด้” (Policy Dialogue on Creative 
Economy in Thailand, 2552) 
“ข้อเสนอแนะท่ี  1 ค าจ ากัดความและความหมายของ “อุตสาหกรรม 
สร้างสรรค์” ซ่ึงประเทศไทยมีค าจดัความของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็น
ของตัวเอง ซ่ึงเป็นข้อได้เปรียบ แต่ค าจ ากัดความแบบไทยกวา้งจนท าให ้
ประเทศไทยมีขนาดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใหญ่ท่ีสุดในโลกใหญ่กว่า 
อเมริกา จีน ญ่ีปุ่น และประเทศใดๆ ในยุโรป จากการท่ีใช้นิยามท่ีกวา้งเช่นน้ี 
ท าให้ไม่สามารถะบุได้อย่างชัดเจนว่าเราควรด าเนินงานสร้างสรรค์และ    
นวตักรรมในทิศทางใด ดงันั้น จึงขอ้เสนอใหป้ระเทศไทยจ ากดันิยามเก่ียวกบั 
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เสียใหม่ ควรเน้นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความคิด 
สร้างสรรค์และนวตักรรมอย่างแท้จริงในสาขาท่ีมีแรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ 
ส าคญั” (TICEP, 2012) 
“หลังจากผลการวิจยัของจอห์น ฮอว์ก้ินส์ ท่ีท าให้กับสภาพัฒน์ฯ ออกมา 
ขณะน้ียงัเป็นช่องว่างรวมทั้งยงัไม่สามารถประกาศไดว้่าอะไรคือ สินคา้และ
บริการสร้างสรรค์ของประเทศไทย” (สัมภาษณ์ กุลวดี เจริญศรี, 8 เมษายน 
2556) 
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(ข) จากการนิยามความหมายท่ีขาดความชัดเจน ท าให้เกิดปัญหาในการ 
ประยกุตใ์ชแ้ละน าไปปฏิบติั  
“ในด้านการจัดเก็บข้อมูล ปัจจุบันประเทศไทยยงัไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 
เก่ียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ข้อมูลท่ีมียงัไม่ตรงกบั ความ
ตอ้งการท่ีจะน าไปประยกุตใ์ช ้ทั้งน้ีเพราะประเทศไทยยงัไม่มีการให้ ค านิยาม
และก าหนดขอบเขตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั่น เอง” (ศักด์ิชัย เกียรติ
นาคินทร์, 2553) 
“การนิยามความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์ไม่ค่อย 
ถูกต้อง หรือบางคร้ังเร่ิมต้นท าแล้วก็เงียบหายไป ...อย่างเช่น โครงการ 10 
เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกระทรวงพาณิชย ์มีเมือง Bird City 
ศูนยก์ลางเศรษฐกิจนกของจงัหวดัยะลา มนัคือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบันก นั้นมนั
ไม่ใช่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ...การนิยามความหมายและการคดัเลือก ของเขา
ค่อนขา้งจะแปลกๆ” (สัมภาษณ์ Mr.Martin Venzky-Stalling, 6 มีนาคม 2556) 
“ปัญหาจากการนิยามความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาพใหญ่ของ 
ประเทศยงัไม่มีความชดัเจน ส่งผลให้การด าเนินกลไกต่างๆ ขาดความชดัเจน 
...รูปแบบของอุตสาหกรรมมีความหลากหลายมากจนบางคร้ัง คนท่ีท าจริง ยงั
ไม่รู้เลยวา่จะน าไปสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งไร เราไม่ชดัเจนตรงการแบ่งแยก ...จาก
ท่ีผ่านมามนัไม่ใช่ คนท ายงัไม่เขา้ใจว่าการแบ่งประเภทอยา่งน้ีคืออะไร และ
จะท าต่อไปได้อย่างไร ท าตวัเลขให้สวยหรูเพื่อของบประมาณทุกอย่าง ถูก
สร้างข้ึนมา แมก้ระทัง่จ  านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ประเทศก็ถูกสร้างข้ึนมา” 
(สัมภาษณ์ กรวรรณ สังขกร, 7 มีนาคม 2556) 

M.4 การเแปลงนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ 
ศาสตร์การจดัการสมยัใหม่กลายเป็นกระแสในสังคมไทยราว 1 ทศวรรษ ท่ี
ผ่านมา  ส่งผลให้เกิดแนวคิดการปฏิรูประบบราชการโดยการประยุกต์ใช ้
ศาสตร์การจดัการอย่างจริงจงั การเขียนแผนยุทธศาสตร์ทั้ งระดับประเทศ 
ระดับจังหวดั การทบทวนกลไกการจัดการของระบบราชการ ฯลฯ เพื่อ
แก้ปัญหาการแปลงนโยบายสู่ภาคปฏิบติัอย่างเป็นระบบ ผลจากการศึกษา 
เอกสารและสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัส่วนใหญ่เห็นไปในทิศทางเดียว 
กนักล่าวคือ 
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“นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย เร่ิมมาในหลายแผนพฒันา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่พึ่งจะมาชดัเจนตั้งแต่แผนพฒันฯ ฉบบัท่ี 10 - 
11 แต่คนท่ีน าไปปฏิบติัไม่เขา้ใจวา่เศรษฐกิจสร้างสรรคคื์ออะไร เลยท าใหก้าร
น าไปใช้ การประยุกต์ใช้หรือการจดักิจกรรมไม่ค่อยตอบโจทย ์ท่ีแทจ้ริงใน
อย่างท่ีควรจะเป็น...หน่วยงานราชการเองก็พยายามท าตาม นโยบายของรัฐ
ในช่วงนั้น ถ้าสังเกตุในช่วงปี 2553-2554 รัฐบาลจะให้ ความส าคญักบัเร่ือง
ความคิดสร้างสรรค์มาก รัฐบาลก็จะทุ่มเม็ดเงินลงไป ทั้งกระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงวฒันธรรม ให้ท ากิจกรรมและมีกิจกรรม แตกแยกออกมาเยอะแยะ
มากมาย พอถึงเวลาจริงๆ กิจกรรมก็เป็นการประชุม เกณฑ์คนมาฟัง เรารู้สึก
เสียดาย ส่วนใหญ่เป็นพวกชาวบา้น ชุมชน เขาจะเอาไปท าอะไรต่อได้ไหม 
งานจดัมาอยา่งหรูหรา พยายามท่ีจะใชเ้งิน 
ใหห้มดไป” (สัมภาษณ์ กรวรรณ สังขกร, 7 มีนาคม 2556) 

M.5 การบังคับใช้กฏหมายและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
ประสิทธิภาพของการบงัคบัใช้กฏหมายทางด้านลิขสิทธ์ิและการคุม้ครอง 
ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นส่ิงส าคญัในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทั้งใน 
ระดบัปัจเจคและการพฒันาอุตสาหกรรมวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้าง  
สรรค์ของประเทศ ประสิทธิภาพของการบงัคบัใช้กฏหมายของประเทศไทย  
ยงัมีปัญหาจากมุมมองของนานาชาติ ส่งผลท าให้เสียภาพลกัษณ์ของประเทศ 
เสียหายรวมทั้งส่งผลกระทบถึงโอกาสทางการคา้ระหวา่งประเทศ ดงัน้ี 
“ส านกัผูแ้ทนการคา้สหรัฐฯ (USTR) จดัอนัดบัสถานะทางการคา้อยูใ่นบญัชี 
ประเทศท่ีตอ้งจบัตามองเป็นพิเศษ (PWL) ในเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญา ตาม
กฎหมายการคา้สหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ ตั้งแต่ปี 2550 เป็นเวลาถึง 5 ปี ท่ีท า
ใหไ้ทยตอ้งถูกตดัสิทธิพิเศษทางการคา้จากสหรัฐฯ นัน่หมายความวา่ ประเทศ
ไทยไดสู้ญเสียโอกาสทางการคา้ นอกจากนั้น คือ ภาพลกัษณ์ 3 ปัญหาใหญ่ท่ี
ท าให้เราโดนจบัตา ได้แก่ 1. สิทธิบตัรยา 2. การละเมิดลิขสิทธ์ิ ภาพยนตร์
หนังต่างชาติ (โดยเฉพาะการลักลอบผ่านทางยูทูบ หรือดาวน์โหลด จาก
เวบ็ไซต)์ และ 3. ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ ยิ่งผลส ารวจการใช้คอมพิวเตอร์ ใน
ประเทศไทยระบุว่า ในจ านวนคอมพิวเตอร์ 100 เคร่ืองจะใช้ซอฟต์แวร์แท ้
เพียง 20% อยา่งไรก็ตาม การใชค้อมพิวเตอร์มีทั้งเพื่อการศึกษา ใชส่้วนตวั ไป
จนถึงใชใ้นอาชีพ ดงันั้น ทิศทางการปราบปรามของ บก.ปอศ. จึงมุ่งเน้นไปท่ี
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การน าซอฟต์แวร์เถ่ือนมาใช้ในเชิงพาณิชย์ทุกรูปแบบมากกว่า” (ไทยรัฐ
ออนไลน)์ 
“การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา (Intellectual Property Protection) ประเทศ
ไทยถูกจดัให้อยู่ในอนัดบัท่ี 101 จากทั้งหมด 144 ประเทศ โดยค่าเฉล่ียอยูต่  ่า
กวา่มาตราฐาน โดยค่าเฉล่ียมาตราฐานคือ 3.8 ประเทศไทยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.1” 

(World Economic Forum, 2012) 
ภาพท่ี 4.2 แสดงอนัดบัประเทศค่าเฉล่ียการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 

  ท่ีมา : World Economic Forum, 2012 

  4.1.1.2  การวจัิยและพฒันานโยบายเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
    (Research and Development of Creative Economy Policy: R) 
    R1. การวจัิยและพฒันาทีเ่กีย่วข้องกบันโยบายเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

ประเทศไทยเร่ิมมีการปรับตวักบันโยบายทางด้านการวิจยัและพฒันาท่ีเก่ียว 
ขอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค ์โดยนโยบายและยุทธศาสตร์การวจิยัและ พฒันา
ประเทศ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) ส านักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ 
(วช.) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 คือ การสร้างศกัยภาพและความสามารถ เพื่อการพฒันา
ทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการวิจยัเพื่อพฒันาและจดัการ องค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจ
สร้างสรรคอ์ยา่งย ัง่ยืน และยงัมุ่งเนน้การวิจยัเพื่อการพฒันา ประสิทธิภาพการ
ผลิตทางอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการบริการ  ซ่ึงครอบคลุมถึงการ
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ท่องเท่ียว การพฒันาดา้นพลงังาน โลจิสติกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

ผลจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ มีความ
คิดเห็นไปในทางเดียวกันกล่าวคือ ประเทศไทยยงัไม่มีการวิจยัเพื่อ พฒันา
เศรษฐกิจสร้างสรรคข์องตนเองอยา่งเป็นชดัเจนและรูปธรรม ซ่ึงอาจจะส่งผล
กระทบต่อการพฒันาในระยะยาว  

“เศรษฐกิจสร้างสรรคเ์ป็นเร่ืองใหม่ส าหรับประเทศไทย แมท่ี้ผา่นมา ประเทศ
ไทยจะให้ความส าคญักบัการวิจยัและพฒันาเศรษฐกิจในทุกๆ ด้าน แต่การ
ด าเนินงานก็มกัจะเป็นไปในลกัษณะแยกส่วนต่างหน่วยงานต่างท าไป ในแต่
ละสาขาเศรษฐกิจ ไม่ไดด้ าเนินการอยา่งเป็นองคร์วม โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เร่ือง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ยงัไม่มีการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์เป็นการเฉพาะเจาะจง ท าให้ขาดทิศทางในการด าเนินกลยุทธ์ การ
พฒันาอยา่งเป็นรูปธรรม” (ศกัด์ิชยั เกียรตินาคินทร์, 2553) 

“ประเทศไทยยงัไม่ได้เร่ิมกระบวนการวิจยัเพื่อท าความเข้าใจถึงเศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์ของตนให้ดีและยงัไม่ได้จัดท าโมเดลเพื่อสนับสนุน การท า
โครงการโดยไม่ไดศึ้กษาใหถ่้องแทก่้อนจะเกิดความเส่ียง โดยโครงการ 
อาจกลายเป็นเพียงนโยบายสั้นๆ ง่ายๆ ท่ีในระยะสั้นอาจท าให้ส่ือสนใจ เป็น
อยา่งมาก แต่ในระยะยาวแลว้อาจไม่ไดเ้ป็นการตอบประเด็น และกา้วขา้มผา่น
อุปสรรคท่ีประเทศไทยประสบ” (Rylie Sridhar, 2011) 

“เวลาเราไปต่างประเทศหรือเมืองต่างๆ เขาจะมีรายงานทางด้าน เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศของเขาคืออะไร อุตสาหกรรม
สร้างสรรคป์ระเทศของเขาคืออะไร มีการจา้งงานท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวนเท่าไร มี
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดก่ีบริษทั รายงานแบบน้ีในเมืองไทย แทบยงัไม่ไดท้  า 
(สัมภาษณ์ Mr.Martin Venzky-Stalling, 6 มีนาคม 2556) 

R2. การวจัิยและพฒันาในภาพรวมของประเทศ 
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัและการพฒันาของประเทศ จะมีสอดคลอ้ง  
กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึงนโยบายของรัฐบาล โดย
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ค่าใชจ่้ายและจ านวนบุคลากรทางการวิจยัและพฒันาของประเทศจะ สะทอ้น
ให้เห้นถึงขีดความสามารถของประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการ  วิจัย
แห่งชาติ, 2553) ผลจากการศึกษาเอกสาร ศักยภาพทางด้านการวิจยั  และ
พฒันาของประเทศยงัคงต ่ากวา่เป้าหมายของนโยบายและยทุธศาสตร์ของการ
พฒันาประเทศ ดงัน้ี 
“ในปี 2552 ประเทศไทยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา ต่อ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GERD/GDP) คิดเป็นมูลค่าประมาณ ร้อย
ละ 0.25 ของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ คิดเป็นมูลค่า 22,654 ลา้นบาท 
ในส่วนของบุคลากรด้านการวิจยัและพฒันาเทียบเป็นการท างาน เต็มเวลา 
(Full Time Equivalent : FTE) พบว่าใน ปี  2552 ประ เทศไทย  มี จ านวน
บุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันา 589 คนต่อประชากร 1,000,000 คน คิดเป็น 
5.89 ต่อประชากร 10,000 คน (ส านักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ, 2552) สัดส่วนดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบั 
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2551-2554) ซ่ึง
ก าหนดวา่ค่าใชจ่้ายดา้นการวจิยัของประเทศ จะมีค่าใชจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 
0.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และบุคลากรทางการวิจัย  ของ
ป ระ เท ศจะ มี จ าน วน  10 คน ต่อป ระช าก ร  10,000 คน ” (ส านั ก งาน 
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ, 2552) 

  4.1.1.3 ปัจจัยสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
    (Development and Support for Chiangmai Creative City : D)  
    D1. การผลกัดันมาตราการทางภาษี 

ปัจจุบนัประเทศต่างๆ จ าเป็นตอ้งมีกลยุทธ์ในการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 
โดยหน่ึงในกลยุทธ์ท่ีส าคญัคือ มาตราการทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ 
สร้างสรรค ์สหราชอาณาจกัรมีการสนบัสนุนทางดา้นการวิจยัและพฒันา ผา่น
สิทธิทางภาษีและโครงการต่างๆ รัฐบาลประเทศออสเตรเลียมีนโยบาย สิทธิ
ภาษีส าหรับผูผ้ลิตภาพยนต์และโทรทศัน์ รวมทั้งส่งเสริมให้เอกชน บริจาค
สินทรัพยท์างวฒันธรรมและผลงานศิลปะ เพื่อได้รับสิทธ์ิในการ ลดหย่อน
ภาษีเป็นตน้ 
ผลจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ มีความ
คิดเห็นไปในทางเดียวกนักล่าวคือ (ก) ภาครัฐควรปฏิรูปมาตราการ ทางภาษี



 

71 
 

เพื่อดึงดูดให้เกิดการลงทุนท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้ ง (ข) 
ขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนดา้นภาษีน าเขา้ส าหรับผูป้ระกอบการ “ขอ้เสนอแนะท่ี 2 
บทบาทรัฐบาลชุดปัจจุบนัในการสนบัสนุนนโยบายเศรษฐกิจทัว่ไป เช่น การ
ปฏิรูปการเก็บภาษีเพื่ออ านวยความสะดวกหรือสร้างแรงจูงใจให้กบับริษทั
สร้างภาพยนต์เข้ามาถ่ายท าในประเทศไทย อย่างเช่นท่ีก าลังเกิดข้ึนกับ 
ผูอ้  านวยการสร้างภาพยนตท่ี์ประสบความส าเร็จเร่ืองหน่ึงท่ีพึ่งไดรั้บรางวลั 
ออสการ์และเลือกท่ีจะเขา้มาถ่ายท าภาพยนตใ์นประเทศไทย เน่ืองจาก ค่าแรง
ราคาถูกไม่ใช่ไดรั้บความช่วยเหลือหรือการลดภาษี ซ่ึงถา้หากค่าแรง ขั้นต ่ามี
การเปล่ียนแปลงก็จะเกิดปัญหา” (TICEP, 2012) 
“เราน าเขา้เศษวสัดุจากประเทศสหรัฐอเมริกา ...แต่หน่วยงานภาครัฐ ไม่ได้
ค  านวณอัตราภาษีตามราคาตามท่ีเราซ้ือจริง โดยน าเศษวสัดุของเรา ไป
เปรียบเทียบกบับริษทัท่ีเคยน าเขา้ส่ิงท่ีคลา้ยกนัแต่ไม่ใช่เศษวสัดุ ซ่ึงราคาจะ 
แตกต่างกนัมากและภาครัฐก็จะเก็บภาษีเราอยา่งนั้น” (สัมภาษณ์ วิไล ไพจิตร
กาญจนกุล, 12 กรกฏาคม 2556) 

D2. การพฒันาทรัพยากรมนุษย์  
มนุษยเ์ป็นแหล่งท่ีมาของความคิดสร้างสรรค ์เป็นหน่วยยอ่ยท่ีเล็กและส าคญั 
ท่ีสุดในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็น 
ทางดา้นการศึกษา การพฒันาทกัษะทางดา้นแรงงานจะตอ้งมีการสอดรับกบั 
นโยบายการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละอุตสาหกรรมสร้างสรรคข์อง 
ประเทศ ผลจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั มี
ความคิดเห็นไปในทางเดียวกนักล่าวคือ (ก) ระบบโครงสร้างการศึกษา ของ
ไทยยงัคงมีปัญหาและมุ่งผลิตทรัพยามนุษย์เพื่อภาคอุตสาหกรรม (ข) แต่
คุณภาพของทรัพยากรมนุษยย์งัไม่สอดรับกบันโยบายภาครัฐ 
“การเรียนรู้เป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุดส าหรับผู ้มีความคิดสร้างสรรค์แต่ระบบการ 
ศึกษาในโรงเรียนและวิทยาลยัของไทยมีปัญหาดา้นโครงสร้าง ส่วนใหญ่แลว้ 
เป็นปัญหาเก่ียวกบัการจดัจา้งครูและค่าจา้ง การยา้ยงานและโดยเฉพาะเร่ือง 
การฝึกอบรมในประเทศองักฤษมีองคก์รฝึกอบรมดา้นอุตสาหกรรม (Industry 
Training Organization) ส าหรับอุตสาหกรรมทุกแขนงการฝึกอบรมเป็นกลไก 
ท่ีท  าให้ผูค้นจากภาคส่วนใดก็ตามได้เรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงประสบ 
ปัญหาประจ าวนัประเภทเดียวกนัคนเหล่าน้ี ไดพู้ดคุยกนั ปรึกษาหารือ สัมนา
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และท าเวิร์คชอปร่วมกนันับเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ อย่างยิ่ง ดงันั้น รัฐบาล
ควรหาเงินทุนริเร่ิมเพื่อจดัตั้ งองค์กรฝึกอบรม ด้านอุตสาหกรรม  ส าหรับ 
เศรษฐกิจสร้างสรรค”์ (TICEP, 2012) 
“ทุกวนัน้ีการศึกษาของไทยไม่ตอบโจทยก์บัการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นแต่
ละท้องถ่ินท่ีแท้จริง แต่เป็นการตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ 
มากกว่าท่ีจะตอบรับภูมิปัญญา ความเป็นทอ้งถ่ิน หรือการสร้างทุนมนุษย ์ท่ี
ย ัง่ยนื” (สัมภาษณ์ อ.ดร.ภกัดีกุล รัตนา, 19 มีนาคม 2556) 

“ควรจะมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์พฒันาทักษะ 
แรงงาน เพื่อให้คุณภาพของแรงงานสอดรับกับการปรับค่าแรงขั้นต ่า ตาม
นโยบายรัฐ” (สัมภาษณ์ ทศพร พนสัอ าพล, 18 กรกฏาคม 2556) 

D3. การสนับสนุนผู้ประกอบการ 
ภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 หน่ึงในยทุธศาสตร์ 
ท่ีส าคญัคือ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่าง มี
คุณภาพและย ัง่ยืนโดยการสร้างความเขม้แข็งให้กบัผูป้ระกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม และผลกัดนัให้มีบทบาทในการพฒันาเศรษฐกิจ 
ภายในประเทศใหเ้ขม้แข็งและแข่งขนัได ้ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล 
ส าคญั มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกนักล่าว (ก) การสนบัสนุนจากนโยบาย 
ภาครัฐ ขาดความชัดเจนและต่อเน่ือง โดยเฉพาะ (ข) นโยบายภาครัฐ ส่งผล
กระทบโดยตรงกบัผูป้ระกอบการ 
“นโยบายของภาครัฐทุกวนัน้ีของรัฐไม่เอ้ือในการท่ีผูป้ระกอบการจะขยบัจาก 
OTOP ข้ึนเป็น SMEs ทั้งเร่ืองของทุน คนท างาน และการสนบัสนุน ทางดา้น
แนวคิดในการพฒันาสินคา้ ...OTOP จะมีการสนบัสนุน และไดรั้บการยกเวน้
มากกวา่ SMEs เช่น ค่าเช่า ค่าเดินทาง ...และยิ่งค่าแรงข้ึน 300 บาทต่อวนั เป็น
เร่ืองท่ียากมากท่ี OTOP จะขยบัข้ึนเป็น SMEs อาจจะมีบา้งแต่ก็เป็นกลุ่มนอ้ย 
ถ้ามองในระยะยาวแต่ละกลุ่มควรจะได้รับ การสนับสนุนเหมือนๆ กัน” 
(สัมภาษณ์ อ.ดร.ภกัดีกุล รัตนา, 19 มีนาคม 2556) 

“รัฐบาลให้การสนบัสนุน OTOP ค่อนขา้งเยอะ แต่บางเร่ืองก็ทิศทางไม่ชดัเจน 
พอถึงระดบันึงแลว้จะพฒันา OTOP ข้ึนไปเป็น SMEs ได้อย่างไร ยืนดว้ยขา
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ตวัเองไดอ้ยา่งไร ไม่ตอ้งรอขอเงินจากรัฐน้ีคือส่ิงท่ีน่าเป็นห่วง กลุ่ม OTOP ไม่
อยากโตเพราะเขาจะไดรั้บเงินสนบัสนุนแบบท่ีเรียกไดว้่า 100 % ดว้ยซ ้ า ค่า
พื้นท่ี ฟรีหมด แต่ปัญหาของ OTOP คือ จะไม่เป็นนิติบุคคล เพราะ 1. ตอ้งเสีย
ภาษี 2. ถ้าเป็นนิติบุคคลแล้วจะไม่ไดรั้บการช่วยเหลือ เขากลวัว่า ถา้ขา้มไป
เป็น SMEs แล้วเขาจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ เขาเลยอยู่ของเขา แบบน้ี” 
(สัมภาษณ์ เปรมฤดี กุลสุ, 1 มิถุนายน 2556) 

“นโยบายประชานิยมของรัฐบาลเร่ืองค่าแรง 300 บาท มีผลกระทบโดยตรง 
กบัผูป้ระกอบการSMEs ...พอข้ึนค่าแรงวตัถุดิบต่างๆ ก็จะขยบัข้ึนตามไปดว้ย 
ทุกอยา่งส่งผลกระทบสืบเน่ือง” (สัมภาษณ์ ทศพร พนสัอ าพล, 18 กรกฏาคม 
2556) 

D4. การจดทะเบียนสิทธิบัตร 
สิทธิบตัรเป็นหน่ึงในเกณฑ์ท่ีใชว้ดัความสามารถในการแข่งขนัและศกัยภาพ 
ของประเทศในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง 
เป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นการต่อยอดและพฒันา ผลจาก
การศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั มีความคิดเห็นไป
ในทางเดียวกนักล่าวคือ กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา และความรู้ความ
ช านาญของเจา้หนา้ท่ี 
กระบวนการขั้นตอนในการจดทะเบียนสิทธิบตัรมีกระบวนการขั้นตอนท่ียุ่ง 
ยากและใช้ระยะเวลานานกว่าจะเสร็จขั้นตอนใช้เวลาประมาณ 1 ปี การผลิต
สินคา้ออกมาสินคา้จะมีวงจรของมนั โดยเฉพาะสินคา้ท่ีเป็นแฟชัน่ วงจรแค่ 6 
เดือนสินค้าก็ตกแล้ว ...เวลาและขั้ นตอนการจดทะเบียน  เป็นอุปสรรค 
เจ้าหน้าท่ีท่ีท าหน้าท่ีจดทะเบียนก็ไม่มีความรู้ ท าหน้าท่ีแค่ รับจดทะเบียน 
ขั้นตอนต่อไป อยา่งไร ไม่สามารถบอกได ้(สัมภาษณ์ วิไล ไพจิตรกาญจนกุล, 
12 กรกฏาคม 2556) 

ส าหรับกระบวนการการจดทะเบียนสิทธิบตัรควรมีการปรับปรุงขั้นตอนและ
กระบวนการเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมสาหรับผูต้รวจสอบจากภายนอกและมี 
การฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อช่วยลดระยะเวลา ในการ
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จดทะเบียน ...และสามารถให้บริการจุดเดียว (OneStopService) เพื่ อลด
ค่าใชจ่้าย (KENAN ASIA INSTITUTE, 2552) 

 4.1.2  การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์กบัการพฒันาเชียงใหม่  เมือง
สร้างสรรค์ 

   4.1.2.1  ระบบการจดัการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
  M1. ความเช่ือมโยงของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ิน 
  M2. กลไกการเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐภายในทอ้งถ่ิน 
  M3. การนิยามความหมาย  
  M4. การแปลงนโยบายสู่ภาคปฏิบติั 
  M5. นโยบายถูกสร้างจากส่วนกลาง 
  M6. ความชดัเจนในการด าเนินนโยบาย 
  M7. ความต่อเน่ืองของนโยบาย 
  M8. การบงัคบัใชก้ฏหมายและการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 

   4.1.2.2  การวจิยัและพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
  R.1 การส่งเสริมการวจิยัและพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์

  4.1.2.3  ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมกบัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
   C1. การมีส่วนร่วมระหวา่งภาครัฐกบัภาคเอกชน 
   C2. การมีส่วนร่วมระหวา่งภาครัฐ ชุมชน และการเมืองทอ้งถ่ิน 
   C3. การมีส่วนร่วมระหวา่งภาคเอกชนและผูป้ระกอบการ 
   C4. ความร่วมมือกบันานาชาติ 

4.1.2.4  การส่ือสารการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
  CC1. ความไม่ต่อเน่ืองทางดา้นการส่ือสาร 
  CC2. ขาดความเขา้ใจของภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

  4.1.2.5  การพฒันาและสนบัสนุนเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
   DS1. การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
   DS2. การสนบัสนุนผูป้ระกอบการ 
   DS3. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบขนส่งสาธารณะ 
   DS4. พื้นท่ีสาธารณะ พื้นท่ีสร้างสรรค ์
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ภาพท่ี 4.3 โครงสร้างประเด็นสถานการณ์การพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
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 4.1.2 สถานการณ์การพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ และแนวทางการประยุกต์ใช้นโยบาย 
การพฒันาในบริบทแนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์ของประเทศกบัการพฒันาเชียงใหม่ 
เมืองสร้างสรรค์  

  4.1.2.1  การจัดการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
   (Management System in Chiangmai Creative City : M) 
   M1. ความเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและท้องถิ่น 

  หน่วยงานภาครัฐในแต่ละกระทรวง กรม  กองจะมีโครงสร้างองค์กร ส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีเช่ือมโยงจากส่วนกลางทัว่ประเทศ โดยผา่นผูว้่าราชการ ของแต่ละ
จงัหวดัและองค์กรบริหารส่วนทอ้งถ่ินทั้ง อบจ. อบต. ซ่ึงจะท าหน้าท่ีบูรณา
การยุทธศาสตร์ระดับจังหวดั แผนงาน โครงการ ท่ีเช่ือมโยงกับนโยบาย
เศรษฐกิจสร้างสรรค์จากส่วนกลาง ผลจากการ สัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูล
ส าคญัส่วนใหญ่เห็นไปในทางเดียวกัน กล่าวคือ  (ก) มีความพยายามท่ีจะ
เช่ือมโยงการท างานระหวา่งหน่วยงานส่วนกลางและทอ้งถ่ิน (ข) แต่นโยบาย
เศรษฐกิจสร้างสรรคจ์ากบางหน่วยงาน ยงัเป็นปัญหา การน าไปประยกุตใ์ชใ้น
ระดบัทอ้งถ่ิน 

   “จะเห็นไดว้า่มีความชดัเจนทางผูว้า่ฯ เห็นความส าคญักบันโยบายน้ี ตั้งแต่ผูว้า่
คนก่อนจนถึงคนปัจจุบนั สนบัสนุนผลกัดนัเต็มท่ีและเป็นนโยบายท่ี เอาเขา้
ไปในระดบัจงัหวดัเพื่อสนบัสนุนงบประมาณ” (สัมภาษณ์ กรวรรณ สังขกร, 7 
มีนาคม 2556) 

  “2 ปีท่ีผา่นมาเราไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐบาลนอ้ยมาก ...ถา้สภาพฒัน์ฯ เห็น
ความส าคญัของเมืองไหนงบประมาณน่าจะลงไปท่ีนัน่ แต่เชียงใหม่ ไม่ไดถู้ก
เลือก ...ส าหรับเชียงใหม่คงไม่ได้รับผลกระทบอะไรมาก แต่ถ้าได้รับการ
สนับสนุนจะเป็นเร่ืองท่ี ดี ...ถ้ามีนโยบายท่ีชัดเจนในการพัฒนาและมี
งบประมาณเข้ามาก็จะท าให้เราท างานง่ายข้ึน” (สัมภาษณ์ อ.ดร.ก้องภู นิ
มานนัท,์ 27 กุมภาพนัธ์ 2556) 

  “ความคิดของนกัการเมืองหรือบางกระทรวงยงัไม่เขา้ใจความเป็นหน่วยงาน 
ภายในท้องถ่ินแบบน้ี (CMCC) ...เรามีประสบการณ์ท่ีไม่ดีเหมือนกัน กับ
ส่วนกลาง เคยมี Project หน่ึงทางส่วนกลางเห็นว่าดี มีความน่าสนใจ เขา้มา
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แทรกไป สุดท้าย Project นั้ นก็ไม่เกิดข้ึน” (สัมภาษณ์ Mr.Martin Venzky-
Stalling, 6 มีนาคม 2556) 

  M2. กลไกการเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐภายในท้องถิ่น 
  จงัหวดัเชียงใหม่ไดเ้ร่ิมมีแนวคิดการพฒันาเชียงใหม่ให้เป็นเมืองสร้างสรรค ์

ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2553 ซ่ึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลไทยในการท่ี  จะ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศ โดยเป็นการร่วมมือจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคการศึกษาของจงัหวดัเชียงใหม่ ผลจากการสัมภาษณ์ 
ผูบ้ริหารหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ซ่ึง
เป็นกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัส่วนใหญ่เห็นไปในทางเดียวกัน กล่าวคือ (ก) มี
ความพยายามเช่ือมโยงการท างานระหวา่งหน่วยงานภาครัฐทอ้งถ่ินเป็นอยา่งดี 
(ข) มุมมอง ความเข้าใจร่วม และความร่วมมือกันยงัเป็นปัญหาในระดับ 
ทอ้งถ่ิน (ค) ปัญหาส าคญัคืองบประมาณและหน่วยงานท่ีรับผดิชอบโดยตรง 

   “จะเห็นไดว้า่มีความชดัเจนทางผูว้า่ฯ เห็นความส าคญักบันโยบายน้ี ตั้งแต่ผูว้า่
คนก่อนจนถึงคนปัจจุบนั สนบัสนุนผลกัดนัเต็มท่ีและเป็นนโยบาย ท่ีเอาเขา้
ไปในระดบัจงัหวดัเพื่อสนบัสนุนงบประมาณ” (สัมภาษณ์ กรวรรณ สังขกร, 7 
มีนาคม 2556) 

   “ถา้เปรียบเทียบกบัต่างประเทศ อยา่งเช่นท่ีเมืองฮมับูร์ก ประเทศเยอรมนี จะมี 
Creative Economy Agency เป็นองค์กรมหาชน ถ้าเปรียบเทียบกบัเมืองไทย 
จะเป็นหน่วยงานภายใตเ้ทศบาล ตอนน้ีเรายงัผลกัดนัให้ตรงน้ีเกิดไม่ได ้เพราะ
ทางเทศบาลย ังมีขนาดเล็ก  อบต .ย ังไม่ ให้ความส าคัญ เร่ืองเศรษฐกิจ 
สร้างสรรคเ์ท่าไร อบจ.จะให้ความส าคญักบัเร่ืองโครงสร้างพื้นฐาน ...ตอนน้ี
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ยงัไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงและยงัไม่มี
งบประมาณประจ า” (สัมภาษณ์ Mr.Martin Venzky-Stalling ,6 มีนาคม 2556) 

  “เราให้ความส าคญักับการท างานแบบ Triple Helix เป็นการท างานร่วมกัน 
ตอ้งมี 3 ฝ่าย คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา โดยมี Vision ไปทาง
เดียวกนั...แต่ทุกวนัน้ีมุมมองยงัไม่เป็น Single Vision เพราะการท างาน แบบ 
Triple Helix ทั้ง 3 ฝ่ายจะตอ้งเดินไปพร้อมกนั แต่ตอนน้ีการขบัเคล่ือน ของ
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ฝ่ายภาครัฐยงัไม่ เท่ากับภาคอ่ืนๆ ถ้าภาครัฐเท่ากันมันจะไปได้ดีกว่าน้ี” 
(สัมภาษณ์ เปรมฤดี กุลสุ, 1 มิถุนายน 2556) 

  “ถา้เป็นในกระดาษ ลายลกัษณ์อกัษร เป็นแผนส่วนนั้นมี แต่ส่ิงท่ียงัขาดคือ 
การปฏิบัติ การท างานร่วมกัน การมีส่วนร่วมระหว่างกัน การจัดสรรงบ 
ประมาณท่ีเพียงพอและเหมาะสมระหวา่งภาครัฐและภาคปฏิบติัของเชียงใหม่ 
เมืองสร้างสรรค”์ (สัมภาษณ อ.ดร.ภกัดีกุล รัตนา, 19 มีนาคม 2556) 

   M.3 การนิยามความหมาย 
  นโยบายการพฒันาเมืองสร้างสรรคข์องประเทศไทย ถูกระบุเป็นคร้ังแรกใน 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ภายใต้
ยุทธศาตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพ และย ัง่ยืน 
ซ่ึงมีความสอดคล้องกับพันธสัญญาการขับเคล่ือนนโยบาย  เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของรัฐบาล ขอ้ 6 ท่ีมุ่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดบั ภูมิภาค
และทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ โดยการต่อยอด ภูมิปัญญา
ไทยและเมืองสร้างสรรค์ ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ส่วน
ใหญ่เห็นไปในทางเดียวกนั กล่าวคือ เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ยงัขาด การ
นิยามความหมายและการตีความท่ีชัดเจน จึงส่งผลให้ใช้ประสิทธิภาพ 
หน่วยงานท่ีอยูไ่ดอ้ยา่งไม่เตม็ศกัยภาพ 

  “เราตอ้งให้ค  าจ  ากดัความขอบเขตของเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ด้วยตนเอง 
ไม่ใช่ให้คนอ่ืนมานิยามค าจ ากดัความ การนิยามความหมายอยูท่ี่เรา ...อาจจะ
เป็น 3 ชุมชนเป็นเชียงใหม่เมืองสร้างสรรคห์รือทั้งเมืองเชียงใหม่” (สัมภาษณ์ 
กุลวดี เจริญศรี, 8 เมษายน 2556) 

  “เราตอ้งน าค าวา่ “เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค”์ มาตีความเป็นวธีิคิดและวธีิคิดน้ี 
มีส่ิงใดประกอบอยู่บา้ง...แลว้จึงน าองค์กรท่ีมีอยู่มาประกอบวา่จะสนบัสนุน 
ในเร่ืองใด บทบาท นโยบาย และมุมมองในอนาคตควรเป็นอย่างไร” 
(สัมภาษณ์ สุวารี วงศก์องแกว้, 17 กรกฏาคม 2556) 
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  M4. การแปลงนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ 
 จงัหวดัเชียงใหม่เร่ิมปรับตวัเตรียมความพร้อมส าหรับพฒันาจงัหวดัไปสู่เมือ’ 
 สร้างสรรค ์ไดมี้การประกาศแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการพฒันาเชียงใหม่  
 เมืองสร้างสรรค์ เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นเมือง 

สร้างสรรค์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัส่วนใหญ่เห็นไปใน ทาง
เดียวกนักล่าวคือ (ก) ในมุมมองของนกัวิชาการและนกัวจิยัสะทอ้นปัญหา การ
แปลงนโยบายสู่ภาคปฏิบติัยงัคงขาดประสิทธิภาพ (ข) ปัญหาจากการ ไม่มี
แผนแม่บทและงบประมาณส่งผลใหก้ารปฏิบติัขาดความชดัเจน 

 “ส่วนภาครัฐเองงบประมาณด้านเมืองสร้างสรรค์น้อยมาก จากท่ีเก็บขอ้มูล 
และเช็คขอ้มูลจากหน่วยงานต่างๆ ปีหน่ึงๆ งบท่ีเก่ียวขอ้งกบั เมืองสร้างสรรค์
จริงๆ ในส่วนจงัหวดัและท้องถ่ินมีสามแสนบาท งบจริงๆ ท่ีมีจ  านวนน้อย
อาจจะเป็นเพราะว่างบไปซ้อนอยู่ในโครงการต่างๆ ของเชียงใหม่อยู่แล้ว 
อยา่งเช่น เทศบาลมีการสร้างพิพิธภณัฑ์ใหม่ๆ เช่น พิพิธภณัฑ์พื้นเมือง ก็เป็น
ส่วนหน่ึงของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ได ้เพราะวา่ถา้ดูกรอบคิดของ Unesco 
ท่ีเป็นขอ้ก าหนดของเขา เขาระบุว่าคุณตอ้งมี Museum, Gallery ท่ีบ่งบอกถึง
ความคิดเชิงภูมิปัญญา และสร้างสรรค ์แต่งบกระจายในการก่อสร้างเป็นส่วน
แทรกอยูใ่นส่วนต่างๆ คือ ไม่ไดบ้อกว่าเป็นงบของเมืองสร้างสรรค์ คือ ไม่มี
งบกลางจริงๆ ซ่ึงเราก็ไม่รู้วา่เขารู้หรือไม่” (สัมภาษณ์ อ.ดร.ภกัดีกุล รัตนา, 19 
มีนาคม 2556) 

 “นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์เร่ิมมาในหลายแผนพฒันฯ แต่พึ่งจะมาชดัเจน 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 และ 11 คนท่ีน าไป
ปฏิบติัไม่เขา้ใจว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์คืออะไร เลยท าให้ การน าไปใช้งาน 
การประยุกต์ใช้หรือการจดักิจกรรมมนัไม่ตอบโจทย ์ท่ีแทจ้ริงอยา่งท่ีควรจะ
เป็น” (สัมภาษณ์ กรวรรณ สังขกร, 7 มีนาคม 2556) 

 “คณะกรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์แต่งตั้งโดยผูว้า่ราชการจงัหวดัฯ แต่
ไม่มีงบประมาณกลางและแผนนโยบายระดบัจงัหวดัส าหรับเมืองสร้าง สรรค ์
...เชียงใหม่ไม่มีแผนแม่บท ถ้ามีแผนแม่บท การท ากิจกรรมทุกอย่าง ภายใต้
แผนแม่บทจะตอ้งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ถา้เรามียุทธศาสตร์ ว่าเราจะเป็น
เมืองสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใด ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจะขอ
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งบประมาณเพื่อมาท ากิจกรรมมันต้องตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ คนท่ีท างาน
เก่ียวกับ เมืองสร้างสรรค์จะต้องตอบโจทย์เชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค ์
เพราะฉะนั้นคิดว่าส่ิงน้ีคือ ตวัหลกัของแผนแม่บทของจงัหวดัเชียงใหม่ คือ
การก าหนดวสิัยทศัน์วา่เมืองจะไปทางไหน แลว้ภายใตท้างท่ีจะไปตอ้งมี แผน
แม่บทเป็นตวัควบคุมให้มนัไป ถา้คุณไม่มีแผนแม่บท คนนั้นอยากท า อยา่งน้ี 
อีกคนจะท าอีกอยา่ง มนัไปคนละเร่ือง” (สัมภาษณ์ เปรมฤดี กุลสุ, 1 มิถุนายน 
2556) 

 M5. นโยบายถูกสร้างจากส่วนกลาง 
 การสร้างนโยบายสาธารณะในบริบทการพฒันาจะตอ้งเนน้การมีส่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วนทั้งในระดบันโยบายและระดบัภาคปฎิบติัซ่ึงยงัคงเป็นเร่ืองใหม่ 
ของภาครัฐไทย  ภาครัฐยงัคงเห็นวา่การสร้างนโยบายสาธารณะเป็นเร่ืองของ 
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ขอ้มูลทางวชิาการขั้นสูง ดงันั้นเม่ือกลไกทางส่วนกลาง 
สะดุดย่อมส่งผลกระทบถึงการรับและน ามาปฏิบติัในระดบัทอ้งถ่ิน ผลจาก 
การศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัได้แสดงความคิด 
เห็น ดงัน้ี 

 “ในยุคความรู้และสร้างสรรค ์นวตักรรมเกิดจาก “ล่างข้ึนบน” ...ในขณะท่ี นกั
นโยบายจากหน่วยงานรัฐ หรือส านกังานองค์กรขนาดใหญ่ ใช้แนวทาง “บน
ลงล่าง” เป็นหลกั” (Rylie Sridhar, 2011) 

 “โครงสร้างการเมืองแบบไทยมีลักษณะรวมศูนย์หรือ Centralization อยู่ท่ี
ส่วนกลางท่ีกรุงเทพทั้งหมด ส่วนทอ้งถ่ินตอ้งรับนโยบาย และแนวคิด ต่างๆ 
จากส่วนกลาง ...กลไกต่างๆ ผูกกับการเมือง ...หน่วยงานของภาครัฐ และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในราชการ ...ต่างคนต่างมีแผนท่ีพอจะรวมกนั ได้
แลว้ แต่ยงัขาดตรงกลาง ความเขา้ใจ การมีส่วนร่วมระหวา่งกนั การขาด ตรงน้ี
ส่วนหน่ึงก็มาจากระบบราชการไทยดว้ย เช่น การประชุมก็เปล่ียนหนา้ กนัมา 
ไม่มีการท างานอย่างต่อเน่ือง อย่างจริงจงั จะมาตามช่วงของนโยบาย กลาง
จากภาครัฐท่ีมาจากกรุงเทพฯ ช่วงไหนรัฐขบัเคล่ือนก็ขยบัเหมือน ไฟไหม้
ฟาง” (สัมภาษณ์ อ.ดร.ภกัดีกุล รัตนา, 19 มีนาคม 2556) 
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 M6. ความชัดเจนของการด าเนินนโยบาย 
 จงัหวดัเชียงใหม่ เร่ิมการพฒันาจงัหวดัให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2553 หน่ึงในแผนยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัคือ การสมคัรเป็นหน่ึงในเครือข่าย เมือง
สร้างสรรคข์ององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ
หรือยูเนสโก ผลจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์  กลุ่มผูใ้ห้ ข้อมูล
ส าคญั มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกนักล่าวคือ (ก) การพฒันา เชียงใหม่
เมืองสร้างสรรค์มีรูปแบบท่ีหลากหลายและขาดความชดัเจน ซ่ึงส่งผลให้ (ข) 
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเมืองสร้างสรรคข์าดความชดัเจน ไปดว้ย 

 “การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่เป็นเมืองสร้างสรรคอ์าจตอ้งเลือกแนวทางให้ชดั 
เจนในการเป็นเมืองสร้างสรรค์ ...จงัหวดัเชียงใหม่มีศกัยภาพสูงท่ีเอ้ืออ านวย 
ต่อการพัฒนาให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ในหลายด้าน มีการขับเคล่ือน เมือง
เชียงใหม่สู่การเป็นเมืองแห่งภาพยนตร์และมลัติมีเดีย เมืองแห่งงานฝีมือ และ
ศิลปะพื้นบ้าน เมืองแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศของภูมิภาค และเมืองแห่ง 
ศูนยก์ลางอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีหลากหลายรูป ...การพยายามผลกัดนั การเป็น
เมืองสร้างสรรค์ท่ีหลากหลายรูปแบบมากเกินไป ท าให้พลงั การขบัเคล่ือน
จงัหวดัเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ไม่เข้มแข็งเท่าท่ีควร” (ธีระพงษ ์
มาลยัทอง, 2553 วารสารเศรษฐกิจสังคม) 

 “ตอนน้ีเราตอ้ง Focus ให้ชัวร์ว่าเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ เราจะสร้างสรรค์ 
ไปด้านไหน ท่ีผ่านมาเขาพยายามเขาพยายาม Debate ระหว่างสร้างสรรค ์
ทางดา้นวฒันธรรมกบัทางดา้นไอที ซ่ึงเรายงัไม่ Position ตวัเองเลยว่าเรา จะ
ไปทางไหนแน่ ...พอท างานก็เหมือนขัดแยง้ไปในตัว ...ถ้ามองตาม  การ
แยกแยะของ Unesco เราน่าจะ Position ตวัเองให้ชัวร์ๆ ก่อน แต่จริงๆ เขาก็
ชัวร์นะว่าจะไปทางด้านวฒันธรรมแต่พอไปก็ไปได้ไม่สุด” (สัมภาษณ์ 
กรวรรณ สังขกร, 7 มีนาคม 2556) 

 “ตอนน้ีเราเลือกแลว้หรือยงัวา่จะเป็นเมืองสร้างสรรค์แบบใด ถา้จะเป็นเมือง 
หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เราก็ผลิตกิจกรรมและผลักดันเร่ืองของ 
หัตถกรรมและศิลปะพื้นบา้นตามเป้าหมายท่ีเราจะเลือก เช่น จดังาน Expo, 
Craft Expo แต่ทุกวนัน้ีบา้นเราจดัแต่งานแฟร์ งานขายของ” (สัมภาษณ์ อ.ดร.
ภกัดีกุล รัตนา, 19 มีนาคม 2556)  
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 “ตอ้งก าหนดก่อนวา่เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ จะสร้างสรรคอ์ะไร และอะไร
คือ  ความสร้างสรรค์  คุณจะบอกว่าจะเอาทั้ ง  Design, Animation, Film, 
Cartoon หมายความว่า สินค้าและบริการสร้างสรรค์ คุณจะเอาหมด ทุกตวั
หรอ คุณท าไดไ้หม อะไรคือจุดเด่น กลบัไปดูประวติัศาสตร์ของเมืองวา่ 
ประวติัศาสตร์ของเมืองเคยเข้มแข็งเร่ืองไหน ดูวฒันธรรมดั้ งเดิมของเรา มี
รากฐานมาจากทรัพยากร ฐานองคค์วามรู้ ความช านาญดา้นไหน แลว้ต่อ ยอด
สร้างสรรคเ์ป็นผลิตภณัฑแ์ละบริการแลว้ใชเ้ทคโนโลยใีหม่เขา้มาแลว้ใช ้
การบริหารจัดการเข้ามา มันจะถึงครบค าว่าระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์”  
(สัมภาษณ์ กุลวดี เจริญศรี, 8 เมษายน 2556) 

 M7. ความต่อเน่ืองของการด าเนินนโยบาย 
 การพัฒนาเชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง 

มหาวิทยาลยัในทอ้งถ่ิน บริษทัและองคก์รของภาคเอกชน การปกครอง ส่วน
ทอ้งถ่ิน องคก์รท่ีส าคญัของภาครัฐ และชุมชน โดยวิสัยทศัน์การพฒันา จะมี
ความสอดคลอ้งกบันโยบายรัฐในการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์น   ประเทศ 
ผลจากการกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญั มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกนั กล่าวคือ 

 “ส านกัศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัมาเรียนคุยกบัทางผูว้า่ราชการจงัหวดั ทางผูว้า่
ราชการจงัหวดัก็รับค า แต่เน่ืองจากเกิดอะไรข้ึนบางอย่าง ท าให้ในขณะน้ี
ทอ้งถ่ินก็ยงัไม่เขา้ใจแนวคิด การพฒันาเชียงใหม่ เมืองสร้างสรรคเ์ลยยงัไม่ไป
ไหน รวมทั้งยงัไม่มีการผสานความเขา้ใจ ในเร่ืองน้ี” (สัมภาษณ์ กุลวดี เจริญ
ศรี, 8 เมษายน 2556) 

 “จากการจดัประชุม 3-4 คร้ังท่ีผา่นมา ...เชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ธุรกิจ ทอ้งถ่ินและชุมชน ท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมดของเมือง สร้างสรรค์
มาร่วมประชุม ส่ิงท่ี เกิดข้ึนและเป็นปัญหาใหญ่ท่ียงัแก้ไม่ได้ และเกิน
ความสามารถของคณะท างานคือ ความต่อเน่ืองทุกคร้ัง การประชุมทุกคนจะ
สลบักนัมา หน่วยงานเดิมผลดักนัมาใหม่ เพราะฉะนั้น หนา้ใหม่มาก็ท าอะไร
ไม่ได ้เพราะอนัเก่าเขาก็ไม่รู้และเร่ิมนบัหน่ึงใหม่ คราวหน้าคนใหม่ก็มาอีกก็
ไม่ ต่อเน่ือง เพราะฉะนั้ นจึงกลายเป็นนับหน่ึง ตลอดเวลา พอนับหน่ึง
ตลอดเวลาเราก็ไม่เดินไปไหนสักทีน้ีคือหน่วยงาน ท่ีเป็น provider ให้เป็น
เมืองเชียงใหม่ได”้ (สัมภาษณ์ อ.ดร.ภกัดีกุล รัตนา, 19 มีนาคม 2556) 
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 “องค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่มีความสนใจท่ีจะขบัเคล่ือนการเสนอ 
ให้จงัหวดัเชียงใหม่เป็นหน่ึงในเครือข่ายเมืองสร้างสรรคข์องยเูนสโก ...เราจะ
ขบัเคล่ือนในปีหนา้โดยเราจะท างานกบัภาคีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและ 
ส่วนต่างๆ ท่ีจะส่งเสริมใหศิ้ลปะ หตัถกรรมแข็งแรงข้ึน สร้างพื้นฐาน ของการ
ท างานให้เป็นระบบและแข็งแรงข้ึน” (สัมภาษณ์ สุวารี วงศ์กองแก้ว , 17 
กรกฏาคม 2556)  

 M8. การบังคับใช้กฏหมายและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 ประสิทธิภาพของการบงัคบัใช้กฏหมายทางด้านลิขสิทธ์ิและการคุม้ครอง 

ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นส่ิงส าคญัในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทั้งใน 
ระดบัปัจเจคและการพฒันาอุตสาหกรรมสร้างสรรคท์ั้งในระดบัประเทศและ 
ในแต่ละพื้นท่ี ประสิทธิภาพของการบงัคบัใชก้ฏหมายของประเทศไทย ยงัมี
ปัญหาจากมุมมองของนกัวชิาการ ดงัน้ี 

 “ถนนคนเดินก็เป็น Space ท่ีส าคญัท่ีเชียงใหม่ท าและประสบความส าเร็จ เป็น
เวทีท่ีคนเข้ามาท ามาหากิน เวทีแสดงความรู้ เวทีแสดงงานศิลปะ มันเคย
สร้างสรรค์อยู่ช่วงเวลาหน่ึง แต่ตอนน้ีไม่สามารถขยบัต่อไปได้อีก เพราะ
สินค้าเร่ิมมีการลอกเลียนแบบ ส่ิงใหม่ๆ ไม่เกิด ถนนคนเดินช่วงเร่ิมตน้ มี
นักศึกษาวิจิตรศิลป์ไปวาดรูป ขายรูป เป็นพื้นท่ีสร้างสรรค์ แต่จากการ 
คุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา มีพื้นท่ีสร้างสรรค ์แต่ขาดการคุม้ครองความคิด 
...เราต้องมีการสร้างนโยบายในเร่ืองการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ท า
มาแล้วได้รับการคุ้มครองเต็มท่ีใครๆ ก็อยากคิด” (สัมภาษณ์ อ.ดร.ภกัดีกุล 
รัตนา, 19 มีนาคม 2556) 

 

4.1.1.2  การวจัิยและพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
(Research and Development of Chiangmai Creative City : R) 

 R.1 การส่งเสริมการวจัิยและพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
 การพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน 

ในพื้นท่ี หน่ึงในภาคส่วนท่ีมีความส าคญัคือ สถาบนัการศึกษาภาครัฐ และ
เอกชนในพื้นท่ี เป็นสถานท่ีรวบรวมบุคคลากรท่ีมีศักยภาพ รวมทั้ งเป็น 
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สถานท่ีส าคญัในผลิตงานการวิจยัและพฒันา ผลจากการสัมภาษณ์  กลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนักล่าวคือ (ก) เชียงใหม่
เมืองสร้างสรรค์ยงัขาดงานวิจยัในเชิงลึก (ข) ปัจจยัด้านปัญหา งบประมาณ
และการสนบัสนุน 

 “...เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์เร่ืองของการวจิยัและพฒันาท่ีผา่นมา เรายงัไม่ได้
มีการท าอย่างเป็นจริงเป็นจงั ท่ีผ่านมาจะเรามีการเก็บขอ้มูล กนัเป็นการเก็บ
ข้อมูลท่ีใช้ในโครงการท่ีเรามี อย่างเช่น โครงการของ กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาท่ีเราท าเป็น City of Craft จะเช่ือมโยงกบั โปรเจคของยูเนสโก ท่ีเป็น 
City of Craft and Folk Art ก็จะมีการเก็บขอ้มูล มีการวิจยัเพื่อเขียน Proposal 
เพื่อน าเสนอ แต่ถ้าการวิจัยในเชิงลึกจริงๆ เรายงัไม่ เคยท าถึงขนาดนั้ น” 
(สัมภาษณ์ อ.ดร.กอ้งภู นิมานนัท,์ 27 กุมภาพนัธ์ 2556) 

 “...ส่ิงท่ียงัขาดอยู่คือ Baseline Study ซ่ึงท าไม่ง่ายและต้องมีงบประมาณ ...
เวลาเราไปเมืองต่างๆ ในต่างประเทศ เขาจะมี Report วา่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์
ของเขาคืออะไร มีอะไรบา้ง อตัราการจา้งงานเท่าไร มีบริษทั ก่ีบริษทัเป็นส่ิงท่ี
เราอยากได ้แต่ตอ้งใชง้บประมาณ” (สัมภาษณ์ Mr.Martin Venzky-Stalling, 6 
มีนาคม 2556) 

 “มีหลายหน่วยงานท่ีเหมือนจะสนับสนุนเร่ืองการวิจยั ...ในส่วนตัวคิดว่า 
งานวจิยัยงัมีจ านวนนอ้ย โดยเฉพาะการวจิยัเร่ืองแนวโนม้การตลาด ของสินคา้
หัตถกรรม บางทีจุดน้ีผู ้ประกอบการยงัต้องลองผิดลองถูก  ด้วยตนเอง” 
(สัมภาษณ์ เปรมฤดี กุลสุ, 1 มิถุนายน 2556) 

 “บุคคคลหรือกลุ่มต่างๆ พยายามท ากิจกรรม ท างานวิจยั แต่การส่งเสริม การ
วิจยัยงัน้อยไป ...งบประมาณไดรั้บการสนับสนุนไม่เต็มท่ี ...ในส่วนตวั ขอ
จากแหล่งทุนงบประมาณแผ่นดินในการท าวิจยั การสนับสนุนก็แยกส่วน 
แลว้แต่วา่จะไปขอท่ีไหน” (สัมภาษณ์ กรวรรณ สังขกร, 7 มีนาคม 2556) 

4.1.1.3  ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมกบัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
(Co-operation and Public Participation : CO)    

 CO1. การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา 
 การพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ในประเด็นความร่วมมือและการมีส่วน 

ร่วมท่ี เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค 
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การศึกษา ถือเป็นประเด็นท่ีมีความส าคัญ ในการขับเคล่ือนการพัฒนา 
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ เน่ืองจากทั้งสามฝ่ายท่ีกล่าวขา้งตน้ถือว่า เป็นผูมี้
ส่วนส าคัญและเป็นผู ้มี ส่วนได้เสียหลักของการพัฒนาเชียงใหม่ เมือง 
สร้างสรรค ์

 ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั จากการสัมภาษณ์ กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคัญแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันกล่าวคือ (ก) ภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งเร่ิมมีความร่วมมือท่ีดี (ข) แต่ในภาครัฐประเด็น กฏระเบียบ ขั้นตอน 
ท าใหก้ารขบัเคล่ือนในประเด็นความร่วมมือยงัดูชา้ กวา่ภาคส่วนอ่ืน  

 “ช่วงหลงัจะเห็นว่าเอกชนเขา้มามีบทบาทในการท ากิจกรรมเชียงใหม่เมือง 
สร้างสรรค์ค่อนขา้งเยอะ ...ท าให้เห็นภาพว่ามีการร่วมมือของทั้งรัฐ เอกชน 
ประชาชนทัว่ไป ก็มาช่วยสนบัสนุน ...เป็นนิมิตรหมายอนัดีท่ีเป็นการร่วมมือ 
กันทั้ งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ท าให้งานเดินได้ในระดับหน่ึง” 
(สัมภาษณ์ กรวรรณ สังขกร, 7 มีนาคม 2556)  

 “เราให้ความส าคญักับการท างานแบบ Triple Helix เป็นการท างานร่วมกัน 
ตอ้งมี 3 ฝ่าย คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา โดยมี Vision ไปทาง
เดียวกนั ...แต่ทุกวนัน้ีมุมมองยงัไม่เป็น Single Vision เพราะการท างาน 3 ฝ่าย
จะตอ้งเดินไปพร้อมกนั แต่ตอนน้ีฝ่ายภาครัฐยงัไม่เท่า ถา้ภาครัฐเท่ากนัมนัจะ
ไปไดดี้กวา่น้ี” (สัมภาษณ์ เปรมฤดี กุลสุ 1 มิถุนายน 2556) 

 “ดา้นนโยบายภาคการศึกษาและภาคเอกชนค่อนขา้งชดัเจน แต่ภาครัฐเองตอ้ง 
แยกแยะออกเป็นหน่วยงาน บางหน่วยงานรับมอบหมายภารกิจโดยตรง ก็อาจ
ให้ความสนใจเขา้ร่วมประชุม” (สัมภาษณ์ สุวารี วงศ์กองแกว้, 17 กรกฏาคม 
2556) 

 “ภาคเอกชนและภาคธุรกิจทุกวนัน้ีเขาปรับตวัแลว้ ขยบัมาก่อนท่ีจะมีโครงการ 
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ดว้ยซ ้ า เช่น บ่อสร้าง บา้นถวาย เพราะเขาเผชิญกบั 
ความเป็นจริงของชีวิต การได้มาซ่ึงเงิน เร่ืองของธุรกิจ เพราะฉะนั้นเขาตอ้ง 
ปรับตัว เขาไม่ รู้หรอกว่าน้ีจะเป็นเมืองสร้างสรรค์หรืออุตสาหกรรม 
สร้างสรรค์หรือเปล่า เขาไม่รู้ทฤษฏี แนวคิด กรอบคิด แต่เขารู้วา่ ส่ิงท่ีตอ้งท า



 

86 
 

คือ ตอ้งปรับตวั ตอ้งเปล่ียนแบบ ตอ้งดึงคนขายคนซ้ือเขา้มา”  (สัมภาษณ์ อ.
ดร.ภกัดีกุล รัตนา, 19 มีนาคม 2556) 

 CO2. การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ชุมชน และการเมืองท้องถิ่น 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) ซ่ึงเป็นจุด 

เร่ิมต้นของนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย ได้เร่ิมมีกรอบ 
ประเด็นความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาประเทศ  เพื่อ
ปรับระบบบริหารจดัการ เปิดโอกาสให้องค์กรพฒันาเอกชน ภาคเอกชน 
ชุมชน และประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม ผลจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 
ในฐานะนกัวชิาการ ไดแ้สดงความคิดเห็นดงัน้ี 

 ...ทุกวนัน้ีชุมชนตอ้งท าดว้ยตนเอง เขาไม่รอภาครัฐแลว้ ถา้รอเขาก็อยูไ่ม่ได ้...
กลุ่มผูน้ าชุมชนมีีการรวมตัวกันเองท่ีจะช่วยกันในเร่ืองการค้าขาย การ
ออกแบบ การส่งออก ชุมชนเป็นหน่วยเล็กท่ีสุดเป็นผูผ้ลิต ถ้าพูดถึงในแง่
หตัถกรรมก็มีหลายแห่งในเชียงใหม่จะกระจายอยูร่อบๆ เมืองเชียงใหม่ ...จาก
การได้พูดคุยกบัสล่าคนหน่ึงท่ีท าเร่ืองเคร่ืองป้ันดินเผา ทุกวนัน้ีชุมชนตอ้ง
พึ่งพิงตวัเองสูงมาก อยา่งกลุ่มของเขามีภาครัฐ เขา้ไปท าการศึกษา ท างานวิจยั 
สุดท้ายก็ เงียบหายไปไม่เกิดเป็นรูปธรรมข้ึนมา หรืองบประมาณเข้าไป
ช่วยเหลือก็มีบ้างแต่ไม่ต่อเน่ือง (สัมภาษณ์ อ.ดร.ภกัดีกุล รัตนา, 19 มีนาคม 
2556) 

 

 CO3. การมีส่วนร่วมระหว่างภาคเอกชนและผู้ประกอบการ 
 ส่ิ งหน่ึงท่ี  ชาร์ลส์  แลนดรีย์ (Charles Landry) พูดถึงส่ิงส าคัญของเมือง 

สร้างสรรค์คือ การมีผูป้ระกอบการสร้างสรรค์ หรือ Creative Cluster จะมี
ส่วนส าคญัมากในการผลกัดนัให้เกิดการท างานร่วมกนั การต่อยอด รวมทั้ง
ประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดอุตสาหกรรมสร้างสรรคภ์ายในเมืองสร้างสรรค ์ผลจากการ
สัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ไดแ้สดงความคิดเห็นในฐานะ นกัวชิาการใน
ประเด็นอุปสรรคของการสร้าง Cluster ของเชียงใหม่ ดงัน้ี 

 สมาคมผูผ้ลิตและส่งออกสินคา้หัตถกรรมภาคเหนือ (Nohmex) เป็นตวัอย่าง
หน่ึงของการรวมกลุ่มผูป้ระกอบการ ...แต่พบว่า Cluster ของเมืองไทยและ



 

87 
 

เชียงใหม่สร้างยากมาก เร่ิมแตก เร่ิมมีปัญหา แบ่งเป็นพรรคพวก เป็นฝ่าย 
Cluster เกิดยากมาก วิทยาลัยส่ือฯ เคยไปท า Cluster หัตถกรรมท่ีววัลาย 
สุดทา้ย Cluster ของเชียงใหม่ขยบัไม่ได ้รวมไดแ้ค่เป็นกลุ่มเล็กๆ  เช่น กลุ่ม
บา้นถวาย กลุ่ม Nohmex กลุ่มบ่อสร้าง เป็นกลุ่ม Cluster ยอ่ย ซ่ึงขยบัเป็นกลุ่ม 
Cluster ใหญ่แบบ Association ล าบาก (สัมภาษณ์ อ.ดร.ภักดีกุล รัตนา, 19 
มีนาคม 2556) 

 CO4. ความร่วมมือกบันานาชาติ 
 การสมคัรเป็นหน่ึงในเครือข่ายเมืองสร้างสรรคข์ององคก์ารศึกษาวิทยาศาสตร์

และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยเูนสโก เมืองท่ีจะเป็นเมืองสร้างสรรค ์
จะตอ้งร่วมเป็นภาคีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในประเภทเดียวกนั ผลจากการ 
สัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกนั 
กล่าวคือ (ก) หน่วยงานภาครัฐเห็นความส าคัญของการท างานร่วมกันกับ 
นานาชาติ  มีการประชุมระดบันานาชาติ มีการแลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการ  
และความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ข) 
แต่ยงัขาดความร่วมมือเฉพาะทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัเมืองสร้างสรรค ์ดงัน้ี “สถาน
ฑูตอเมริกามีการจดั Conference เป็นการประชุมวิชาการ แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นไปท่ี     การพฒันา Software, 
Digital Content และ British Council จากประเทศองักฤษมีโครงการช่วยเหลือ
ใน ด้ าน  Web Site, Animation, E-Commerce เข้ าม า ช่ ว ย เห ลื อ ใน ส าข า
อุตสาหกรรมหัตถกรรม ” (สัมภาษณ์ อ.ดร.ก้องภู นิมานันท์, 27 กุมภาพนัธ์ 
2556) 

 “British Council มีขอ้ตกลงระหวา่งประเทศในการสนบัสนุนเร่ือง Creative ...
เพราะฉะนั้นทาง British Council จะมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม ส่วน
หน่ึงในหมวด Handicraft ...โดยทาง British Council มองว่าอุตสาหกรรม 
ทางดา้น Craft ของเชียงใหม่สามารถเติบโตได ้...โดยเป็นการท างานร่วมกบั 
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์โดยตวัแทนในการท างานร่วมกบั British Council 
คือ CAMT, STEP และ Nohmex โดยเป็นขอ้ตกลงในการพฒันา Website โดย
การใช ้Media ,Digital” (สัมภาษณ์ เปรมฤดี กุลสุ, 1 มิถุนายน 2556) 
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 “...Unesco ระบุว่าการจะเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรคจ์ะตอ้งเป็น Sister City 
กบัเมืองนั้นๆ ท่ีอยูใ่นสาขาเดียวกนั เช่น เชียงใหม่จะเป็นเมืองแห่งหัตถกรรม 
และศิลปะพื้นบา้น จะมีอยู ่5 เมืองท่ีไดรั้บเลือกจาก Unesco ไปแลว้ เราตอ้งไป 
Sister City กบัเขา้ให้ได ้...แต่เรายงัไม่มี เท่าท่ีคุยกบัเทศบาลเคยไปจด กบัเมือง
ต่างๆ เพื่อเป็น Sister City แต่ยงัไม่มีแผนท่ีเป็นความร่วมมือท่ี เฉพาะทาง
จริงๆ” (สัมภาษณ์ อ.ดร.ภกัดีกุล รัตนา, 19 มีนาคม 2556) 

4.1.1.4  การส่ือสารการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์  
 (Communication in The Context of Chiangmai Creative City  
 Development: C) 
 C1. ความไม่ต่อเน่ืองทางด้านการส่ือสาร 
 กระบวนการส่ือสารนโยบายหรือการพฒันา การสร้างความรับรู้  และความ

เขา้ใจอยา่งต่อเน่ืองเป็นส่ิงท่ีส าคญั เน่ืองจากนโยบายหรือการพฒันา ยอ่มมีผล
ต่อบุคคลหรือกลุ่มท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ ผลจากการสัมภาษณ์ กลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญั ไดแ้สดงความคิดเห็นในฐานะผูบ้ริหารหรือเจา้หนา้ท่ี ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์คือ ปัญหาเร่ืองงบประมาณ ดงัน้ี 

 “เรามีงบประมาณจ ากัดในการท าการส่ือสาร เราได้รับการสนับสนุน จาก
บริษัทป้ายโฆษณา ท าป้ายโฆษณาให้ฟรี ข้ึนโฆษณาให้ฟรี ซ่ึงอยู่ได้เพียง 
ช่วงเวลาหน่ึงเท่านั้น เพราะเขาตอ้งท าอยา่งอ่ืนต่อ ปัญหาเร่ืองงบประมาณ มี
ค่อนขา้งมาก” (สัมภาษณ์ อ.ดร.กอ้งภู นิมานนัท,์ 27 กุมภาพนัธ์ 2556) 

 C2. ขาดความเข้าใจของภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง 
 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยงัขาดความเขา้ใจกบัการส่ือสารกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วน 

เสียกับการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ เพื่อน ามาสู่การวางแผน การ
ส่ือสารท่ีตอบสนองแต่ละภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ผลจากการสัมภาษณ์ กลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญั มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกนักล่าวคือ (ก) การส่ือสารการ
พฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ยงัขาดความชดัเจน ซ่ึงส่งผลถึง (ข) ความไม่
เขา้ใจในการพฒันาของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ี แต่อย่างน้อย (ค) มีบาง
กลุ่มความพยายามท ากิจกรรมและการส่ือสาร 
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 “ขาดความรู้และความเข้าใจท่ีแท้จริงเก่ียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เมือง
สร้างสรรค์ รวมทั้งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีส าคญั ...จากการ
ลงไปสัมภาษณ์ในพื้นท่ีเม่ือพดูถึงเมืองสร้างสรรค ์
ประชาชนชาวบ้านจริงๆ ไม่ รู้ว่าเชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์ คืออะไร” 
(สัมภาษณ์ กรวรรณ สังขกร, 7 มีนาคม 2556)  

 “ในมุมมองของผูป้ระกอบการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ยงัขาดความชดัเจน 
ไม่ทราบว่ามีวตัถุประสงค์อย่างไร มีแนวทางการพัฒนาเชียงใหม่ ไปใน
ทิศทางใด ...เชียงใหม่เมืองสร้างสรรคต์อ้งประกาศให้ชดัวา่ ก าลงัท าอะไร เรา
รู้แค่ เพียงว่าเชียงใหม่จะท าอะไรท่ี เรียกว่าสร้างสรรค์ ตอนน้ีย ังดู เป็น
นามธรรม” (สัมภาษณ์ วไิล ไพจิตรกาญจนกุล, 12 กรกฏาคม 2556) 

 “ปัญหาหลกัคือ บางคนไม่เขา้ใจถึงค าว่า เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์คืออะไร 
คิดวา่ถา้มนัเกิดข้ึนแลว้จะไปเปล่ียนแปลงอะไรต่างๆ ท่ีเคยมีอยู ่เปล่ียนแปลง
ศิลปวฒันธรรมท่ีเคยมี เราพยายามส่ือสารออกไปว่า มันไม่ใช่อย่างนั้ น” 
(สัมภาษณ์ อ.ดร.กอ้งภู นิมานนัท,์ 27 กุมภาพนัธ์ 2556) 

 “คนยงัไม่รู้จกัเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ว่าคือไร จะรู้จกัเฉพาะกลุ่มท่ีท างาน 
เก่ียวเน่ือง คนท่ีอยู่นอกเหนือไปยงัไม่ค่อยเข้าใจ Awareness ยงัไม่ชัดพอ 
ส านึกการรับรู้ของคน Awareness ลงไปถึงระดบัผูผ้ลิตจริงๆ น้อยมาก จาก
การลงพื้นท่ีชาวบา้นก็ยงัไม่เขา้ใจ ...ส านึกของคนลงไปถึงระดบั ผูผ้ลิตจริงๆ 
นอ้ยมากจากการลงพื้นท่ี ชาวบา้นยงัไม่เขา้ใจวา่เชียงใหม่เมือง สร้างสรรคคื์อ
อะไร แต่ก็ยงัดีท่ีมีกลุ่ม CMCC ท่ีมีกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง มีการบรรยาย การ
ประชุม ให้เกิดเป็นแนวร่วม น้ีคือส่ิงท่ีส าคญัและน่าสนใจ” (สัมภาษณ์ อ.ดร.
ภกัดีกุล รัตนา, 19 มีนาคม 2556)  

4.1.1.5  การพฒันาและสนับสนุนเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์  
 (Development and Support for Chiangmai Creative City: DS) 
 DS1. การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 ยคุเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ความสามารถ ศกัยภาพ และความคิดสร้างสรรค ์ของ

มนุษยไ์ด้กลายเป็นทรัพยากรส าคญัในยุคปัจจุบนั โดยการวางแผน  และการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางในการพฒันา
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เศรษฐกิจของเมืองสร้างสรรค์ ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ ข้อมูลส าคญั
แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนักล่าวคือ (ก) ศกัยภาพ ของนกัศึกษาท่ี
มีอยู่ภายในพื้นท่ี รวมทั้ง (ข) จดัท าหลกัสูตรท่ีมีความชดัเจน และสอดคลอ้ง
กบัทิศทางการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ และ (ค) ปัญหาการขาดช่วง
ของผูสื้บทอดภูมิปัญญา ดงัน้ี 

 “เรามีเอกชนอยู่ในเครือข่ายของเรา เพราะฉะนั้ น Need ของเอกชน  ก็จะ
กลายเป็นDemand ...มีการพูดคุยว่าเราน่าจะมีการปรับเร่ืองศักยภาพของ 
นักศึกษาของเราให้เพิ่มมากข้ึน เพื่อ Serve ตลาดท่ีจะเกิดข้ึนให้มากข้ึน แต่
ตอนน้ีตลาดยงัไม่ค่อยโต แต่ Supply ของเรามี เราจะตอ้งปรับคุณภาพของ 
Supply เร่ืองของนกัศึกษาท่ีจะออกไปสู่ตลาดให้ตรงกบัความตอ้งการให้มาก 
ยิง่ข้ึน” (สัมภาษณ์ อ.ดร.กอ้งภู นิมานนัท,์ 27 กุมภาพนัธ์ 2556) 

 “ตอ้งจดัท าหลกัสูตร ถา้เราจะ Focus ในเร่ืองของหัตกรรม ...เราตอ้งสร้างคน 
บุคคลากรข้ึนมาเร่ือยๆ ในด้านท่ีเราถนัด ภูมิปัญญาเรามี ความรู้เรามี แต่ใน
ระบบมหาวิทยาลยัในหลายๆ ท่ีแทบไม่ไดส้อน อย่างมหาวิทยาลยั เชียงใหม่ 
คณะวิจิตรศิลป์ก็มีบ้างแต่ไม่ได้สร้างเป็นหลกัสูตรท่ีชัดเจน  มี Certificated 
รองรับเอาไวไ้ปท ามาหากินได ้ของเราก็มีแต่จะท ากนัเอง เปิดบา้นสอน อยา่ง 
โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญา แต่มนัจะไม่ขยาย ไม่มีการรองรับเขา ทรัพยากร
มนุษย์ก็ร่อยหรอ ขาดช่วง ทุกวนัน้ีการศึกษาไทย ไม่ตอบโจทย์การสร้าง
ทรัพยากรมนุษยใ์นทอ้งถ่ินจริงๆ เป็นการตอบโจทย ์อุตสาหกรรมภาคธุรกิจ
เป็นหลัก การสอนทุกวนัน้ีปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้เข้าสู่โรงงาน บริษัท 
มากกว่าท่ีจะตอบรับภูมิปัญญา ความเป็นท้องถ่ิน หรือการสร้างทุนมนุษย์
อยา่งย ัง่ยนืได”้ (สัมภาษณ์ อ.ดร.ภกัดีกุล รัตนา, 19 มีนาคม 2556)  

 “7 มหาวทิยาลยัท่ีอยูใ่นการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์มีก่ีเปอร์เซนต ์ท่ีมี
ส่ วน ร่วม จ ริงกับ ค าว่ า เศ รษ ฐ กิ จส ร้ างส รรค์ ถื อ ว่ าน้ อ ยม าก  อ ย่ า ง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เองก็ มีแค่ไม่ ก่ีหน่วยงานท่ี มุ่ งตรงไปในด้าน น้ี 
มหาวิทยาลัยท่ีป้อน Creative Class ก็จะแบ่งเป็นคณะไม่ชัดเจนโดยตรง 
เหมือนกับมหาวิทยาลัยต่างชาติท่ีจะเป็น Creative University” (สัมภาษณ์ 
กรวรรณ สังขกร, 7 มีนาคม 2556) 
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 “ปัญหาในชุมชนท่ีเกิดข้ึนและเป็นปัญหาใหญ่คือ แรงงาน เพราะภูมิปัญญา 
วฒันธรรมเหล่าน้ีตอ้งมีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่น เพื่อเอาความรู้จากรุ่นพ่อแม่ ให้
ไปสู่รุ่นลูก หลานต่อไปเร่ือยๆ เพราะพื้นฐานของคนในสังคมไทยเรา ไม่ชอบ
การเขียนไม่ชอบการเก็บเป็นสูตร แบบลายลกัษณ์อกัษร ค่อนขา้งมีน้อย แต่
ทา้ยสุดความรู้ท่ีเรียกวา่ Tacit Knowledge คือส่ิงท่ีฝังอยู ่ในตวัมนัชดักวา่คนท่ี
ไปท างานวิจัย เขาก็แค่ไปดู ถ่ายรูป แต่ไม่ เท่ ากับ  คนท่ีท าท่ี เขามี Tacit 
Knowledge ท่ีฝังอยูใ่นตวั สืบทอดกนัมา ซ่ึงมนัตอ้ง เกิดจากการปฏิบติั ปัญหา
ใหญ่คือ การขาดช่วงของคน พ่อครูแม่ครูอายุมากข้ึน ทุกวนั เด็กรุ่นหลงัขาด
หายไป โดยพื้นฐานการท าหตัถกรรมบา้นเรา ไม่ใช่เป็นอาชีพท่ีน่ายกยอ่ง การ
ท่ี เด็กคนหน่ึงอายุ 17-18 จะเป็นช่างป้ัน ช่างแกะสลัก  กับการเรียนใน
มหาวิทยาลยัค่านิยมก็ต่างกนัแลว้” (สัมภาษณ์ อ.ดร.ภกัดีกุล รัตนา, 19 มีนาคม 
2556) 

 DS.2  การสนับสนุนผู้ประกอบการ 
 ผูป้ระกอบการนกัสร้างสรรค ์(Creative entrepreneur) คือ กลุ่มคนท่ีมีบทบาท 

อยา่งมากต่อการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในรูปแบบน้ี เพราะคนกลุ่มน้ี เป็นกลุ่มท่ี
สร้าง หรือน าเอาแนวคิดสร้างสรรค ์ทรัพยสิ์นทางปัญญา  ท่ีมีอยู่มาก่อให้เกิด
เป็นสินคา้และบริการ ท่ีสร้างให้เกิดการจา้งงาน รายได้ และการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็น
ไปในทิศทางเดียวกนั คือ (ก) มีหลายหน่วยงาน ภายในพื้นท่ีพยายามส่งเสริม
ศกัยภาพผูป้ระกอบการ 

 “โครงการ Lanna Collection โดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสต ร์  และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นการอบรมให้ความรู้เร่ืองศิลปวฒันธรรมลา้นนา กบั
ผูป้ระกอบการ น ามาผสมผสานกบัสินคา้และบริการให้สามารถขายได้ ใน
ตลาดโลก” (สัมภาษณ์ ทศพร พนสัอ าพล, 18 กรกฏาคม 2556) 

 “โครงการ Creative Lanna เป็นโครงการท่ีร่วมกบัหอการคา้จงัหวดัเชียงใหม่ 
เป็นการพฒันาผูป้ระกอบการในดา้น Product Development โดยน านกัศึกษา 
ท่ีใกล้จบหรือ Designer มาจบัคู่กบัผูป้ระกอบการ และอีกหน่ึงโครงการคือ 
ศูนยส์ร้างสรรค์งานออกแบบสาขาเชียงใหม่ร่วมกบัฝ้ายแกมไหม เป็นการน า
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นักศึกษาท่ีก าลังจะจบในสาขา Textile มาประกบคู่กับ  ผู้ผลิตในสาขา
เดียวกนั” (สัมภาษณ์ เปรมฤดี กุลสุ, 1 มิถุนายน 2556) 

 DS3. การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน และระบบขนส่งสาธารณะ 
 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะต้องการ 

ตอบสนองต่อการใชง้านตามบทบาทของแต่ละพื้นท่ี รวมทั้งสามารถยกระดบั 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และเป็นส่ิงอ านวยความสะดวกไดอ้ยา่ง แทจ้ริง จึงจ าเป็น
จะต้องใช้องค์ความรู้ ความเข้าใจพื้นท่ีในการวางผังและ  ออกแบบทาง
กายภาพถนนและส่วนประกอบให้มีความถูกตอ้งและมีความ ย ัง่ยืนต่อไปอีก
ดว้ย ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั (ก) ภาครัฐยงัไม่ใหค้วามส าคญักบั กายภาพทางธรรมชาติของ
พื้นท่ีกบัการพฒันา (ข) ภาคเอกชนยงัไม่มี ความร่วมมือกบัภาครัฐเท่าท่ีควร 
(ค) ปัญหาการขนส่งสาธารณเป็นส่ิงท่ี หน่วยงานในพื้นท่ีต้องแก้ไขอย่าง
จริงจงั 

 “ผงัเมืองของเชียงใหม่ก็เป็นปัญหาใหญ่อนัหน่ึงท่ียงัแกไ้ม่ตก ธรรมชาติ ของ
เมืองเชียงใหม่คือ เป็นลกัษณะของเมืองใหม่บนเมืองเก่า พอเราสร้างเมืองใหม่
ซ ้ าทบัเมืองเก่าลงไปเร่ือยๆ พื้นฐาน 
ของเมืองเชียงใหม่ คือเมืองโบราณ ลกัษณะของเมืองเป็นซอกซอยเล็กๆ ยอ่ยๆ 
เตม็ไปหมดจะไม่เป็นบล็อค ถนนก็จะแคบ เพราะฉะนั้นไม่ไดส้ร้าง ข้ึนมาเพื่อ
รองรับความเป็นเมืองใหญ่ คิดถึงพื้นฐานความปลอดภยัถา้ไฟไหมร้ถดบัเพลิง
ก็ไม่สามารถเขา้ได”้ (สัมภาษณ์ อ.ดร.ภกัดีกุล รัตนา, 19 มีนาคม 2556) 

 “ถนนท่าแพซ่ึงเป็นถนนเส้นธุรกิจ มีโครงการวิจยัปรับปรุงหนา้อาคาร วา่ควร
ปรับปรุงอยา่งไร อาคารเก่าควรท าอยา่งไร พื้นท่ีตรงนั้นเป็นของเอกชน เราไม่
สามารถท าอะไรได้เน่ืองจากเขาไม่ร่วมกบัเรา” (สัมภาษณ์ สุดารัตน์ อุทธา
รัตน์, 28 กุมภาพนัธ์ 2556) 

 “หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรมีลักษณะเป็นผู ้จ ัดหา 
(Provider) เหมือนกบัเมืองต่างๆ ทัว่โลก ท่ีมีหน้าท่ีเตรียมส่ิงท่ีควรจะให้ ควร
จะมี ควรจะเป็น ...จากการไปดูงานท่ีเมืองคานาซาวา ประเทศญ่ีปุ่น รัฐมีส่วน
ในการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งต่างๆ ทั้งเมือง ...ส่วนของ
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ผูจ้ ัดหา (Provider) ต้องเป็นหน่วยงานท่ีท างานได้ และมีงบ  ประมาณ คือ
หน่วยงานภาครัฐ แต่บา้นเราพบวา่ผูท่ี้มีหนา้ท่ีจดัหา เขาเตรียมส่ิงท่ีควรจะมีไม่
ครบตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัในเมืองเชียงใหม่ ระบบ ขนส่งเป็นส่ิงส าคญัส าหรับ
เมืองสร้างสรรค์ เพราะคุณจะเขา้ไปถึงพื้นท่ี พื้นถ่ินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
หตัถกรรมหรือซอร์ฟแวร์ การท่ีคนอยากจะ มาร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ 
การไปถึงจุดหมายปลายทางมนัตอ้ง ไปง่ายมาง่าย สะดวก แผนท่ีผงัเมืองตอ้ง
ชดัเจน ...เชียงใหม่ระบบขนส่ง ยงัไม่มี รถแดงก็มีปัญหา แท็กซ่ีก็ไม่สะดวก
ค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง” (สัมภาษณ์ อ.ดร.ภกัดีกุล รัตนา, 19 มีนาคม 2556) 

 DS4. พืน้ทีส่าธารณะ พืน้ทีส่ร้างสรรค์ 
 พื้นท่ีสาธารณะและพื้นท่ีสร้างสรรค ์มีความส าคญัโดยจะเป็นส่วนส าคญั ท่ีท า

ให้เกิด ปฏิสัมพนัธ์ของคนในการพบปะ แลกเปล่ียน พูดคุย มีส่วนช่วย ท าให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Landry Charles, 2000) ผลจากการสัมภาษณ์  กลุ่ม
ผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกนักล่าวคือ  (ก) 
พื้นท่ีสาธารณะและพื้นท่ีสร้างสรรคยงัมีไม่เพียงพอ รวมทั้ง (ข) ยงัคงมีปัญหา 
ในเร่ืองขั้นตอนและกฏะเบียบการขอ้ใชส้ถานท่ี 

 “ถ้าพูดถึงเร่ืองพื้น ท่ีสาธารณะเราก็ขาด พื้ นท่ีสาธารณะในแง่ของ  การ
แสดงออกในเร่ืองต่างๆ ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของ Art, Craft, Music, Literature 
ความเป็นพื้นท่ีสาธารณะและส่ิงท่ีจะมาอยูใ่นหมวดของ การสนบัสนุน ...มนั
เหมือนว่ามีทุกอย่างใน Criteria ของ Unesco ท่ีก าหนด มีอยู่ แต่ยงัขาดความ
ชดัเจนและยงักระจายอยู”่ (สัมภาษณ์ เปรมฤดี กุลสุ, 1 มิถุนายน 2556) 

 “ไม่เพียงพอ ปัจจุบนัมีข้ึนมาเยอะแต่ยงัเป็นพื้นท่ีเล็กๆ ต่างคนต่างท าในมุม 
ของตนเอง ...อยากใหมี้แบบท่ีเป็น Central Stage หรือน าสถานท่ีเก่าเช่น ตลาด 
โกดงั สถานีรถไฟมาท าเป็น Exhibition Space ...อยากให้เปิดกวา้งหรือพื้นท่ี 
บางแห่งสามารถน ามาพัฒนาต่อได้หรืออาจจะสร้างใหม่ โดยไม่ข้ึนกับ 
หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงเกินไปและการบริหารงานจะตอ้งเปิดกวา้งและ 
สามารถท างานกับทุกๆ  กลุ่ม” (สัมภาษณ์  Mr.Martin Venzky-Stalling, 6 
มีนาคม 2556) 
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 “พื้นท่ีของเราท่ีสามารถแสดงงานสร้างสรรคไ์ดมี้เยอะ เชียงใหม่ศกัยภาพมีพอ 
แต่ติดในเร่ืองของกฏระเบียบ ขอ้บงัคบั กวา่จะท าเร่ืองติดต่อขอใชส้ถานท่ี ได้
ใช้เวลานาน แต่ตอ้งเขา้ให้ถูกช่อง ถูกทางและมีขั้นตอนยุ่งยาก” (สัมภาษณ์ 
กรวรรณ สังขกร, 7 มีนาคม 2556) 

4.2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
การวิจยัคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) โดยวิธีวิจยัเชิงส ารวจ  
(Survey Research) ด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นประชาชนในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 400 คน ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมีดงัน้ี 
4.2.1  ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
4.2.2  การรับรู้ ความเขา้ใจและการมีส่วนร่วมกบัโครงการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
4.2.3  ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละการพฒันาเชียงใหม่   
 เมืองสร้างสรรค ์
4.2.4  แนวทางการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
4.2.5  ขอ้เสนอแนะการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์

4.2.1  ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ข้อมูลประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

1.เพศ   
          ชาย 
          หญิง 

 
212 
188 

 
53 
47 

 อายุ 
          ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี 
          21-30 ปี 
          31-40 ปี 
          40 ปีข้ึนไป  

 
15 
234 
115 
36 

 
3.8 

58.5 
28.7 

9 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ข้อมูลประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

 ระดบัการศึกษา 
          ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
          ปริญญาตรี           
          สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
20 
228 
152 

 
5 
57 
38 

 อาชีพ 
          นกัเรียน / นิสิต / นกัศึกษา 
          พนกังานบริษทัเอกชน 
          ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
          รับจา้ง 
          ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ 
          อ่ืนๆ 

 
64 
132 
128 
44 
24 
8 

 
16 
33 
32 
11 
6 
2 

5. รายได้ต่อเดอืน 
          ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 
          10,001 – 20,000 บาท 
          20,001 – 30,000 บาท   
          30,001 บาทข้ึนไป 
          อ่ืนๆ 

 
52 
160 
84 
104 
0 

 
13 
40 
21 
26 
0 

 
จากการส ารวจ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง โดยเพศชายมีจ านวน  
212 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 53 และเพศหญิงมีจ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47 โดย
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะมีอายุอยูใ่นช่วง 21 – 30  ปี โดยมีจ านวนถึง 234 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.5 รองลงมาคือ อายุอยู่ในช่วง 31 – 40  ปี จ  านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.7 อายุอยู่ในช่วง 40 ปี ข้ึนไป จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9 อายุต ่ ากว่า 20 ปี 
จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดบั กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีการศึกษาอยูใ่น
ระดับปริญญาตรี จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมา คือ ระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38 และระดบัต ่ากวา่ ปริญญาตรี จ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 5 ตามล าดบั 
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ในส่วนของอาชีพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คือพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงมีจ านวน
ทั้งส้ิน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมาประกอบธุรกิจส่วนตวั จ านวน 128 คน คิด
เป็นร้อยละ 32 นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16  รับจา้ง จ านวน 44 
คน คิดเป็นร้อยละ 11 ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6 และ
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ เกษียณอายุ แม่บา้น  มีเพียง 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ส าหรับรายไดต่้อเดือน 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 
160 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา คือ 30,001 บาทข้ึนไป จ านวน 104 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 
10,000 บาท จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13 ดงัท่ีไดแ้สดงรายละเอียดใน ตารางท่ี 4.1 

 4.2.2  ข้อมูลเกีย่วกบัการรับรู้ข่าวสารเกีย่วกบันโยบายเศรษฐกจิสร้างสรรค์และการพฒันา 
  เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
  4.2.2.1  ด้านการรับรู้ข่าวสารนโยบายเศรษฐกจิสร้างสรรค์และการพฒันา 
   เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
 

ตารางท่ี 4.2 แสดงค่าเฉล่ียการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบันโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
และเชียงใหม่เมืองสร้างสรรคจ์ากส่ือ 

 

ภาพรวม ค่าเฉลีย่ 
() 

ส่วนเบี่ยงเบน 
(S.D.) 

 

ระดบัความ
คดิเห็น 

อนัดบั 

1. ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบันโยบาย 
เศรษฐกิจสร้างสรรคข์อลประเทศจากส่ือ 
ต่างๆอยา่งต่อเน่ือง 

2.14 0.85 นอ้ย 2 

2. ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการ 
พฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรคจ์ากส่ือ ต่างๆ
อยา่งต่อเน่ือง 

2.24 0.93 นอ้ย 1 

รวม 2.19 0.89 นอ้ย  
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จากตารางท่ี 4.2 ภาพรวม ผลการศึกษา พบว่าการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับนโยบาย  
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ โดยรวมของกลุ่ม 
ตวัอย่างอยู่ในระดบัน้อย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.19 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดบั
ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง สามารถเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย 
ไดด้งัน้ีคือ 
(1)  ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบันโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคจ์ากส่ือต่างๆ อยา่ง 

ต่อเน่ือง อยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.14) (ค่า S.D. 0.85) 
(2) ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์จากส่ือต่างๆ 

อย่างต่อเน่ืองอยูใ่นระดบัน้อย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.24) (ค่า S.D. 0.93) ดงัท่ีไดแ้สดง 
รายละเอียดไวใ้น ตารางท่ี 4.2 

 
  4.2.2.2  ด้านความเข้าใจเกีย่วกบันโยบายเศรษฐกจิสร้างสรรค์และการพฒันา 
    เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 

ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าเฉล่ียจ าแนกตามความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
และการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์

 

ภาพรวม ค่าเฉลีย่ 
() 

ส่วนเบี่ยง 
เบน (S.D.) 

ระดบัความ
คดิเห็น 

อนัดบั 

3. ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบาย 
เศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศ 

2.29 .740 นอ้ย 7 

4. ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบาย การ
พฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์

2.23 .761 นอ้ย 8 

5. ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัประโยชน ์
ของนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคท่ี์มีต่อประเทศ 

2.40 .776 นอ้ย 6 

6. ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัประโยชน ์
ของการพฒันาเชียงใหม่ใหเ้ป็นเมืองสร้างสรรค ์

2.45 .806 นอ้ย 5 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียจ าแนกตามความเข้าใจเกีย่วกบันโยบายเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
และการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 

 

ภาพรวม ค่าเฉลีย่ 
() 

ส่วนเบี่ยง 
เบน (S.D.) 

ระดบัความ
คดิเห็น 

อนัดบั 

7. ท่านคิดวา่การพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
จะมีส่วนช่วยผลกัดนัใหเ้มืองเชียงใหม่เกิดการ 
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดี 

3.30 .795 ปานกลาง 2 

8. ท่านตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันา 
เชียงใหม่ใหเ้ป็นเมืองสร้างสรรค ์

3.17 .874 ปานกลาง 3 

9. ท่านคิดวา่การพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
เหมาะสมกบับริบททางดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม 
ประเพณี และวถีิชีวติของเมืองเชียงใหม่เพียงใด 

3.15 .854 ปานกลาง 4 

10. ท่านคิดวา่การพฒันาเชียงใหม่ใหเ้ป็นเมืองแห่ง 
หตัถกรรมและศิลปะพ้ืนบา้น (City of Crafts & 
Folk Arts) มีความเหมาะสมกบัเมืองเชียงใหม่ 
เพียงใด 

3.67 .918 มาก 1 

 รวม 2.83 0.815 ปานกลาง  

  
ผลการศึกษา พบวา่ ความคิดเห็นต่อความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
และการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรคข์องกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัปานกลางโดยมี  
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.83 (ค่า S.D. 0.815) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ค าถาม พบวา่ระดบั ความ
คิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งสามารถเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี คือ 
(1)  ท่านคิดว่าการพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน   
(City of Crafts & Folk Arts) มีความเหมาะสมกับเมืองเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67) (ค่า S.D. 0.918)  
(2) ท่านคิดว่าการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์จะมีส่วนช่วยผลักดันให้เมือง 
เชียงใหม่เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30) 
(ค่า S.D. 0.795)  
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(3) ท่านตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาเชียงใหม่ใหเ้ป็นเมืองสร้างสรรค ์อยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17) (ค่า S.D. 0.874)  
(4) ท่านคิดว่าการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์เหมาะสมกับบริบททางด้าน 
เศรษฐกิจ วฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของเมืองเชียงใหม่ อยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.15) (ค่า S.D. 0.854)  
(5) มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบันโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศไทย อยูใ่น
ระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.71) (ค่า S.D. 0.740)  
(6) มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับประโยชน์ของการพฒันาเชียงใหม่ให้เป็น เมือง
สร้างสรรค ์อยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.45) (ค่า S.D. 0.806)  
(7) มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัประโยชน์ของนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท่ีมีต่อ
ประเทศไทย อยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.40) (ค่า S.D. 0.776) 
(8) มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์อยูใ่นระดบันอ้ย 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.23) (ค่า S.D. 0.761) 
 

  4.2.2.3 ด้านการมีส่วนร่วมกับการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
 

ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมกบัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
 

ภาพรวม ค่าเฉลีย่ 
() 

ส่วนเบี่ยง 
เบน 

(S.D.) 

ระดบัความ
คดิเห็น 

อนัดบั 

11. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเปิดโอกาสใหชุ้มชน 
ประชาชน มีส่วนร่วมในการร่วมคิด วางแผน ตดัสินใจ 
เก่ียวกบัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรคเ์พียงใด 

2.33 .918 นอ้ย 4 

12. ท่านมีส่วนร่วมรับฟัง ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัเศรษฐกิจ 
สร้างสรรค ์และเมืองสร้างสรรค ์เม่ือท่านมีโอกาส 

2.14 .929 นอ้ย 5 

13. ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ศิลปวฒันธรรม เช่น การชมแสดง ชมพิพิธภณัฑ ์ฯลฯ 

2.56 .943 นอ้ย 3 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมกบัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
 

ภาพรวม ค่าเฉลีย่ 
() 

ส่วนเบี่ยง 
เบน 

(S.D.) 

ระดบัความ
คดิเห็น 

อนัดบั 

14. ท่านคิดวา่กิจกรรมและการมีส่วนร่วมของการ 
พฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรคมี์ความเหมาะสมกบั 
เมืองเชียงใหม่เพียงใด 

2.88 .932 ปานกลาง 1 

15. ท่านมีส่วนร่วมในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑห์รือ 
บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะ วฒันธรรม หตัถกรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินและความคิดสร้างสรรค ์

2.69 .914 ปานกลาง 2 

รวม 2.52 0.927 นอ้ย  

 
ผลการศึกษา พบว่าความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาเชียงใหม่ เมือง
สร้างสรรค์ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.52 (ค่า S.D. 
0.927) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม พบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
สามารถเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยไดด้งัน้ีคือ 
(1) ท่านคิดวา่กิจกรรมการและการมีส่วนร่วมของการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
มีความเหมาะสมกบัเมืองเชียงใหม่เพียงใด อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.88) 
(ค่า S.D. 0.932) 
(2) ท่านมีส่วนร่วมในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ี เก่ียวข้องกับศิลปะ 
วฒันธรรม หัตถกรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดบั ปาน
กลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.69) (ค่า S.D. 0.914) 
(3) ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัศิลปวฒันธรรม เช่น การชมแสดง ชม
พิพิธภณัฑ ์ฯลฯ อยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.56) (ค่า S.D. 0.943) 
(4) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเปิดโอกาสให้ชุมชน ประชาชน มีส่วนร่วมในการร่วมคิด 
วางแผน ตดัสินใจ เก่ียวกบัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์เพียงใด อยู่ในระดบั
นอ้ย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.33) (ค่า S.D. 0.918) 
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(5) ท่านมีส่วนร่วมรับฟัง ร่วมกิจกรรม เก่ียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ  เมือง
สร้างสรรค ์เม่ือท่านมีโอกาส อยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.14) (ค่า S.D. 0.929) 

 
 4.2.3  ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของนโยบายเศรษฐกจิสร้างสรรค์และการพฒันาเชียงใหม่   
  เมืองสร้างสรรค์  

  4.2.3.1 ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของนโยบายเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามส่ือท่ีไดรั้บขอ้มูล 
 

ส่ือทีไ่ด้รับข้อมูลเกีย่วกบันโยบายเศรษฐกจิ 
สร้างสรรค์ 

จ านวน ร้อยละ อนัดบั 

1. โทรทศัน ์ 2088 11.37 5 

2. วทิย ุ 1924 10.47 7 

3. หนงัสือพิมพ ์ 2100 11.43 4 

4. นิตยสาร 2308 12.56 3 

5. ส่ิงพิมพ ์(แผน่พบั โบรชวัร์ โปสเตอร์ วารสาร) 2392 13.02 2 

6. ป้ายโฆษณากลางแจง้ 2052 11.17 6 

7. อินเตอร์เน็ต 2460 13.39 1 

8. การประชุม การสมัมนา การฝึกอบรม 1528 8.32 8 

9. บุคคลบอกปากต่อปาก 1520 8.27 9 

 
  ผลการศึกษา พบวา่ ส่ือท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายเศรษฐกิจ  
  สร้างสรรคส์ามารถเรียงล าดบัจากค่าร้อยละมากไปนอ้ยไดด้งัน้ีคือ 
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 (1) อินเทอร์เน็ต (ค่าร้อยละเท่ากบั 13.39)  
 (2) ส่ิงพิมพ ์(แผน่พบั โบรชวัร์ โปสเตอร์ วารสาร) (ค่าร้อยละเท่ากบั 13.02) 
 (3) นิตยสาร (ค่าร้อยละเท่ากบั 12.56) 
 (4) หนงัสือพิมพ ์(ค่าร้อยละเท่ากบั 11.43) 
 (5) โทรทศัน์ (ค่าร้อยละเท่ากบั 11.37) 
 (6) ป้ายโฆษณากลางแจง้ (ค่าร้อยละเท่ากบั 11.17) 
 (7) วทิย ุ(ค่าร้อยละเท่ากบั 10.47) 
 (8) การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม (ค่าร้อยละเท่ากบั 8.32)  
 (9) บุคคลบอกปากต่อปาก (ค่าร้อยละเท่ากบั 8.27) 
 
  4.2.3.2  ช่องทางการรับรู้ข่าวสารการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์  

ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามส่ือท่ีไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาเชียงใหม่ 
 เมืองสร้างสรรค ์

 

ส่ือทีไ่ด้รับข้อมูลเกีย่วกบั 
การพฒันาเชียงใหม่ เมอืงสร้างสรรค์ 

จ านวน ร้อยละ อนัดบั 

1. โทรทศัน ์ 1380 7.51 9 

2. วทิย ุ 1636 8.91 8 

3. หนงัสือพิมพ ์ 1908 10.39 5 

4. นิตยสาร 2472 13.46 3 

5. ส่ิงพิมพ ์(แผน่พบั โบรชวัร์ โปสเตอร์ วารสาร) 2544 13.85 2 

6. ป้ายโฆษณากลางแจง้ 2400 13.07 4 

7. อินเตอร์เน็ต 2672 14.55 1 

8. การประชุม การสมัมนา การฝึกอบรม 1648 8.97 7 

9. บุคคลบอกปากต่อปาก 1708 9.3 6 



 

103 
 

ผลการศึกษาพบว่าส่ือท่ีกลุ่มตวัอย่างได้รับข้อมูลเก่ียวกับการพฒันาเชียงใหม่  
เมืองสร้างสรรคส์ามารถเรียงล าดบัจากค่าร้อยละมากไปนอ้ยไดด้งัน้ีคือ 

 (1) อินเทอร์เน็ต (ค่าร้อยละเท่ากบั 14.55)  
 (2) ส่ิงพิมพ ์(แผน่พบั โบรชวัร์ โปสเตอร์ วารสาร) (ค่าร้อยละเท่ากบั 13.85) 
 (3) นิตยสาร (ค่าร้อยละเท่ากบั 9.7) 
 (4) ป้ายโฆษณากลางแจง้ (ค่าร้อยละเท่ากบั 13.07)  
 (5) หนงัสือพิมพ ์(ค่าร้อยละเท่ากบั 10.39) 
 (6) บุคคลบอกปากต่อปาก (ค่าร้อยละเท่ากบั 9.30) 
 (7) การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม (ค่าร้อยละเท่ากบั 8.97) 
 (8) วทิย ุ(ค่าร้อยละเท่ากบั 8.91)  
 (9) โทรทศัน์ (ค่าร้อยละเท่ากบั 7.51)  

 4.2.4  แนวทางการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 

ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉล่ียแนวทางการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
 

ภาพรวม 
ค่าเฉลีย่ 

() 
ส่วนเบี่ยง 
เบน (S.D.) 

ระดบัความ
คดิเห็น 

อนัดบั 

1. ควรสนบัสนุนกิจกรรมสร้างสรรคแ์ละกิจกรรม 
ทางศิลปวฒันธรรมเพ่ือเป็นแหล่งใหเ้กิด ความคิด
สร้างสรรคแ์ละแรงบนัดาลใจ 

3.79 0.733 มาก 8 

2. ควรสนบัสนุนพ้ืนท่ีสร้างสรรค ์พ้ืนท่ีสาธารณะ 
เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีในการสร้างกิจกรรม เพ่ือก่อใหเ้กิด
ปฏิสมัพนัธ์ พบปะ พดูคุย แลกเปล่ียนความคิดใน
ดา้นต่างๆ 

3.93 0.778 มาก 7 

3. ควรสร้างพิพิธภณัฑด์า้นวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยศิีลปวฒันธรรมในเชียงใหม่ท่ีมี 
มาตรฐานการจดัการตามมาตรฐานสากลเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค ์

3.94 0.781 มาก 6 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียแนวทางการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
 

ภาพรวม 
ค่าเฉลีย่ 

() 
ส่วนเบี่ยง 
เบน (S.D.) 

ระดบัความ
คดิเห็น 

อนัดบั 

4. ควรสร้างหอ้งสมุดท่ีมีมาตราฐาน เพ่ือเป็นแหล่ง 
เรียนรู้และก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์

4.12 0.708 มาก 4 

5. ควรสนบัสนุนงานวจิยั ท่ีเก่ียวขอ้งในดา้น 
สาธารณะ เศรษฐกิจ การศึกษาวจิยัขั้นสูง และดา้น
การศึกษาเพ่ือเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญั ในการ
พฒันาเชียงใหม่ต่อไป 

4.09 0.812 มาก 5 

6. ควรสนบัสนุนการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เพื่อ
เป็นส่วนส าคญัในการพฒันาเชียงใหม่ต่อไป 

4.41 0.747 มากท่ีสุด 1 

 7. ควรพฒันาระบบการบริการ การขนส่ง และ
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

4.29 0.757 มากท่ีสุด 3 

8. ควรพฒันาระบบการส่ือสารและระบบบริการ 
อินเทอร์เน็ตสาธารณะเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และ 
ก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์ 

4.33 0.734 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.11 0.755 มาก  

 
ผลการศึกษา พบวา่ ความคิดเห็นต่อแนวทางการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.11 (ค่า S.D. 0.755)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อค าถาม พบว่าระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง สามารถ
เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยไดด้งัน้ีคือ 
(1) ควรสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนา 
เชียงใหม่ต่อไป เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41) (ค่า S.D. 0.747) 
(2) ควรพฒันาระบบการส่ือสารและระบบบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33) (ค่า S.D. 0.734) 
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(3) ควรพฒันาระบบการบริการ การขนส่ง และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29) (ค่า S.D. 0.757) 
(4) ควรสร้างห้องสมุดท่ีมีมาตราฐาน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และก่อให้เกิดความคิด 
สร้างสรรค ์อยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12) (ค่า S.D. 0.708) 
(5) ควรสนบัสนุนงานวจิยั ท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นสาธารณะ เศรษฐกิจ การศึกษาวจิยัขั้นสูง 
และด้านการศึกษา เพื่อเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัในการพฒันาเชียงใหม่ต่อไป อยู่ใน
ระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09) (ค่า S.D. 0.812) 
(6) ควรสร้างพิพิธภณัฑ์ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปวฒันธรรมในเชียงใหม่ ท่ีมี
มาตรฐานการจดัการตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และความคิด สร้างสรรค ์
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94) (ค่า S.D. 0.781) 
(7) ควรสนบัสนุนพื้นท่ีสร้างสรรค ์พื้นท่ีสาธารณะ เพื่อเป็นพื้นท่ีในการสร้างกิจกรรม 
เพื่อก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ พบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนความคิดในดา้นต่างๆ อยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93) (ค่า S.D. 0.778) 
(8) ควรสนบัสนุนกิจกรรมสร้างสรรคแ์ละกิจกรรมทางศิลปวฒันธรรม เพื่อเป็นแหล่ง
ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และแรงบนัดาลใจ อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79) 
(ค่า S.D. 0.733)    

 4.2.5  ข้อเสนอแนะการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
นอกจากรูปแบบการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะ  
พื้นบ้าน (City of Crafts & Folk Arts) รูปแบบเมืองสร้างสรรค์ใดบ้างที่เหมาะสมกับ 
การพฒันาเมืองเชียงใหม่ 
พบวา่ ผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งสามารถเรียงล าดบัจาก 
ค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยไดด้งัน้ีคือ ความคิดเห็นต่อ   
(1) เมืองแห่งส่ือศิลปะ (ค่าร้อยละเท่ากบั 42.3)  
(2) เมืองแห่งอาหาร (ค่าร้อยละเท่ากบั 26.9)  
(3) เมืองแห่งการออกแบบและเมืองแห่งดนตรี (ค่าร้อยละเท่ากบั 15.4) 
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บทที ่5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ืองการวเิคราะห์นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศ : กรณีศึกษาการประยกุตใ์ชก้บั 
การพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ มีวตัถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การขบัเคล่ือน 
นโยบายการพฒันาในบริบทแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศ 2) เพื่อศึกษาสถานการณ์ การ
ขบัเคล่ือนการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 3) เพื่อสังเคราะห์แนวทางการประยุกต์ใช้ นโยบาย
การพัฒนาในบริบทแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศกับการพัฒนาเชียงใหม่เมือง 
สร้างสรรค์ โดยมีกรอบแนวคิดหลกัในการศึกษา คือ แนวคิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์  ในการ
พฒันา แนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แนวคิดชนชั้น สร้างสรรค ์
แนวคิดเมืองสร้างสรรค ์

การวจิยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบการวิจยัเชิงคุณภาพ การวเิคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์เจาะลึก จากผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสีย 3 กลุ่มคือ ผู ้บ ริหารหรือเจ้าหน้าท่ีด้านนโยบาย นักวิชาการหรือนักวิจัย 
ผูป้ระกอบการ จ านวน 10 คน และใช้ระเบียบวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงส ารวจด้วย  
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
 5.1.1  ผลการวจัิยเชิงคุณภาพ 

ผลการวิจยัเชิงคุณภาพสังเคราะห์ได้โครงสร้างประเด็นการขบัเคล่ือนนโยบาย   การ
พฒันาในบริบทแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศ มี 3 ประเด็นคือ  
(1)  การจดัการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มี 5 หัวข้อย่อยคือ (ก) ความเช่ือมโยง 
ระหวา่ง กระทรวง กรม กอง (ข) ความต่อเน่ืองของนโยบาย (ค) การนิยามความหมาย 
(ง) ขาดความเขา้ใจในการแปลงนโยบายสู่ภาคปฏิบติั (จ) การบงัคบัใช้กฏหมายและ 
การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา  
(2) การวิจยัและพฒันา มี 2 หวัขอ้ยอ่ยคือ (ก) การวิจยัและพฒันาภาพรวม (ข) การวิจยั 
และพฒันานโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 
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(3) ปัจจยัสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์มี 4 หัวขอ้ยอ่ยคือ (ก) การผลกัดนั 
มาตรการทางภาษี (ข) การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(ค) การสนบัสนุนผูป้ระกอบการ (ง) 
การจดทะเบียนสิทธิบตัร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 5.1 โครงสร้างประเด็นการขบัเคล่ือนนโยบายการพฒันาในบริบท 

แนวคิดเศรษฐกิจ สร้างสรรคข์องประเทศ 
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 ผลการวจิยัเชิงคุณภาพสังเคราะห์ได ้โครงสร้างประเด็นการประยกุตใ์ชแ้นวคิด 
  เศรษฐกิจสร้างสรรคก์บัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์มี 5 ประเด็นคือ  
 (1)  ระบบการจัดการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ มี 8 หวัขอ้ยอ่ยคือ  
  (ก) ความเช่ือมโยงของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ิน  
  (ข) กลไกการเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐภายในทอ้งถ่ิน  
  (ค) การนิยามความหมาย  
  (ง) การแปลงนโยบายสู่ภาคปฏิบติั  
  (จ) นโยบายถูกสร้างจากส่วนกลาง  
  (ฉ) ความชดัเจนในการด าเนินนโยบาย  
  (ช) ความต่อเน่ืองของนโยบาย  
  (ซ) การบงัคบัใชก้ฎหมายและการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา   
 (2)  การวจัิยและพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์์ มี 1 หวัขอ้ยอ่ยคือ  
  (ก) การส่งเสริมการวจิยัและพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์ 
 (3)  ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมกบัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์์  
  มี 2 หวัขอ้ยอ่ยคือ  
  (ก) การมีส่วนร่วมระหวา่งภาครัฐกบัภาคเอกชน  
  (ข) ความร่วมมือกบันานาชาติ  
 (4)  การส่ือสารการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์์ มี  1 หวัขอ้ยอ่ยคือ  
  (ก) ความไม่ต่อเน่ืองทางดา้นการส่ือสาร  
 (5)  การพฒันาและสนับสนุนเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์์ มี 4 หวัขอ้ยอ่ยคือ  
  (ก) การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 
  (ข) การสนบัสนุนผูป้ระกอบการ  
  (ค) การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  
  (ง) พื้นท่ีสาธารณะ พื้นท่ีสร้างสรรค ์
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ภาพท่ี 5.2 โครงสร้างประเด็นการประยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคก์บัการพฒันา 
 เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
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 5.1.2  ผลการวจัิยเชิงปริมาณ 
ผลการวิจยัเชิงปริมาณ สังเคราะห์ได้ค่าตวัเลขความคิดเห็นในด้านต่างๆ  ของกลุ่ม
ตวัอยา่งเก่ียวกบัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์ดงัน้ี 
(ก) ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53 โดยมีอายุอยูใ่นช่วง 21 – 30 
ปี คิดเป็นร้อยละ 58.5 การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.0 
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 33.0 และมีรายได้ ต่อ
เดือนอยูร่ะหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.0   

(ข) การรับรู้ ความเข้าใจ และความต้องการในการมีส่วนร่วมกบันโยบายเศรษฐกจิ 
สร้างสรรค์และการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับนโยบาย 
เศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์โดยรวมอยูใ่นระดบั 
น้อย (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.19) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดบัความคิดเห็น 
ของประชาชนสามารถเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยไดด้งัน้ีคือ ดา้นการรับรู้ 
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์จากส่ือต่างๆ อย่าง 
ต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.24) ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนโยบาย 
เศรษฐกิจสร้างสรรคจ์ากส่ือต่างๆอยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.14) ตามล าดบั 

(ค) ส่ือทีไ่ด้รับข้อมูลเกีย่วกบันโยบายเศรษฐกจิสร้างสรรค์และการพฒันาเชียงใหม่ 
เมืองสร้างสรรค์ ส่ือทีไ่ด้รับข้อมูลเกีย่วกบันโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประ 
เทศ คือ อินเทอร์เน็ต  คิดเป็นร้อยละ 13.39 รองลงมา คือ ส่ิงพิมพ ์(แผ่นพบั โบร
ชัวร์ โปสเตอร์ วารสาร) คิดเป็นร้อยละ 13.02 นิตยสาร คิดเป็นร้อยละ 12.56 
หนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 11.43 โทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 11.37 ป้ายโฆษณา
กลางแจง้ คิดเป็นร้อยละ 11.17 วิทยุ คิดเป็นร้อยละ 10.47 การประชุม การสัมมนา 
การฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 8.32 บุคคลบอกปากต่อปาก คิดเป็นร้อยละ 8.27 
ตามล าดบั 

ส่ือทีไ่ด้รับข้อมูลเกีย่วกบัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์คือ 
ส่ิงพิมพ ์(แผน่พบั โบรชวัร์ โปสเตอร์ วารสาร) คิดเป็นร้อยละ 14.55 รองลงมา คือ 
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อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 13.85 นิตยสาร คิดเป็นร้อยละ 9.7 ป้ายโฆษณา 
กลางแจง้ คิดเป็นร้อยละ 13.07 หนงัสือพิมพ ์คิดเป็นร้อยละ 10.39 บุคคลบอก ปาก
ต่อปาก คิดเป็นร้อยละ 9.30 การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 
8.97 วทิย ุคิดเป็นร้อยละ 8.91 โทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 7.51 ตามล าดบั 

(ง) แนวทางการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อแนวทางการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้าง 
สรรคข์องกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11) เม่ือพิจารณา เป็นราย
ขอ้ค าถาม พบวา่ ระดบัความคิดของประชาชน 5 ล าดบัแรกสามารถเรียง ล าดบัจาก
ค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี คือ  
(1) ควรพฒันาระบบการส่ือสาร และบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ เพื่อเป็นแหล่ง 
เรียนรู้และก่อใหเ้กิด ความคิดสร้างสรรค ์(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41)  
(2) ควรพัฒนาระบบการบริการ การขนส่ง และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33)  
(3) ควรสนับสนุนการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เพื่อเป็นส่วนส าคญัในการพฒันา 
เชียงใหม่ต่อไป (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29)  
(4) ควรสร้างห้องสมุดท่ีมีมาตราฐาน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และก่อให้เกิด ความคิด
สร้างสรรค ์(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12)  
(5) ควรสนบัสนุนงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นสาธารณะ เศรษฐกิจ การศึกษา วิจยั
ขั้นสูง และด้านการศึกษา เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลท่ีส าคญัในการพฒันาเชียงใหม่ 
ต่อไปในอนาคต (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09) 

 (จ)  ข้อเสนอแนะการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อรูปแบบเมืองสร้างสรรคอ่ื์นท่ีนอกจากการ   
พฒันาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งหตัถกรรมและศิลปะพื้นบา้น (City of Crafts 
& Folk Arts) คือ เมืองแห่งส่ือศิลปะ คิดเป็นร้อยละ 22 รองลงมาคือ เมืองแห่ง 
อาหาร คิดเป็นร้อยละ 14 เมืองแห่งการออกแบบและเมืองแห่งดนตรี คิดเป็น ร้อย
ละ 8 ตามล าดบั 

 
 
 
 



 

112 
 

 5.1.3 ผลการสังเคราะห์ได้แนวทางการประยุกต์ใช้นโยบายเศรษฐกจิสร้างสรรค์ของ 
  ประเทศกบัการประยุกต์ใช้พัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 

ผลจากการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ น ามาบรูณาการและสังเคราะห์ได้  แนว
ทางการจดัการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศกบัการประยุกต์ใช้พฒันา
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์5 ดา้นดงัน้ี 
(1)  ระบบการจัดการ มี 4 หวัขอ้ยอ่ยคือ  
 (ก) กลไกหน่วยงานท่ีเป็นเอกภาพ  
 (ข) การนิยามความหมายท่ีชดัเจน  
 (ค) นโยบายส่วนกลางและทอ้งถ่ิน  
 (ง) นโยบายและปฏิบติัการ 
(2) การวจัิยและพฒันา พบวา่ มี 2 หวัขอ้ยอ่ยคือ  
 (ก) การวจิยัและพฒันาทางวทิยาศาสตร์และนวตักรรม  
 (ข) การวจิยัเศรษฐกิจสร้างสรรค ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์และเมืองสร้างสรรค ์ 
(3)  ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม มี 2 หวัขอ้ยอ่ยคือ  
 (ก) ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ เอกชน สถาบนัการศึกษา และภาคประชาชน 
  (ข) ความร่วมมือของเครือข่ายสร้างสรรคภ์ายในเมืองและนานาชาติ  
(4)  การพฒันาทีย่ัง่ยนื พบวา่ มี 2 หวัขอ้ยอ่ยคือ  

   (ก) สมดุลระหวา่งการพฒันาทุนมนุษย ์ทุนสังคม ทุนวฒันธรรม 
    ทุนโครงสร้างและสถาบนั  
   (ข) สมดุลระหวา่งการพฒันาและการอนุรักษ ์ภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค ์ 
    เทคโนโลยแีละนวตักรรม  

(5)  การส่ือสารนโยบายเศรษฐกจิสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์์ มี 2 หวัขอ้ยอ่ยคือ  
 (ก) การส่ือนโยบายท่ีครอบคลุม เหมาะสม และใชส่ื้อท่ีหลากหลาย  
 (ข) การส่ือสารนโยบายท่ีตรงกบักลุ่มเป้าหมายสร้างความเขา้ใจและส่ือสาร  อยา่ง

ต่อเน่ือง 
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ภาพท่ี 5.3 แนวทางการจดัการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศกบัการประยกุตใ์ช ้
พฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์

5.2  การอภิปรายผลการศึกษา 
 การอภิปรายผลการศึกษา จะอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัทั้ง 3 ขอ้ ดงัน้ี 

 5.2.1  สถานการณ์การขับเคลือ่นนโยบายการพฒันาในบริบทแนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
  ของประเทศ 
  5.2.1.1  อภิปรายผลโครงสร้างการขับเคลือ่นนโยบายการพฒันาในบริบทแนวคิด  

เศรษฐกจิสร้างสรรค์ของประเทศ 
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    จากการศึกษาเอกสารและผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ 
สถานการณ์การขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาในบริบทแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรคข์องประเทศใน 3 ประเด็น ดงัน้ี 

   (1)  ระบบการจัดการนโยบายเศรษฐกจิสร้างสรรค์ พบวา่มี 5 หวัขอ้ยอ่ยคือ 
     (ก) ความเช่ือมโยงระหวา่งกระทรวง กรม กอง  
    (ข) ความต่อเน่ืองของนโยบาย  
    (ค) การนิยามความหมาย  
    (ง) ขาดความเขา้ใจในการแปลงนโยบายสู่ภาคปฏิบติั  
    (จ) การบงัคบัใชก้ฎหมายและการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 

อภิปรายผลไดว้่าภาครัฐควรปฏิรูประบบราชการเก่ียวกบัความชดัเจนในการ 
ด าเนินนโยบายและความร่วมมือ “2 ปีแล้วว่าจะตั้ งส านักงานเศรษฐกิจ 
สร้างสรรคแ์ห่งชาติ แต่ปัจจุบนัก็ยงัเงียบอยู ่ 
...ตอนน้ีนโยบายของภาครัฐในระดบัประเทศยงัไม่ชดัเจน 100% กบันโยบาย
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 
...กระทรวง กรม ยงัแยกการท างานเป็นส่วนๆ (สัมภาษณ์ Mr.Martin Venzky-
Stalling, 6 มีนาคม 2556) การเปล่ียนแปลงและปัญหาทางด้านการเมือง
ภาครัฐบาลท าให้ “ไม่มองภาพรวมว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์สามารถพฒันา
ประเทศได ้
...เม่ือการเมืองเขา้มาเก่ียวก็จะหยุดชะงกัและขาดความต่อเน่ือง” (สัมภาษณ์ อ.
ดร.ภกัดีกุล รัตนา, 19 มีนาคม 2556) ขณะท่ีปัจจุบนัประเทศไทยมีการนิยาม 
ความหมายเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละแบ่งประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรคเ์ป็น
ของตนเอง แต่ “ค าจ ากดัความแบบไทยกวา้งจนท าใหป้ระเทศไทยมีขนาดของ 
เศรษฐกิจสร้างสรรคใ์หญ่ท่ีสุดในโลก  
...ท าให้ไม่สามารถะบุได้อย่างชัดเจนว่าเราควรด าเนินงานสร้างสรรค์และ
นวตักรรมในทิศทางใด” (TICEP 2012) ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการน าไป ปฏิบติั 
นอกจากนั้นประสิทธิภาพการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของประเทศไทยยงัคงมีปัญหาจากมุมมองนานาชาติ  ท าให้ “ส านัก
ผูแ้ทนการคา้สหรัฐฯ (USTR) จดัอนัดบัสถานะทางการคา้ อยูใ่นบญัชีประเทศ
ท่ีตอ้งจบัตามองเป็นพิเศษ (PWL) ในเร่ืองทรัพยสิ์น ทางปัญญา...ท าให้ไทย
ต้องถูกตัดสิทธิพิ เศษทางการค้าจากสหรัฐฯ เป็นเวลาถึง 5 ปี” (ไทยรัฐ
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ออนไลน์) เพื่อปรับระบบการจดัการนโยบาย  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อไป 
(2)  การวจัิยและพฒันา พบวา่มี 2 หวัขอ้ยอ่ยคือ  
 (ก) การวจิยัและพฒันาภาพรวม  
 (ข) การวจิยัและพฒันานโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 
อภิปรายผลได้ว่า สัดส่วนค่าใช้จ่ายในภาพรวมด้านการวิจยัและพฒันา ต่อ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GERD/GDP) รวมทั้งจ  านวนบุคคลากร ด้าน
การวิจัย “ไม่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ” 
(ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 2552) โดย “ประเทศไทยจะให้ 
ความส าคญักบัการวิจยัและพฒันาเศรษฐกิจในทุกๆ ดา้น แต่การด าเนินงาน ก็
มักจะเป็นไปในลักษณะแยกส่วนต่างหน่วยงานต่างท าไปในแต่ละสาขา 
เศรษฐกิจไม่ได้ด าเนินการอย่างเป็นองค์รวม ยงัไม่มีการวิจัยเพื่อพัฒนา 
เศรษฐกิจสร้างสรรคเ์ป็นการเฉพาะเจาะจง ท าให้ขาดทิศทางในการด าเนิน กล
ยทุธ์การพฒันาอยา่งเป็นรูปธรรม” (ศกัด์ิชยั เกียรตินาคินทร์, 2553)  
(3)  ปัจจัยสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ พบวา่มี 4 หวัขอ้ยอ่ยคือ   
 (ก) การผลกัดนัมาตรการทางภาษี  
 (ข) การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 
 (ค) การสนบัสนุนผูป้ระกอบการ  
 (ง) การจดทะเบียนสิทธิบตัร  
อภิปรายผลไดว้า่ รัฐบาลมีการสนบัสนุนนโยบายเศรษฐกิจทัว่ไป  และรัฐบาล
ควร “การปฏิรูปการเก็บภาษีเพื่ออ านวยความสะดวก หรือสร้างแรงจูงใจ” 
(TICEP, 2012) ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่ิงส าคญัส าหรับ การพฒันาเศรษฐกิจ
สร้างสรรคแ์ละอุตสาหกรรมสร้างสรรคใ์นแต่ละพื้นท่ี “ทุกวนัน้ีการศึกษาของ
ไทยไม่ตอบโจทยก์บัการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์น แต่ละทอ้งถ่ินท่ีแทจ้ริง แต่
เป็นการตอบโจทยภ์าคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ มากกวา่ท่ีจะตอบรับภูมิปัญญา 
ความเป็นทอ้งถ่ิน หรือการสร้างทุนมนุษย ์ท่ีย ัง่ยืน” (สัมภาษณ์ อ.ดร.ภกัดีกุล 
รัตนา, 19 มีนาคม 2556) นโยบาย สนับสนุนผูป้ระกอบการของภาครัฐใน
ปัจจุบนั “ไม่เอ้ือในการท่ี ผูป้ระกอบการจะขยบัจาก OTOP ข้ึนเป็น SMEs ทั้ง
เร่ืองของทุน คนท างาน และการสนับสนุน” (สัมภาษณ์ อ.ดร.ภกัดีกุล รัตนา, 
19 มีนาคม 2556)  
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 5.2.2  สถานการณ์การขับเคลือ่นการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
  5.2.2.1  อภิปรายผลสถานการณ์การพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 

จากการศึกษาเอกสารและผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ   
สถานการณ์การขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาในบริบทแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรคข์องประเทศใน 5 ประเด็น ดงัน้ี 
(1) ระบบการจัดการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ มี  8 หวัขอ้ยอ่ยคือ  
 (ก) ความเช่ือมโยงของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ิน  
 (ข) กลไกการเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐภายในทอ้งถ่ิน  
 (ค) การนิยามความหมาย  
 (ง) การแปลงนโยบายสู่ภาคปฏิบติั  
 (จ) นโยบายถูกสร้างจากส่วนกลาง  
 (ฉ) ความชดัเจนในการด าเนินนโยบาย 
  (ช) ความต่อเน่ืองของนโยบาย  
 (ซ) การบงัคบัใชก้ฎหมายและการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา   
อภิปรายผลไดว้่า แมก้ลไกความเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง  และ
ส่วนทอ้งถ่ินจะมีทิศทางท่ีดีแต่ส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้การพฒันาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ “นโยบายท่ีชัดเจนในการพัฒนาและมีงบประมาณ ” 
(สัมภาษณ์ อ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ , 27 กุมภาพนัธ์ 2556) ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ในทุกภาคส่วนของการพัฒนาจะต้องขับเคล่ือนไปพร้อมกัน แต่ปัจจุบัน 
“มุมมองยงัไม่เป็น Single Vision การขบัเคล่ือนภาครัฐยงัไม่เท่ากบัภาคอ่ืนๆ” 
(สัมภาษณ์ เปรมฤดี กุลสุ , 1 มิถุนายน 2556) จากนโยบายและการนิยาม 
ความหมายท่ีขาดความชัดเจน ส่ิงส าคัญท่ีควรต้องทบทวน คือ “น าค าว่า 
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์มาตีความเป็นวิธีคิด บทบาท นโยบาย และมุมมอง 
ในอนาคตควรเป็นอยา่งไร” ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีทุกฝ่ายต่างเห็น นอกจากนั้น “คน
ท่ีน าไปปฏิบติัไม่เขา้ใจ การประยุกต์ใช้หรือการจดักิจกรรมไม่ตอบโจทย  ์ท่ี
แท้จริงอย่างท่ีควรจะเป็น” (สัมภาษณ์ กรวรรณ สังขกร ,7 มีนาคม 2556) 
ภาครัฐควรปฏิรูปโครงสร้างท่ีไม่เอ้ือต่อการด าเนินนโยบาย “โครงสร้าง 
การเมืองแบบไทยมีลกัษณะรวมศูนยส่์วนทอ้งถ่ินตอ้งรับนโยบายและแนวคิด
ต่างๆ จากส่วนกลาง นโยบายกลางจากภาครัฐขบัเคล่ือนทอ้งถ่ินก็จะขยบั” 
สัมภาษณ์ อ.ดร.ภักดีกุล รัตนา, 19 มีนาคม 2556) ความเข้าใจร่วมเป็นส่ิง 
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ส าคัญต่อความต่อเน่ืองของการด าเนินนโยบายและการพัฒนา เน่ืองจาก 
ปัจจุบนั “ทอ้งถ่ินก็ยงัไม่เขา้ใจแนวคิด การพฒันาเชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค ์
เลยยงัไม่ไปไหน รวมทั้งยงัไม่มีการผสานความเขา้ใจ ในเร่ืองน้ี” (สัมภาษณ์ 
กุลวดี เจริญศรี, 8 เมษายน 2556) ภาครัฐควรให้ความ ส าคญักบัการบงัคบัใช ้
กฎหมายจริงจงั “มีพื้นท่ีสร้างสรรคแ์ต่ขาดการ คุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา” 
(สัมภาษณ์ อ.ดร.ภกัดีกุล รัตนา, 19 มีนาคม 2556) 
(2)  การวจัิยและพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์์ มี  1 หวัขอ้ยอ่ยคือ  
 (ก) การส่งเสริมการวจิยัและพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์ 
อภิปรายผลไดว้า่ การวิจยัและพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรคท่ี์ผา่นมา  ยงัอยู่
ในช่วงของการเร่ิมตน้ “การวิจยัและพฒันาท่ีผา่นมาเรายงัไม่ไดมี้การท า อยา่ง
เป็นจริงเป็นจงั มีการวิจยัเพื่อเขียน Proposal เพื่อน าเสนอ แต่ถา้การวิจยัในเชิง
ลึกจริงๆ เรายงัไม่เคยท าถึงขนาดนั้น” (สัมภาษณ์ อ.ดร.กอ้งภู นิมานันท์ , 27 
กุมภาพนัธ์ 2556) ควรส่งเสริมการวิจยัศกัยภาพ ในภาพรวม “ส่ิงท่ียงัขาดอยู่
คื อ  Baseline Study ซ่ึ งท าไม่ ง่ ายและต้องมี  งบประมาณ ” (สั มภาษ ณ์ 
Mr.Martin Venzky-Stalling ,6 มีน าคม  2556) และการวิจัย ใน รายส าขา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ีมีศักยภาพในพื้นท่ี “โดยเฉพาะการวิจัยเร่ือง
แนวโน้มการตลาดของสินค้าหัตถกรรม” (สัมภาษณ์  เปรมฤดี  กุลสุ , 1 
มิถุนายน 2556) 
(3)  ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมกบัการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์์ 
มี 4 หวัขอ้ยอ่ยคือ  
 (ก) การมีส่วนร่วมระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา  
 (ข) การมีส่วนร่วมระหวา่งภาครัฐ ชุมชน และการเมืองทอ้งถ่ิน  
 (ค) ความร่วมมือระหวา่งภาคเอกชนและผูป้ระกอบการ  
 (ง) ความร่วมมือกบันานาชาติ 
อภิปรายผลได้ว่าความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานหลกัในการ 
ร่วมพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ยงัมีปัญหาในบางกรณีควรส่งเสริมให ้
หน่วยงานหลักให้ความส าคญักับมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 
“การท างาน 3 ฝ่ายมุมมองจะตอ้งเป็น Single Vision แต่ตอนน้ีฝ่ายภาครัฐ ยงั
ไม่เท่า” (สัมภาษณ์ เปรมฤดี กุลสุ , 1 มิถุนายน 2556) ควรส่งเสริมการมี ส่วน
ร่วมระหวา่งภาครัฐกบัชุมชนอยา่งต่อเน่ือง “ทุกวนัน้ีชุมชนตอ้งท าดว้ย ตนเอง 
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เขาไม่รอภาครัฐแลว้ถา้รอเขาอยู่ไม่ได ้ภาครัฐเขา้ไปท าการศึกษา ท างานวิจยั 
สุดทา้ยก็เงียบหายไปไม่เกิดเป็นรูปธรรม” (สัมภาษณ์ อ.ดร.ภกัดีกุล รัตนา, 19 
มีนาคม 2556) อย่างไรก็ตาม “สมาคมผูผ้ลิต และส่งออกสินค้าหัตถกรรม
ภาคเหนือ (Nohmex) เป็นตัวอย่างหน่ึงของ การรวมกลุ่มผูป้ระกอบการ” 
(สัมภาษณ์ อ.ดร.ภักดีกุล รัตนา, 19 มีนาคม 2556) และควรส่งเสริมความ
ร่วมมือดา้นเมืองสร้างสรรคก์บันานาชาติ อยา่งจริงจงั ซ่ึงทาง “เทศบาลเคยไป
จดกบัเมืองต่างๆ เพื่อเป็น Sister City แต่ยงัไม่มีแผนอะไรท่ีเป็นความร่วมมือ
ท่ีเฉพาะทางจริงๆ” (สัมภาษณ์ อ.ดร.ภกัดีกุล รัตนา, 19 มีนาคม 2556) 

  (4)  การส่ือสารการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์์ มี  3 หวัขอ้ยอ่ยคือ  
   (ก) ความไม่ต่อเน่ืองทางดา้นการส่ือสาร  

 (ข) ขาดความเขา้ใจของภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
อภิปรายผลได้ว่า การส่ือสารการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์   ยงัไม่
ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ดังนั้นภาครัฐและภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ควรมี
แผนการส่ือสารเชียงใหม่เมืองสร้างสรรคท่ี์ต่อเน่ืองเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้
และความเข้าใจ “ไม่ทราบว่ามีวตัถุประสงค์อย่างไรมีแนวทางการ พฒันา
เชียงใหม่ไปในทิศทางใด” (สัมภาษณ์ วิไล ไพจิตรกาญจนกุล, 12 กรกฏาคม 
2556) ปัญหาเร่ืองงบประมาณยงัคงเป็นส่ิงท่ีส าคญั “เรามีงบประมาณ จ ากดัใน
การท าการส่ือสาร” (สัมภาษณ์ อ.ดร.กอ้งภู นิมานันท์ , 27 กุมภาพนัธ์ 2556) 
รวมทั้งภาครัฐควรให้ความส าคญั กบัการส่ือสารกบัทุกกลุ่มผูมี้ส่วนได ้ส่วน
เสีย “การส่ือสารนโยบายภาครัฐ ก็จะเกิดจากการจดักิจกรรมท่ีเกิดข้ึนโดย 
หน่วยงานภาครัฐ แต่ประชาชน ค่อนขา้งนอ้ยท่ีจะเขา้ใจ” (สัมภาษณ์ กรวรรณ 
สังขกร, 7 มีนาคม 2556) 

  (5)  การพฒันาและสนับสนุนเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์์ มี  5 หวัขอ้ยอ่ยคือ  
   (ก) การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 
   (ข) การสนบัสนุนผูป้ระกอบการ  
   (ค) การพฒันากายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน  
   (ง) ระบบขนส่งสาธารณะ 
   (จ) พื้นท่ีสาธารณะ พื้นท่ีสร้างสรรค ์

อภิปรายผลได้ว่า ปัจจยัการพฒันาและสนับสนุนเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
ยงัคงมีส่วนขาด ควรให้ความส าคญักบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยเฉพาะ  
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ในด้านการศึกษาควร “สร้างเป็นหลักสูตรด้านหัตถกรรมท่ีชัดเจนและมี 
Certificated รองรับ” (สัมภาษณ์  อ .ดร .ภักดีกุล รัตนา , 19 มีนาคม 2556) 
หน่วยงานในพื้นท่ีเร่ิมให้ความส าคัญกับการฝึกอบรมและให้ความรู้กับ
ผู ้ประกอบการ อาทิเช่น “ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ อบรมให้ความรู้เร่ืองศิลปวฒันธรรมลา้นนากบัผูป้ระกอบการ น ามา
ผสมผสานกบัสินคา้และบริการ” (สัมภาษณ์ ทศพร พนสัอ าพล, 18 กรกฎาคม 
2556) ควรมีการพฒันาทางดา้น “โครงสร้างพื้นฐาน ระบบการขนส่ง การจดั 
Zoning ท่ีเหมาะสม การวางผงัเมืองในส่วนของ การปกครองทอ้งถ่ินและส่วน
ของจงัหวดั ตอ้งคิดแผนระยะยาวเพื่อสอดรับ ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ของ
เชียงใหม่” (สัมภาษณ์ อ .ดร.ภักดีกุล รัตนา, 19 มีนาคม 2556) หน่วยงาน
ภาครัฐควรปรับปรุง ใน “เร่ืองของกฎระเบียบ ขอ้บงัคบักว่าจะท าเร่ืองติดต่อ
ขอใช้สถานท่ี ไดใ้ชเ้วลานาน ตอ้งเขา้ให้ถูกช่องถูกทางและมีขั้นตอนยุง่ยาก” 
(สัมภาษณ์ กรวรรณ สังขกร, 7 มีนาคม 2556) 

  5.2.2.2  อภิปรายผลสถานการณ์การพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์  
   กลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานการณ์การพฒันาเชียงใหม่   
   เมืองสร้างสรรค ์ดงัน้ี 

(1) ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
อภิปรายผลได้ว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามในประเด็นนโยบายเศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์ และการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง วยั
เรียนและวยัเร่ิมท างานซ่ึงมีความสนใจต่อกระแสการเปล่ียนแปลงและ 
ความคิดสร้างสรรค ์มีอายอุยูใ่นช่วง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.5 ซ่ึงเป็น 
วยัท่ีก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรีและวยัเร่ิมท างาน การศึกษาอยูใ่นระดบั 
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.0 ซ่ึงเป็นระดบัการศึกษาท่ีเอ้ือต่อ  ความสนใจ
ในประเด็นนโยบายสาธารณะ มีอตัราเงินเดือนระหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 40.0 เป็นรายได้ในเร่ิมตน้ท างานในจงัหวดั เชียงใหม่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ในประเด็นนโยบายเศรษฐกิจ สร้างสรรคเ์ป็นเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 53 สะท้อนความสนใจในประเด็น นโยบายของเพศชายใน
ปัจจุบนัท่ีให้ความสนใจมากกวา่เพศหญิงโดยอาชีพ ท่ีตอบแบบสอบถามเป็น
พนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 33 ซ่ึงเป็นอาชีพท่ีจ าเป็นตอ้งรับรู้และ
ปรับตวัอยา่งต่อเน่ืองต่อแนวโนม้และการ เปล่ียนแปลงทางสังคมในดา้นต่างๆ  
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(2) การรับรู้ ความเข้าใจ และความต้องการในการมีส่วนร่วมกับนโยบาย 
เศรษฐกจิสร้างสรรค์และการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์  
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการรับรู้ข่าวสาร  เก่ียวกับ
นโยบาย เศรษฐกิจสร้างสรรค์และเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัน้อย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.19) อภิปรายผลไดว้่า การส่ือสารเพื่อสร้างการ
รับรู้นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละเชียงใหม่เมืองสร้างสรรคท่ี์ผา่นมายงัไม่
ประสบความส าเร็จ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ระดบัความคิดเห็นของ
กลุ่มตวัอยา่งเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ไดด้งัน้ีคือ  
(ก) ดา้นการรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
จากส่ือต่างๆอย่างต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.24) และด้านการรับข้อมูล 
ข่าวสารเก่ียวกบันโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากส่ือต่างๆ อย่างต่อเน่ือง อยู่
ในระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.14)  
(ข) ด้านความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพฒันา 
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.83) 
ซ่ึงแบบสอบถาม เน้นประเด็นการมีส่วนร่วมกับการพฒันาเชียงใหม่ เมือง
สร้างสรรค์ โดยเน้ือหาการพฒันาเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งหัตถกรรม และ
ศิลปะพื้นบา้น (City of Crafts & Folk Arts) มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.67) ดงันั้นการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ให้เป็นเมือง แห่งหัตถกรรม
และ ศิลปะพื้นบา้น (City of Crafts & Folk Arts) คือรูปแบบการพฒันา เมือง
สร้างสรรคท่ี์เชียงใหม่ควรจะเป็น  
(ค) ดา้นการมีส่วนร่วมกบัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์โดยรวมอยูใ่น 
ระดบัน้อย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.52) ซ่ึงแนวค าถามเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วม 
ในชีวิตประจ าวนัท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ โดย
ค าถามท่ีเก่ียวกับการเปิดโอกาสให้มีส่วน การส่วนร่วมรับฟัง และร่วม
กิจกรรม ท่ี เก่ี ยวข้องกับ เศรษฐกิจส ร้างสรรค์  เมืองส ร้างสรรค์  และ
ศิลปวฒันธรรม ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.14 - 2.56) ดงันั้นควร
เน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับวิถีชีวิตทั่วไปของประชาชนและ สามารถ
ตอบสนองการพัฒนาท่ีเก่ียวข้องกับเมืองสร้างสรรค์ เพื่อให้  การพัฒนา
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรคส่์วนหน่ึงในปฏิบติัการของชีวติประจ าวนั 
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(3)  ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของนโยบายเศรษฐกจิสร้างสรรค์ของประเทศ 
และการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร ของ
นโยบายเศรษฐกจิสร้างสรรค์  
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบันโยบาย เศรษฐกิจ
สร้างสรรคจ์าก อินเทอร์เน็ต  คิดเป็นร้อยละ 13.39 อภิปรายผลไดว้า่  ควรเนน้
การใช้ส่ืออินเทอร์เน็ต เป็นช่องทางส่ือสารนโยบายเศรษฐกิจ สร้างสรรค ์
เพราะเป็นส่ือท่ีมี บทบาทต่อสังคมในยุคปัจจุบนัและถือว่าเป็น ช่องทางการ
รับรู้ของคนรุ่นใหม่รวมทั้งคนส่วนใหญ่ในสังคม รองลงมาคือ ส่ิงพิมพ์ (แผ่น
พบั โบรชัวร์ โปสเตอร์ วารสาร) คิดเป็นร้อยละ 13.02 นิตยสาร คิดเป็นร้อยละ 
12.56 หนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 11.43 โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 11.37 ป้าย
โฆษณากลางแจ้ง คิดเป็นร้อยละ 11.17 วิทยุ  คิดเป็นร้อยละ 10.47 การประชุม 
การสัมมนา การฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 8.32 และ บุคคลบอกปากต่อปาก คิด
เป็นร้อยละ 8.27 ตามล าดับ กล่าวได้ว่า ส่ือกระแสหลกัซ่ึงส่วนใหญ่ภาครัฐ
เป็นเจา้ของและเป็นส่ือท่ีประชาชน ส่วนใหญ่สามารถเขา้ถึงได ้เช่น โทรทศัน์ 
วิทยุ ควรให้ความส าคญักบั การน าเสนอนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่าง
ต่อเน่ือง ช่องทางการรับรู้ข่าว สารของการพัฒนาเชียงใหม่สร้างสรรค์ พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดรั้บ ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการพฒันาเชียงใหม่เมือง
สร้างสรรค์จาก อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 14.55 อภิปรายผลไดว้่า ควรเน้น
การใช้ ส่ืออินเทอร์เน็ต  เป็นช่องทางส่ือสารการพัฒนาเชียงใหม่ เมือง
สร้างสรรค์ เพราะเป็นส่ือ ท่ีมีบทบาทต่อสังคมในยุคปัจจุบนัและถือว่าเป็น
ช่องทางการรับรู้ของคนรุ่น ใหม่รวมทั้งคนส่วนใหญ่ในสังคม รองลงมาคือ 
ส่ิงพิมพ์ (แผ่นพับ โบรชัวร์ โปสเตอร์ วารสาร) คิดเป็นร้อยละ 13.85 นิตยสาร 
คิดเป็นร้อยละ 9.7 ป้ายโฆษณากลางแจ้ง คิดเป็นร้อยละ 13.07 หนังสือพิมพ์ 
คิดเป็นร้อยละ 10.39 บุคคลบอกปากต่อปาก คิดเป็นร้อยละ 9.30 การประชุม 
การสัมมนา การฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 8.97 วิทยุ คิดเป็นร้อยละ 8.91 และ
โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 7.51 ตามล าดบั กล่าวไดว้่า ควรส่งเสริมการส่ือสาร 
ผ่านกิจกรรมการประชุม การสัมมนา การฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา 
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ รวมทั้ งเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงเป็น 
ทรัพยากรท่ีส าคญัส าหรับเมืองสร้างสรรค ์
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(4)  แนวทางการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์  
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ต่อแนวทางการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11) อภิปรายผลได้ว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่เห็นความส าคญัของการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ กับการ
พฒันาในด้านต่างๆ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม พบว่า (1) ควรพฒันา
ระบบการส่ือสารและบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41) (2) ควรพฒันาระบบการ
บริการ การขนส่ง และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33) (3) 
ควรสนบัสนุนการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เพื่อเป็นส่วนส าคญัในการพฒันา
เชียงใหม่ต่อไป (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.29) (4) ควรสร้างห้องสมุดท่ีมีมาตรฐาน 
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และก่อให้เกิดความคิด สร้างสรรค ์(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12) 
(5) ควรสนับสนุนงานวิจัย ท่ี เก่ียวข้อง ในด้านสาธารณะ เศรษฐกิจ การ
ศึกษาวิจยัขั้นสูง และด้านการศึกษา เพื่อเป็น แหล่งข้อมูลท่ีส าคัญในการ
พฒันาเชียงใหม่ต่อไปในอนาคต (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.09) ตามล าดับอภิปราย
ผลไดว้่า หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมีการยกระดบัและ
พฒันาปัจจยัและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับการพฒันา
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
(5) ข้อเสนอแนะการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์  
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะรูปแบบเมืองสร้างสรรค์อ่ืน 
นอกเหนือจากเมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบา้น (City of Crafts & Folk 
Arts) คือ (1) เมืองแห่งส่ือศิลปะ (ค่าร้อยละเท่ากบั 42.3) (2) เมืองแห่งอาหาร 
(ค่าร้อยละเท่ากับ 26.9) (3) เมืองแห่งการออกแบบและเมืองแห่งดนตรี (ค่า
ร้อยละเท่ากับ 15.4) ตามล าดับ อภิปรายผลได้ว่า ประชาชนในจังหวัด 
เชียงใหม่มองเห็นถึงศกัยภาพดา้นต่างๆ ท่ีมีอยูอ่ยา่งหลากหลายในพื้นท่ี โดย
อาจจะน ามาเพื่อเป็นแนวทางพฒันาเมืองสร้างสรรค์ของเชียงใหม่ต่อไป ใน
อนาคต 
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 5.2.3  แนวทางการประยุกต์ใช้การพฒันาในบริบทแนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์ประเทศ 
  กบัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
  ผลการสังเคราะห์ไดแ้นวทางการจดัการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศ 
   กบัการประยกุตใ์ชพ้ฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์

ผลจากการวจิยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ น ามาบรูณาการและสังเคราะห์ไดแ้นวทาง 
การจดัการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศกบัการประยุกต์ใช้พฒันาเชียง 
ใหม่เมืองสร้างสรรค ์5 ดา้นดงัน้ี 
(1)  ระบบการจัดการทีเ่หมาะสม พบวา่ มี 4 หวัขอ้ยอ่ยคือ  
 (ก) กลไกหน่วยงานท่ีมีการบรูณาการอยา่งเหมาะสม เป็นเอกภาพ  
 (ข) การนิยามความหมายท่ีชดัเจน 
 (ค) นโยบายส่วนกลางและทอ้งถ่ิน  
 (ง) นโยบายและปฏิบติัการท่ีชดัเจน 
อภิปรายผลได้ว่า ระบบการจัดการเศรษฐกิจสร้างสรรค์มี “การพัฒนาเศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์มีกรอบการด าเนินงานท่ีค่อนขา้งกวา้งและเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนจ านวนมากการด าเนินงานขบัเคล่ือนการพฒันาในระดบัปฏิบติัจ าเป็นตอ้งมี
หน่วยงานรับผิดชอบหลกั และมีกรอบนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งสามารถใชเ้ป็นแนวทาง ใน
การจดัท าแผนงานโครงการเพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นประเทศไทยอย่างบ
รูณาการ” (TICEP 2012) ดงันั้นเพื่อความชดัเจนของขอบเขตและรูปแบบรวมถึง การ
วดัมูลค่าท่ีแท้จริงจึง “ขอเสนอให้ประเทศไทยจ ากัดค านิยามเก่ียวกับอุตสาหกรรม 
สร้างสรรค์เสียใหม่ ควรเน้นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม 
อยา่งแทจ้ริงในสาขาท่ีมีแรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจส าคญั” (Howkins John, 2010) รวมถึง 
“หน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ควรด าเนิน 
นโยบายอย่างเป็นระบบ เขา้ใจ ต่อเน่ือง และบูรณาการ มีการประสานงานระหว่าง 
หน่วยงาน เพื่อแกไ้ขปัญหาในกรณีท่ีมีการทบัซอ้นของการ ด าเนินการตามกฎระเบียบ 
ท่ีต่างกนัของแต่ละหน่วยงาน” (KENAN INSTITUTE ASIA, 2552) ในเชิงการแปลง 
นโยบายสู่ภาคปฏิบติั “สภาพฒัน์ฯ ดูแลเร่ืองแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ
อยู่ แต่ถ้ามีส านักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติก็เป็นหน่วยงานหลัก ท่ีก ากับ
ภาพรวมทั้งประเทศ รวมทั้งแผนปฏิบติัการเป็นรายภาค รายจงัหวดั หน่วยงานภาครัฐ
ตั้งแต่ระดบัจงัหวดั หน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาลนคร องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั ควรมีการผสมผสานร่วมมือกนั” (สัมภาษณ์ อ.ดร.ภกัดีกุล รัตนา, 19 มีนาคม 
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2556) เพื่อความชดัเจนในการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจ สร้างสรรคแ์ละการน านโยบาย
ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกบั บริบทพื้นท่ีต่อไป 
(2)  การวจัิยและพฒันาเชิงบรูณาการและสมดุล พบวา่ มี 2 หวัขอ้ยอ่ยคือ  
 (ก) การวจิยัและพฒันาทางวทิยาศาสตร์และนวตักรรม   
 (ข) การวจิยัเศรษฐกิจสร้างสรรค ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์และเมืองสร้างสรรค ์
อภิปรายผลได้ว่า “ประเทศไทยยงัอยู่ในช่วงเร่ิมตน้กบันโยบายทางดา้นการวิจยัและ 
พฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการวิจยัเพื่อพฒันาและจดัการ 
องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการบริการ การ
ท่องเท่ียว การพฒันาด้านพลังงาน โลจิสติกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ การ
ส่ือสาร” (ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ, 2555) ในขณะท่ี “ประเทศไทย ยงั
ไม่ไดเ้ร่ิมกระบวนการวจิยัเพื่อท าความเขา้ใจถึงเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นประเทศของตน
ให้ดีและยงัไม่ได้จัดท าโมเดลเพื่อสนับสนุน” (Rylie Sridhar, 2011) รวมทั้ ง “การ
ด าเนินงานท่ีผ่านมายงัเป็นไปในลกัษณะแยกส่วนมิได้ด าเนินการอย่างเป็นองค์ รวม
เพื่อวิจยัสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและครบวงจร” 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและศูนยส์ร้างสรรค ์
งานออกแบบ, 2552) ดงันั้น “การพฒันาอุตสาหกรรมสร้างสรรคค์วรด าเนินการควบคู่ 
ไปดว้ยกนักบัหลกัการอุตสาหกรรมแห่งการเรียนรู้ เพราะวา่ความรู้กบัการสร้างสรรค ์
มีส่วนสัมพนัธ์กนัโดยตรงรัฐบาลควรจะเพิ่มการสนบัสนุนดา้นการวิจยัและพฒันาทั้ง 
ในภาคการศึกษาของรัฐ สถาบนัวิจยั และการให้แรงจูงใจทางภาษีแก่งานดา้นการวิจยั 
และพฒันาในภาคเอกชน 
...ภาคเอกชนควรพฒันากลยุทธระยะยาวในการพฒันาผลิตภณัฑ์นวตักรรมโดยเฉพาะ
มีการร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัและสถาบนัวิจยั” (KENAN INSTITUTE ASIA, 2552) 
และควรส่งเสริม “การวิจยัและพฒันา งานทดลอง และโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริบทของเมือง เพื่อส่งเสริมการรับรู้และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงทิศทาง ในการพฒันาเมือง” 
(Landry Charles, 2000) เพื่อเป็นองคค์วามรู้และน าไปสู่แนวทาง ในการสร้างนโยบาย
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์เมืองสร้างสรรค ์และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสังคมต่อไป 
(3)  ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วน พบว่า มี 2 หัวขอ้ย่อยคือ  

(ก) ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ เอกชน สถาบนัการศึกษา และภาคประชาชน  
 (ข) ความร่วมมือของเครือข่ายสร้างสรรคภ์ายในเมืองและนานาชาติ 
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อภิปรายผลไดว้า่ ควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือจากภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งจริงจงั  
และโปร่งใส ปัญหาส าคญัของไทยคือ “ขาดการส่ือสารและการสร้างเครือข่ายจาก 
แนวคิดเร่ืองความร่วมมือสามฝ่าย ระหว่างรัฐ เอกชนและสถาบนัการศึกษา (Triple 
Helix) และชุมชนสร้างสรรค์ (Creative Community) ส่ิงท่ีเห็นได้ชัดเจนในกรณีของ 
ประเทศไทยคือ การขาดการหารือและแลกเปล่ียนความร่วมมือกนัอย่างเปิดเผยและ 
โปร่งใสจึงท าให้หลายส่ิงไม่เกิดข้ึน” (TICEF, 2012) ส่ิงท่ีส าคญัคือ “ท าอย่างไรจึงจะ
สร้างโอกาสให้คนอ่ืนๆ ในเมืองสามารถมีส่วนในการร่วมคิดเสนอ ทางเลือกหรือร่วม
ตดัสินใจในการพฒันาเมืองเป็นกุญแจหน่ึงท่ีจะน าไปสู่การสร้าง เมืองในนิยามใหม่ได้
ประกอบกับการร่วมกันของบุคลากรในหลายๆ ฝ่ายหลายวิชาชีพ ...ไม่ว่าจะอยู่ใน
ต าแหน่ง เจา้หน้าท่ีรัฐ พนกังานบริการ ประชาชนคนเดินถนน หรือนกัการเมือง ...จะ
ช่วยกระตุน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลงความคิดเห็นและ การน าเสนอทางเลือกใหม่ๆ ได้
มากข้ึน” (สุปรียา หวงัพชัรพล, 2552) ซ่ึงเป็นการสร้าง เครือข่ายภายในเมืองรวมถึง
เมืองจะตอ้งสร้างเครือข่ายสร้างสรรค์ในระดบันานาชาติ ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในด้าน 
“การแบ่งปัน ความรู้ ทกัษะ ความร่วมมือรวมถึง แลกเปล่ียนผลประโยชน์ซ่ึงกนัและ
กนั” (Landry Charles, 2008) 
(4) แนวทางการพฒันาทีย่ัง่ยนื พบวา่ มี 3 หวัขอ้ยอ่ยคือ  

(ก) สมดุลระหวา่งการพฒันาทุนมนุษย ์การพฒันาระบบการศึกษาและการพฒันา 
ศกัยภาพของผูป้ระกอบการและแรงงาน  
(ข) สมดุลระหวา่งการพฒันาทุนทางโครงสร้างพื้นฐานและสถาบนัและการพฒันา 
สภาพแวดลอ้ม  
(ค) สมดุลระหว่างการพฒันาทุนทางวฒันธรรม ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลย ี
และนวตักรรม 

อภิปรายผลได้ว่า “ควรพฒันาระบบการศึกษาให้สนับสนุนการใช้ความคิดเชิงสร้าง   
สรรคเ์พื่อสร้างความรู้และก่อให้เกิดบุคลากรท่ีมีความคิดสร้างสรรค์กระทรวงศึกษา ธิ
การควรมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนจากการท่องจ ารูปแบบเก่าให้เป็น
การเรียนท่ีมีนกัเรียนเป็นศูนยก์ลางมีการถาม-ตอบ และแสดงความคิดเห็นรวมทั้ง มี
การปฏิบติัจริงผ่านโครงงานต่างๆ นอกจากภาครัฐควรให้การสนับสนุนการพฒันา 
ทักษะของผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นวิศวกร 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นกัวจิยั และศิลปิน ต่างก็ควรมีทกัษะและความรู้ ในการด าเนิน
ธุรกิจซ่ึงจะช่วยให้สามารถด าเนินงาน /ธุรกิจให้เกิดก าไรบนพื้นฐานของความ
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สร้างสรรค์” (KENAN INSTITUTE ASIA, 2552) ซ่ึงเปรียบเสมือน Software ของ
เมืองและการพัฒนา “ระบบโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร ถนน ซ่ึงเปรียบเสมือน 
Hardware ดงันั้นเมืองสร้างสรรค์ตอ้งผสมผสานทั้งสองส่ิงเขา้ดว้ยกนั” (UNTAD and 
UNPD, 2010) รวมถึงเมืองจะต้องเห็นถึงความส าคัญและการจัดการ “การน า
วฒันธรรมมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ขณะเดียวกนัทกัษะหรือภูมิปัญญา ซ่ึงเป็นส่ิงดั้งเดิม
ท่ีเมืองมีอยูจ่ะตอ้งสามารถน ามาผนวกกบัเทคโนโลยีและนวตักรรม สมยัใหม่ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม” (Landry Charles, 2000) 
(5) การส่ือสารเพื่อส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาเชียงใหม่สร้าง  

สรรค์ พบวา่ มี 2 หวัขอ้ยอ่ยคือ  
 (ก) การส่ือสารนโยบายท่ีครอบคลุมและเหมาะสม ใชส่ื้อท่ีหลากหลาย  

(ข) การส่ือนโยบายท่ีตรงกบักลุ่มเป้าหมาย สร้างความเข้าใจและส่ือสาร อย่าง
ต่อเน่ือง 

อภิปรายผลได้ว่า การส่ือสารนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพฒันาเชียงใหม่  
เมืองสร้างสรรคข์าดความต่อเน่ืองไม่ชดัเจน ผลจากการวิจยัเชิงปริมาณพบวา่ ค่าเฉล่ีย
การรับรู้จากกลุ่มตวัอย่างโดยรวมอยู่ในเกณฑ์น้อย โดยมีค่าเฉล่ีย 2.19 ดงันั้น ความ
ต่อเน่ืองของการส่ือสารนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคร์วมถึงการพฒันาเชียงใหม่ เมือง
สร้างสรรค์เป็นส่ิงส าคญัต่อการพฒันาส่ิงส าคญัของการส่ือสารนโยบายเศรษฐกิจ
สร้างสรรคแ์ละนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งจ าเป็นตอ้ง  
...ใช้ประโยชน์จากบริการส่ือสาธารณะของรัฐในการสร้างความ รู้แก่ประชาชนถึง 
ความส าคญัของทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึง 
...การผลิตหรือซ้ือ สินคา้ละเมิดลิขสิทธ์ิทรัพยสิ์นทางปัญญา (KENAN INSTITUTE 
ASIA, 2552) การน านโยบายแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคม์าประยุกตใ์ชก้บัการ พฒันา
เชียง  
....ถา้เราจะพฒันาเชียงใหม่ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ทุกภาคส่วนจะตอ้งเขา้ใจว่าเมือง 
สร้างสรรค์คืออะไร ประโยชน์ ขอ้ดี ขอ้เสียคืออะไร (สัมภาษณ์ อ.ดร.ภกัดีกุล รัตนา, 
19 มีนาคม 2556) 
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5.3  ข้อเสนอแนะ  
 5.3.1  ข้อเสนอแนะส าหรับแนวทางการพฒันาในบริบทแนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
  ของประเทศกบัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 

เพื่อใหก้ารประยกุตใ์ชน้โยบายการพฒันาในบริบทแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ ของ
ประเทศกบัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์เกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูว้จิยัจึงมี
ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  
(1) ควรร่วมผลกัดนัประเด็นระบบราชการและภาคการเมืองไทย เน่ืองจากเป็นพื้นฐาน 
การแก้ปัญหาทุกภาคส่วนต้องมีความร่วมมือและการมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผยและ
โปร่งใสทั้งในระดบันโยบายและภาคปฏิบติั สร้างการส่ือสารและสร้างเครือข่ายจาก
ภาค รัฐ ภาค เอกชน  และภาคก ารศึกษา (Triple Helix) และชุมชน เพื่ อให้ เกิด
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  
(2) ควรร่วมผลกัดนัแนวทางการจดัการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพฒันา 
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ให้มีการขบัเคล่ือนนโยบายอย่างต่อเน่ืองและเป็นเอกภาพ 
เห็นถึงความร่วมมือ การมีส่วนร่วม และเห็นถึงความสอดคลอ้งของประเด็นต่างๆ ใน
การพฒันา รวมถึงความมุ่งมัน่ในการพฒันาไปสู่ความส าเร็จเป็นไปตามวิสัยทศัน์ ท่ี
ก าหนดไว ้

 5.3.2  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยประเด็นต่อไป 
ประเด็นการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเน้นระดบัการศึกษาและการวิเคราะห์ในระดบัโครงสร้าง    
สังคมไทยและการประยุกต์ใช้กบัการพฒันาในระดบัเมืองซ่ึงเป็นหลกัการนโยบาย 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับมหภาค กฎหมาย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน แผน
ยทุธศาสตร์ ฯลฯ โดยยงัไม่ไดท้  าการวิจยัในรายละเอียด ระดบัปัญหาเฉพาะของแต่ละ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค์แต่ละรายอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์หรือ
ผลกระทบในระดบัชุมชน และบุคคล เป็นตน้ ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  
(1) ควรส่งเสริมการวิจยัและพฒันานโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีเป็นความร่วมมือ 
กบันานาชาติศึกษาวจิยัเชิงเปรียบเทียบการขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กบัต่างประเทศเพื่อเรียนรู้ลกัษณะเฉพาะของการพฒันาและ 
ปัญหาจากประเทศต่างๆ เพื่อน ามาสู่การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการ 
ขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศ 
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(2) ควรส่งเสริมให้เกิดการวิจยัศกัยภาพในรายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศ 
เพื่อศึกษาศกัยภาพท่ีแท้จริงของรายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการนิยามความหมาย 
และขอบเขตของเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละอุตสาหกรรมสร้างสรรคข์องประเทศต่อไป 
(3) ควรส่งเสริมให้เกิดแนวทางการวิจยัในระดับพื้นท่ีเมือง เพื่อศึกษาศกัยภาพของ 
อุตสาหกรรมวฒันธรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์และเมืองสร้างสรรคใ์นพื้นท่ี เพื่อให้
เห็นถึงประโยชน์ ข้อจ ากัด หรือผลกระทบของการพัฒนาท่ีมีต่อเมือง ชุมชน 
ผูป้ระกอบการ เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์และผลกระทบสามารถน ามาสู่การทบทวน
ปรับปรุงนโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อุตสาหกรรม  วฒันธรรมและ
เมืองสร้างสรรคใ์หมี้ประสิทธิภาพต่อไป 



 

129 
 

บรรณานุกรม 
 

กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา  มหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ: Thailand International 
Creative Economy Forum, 2553 
 
___________________. มหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ: Thailand International 
Creative Economy Forum, 2555 
 
กาญจนา แกว้เทพ. ศาสตร์แห่งส่ือและวัฒนธรรมศึกษา. กรุงเทพฯ : เอดิสนัเพรสโพรดกัส์, 2544 
 
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. วาทกรรมการพัฒนา : อ านาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ 
และความเป็นอืน่ : ส านกัพมิพว์ภิาษา, 2554 
 
นนัทวตัร ฉตัรอุทยั. เหลียวหน้าแลหลัง วัฒนธรรมป๊อบ. กรุงเทพฯ : ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร  
(องคก์รมหาชน), 2549 
 
นิธิ เอียวศรีวงศ.์ เชิงอรรถสังคมไทยในสายตานักวิเคราะห์ กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2532 
 
นฤพนธ ์ดว้งวเิศษ. เหลียวหน้าแลหลัง วัฒนธรรมป๊อบ. กรุงเทพฯ : ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร  
(องคก์รมหาชน), 2549 
 
ศกัด์ิชยั เกียรตินาคินทร์. ทุนความคดิ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : พมิพดี์, 2553 
 
ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ. ท าไมต้อง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” 
รวมบทความกระตุ้นอะดรีนาลีนโดย 6 นักคดิ .กรุงเทพฯ : คอนแทรคท ์พบัลิช่ิง, 2552 
 
ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและศูนยส์ร้างสรรคก์ารออกแบบ. 
รายงานเบือ้งต้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์. บริษทั บี.ซี. เพรส (บุญชิน) จ  ากดั, 2552 



 

130 
 

สุริยา สมุทคุปติ์  และคณะ. วาทกรรมของลัทธิพธีิและวิกฤติการณ์ของความทนัสมยัในสังคมไทย : 
ทรงเจ้าเข้าผี. กรุงเทพฯ: ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร, 2544. 
 
อรพนิทร์ ชูชม. การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ : 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2545 
 
พจณี อรรถโรจน์ภิญโญ ปิยนุช วฒิุสอน ศศิธร พลตัถเดช วชิานัน นิวาตจินดา วรรณิยา 
เอมะศิริสวา่งจิตร สมภกัดีและชรัฐ ตามไท. รายงานการศึกษาเบือ้งต้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์
รายงานการวจิยั. กรุงเทพฯ: บี.ซี.เพรส (บุญชิน), 2552. 
 
วารสาร 
สุปรียา หวงัพชัรพล.  คนสรรค์สร้าง เมืองสร้างสรรค์. วารสารสภาสถาปนิก ปีที่ 1 ฉบบัที่ 4. 38-41, 
2552. 
 
สมบตัิ กุสุมาวลี. สังคมเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ นวัตกรรมและชนช้ันใหม่. For Quality. 16 
(สิงหาคม): 75-77, 2552. 
 
Brand Age Essential. Creative Economy : The Super Economic Driver. ฉบบั Sub-Division 
3/2009,  2009  
 
ส่ิงพิมพ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
ไกรฤทธ์ิ ป่ินแกว้. 2554. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและโอกาสทางธุรกิจ. 
[ระบบออนไลน์].แหล่งที่มา:  
http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/jan_mar_11/pdf/aw4.pdf., [2554, 
พฤศจิกายน 2] 
 
 

http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/jan_mar_11/pdf/aw4.pdf


 

131 
 

วริิยะ สวา่งโชติ. 2552. เศรษฐกิจสร้างสรรค์...รัฐบาลฝันหรือท าได้จริง. 
[ระบบออนไลน์].แหล่งที่มา: 
http://www.thailandindustry.com/news/view.php?id=8963&section=29&rcount=Y., 
[2554, พฤศจิกายน 2] 
 
____________. 2552. เศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วไงต่อ. [ระบบออนไลน]์.แหล่ที่มา:  
http://www.thaingo.org/writer/view.php?id=1372.,[2554, พฤศจิกายน 2] 
 
___________. 2553. “ปลอกเปลือกอุตสาหกรรมวัฒนธรรม.” [ระบบออนไลน์] . แหล่งที่มา:  
http://www.thaingo.org/writer/view.php?id=1372 .,[2554, พฤศจิกายน 2] 
 
ธีระพงษ ์มาลยัทอง. 2553. “เชียงใหม่ : บนหนทางแห่งการสร้างสรรค์” วารสารเศรษฐกิจสังคม 
[ระบบออนไลน์] . แหล่งที่มา: http://lib.dtc.ac.th/ejournal/BA/NESDB/October12/004.pdf [5 
พฤศจิกายน 2555] 
 
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค.์ “เกี่ยวกับเชียงใหม่เมอืงสร้างสรรค์” [ระบบออนไลน]์ . แหล่งที่มา: 
 http://www.creativechiangmai.com [5 พฤศจิกายน 2555] 
 
ส านกับริการสารสนเทศ ส านกันายกรัฐมนตรี.2554“ประมวลมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองนโยบาย 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์” [ระบบออนไลน์] . แหล่งที่มา: 
http://www.cabinet.thaigov.go.th/acrobat/Economic%20policy.pdf., [10 ตุลาคม 2554] 
 
สถาบนัระหวา่งประเทศเพือ่การคา้และการพฒันา. 2552. “Policy Dialogue on Creative Economy 
in Thailand”. [ระบบออนไลน]์.แหล่งที่มา: http://www.itd.or.th/research-reports., [10 ตุลาคม 
2554] 
 
_______________________________________. 2553. ทรัพย์สินทางปัญญา : กรณศึีกษา SMEs 
ไทย. [ระบบออนไลน์].แหล่งที่มา: http://www.itd.or.th/research-reports., [10 ตุลาคม 2554] 

http://www.thailandindustry.com/news/view.php?id=8963&section=29&rcount=Y
http://www.thaingo.org/writer/view.php?id=1372
http://www.thaingo.org/writer/view.php?id=1372
http://lib.dtc.ac.th/ejournal/BA/NESDB/October12/004.pdf
http://www.creativechiangmai.com/
http://www.cabinet.thaigov.go.th/acrobat/Economic%20policy.pdf


 

132 
 

_______________________________________. 2553. 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศไทย. 
[ระบบออนไลน์].แหล่งที่มา: http://www.itd.or.th/research-reports., [10 ตุลาคม 2554] 
 
ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ. 2551. ความคดิสร้างสรรค์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ. [ระบบออนไลน์]. 
แหล่ง ที่มา:http://www.creativethailand.org. [9 พฤศจิกายน 2555] 
 
สถาบนัคีนนัแห่งเอชีย. 2552. 
โครงการศึกษามูลค่าทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ไทย. 
แหล่งที่มา:http://www.kiasia.org/userfiles/Kenan_FPRI_Creative%20Industry%20Constribution
%20Final%20 Report%20TH.pdf. [2 พฤศจิกายน 2555]  
 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และ ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ. 
2552 รายงานการศึกษาเบือ้งต้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์. [ระบบออนไลน]์. แหล่งที่มา  
http://www.nesdb.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=PCZNDNQTh6o%3D&tabid=489&mid=1163 

[5 พฤศจิกายน 2555] 
 
ส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ (องคก์ารมหาชน) และ 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 2553.  
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : แนวคดิ กลยุทธ์ิ และกรณศึีกษา. [ระบบออนไลน]์. 
แหล่งที่มา:http://www.okmd.or.th/blog/2011/01/05/ [5 พฤศจิกายน 2555] 
 
ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั. 2552. “อุตสาหกรรมวัฒนธรรม/อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
คอือะไร” [ระบบออนไลน]์ . แหล่งที่มา: http://ocac4u.blogspot.com/2009/01/blog-post.html [9 
พฤศจิกายน 2554] 
 
สิรพฒัน์ ชนะกุล. 2552. เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์์. [ระบบออนไลน]์ . แหล่งที่มา:  
http://www.nia.or.th/innolinks/page.php?issue=200905&section=6 [2 พฤศจิกายน 2554] 

http://www.creativethailand.org/
http://www.kiasia.org/userfiles/Kenan_FPRI_Creative%20Industry%20Constribution%20Final
http://www.kiasia.org/userfiles/Kenan_FPRI_Creative%20Industry%20Constribution%20Final
http://www.nesdb.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=PCZNDNQTh6o%3D&tabid=489&mid=1163
http://www.okmd.or.th/blog/2011/01/05/
http://ocac4u.blogspot.com/2009/01/blog-post.html
http://www.nia.or.th/innolinks/page.php?issue=200905&section=6


 

133 
 

หน่วยวิจยัเมือง คณะสถาปัตยกรรมและผงัเมือง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.2554. 
เชียงใหม่ต้นแบบเมืองสร้างสรรค์ [ระบบออนไลน์] . แหล่งที่มา 
http://www.cityresearchunit.org/th/projects/chiangmai_creative_city.html [9 พฤศจิกายน 2554] 
 
Creative thailand. 2551. ความคดิสร้างสรรค์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ [ระบบออนไลน์] .แหล่งที่มา 
http://www.creativethailand.org/mobile/th/article/article_detail.php?id=6 [9 พฤศจิกายน 2555] 
 
กระทรวงพาณิชย.์ 2556. 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นประธานในพิธีประกาศผลการคดัเลือกเมืองต่อยอดนวัตกรรม 
สร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา [ระบบออนไลน]์ . http://www.thaigov.go.th/th/news-
ministry/2012-08-15-09-42-10/item/76230 [5 พฤศจิกายน 2555] 
 
เยาวลกัษณ์ เคลือบมาศ .2553. วิชานวัตกรรมและความคดิสร้างสรรค์ [ระบบออนไลน์].  
แหล่งที่มา:www.finearts.cmu.ac.th%2Fwp-content%2Fuploads  [2 พฤศจิกายน 2555] 
  
ภาษาอังกฤษ 
Anholt, Simon. (2007). Competitive Identity : The New Brand Management for Nation, 
Cities and Regions : Palgrave Macmillan. 
 
Barro, R. J. (2001). “Education and economic growth” . In Helliwell, J.F. ed., The Contribution 
of Human and Social Capital to Sustained Economic Growth and Well-Being, OECD, 
chapter3: 14-41 
 
Boden, Margaret A. (2004). The Creative Mind Myths and Mechanism: MIT Press 
BRA/Research, “Boston's Creative Economy”. [online]. Available from 
http://unitus.org/FULL/BostonCreativeEconomy.pdf. (2 November 2012) 

http://www.cityresearchunit.org/th/projects/chiangmai_creative_city.html
http://www.creativethailand.org/mobile/th/article/article_detail.php?id=6
http://www.thaigov.go.th/th/news-ministry/2012-08-15-09-42-10/item/76230
http://www.thaigov.go.th/th/news-ministry/2012-08-15-09-42-10/item/76230
http://unitus.org/FULL/BostonCreativeEconomy.pdf


 

134 
 

Brayan, William D. A. and Throsby D., Ginsburgh V.A. & Throsby D, Creativity and the 
Behaviour of Artists,. Handbooks of the economics of art and culture, vol. 1, North-Holland, 
2006, p.508. 
 
Bourdieu, Pierre. (1979). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, translated 
by Richard Nice. London: Routledge. 
 
Cultural Initiatives Silicon Valley (2003). Creative Community Index: Measuring Progress 
Toward a Vibrant Silicon Valley. (http://www.ci-sv.org/index.shtml) 
 
Csikszentmihalyi, Mihaly. (1996) Creativity: Flow and the psychology of discovery and 
invention, Harper Perennial, p.24. 
 
DCMS. (2001). Creative industries: Mapping Document. London: HMSO [online]. Available 
from  http://www.culture.gov.uk/global/publications/archive_2001/ci_mapping_doc_2001.html 
(9 November 2012) 
 
Département des études, de la prospective et des statistiques (2006). Aperçu statistique des 
industries culturelles, No. 16, January. Paris, Ministry of Culture and Communication. 
 
Florida, Richard. (2002). The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, 
Leisure,Community and Everyday Life : Basic Books.  
 
_____________ (2006). The Flight of the Creative Class : The New Global Competition for 
Talent:   Collins. 
 
Home affairs Bureau. (2005). The Hong Kong Special Administrative Region Government “A 
Study on Creativity Index”    

http://www.ci-sv.org/index.shtml
http://www.culture.gov.uk/global/publications/archive_2001/ci_mapping_doc_2001.html
http://www.amazon.com/Richard-Florida/e/B000APN82W/ref=sr_ntt_srch_lnk_3?qid=1282161398&sr=1-3
http://www.amazon.com/Richard-Florida/e/B000APN82W/ref=sr_ntt_srch_lnk_3?qid=1282161398&sr=1-3
http://www.amazon.com/Rise-Creative-Class-Transforming-Community/dp/0465024777/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1282161398&sr=1-3
http://www.amazon.com/Richard-Florida/e/B000APN82W/ref=sr_ntt_srch_lnk_3?qid=1282161398&sr=1-3


 

135 
 

Horkheimer, Max. and Adorno, Theodor W.(2002). Dialectic of Enlightenment : Philosophical 
Fragment : Stanford University Press. 
 
Howkins, John. (2001). The Creative Economy : How People Make Money from Ideas : 
Penguin Press. 
 
____________. (2009). Creative Ecologies : Where thinking is a proper job. London. 
 
____________.2011. “Thailand’s Nation Strategy on Creative Economy Developing 
Thailand’s Creative Economy” 
http://www.nesdb.go.th/Portals/0/home/interest/kro52/kss/data_0222130611.pdf 
 
KEA, European Affairs (2006). The Economy of Culture in Europe, study prepared for the 
European Commission (Directorate-General for Education and Culture). Brussels. 
 
___________________ (2009). The Impact of Culture on Creativity, study prepared for the 
European Commission. Brussels. 
 
Landry, Charles (2008). The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators. London: 
Comedia/Earthscan. 
 
Nelson, Richard R. and Winter, Sidney G. (1982). An Evolutionary Theory of Economic 
Change. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press. 
 
Putnam Robert (1993).Making democracy work: civic traditions in modern Italy. Princeton: 
Princeton University Press. 



 

136 
 

Rylie Sridhar. (2011). Creative Economy : Opportunities & Challenges for Thailand. 
Available fromhttp://www.creativethailand.org/_file/files/Creative%20Economy%20-
%20Opportunities%20&%20Challenges%20for%20Thailand.pdf  
 
UNCTAD. 2004. Creative Industries and Development (document TD(XI)/BP/13, June 2004). 
Available from http://unctad.org/Sections/wcmu/docs/tdxi-creative-industries_en.pdf 
 
UNCTAD and UNDP. 2008. The Creative Economy Report, UNCTAD  Available from 
http://www.unctad.org/creative-economy 
 
___________________. 2010. The Creative Economy Report, UNCTAD  Available from 
http://www.unctad.org/creative-economy 
 
UNESCO.2010. The Creative Cities Network : A Global Platform for Local Endeavor Available 
from http://www.unesco.org/culture/en/creativecities  
 
Yamane, T.(1973). Elementary Sampling Theory. Prentice Hall. International, Inc. 
 
เอกสารอื่นๆ 
กรมการพฒันาชุมชน. (2555) พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค.์[online]. Available : http://www.cdd.go.th/index2.php.,[2555, 
กุมภาพนัธ ์22] 
 
กรมพฒันาฝีมือแรงงาน. (2555) พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค.์[online].Available  http://www.dsd.go.th/index.php.,[2555, 
กุมภาพนัธ ์22] 

http://www.creativethailand.org/_file/files/Creative%20Economy%20-%2509%20Opportunities%20&%20Challenges%20for%20Thailand.pdf
http://www.creativethailand.org/_file/files/Creative%20Economy%20-%2509%20Opportunities%20&%20Challenges%20for%20Thailand.pdf
http://unctad.org/Sections/wcmu/docs/tdxi-creative-industries_en.pdf
http://www.unctad.org/creative-economy
http://www.unctad.org/creative-economy
http://www.unesco.org/culture/en/creativecities
http://www.cdd.go.th/index2.php
http://www.dsd.go.th/index.php


 

137 
 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. (2555) พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ กลยทุธ ์
ที่เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค.์[online].Available : http://www.dip.go.th/.,[2555, กุมภาพนัธ ์
22] 
 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้. (2555) พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ กลยทุธ ์
ที่เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค.์[online].Available  : 
http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=1.,[2555, กุมภาพนัธ ์22] 
 
กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา. (2553) ข้อมูลสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์.[online].Available 
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1429 
 
____________________. (2555) พนัธกิจ ที่เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค.์[online].Available 
:http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/.,[2555, กุมภาพนัธ ์22] 
 
กระทรวงวฒันธรรม. (2555) พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ ที่เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
[online].Available  : http://www.m-culture.go.th/.,[2555, กุมภาพนัธ ์10] 
 
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี (2555) พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค ์[online].Available : http://www.most.go.th/main.,[2555, 
กุมภาพนัธ ์10] 
 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2555) พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ ที่เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
[online].Available   : http://www.moe.go.th/moe/th/home/main.php.,[2555, กุมภาพนัธ ์10] 
 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2555) พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ ที่เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
[online].Available : http://www.mots.go.th/main.php?filename=index.,[2555, กุมภาพนัธ ์10] 
 

http://www.dsd.go.th/index.php
http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=1
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1429
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/
http://www.m-culture.go.th/
http://www.most.go.th/main/
http://www.moe.go.th/moe/th/home/main.php
http://www.mots.go.th/main.php?filename=index


 

138 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม. (2555) พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ กลยทุธ ์ที่เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
[online].Available : http://www.industry.go.th/page/index.aspx.,[2555, กุมภาพนัธ ์10] 
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2555) พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค ์[online].Available : 
http://www.moac.go.th/main.php?filename=index.,[2555, กุมภาพนัธ ์10] 
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2555) พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค ์[online].Available : 
http://website.mnre.go.th/main.php?filename=index.,[2555, กุมภาพนัธ ์10] 
 
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. (2555) พนัธกิจ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค.์[online].Available 
:http://www.boi.go.th/index.php?page=index&language=th.,[2555, กุมภาพนัธ ์22] 
 
ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม. (2555) พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค.์[online].Available 
:http://www.sme.go.th/Pages/home.aspx#page=page-act.,[2555, กุมภาพนัธ ์22] 
 
ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ. (2555) พนัธกิจ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค.์[online]. Available :http://www.nstda.or.th/index.php.,[2555, 
กุมภาพนัธ ์22] 
 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. (2554) 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 11. [online].Available : www.nesdb.go.th.,[2555, 
กุมภาพนัธ ์10] 
 

http://www.industry.go.th/page/index.aspx
http://www.moac.go.th/main.php?filename=index
http://website.mnre.go.th/main.php?filename=index
http://www.boi.go.th/index.php?page=index&language=th
http://www.sme.go.th/Pages/home.aspx#page=page-act
http://www.nstda.or.th/index.php


 

139 
 

_______________________________________________. (2554) Competitiveness Newsletter 
[online].Available 
http://www.nesdb.go.th/Portals/0/tasks/dev_ability/Newsletter/NewsletterCompetitiveness%20Ne
wslette r03-02.pdf., [2555, กุมภาพนัธ ์10] 
 
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. (2555) พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค.์[online].Available : http://www.trf.or.th/.,[2555, กุมภาพนัธ ์
22] 
  
ส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้. (2555) พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ จุดเนน้ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค.์[online].Available :http://www.okmd.or.th/.,[2555, กุมภาพนัธ ์
22]  
 
สถาบนัพพิธิภณัฑก์ารเรียนรู้แห่งชาติ. (2555) พนัธกิจ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค.์[online].Available 
:http://www.museumsiam.com/museumsiam/.,[2555, กุมภาพนัธ ์22]  
 
ส านกังานอุทยานการเรียนรู้. (2555) พนัธกิจ ที่เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค.์[online].Available 
:http://www.tkpark.or.th/tk/index.php.,[2555, กุมภาพนัธ ์22] 
  
ส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ. (2555) พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค.์[online].Available 
:http://www.sipa.or.th/main.php?filename=index1.,[2555, กุมภาพนัธ ์22]  
 
ส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ. (2555) พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค.์[online].Available 
:http://www.sipa.or.th/main.php?filename=index1.,[2555, กุมภาพนัธ ์22]  

http://www.nesdb.go.th/Portals/0/tasks/dev_ability/Newsletter/NewsletterCompetitiveness%20Newslette%2509r03-02.pdf
http://www.nesdb.go.th/Portals/0/tasks/dev_ability/Newsletter/NewsletterCompetitiveness%20Newslette%2509r03-02.pdf
http://www.trf.or.th/
http://www.okmd.or.th/
http://www.okmd.or.th/
http://www.tkpark.or.th/tk/index.php
http://www.sipa.or.th/main.php?filename=index1
http://www.sipa.or.th/main.php?filename=index1


 

140 
 

ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ. (2555) พนัธกิจ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค.์[online].Available :http://www.acfs.go.th/index.php.,[2555, 
กุมภาพนัธ ์22] 
 
ส านกังานผลิตภณัฑม์าตรฐานอุตสาหกรรม. (2555) พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ กลยทุธ ์
ที่เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค.์[online].Available : http://www.tisi.go.th/.,[2555, กุมภาพนัธ ์
22] 
 
ส านกังานการปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม. (2554) พนัธกิจ ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม. 
[online].Available : http://www.alro.go.th/alro/index.jsp.,[2555, กุมภาพนัธ ์22] 
 
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ. (2552) นโยบายและยทุธศาสตร์การวจิยัของชาติ (พ.ศ.2551-
2554). [online].Availiable : http://www.riclib.nrct.go.th/edoc/ebook/Policies7.2.pdf., [2556, 
มีนาคม 17] 
 
ส านกังานคณะกรรมการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ. (2554) 
การวจิยัและพฒันา [online].Availiable 
:http://www.sti.or.th/th/images/stories/files/index/R&D.pdf., [2556, มีนาคม 17] 
 
กรมการปกครอง. (2553) จ  านวนราษฎรทัว่ราชอาณาจกัร 
แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจงัหวดัต่างๆ ตามหลกัฐานการทะเบียนราษฎร ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2553  [Online].Available: http://www.dopa.go.th  [2554, มีนาคม 16]  
 
วิทยานิพนธ์ 
ประยทุธ วรรณอุดม. 
กระบวนการต่อรองของหมอล าทีม่ีต่อบทบาทและอิทธิพลของระบอุตสาหกรรม  
.วทิยานิพนธป์ริญญาดุษฏีบณัฑิต สาขานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2549. 

http://www.acfs.go.th/index.php
http://www.tisi.go.th/
http://www.alro.go.th/alro/index.jsp
http://www.riclib.nrct.go.th/edoc/ebook/Policies7.2.pdf.,%5B
http://www.sti.or.th/th/images/stories/files/index/R&D.pdf
http://www.dopa.go.th/


 

141 
 

ป่ินวดี ศรีสุพรรณ. วาทกรรมทุนทางสังคม: 
กระบวนการสร้างแนวคดิและปฏิบัติการในบริบทการพฒันาของไทย (พ.ศ. 2540 - 2546) 
.วทิยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต สาขาสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2547. 
 
สิรินทร แซ่ฉัว่. ความสุขในการท างานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์: 
กรณศึีกษาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุ่มส่ือและกลุ่มงานสร้างสรรค์เพือ่การใช้งาน . 
วทิยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต สาขาการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์าร 
คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2553. 
 
ศกัรินทร์ วงัคะฮาต. 
สถานะของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลุ่มงานสร้างสรรค์ตามลักษณะงานและศักยภาพ 
ในการพัฒนาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม .วทิยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2554. 
 
จกัรพล ตั้งสุทธิธรรม. 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังและบทบาทของศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเทศบาล 
ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ .การคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2554. 
 
ณัฐ ชลเทพ. 
การประยุกต์แนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรขนาดย่อม 
ในจังหวัดเชียงใหม่ .การคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมเกษตร 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2554. 



 

142 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

143 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แนวค าถามการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ 
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แนวค าถามการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ 
การวเิคราะห์นโยบายเศรษฐกจิสร้างสรรค์ของประเทศ : 

กรณศึีกษาการประยุกต์ใช้กบัการพฒันาเชียงใหม่เมอืงสร้างสรรค์ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แนวคดิค าถามส าหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก มี 5 ประเด็น 
 

ประเด็นที่ 1  สถานการณ์ของการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศเป็นอยา่งไร ? 
 1.1  นโยบาย ยทุธศาสตร์ เศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศที่ผา่นมาเป็นอยา่งไร ?  

1.1.1 การพฒันา  การสนบั การส่งเสริม 
1.1.2 เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม นวตักรรม เทคโนโลย ีหน่วยงานและสถาบนั  
1.1.3 การวจิยัเพือ่การสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
1.1.4 กลไกจากนโยบายสู่ภาคปฏิบติัการ 

1.2  นโยบาย ยทุธศาสตร์ เศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศในอนาคตเป็นอยา่งไร ? 

ประเด็นที่ 2  สถานการณ์ของการด าเนินนโยบายการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรคเ์ป็นอยา่งไร ?   
2.1  นโยบาย ยทุธศาสตร์ เชียงใหม่เมืองสร้างสรรคท์ี่ผา่นมาเป็นอยา่งไร ?  

2.1.1 การพฒันา  การสนบั การส่งเสริม 
2.1.2 เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม นวตักรรม เทคโนโลย ีหน่วยงานและสถาบนั  
2.1.3 การวจิยัเพือ่การสนบัสนุนการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์

(เศรษฐกิจ,สงัคม,วฒันธรรม) 
2.1.4 การมีส่วนร่วมเชิงนโยบาย, การมีส่วนร่วมเชิงปฏิบติัการ 
2.1.5 กลไกจากนโยบายสู่ภาคปฏิบติัการ 

2.2  นโยบาย ยทุธศาสตร์ เชียงใหม่เมืองสร้างสรรคใ์นอนาคตเป็นอยา่งไร ? 
2.3 ความสมัพนัธร์ะหวา่งนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องรัฐบาลกบัการพฒันาเชียงใหม่ 
เมืองสร้างสรรคเ์ป็นอยา่งไร ?   
2.4  ความสมัพนัธร์ะหวา่งการพฒันาเชียงใหม่สร้างสรรคก์บัความเปล่ียนแปลง 
ทางการเมือง ของรัฐบาลเป็นอยา่งไร ? 
2.5  การประยกุตใ์ชน้โยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องรัฐบาลกบัเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
เป็นอยา่งไร  ? 
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2.6  ความร่วมมือเชิงนโยบายเชียงใหม่เมืองสร้างสรรคร์ะหวา่ง ภาครัฐ ภาคเอกชน  
หน่วยงานภายใน ชุมชน  ประชาชนเป็นอยา่งไร ? 
2.7  ความร่วมมือเชิงนโยบายระหวา่งเชียงใหม่เมืองสร้างสรรคก์บันานาชาติเป็นอยา่งไร ? 

ประเด็นที่ 3  ปัจจยัใดที่เป็นอุปสรรคต่อการการด าเนินการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์? 
การส่ือสาร  งบประมาณ  ความร่วมมือ การเมือง ฯลฯ 

ประเด็นที่ 4 ความเช่ือมโยงการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรคก์บัการพฒันาในดา้นต่างๆ 
เป็นอยา่งไร เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม กายภาพ (หน่วยงาน โครงสร้าง สถานที่) ทรัพยากรมนุษย ์
 4.1 ความเช่ือมโยงของรูปแบบอุตสาหกรรมสร้างสรรคข์องเชียงใหม่กบัศกัยภาพที่มีอยู ่
ของเชียงใหม่อยา่งไร 
 4.2 กิจกรรมเกิดขึ้นจากโครงการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์

ประเด็นที่ 5 การไดรั้บรองสถานะเมืองสร้างสรรคจ์าก UNESCO เชียงใหม่จะไดรั้บผลประโยชน์ 
ในดา้นใดบา้ง ? 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง การวิเคราะห์นโยบายเศรษฐสร้างสรรค์ของประเทศ : กรณศึีกษาการประยุกต์ใช้กับการพัฒนา 
เชียงใหม่เมอืงสร้างสรรค์ 
 
ค าช้ีแจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม 
แบบสอบถามน้ีได้จัดท าขึ้ น  เพื่อ เป็น ส่วนหน่ึงของการศึกษาของนัก ศึกษาปริญญาโท 
ม ห าวิท ย าลั ย เชี ย ง ให ม่ ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ าส ต ร์ม ห าบัณ ฑิ ต  คณ ะบัณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย 
สาขาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ จัดท าขึ้ นเพื่อใช้ในการประมวลผลงานวิทยานิพนธ ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์นโยบายเศรษฐสร้างสรรค์ของประเทศ : 
กรณีศึกษาการประยกุตใ์ชก้บัการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์ 

ผู ้วิจัยจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่ าน  ในการตอบแบบสอบถาม โดยขอให้ อ่านแบบสอบถาม 
อยา่งละเอียดและตอบให้ครบทุกขอ้ตามความเป็นจริง ทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบ 
จากการตอบแบบสอบถามแต่ประการใด และการน าเสนอผลการวิจัยเป็นภาพรวมเท่านั้ น 
โดยแบบสอบถามจะประกอบดว้ย 4 ส่วนดงัน้ี 
 
ส่วนที่   1   ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที่   2   การรับรู้ความเขา้ใจและการมีส่วนร่วมกบันโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละ   
  การพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
ส่วนที่   3  ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละการพฒันาเชียงใหม่   
  เมืองสร้างสรรค ์
ส่วนที่   4   แนวทางการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
ส่วนที่   5   ขอ้เสนอแนะการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
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ผูว้จิยัขอขอบพระคุณทุกท่านอยา่งสูงที่ใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 

 
ส่วนที่ 1   ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  [    ] ที่ตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 
    
1. เพศ 
     [    ] ชาย           [    ] หญิง 
2. อายุ  
     [    ] ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี    [    ] 21-30 ปี 
     [    ] 31-40 ปี      [    ] 40 ปีขึ้นไป 
  3. ระดับการศึกษา 
     [    ] ต ่ากวา่ปริญญาตรี       [    ] ปริญญาตรี  
     [    ] สูงกวา่ปริญญาตรี     
4. อาชีพ 
     [    ] นกัเรียน / นิสิต / นกัศึกษา   [    ] รับจา้ง  
     [    ] พนกังานบริษทัเอกชน     [    ] ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ 
     [    ] ประกอบธุรกิจส่วนตวั   [    ] อ่ืนๆ โปรดระบุ……………… 
 
5. รายได้ต่อเดือน 
     [    ] ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท  [    ] 10,001 – 20,000 บาท 
     [    ] 20,001 – 30,000 บาท     [    ] 30,001 บาทขึ้นไป 
 [    ] อ่ืนๆ โปรดระบุ……………… 
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ส่วนที่  2    ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ ความเข้าใจและความต้องการในการมีส่วนร่วมกับนโยบาย 
  เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์  
ค าช้ีแจง    โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 
6. ท่านมีความคดิเห็นต่อการรับรู้ข่าวสาร ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาเชียงใหม่  
เมืองสร้างอย่างไร 
 

การส่ือสารนโยบาย 

ระดับความคดิเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ดา้นการรับรู้ข่าวสารนโยบายเศรษฐกิจสร้าง 
สรรคแ์ละการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์

     

6.1 ท่านไดรั้บขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบันโยบาย 
เศรษฐกิจสร้างสรรคจ์ากส่ือต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง 

     

6.2 ท่านไดรั้บขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัการพฒันา 
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรคจ์ากส่ือต่างๆ อยา่ง  
ต่อเน่ือง 

     

ดา้นความเขา้ใจการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้าง 
สรรค ์

     

6.3 ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบันโยบาย 
เศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศไทย 

     

6.4 ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบันโยบาย 
การพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์

     

6.5 ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบั 
ประโยชน์ของนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
ท่ีมีต่อประเทศไทย 
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6.6 ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบั 
ประโยชน์ของการพฒันาเชียงใหม่ให้เป็นเมือง
สร้างสรรค ์

     

6.7 ท่านคิดว่าการพฒันาเชียงใหม่เมือง 
สร้างสรรค ์จะมีส่วนช่วยผลกัดนัให้เมือง 
เชียงใหม่ เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี 

     

6.8 ท่านตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันา 
เชียงใหม่ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ 

     

6.9 ท่านคิดว่าการพฒันาเชียงใหม่เมือง 
สร้างสรรคเ์หมาะสมกบับริบททางดา้น 
เศรษฐกิจ วฒันธรรมประเพณีและวิถีชีวิต 
ของเมือง เชียงใหม่เพียงใด  

     

6.10 ท่านคิดว่าการพฒันาเชียงใหม่ให้เป็นเมือง 
หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบา้น (City of Crafts &  
Folk Arts) มีความเหมาะสมกบัเมือง 
เชียงใหม่เพียงใด 

     

ดา้นการมีส่วนร่วมการพฒันาเชียงใหม่เมือง 
สร้างสรรค ์

     

6.11 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเปิดโอกาสให้ชุมชน 
ประชาชน มีส่วนร่วมในการร่วมคิด วางแผน 
ตดัสินใจเก่ียวกบัการพฒันาเชียงใหม่เมือง 
สร้างสรรคเ์พียงใด 

     

6.12 ท่านมีส่วนร่วมรับฟัง ร่วมกิจกรรม 
เก่ียวกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
และเมืองสร้างสรรค ์เม่ือท่านมีโอกาส 

     

6.13 ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ศิลปวฒันธรรม เช่น การชมแสดง 
ชมพิพิธภณัฑ ์ฯลฯ 
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6.14 ท่านคิดว่ากิจกรรมการมีส่วนร่วมของการ 
พฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรคมี์ความเหมาะ 
สมกบัเชียงใหม่เพียงใด 

     

6.15 ท่านมีส่วนร่วมในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์
หรือบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะ วฒันธรรม 
หัตถกรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ 
ความคิดสร้างสรรค ์
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ส่วนที่  3   ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของนโยบายเศรษฐกจิสร้างสรรค์และการพัฒนาเชียงใหม่   
   เมืองสร้างสรรค์  
ค าช้ีแจง    โปรดเรียงล าดบั 1, 2, 3,… จากส่ือที่ไดรั้บขอ้มูลมากที่สุดไปหานอ้ยที่สุด 
 
7. ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของนโยบายเศรษฐกจิสร้างสรรค์และการพัฒนาเชียงใหม่ 
เมืองสร้างสรรค์ 
 

นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ ล าดบั โครงการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์ ล าดบั 

1. โทรทศัน์  1. โทรทศัน์  

2. วิทย ุ  2. วิทย ุ  

3. หนงัสือพิมพ ์  3. หนงัสือพิมพ ์  

4. นิตยสาร  4. นิตยสาร  

5. ส่ิงพิมพ ์(แผน่พบั โบรชวัร์ 
โปสเตอร์ วารสาร) 

 5. ส่ิงพิมพ ์(แผน่พบั โบรชวัร์ 
โปสเตอร์ วารสาร) 

 

6. ป้ายโฆษณากลางแจง้  6. ป้ายโฆษณากลางแจง้  

7. อินเตอร์เน็ต  7. อินเตอร์เน็ต  

8. การประชุม การสัมมนา 
การฝึกอบรม  

 8. การประชุม การสัมมนา 
การฝึกอบรม  

 

9. บุคคลบอกปากต่อปาก  9. บุคคลบอกปากต่อปาก  

10. อ่ืนๆ โปรดระบุ 
........................................................ 

10. อ่ืนๆ โปรดระบุ 
........................................................ 
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ส่วนที่ 4   แนวทางการพัฒนาเชียงใหม่เมอืงสร้างสรรค์ 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  [    ] ที่ตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 
 
8. ท่านมีความคดิเห็นต่อแนวทางการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ต่อไปนี้อย่างไร 
 

 แนวทางการพัฒนาเชียงใหม่เมอืงสร้างสรรค์ 

ระดับความคดิเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

8.1 ควรสนบัสนุนกิจกรรมสร้างสรรคแ์ละ 
กิจกรรมทางศิลปวฒันธรรมเพ่ือเป็นแหล่งให้เกิด
ความคิดสร้างสรรคแ์ละแรงบนัดาลใจ 

     

8.2 ควรสนบัสนุนพ้ืนท่ีสร้างสรรค ์
พ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือเป็นพ้ืนท่ีในการ 

สร้างกิจกรรม เพ่ือก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์  
พบปะ พดูคุย แลกเปล่ียนความคิดในดา้นต่างๆ 

     

8.3 ควรสร้างพิพิธภณัฑด์า้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยศิีลปวฒันธรรมในเชียงใหม่ท่ีมี 
มาตรฐานการจดัการตามมาตรฐานสากล  
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค ์

     

8.4 ควรสร้างห้องสมุดท่ีมีมาตราฐาน 
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค ์

     

8.5 ควรสนบัสนุนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ดา้นสาธารณะ เศรษฐกิจ การศึกษาวิจยัขั้นสูง 
และดา้นการศึกษา เพ่ือเป็นแหล่งขอ้มลู 
ท่ีช่วยในการพฒันาเชียงใหม่ต่อไป 

     

8.6 ควรสนบัสนุนการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงส าหรับการพฒันาเชียงใหม่ 
ต่อไป 
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8.7 ควรพฒันาระบบการบริการ การขนส่ง 
และสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเป็นส่ิงอ านวย 
ความสะดวกเพ่ือประชากรเชียงใหม่และ 
นกัท่องเท่ียว 

     

8.8 ควรพฒันาระบบการส่ือสารและบริการ 
อินเทอร์เน็ตสาธารณะเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์
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ส่วนที่ 5   ข้อเสนอแนะการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  [    ] ที่ตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 
 
9. ท่านคดิว่านอกจากรูปแบบการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมอืงแห่งหัตถกรรม 
และศิลปะพืน้บ้าน (City of Crafts & Folk Arts) 
รูปแบบเมืองสร้างสรรค์ใดบ้างที่เหมาะสมกับการพัฒนาเมอืงเชียงใหม่ (เลอืกตอบ 1 ข้อ) 
  
[    ] เมืองแห่งการออกแบบ (City of Design) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
[    ] เมืองแห่งอาหาร (City of Gastronomy) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

[    ] เมืองแห่งส่ือศิลปะ (City of Media Arts)  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

[    ] เมืองแห่งภาพยนต ์(City of Film) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

[    ] เมืองแห่งวรรณกรรม (City of Literature)  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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[    ] เมืองแห่งดนตรี (City of Music) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  

10. ขอ้เสนอแนะเพิม่เติมต่อแนวทางการพฒันาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ค  
ผลการประมวลค่าสถติิด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
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Frequencies 
Statistics 

      

Valid 400 400 400 400 400 

Missing 0 0 0 0 0 

 
 

Frequency Table 
Gender 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Male 212 53 53.0 53.0 

Female 188 47.0 47.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Age 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

21-30 248 62.0 62.0 62 

31-40 116 29.0 29.0 91 

40 more 36 9.0 9.0 100 

Total 400 100.0 100.0  

 

Educations 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 20 5.0 5.0 5 

ปริญญาตรี 228 57.0 57.0 62 

สูงกว่าปริญญาตรี 152 38.0 38.0 100 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Total 400 100.0 100.0  

 

Jobs 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

นกัเรียน นกัศึกษา 64 16.0 16.0 16 

พนกังานเอกชน 132 33.0 33.0 49 

ธุรกิจส่วนตวั 128 32.0 32.0 81 

รับจา้ง 44 11.0 11.0 92 

ขา้ราชการ 24 6.0 6.0 98 

อ่ืน 8 2.0 2.0 100 

Total 400 100.0 100.0  

 

Salary 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

<= 10,000 บาท 52 13.0 13.0 13 

10,001-20,000 บาท 160 40.0 40.0 53 

20,001-30,000 บาท 84 21.0 21.0 74 

30,001 บาท ข้ึนไป 104 26.0 26.0 100 

Total 400 100.0 100.0  
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Descriptives 
Descriptive Statistics 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TOPIC61 400 1 5 2.14 0.85 

TOPIC62 400 1 5 2.24 0.93 

TOPIC63 400 1 4 2.29 0.74 

TOPIC64 400 1 4 2.23 0.761 

TOPIC65 400 1 4 2.40 0.776 

TOPIC66 400 1 4 2.45 0.806 

TOPIC67 400 1 5 3.30 0.795 

TOPIC68 400 2 5 3.17 0.874 

TOPIC69 400 1 5 3.15 0.854 

TOPIC610 400 2 5 3.67 0.918 

TOPIC611 400 1 5 2.33 0.918 

TOPIC612 400 1 5 2.14 0.929 

TOPIC613 400 1 5 2.56 0.943 

TOPIC614 400 1 5 2.88 0.932 

TOPIC615 400 1 5 2.69 0.914 

Valid N (listwise) 400     
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Descriptives 
Media 1 
 

 N Sum Mean 

TV 400 1924    10.47  

Radio 400 2088    11.37  

news 400 2308    11.43  

magazine 400 2392    12.56  

media 400 2460    13.39  

brillbroard 400 2052    11.17  

Internet 400 2100    13.02  

Training 400 1528      8.32  

person 400 1520      8.27  

Valid N (listwise) 400   

 
 

Descriptives 

Media 2 
 

 N Sum Mean 

TV 400 1380      7.51  

Radio 400 1636      8.91  

news 400 1908    10.39  

magazine 400 2472    13.46  

media 400 2672    14.55  
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 N Sum Mean 

brillbroard 400 2544    13.85  

Internet 400 2400    13.07  

Training 400 1648      8.97  

person 400 1708      9.30  

Valid N (listwise) 400   

 
 

Descriptives 
Development 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TOPIC81 400 2 5 3.79 0.733 

TOPIC82 400 2 5 3.93 0.778 

TOPIC83 400 2 5 3.94 0.781 

TOPIC84 400 3 5 4.12 0.708 

TOPIC85 400 1 5 4.09 0.812 

TOPIC86 400 2 5 4.29 0.757 

TOPIC87 400 3 5 4.33 0.734 

TOPIC88 400 3 5 4.41 0.747 

Valid N (listwise) 0     
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Descriptives 
Cities 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

เมอืงแห่งการออกแบบ 32 8.0 15.4 15.4 

เมอืงแห่งอาหาร 56 14.0 26.9 26.9 

เมอืงแห่งส่ือศิลปะ 88 22.0 42.3 42.3 

เมอืงแห่งดนตรี 32 8.0 15.4 15.4 

Total 208 52.0 100.0 100 

Missing 192 48.0   

Total 400 100.0   
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ภาคผนวก ง 
ข้อมูลจ านวนประชากร 
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ภาคผนวก จ 
ภาพนิทรรศการ 
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ประมวลภาพการจัดวางส่ือศิลปะ 

เตรียมโครงสร้างหลกัของงาน 
เร่ิมติดต้ังโครงสร้างหลักของงาน 



 

171 
 

 
ติดไหมพรมส่วนประกอบของงาน  บทคดัย่อของงานส่ือศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แกะสติกเกอร์ Wall Text ของงานส่ือศิลปะ 
 
 



 

172 
 

 

ประวตัิผู้เขียน 

ช่ือ - สกุล   นายต่อศกุล พนัธุพ์พิฒัน ์

วนั เดือน ปีเกิด   9 พฤศจิกายน 2526 

ประวตัิการศึกษา   ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอยธุยาวทิยาลยั  
    ปีการศึกษา 2543 
    ส าเร็จการศึกษาปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต  
    สาขาการจดัการสารสนเทศ มหาวทิยาลยัรังสิต ปีการศึกษา 2548 
 

 
 

 


