
นิยามของขอมูล แหลงทีม่า วิธีการประมวลผล และขอมูลอางอิง 

รายงานการจัดเก็บดัชนีช้ีวัดเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศไทย 

(Thailand Creativity Index: TCI) 

 

1) ท่ีมาและสาระสำคัญ 

 ตามมาตรา 7 (5) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) พ.ศ. 

2561 กำหนดให สศส. เปนศูนยกลางการรวบรวมและพัฒนาขอมูลและสถิติเกี่ยวกับเศรษฐกิจสรางสรรค เพื่อการ

ตัดสินใจเชิงนโยบาย และเพ่ือสนับสนุนความคิดสรางสรรคและการสรางนวัตกรรม สศส. ไดกำหนดบทบาทภารกิจใน

การเปน Creative Information Center จึงไดจัดทำดัชนีเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศไทย (Thailand Creativity 

Index) ขึ้น เพื่อประเมินผลการดำเนินนโยบาย มาตรการ และการลงทุนของหนวยงานภาครัฐ รวมถึงวัดระดับ

ความกาวหนาและขีดความสามารถดานการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศ ซ่ึงถือเปนหนึ่งในกลไกขับเคลื่อน

เศรษฐกิจท่ีมีความสำคัญและมีสัดสวนในระบบเศรษฐกิจไทยโดยรวมสูง  

 การจัดทำดัชนีเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศไทย มุงหวังใหเปนรากฐานสำคัญที่จะชวยใหเกิดความเขาใจ

ถึงสภาพการณและพัฒนาการของเศรษฐกิจสรางสรรคของไทย นำไปสูการบูรณาการทางความคิด การวางแผน

นโยบายท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกิดแผนงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับขีด

ความสามารถดานความคิดสรางสรรคของไทยใหทัดเทียมกับประเทศชั้นนำได 

 

2) กรอบการดำเนินงาน 

สศส. ไดดำเนินการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดทำดัชนีดานความคิดสรางสรรคในระดับ

สากล โดยรวมกับทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เพื่อรวบรวมและ

คำนวณเปนดัชนีชี้วัดเพื่อสะทอนถึงระดับศักยภาพดานการสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศไทยเปรียบเทียบ

กับตางประเทศสำหรับใชวัดระดับความกาวหนาและขีดความสามารถดานการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศ 

โดยวิเคราะหและทบทวนแนวคิดการจัดทำดัชนีท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ และกำหนดกรอบในการจัดทำดัชนี

ออกเปน 2 ระดับ ไดแก ตัวชี้วัดดัชนีระดับนานาชาติ (International Level Index) และ ตัวชี้วัดดัชนีระดับประเทศ 

(Country Level Index) 

 

3) นิยามของขอมูลและแหลงท่ีมา 

3.1 ดัชนช้ีีวัดเศรษฐกิจสรางสรรคระดับนานาชาติ (International Level Index) มีองคประกอบ 3 เสาหลัก  

เสาหลักท่ี 1 ปจจัยนําเขาดานเศรษฐกิจสรางสรรค (Pillar 1: Creative Inputs) เปนตัวชี้วัดที่จะบงชี้วา

แตละประเทศมีทรัพยากรสําหรับนํามาสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคมากนอยเพียงใด โดยตัวแปรหลักท่ีนํามาใช ไดแก 



1. ผูมีทักษะสูง (Talent) ใชชี้วัดอัตราสวนการไดรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประชากร (School 

enrollment, tertiary (% gross)) เพ่ือเปนตัวแทนของผูมีทักษะสูง (Talent) ของแตละประเทศ 

2. รายจายสําหรับการวิจัยและพัฒนา (R&D Expenditure) เนื่องจากปจจุบันยังไมมีการจัดเก็บรายจาย

สําหรับเศรษฐกิจสรางสรรคโดยเฉพาะ จึงใชตัวชี้วัดสัดสวนรายจายเพื่อการวิจัยและพัฒนาตอผลิตภัณฑ

มวลรวมภายในประเทศ (Research and development expenditure (% of GDP)) เปนตัวแทนของ

รายจายเพ่ือการเสริมสรางความรูและการพัฒนาชิ้นงานสรางสรรคใหมีมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

เสาหลักท่ี 2 ผลงานสรางสรรคของประเทศ (Pillar 2: Creative Outputs) เปนตัวชี้วัดท่ีจะบงชี้วา ในแต

ละประเทศสามารถนําความคิดสรางสรรคของคนในประเทศมาสรางสรรคเปนผลงานไดมากนอยเพียงใด ทั้งในดาน

ทรัพยสินทางปญญาและการสงออกสินคาหรือบริการสรางสรรค โดยตัวแปรหลักท่ีนํามาใชชี้วัด ไดแก 

1. สิทธิบัตร (Patent) ใชชี้วัดสัดสวนจํานวนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรตอประชากร 1 ลานคน (Patent 

applications, residents per 1 million population) โดยสิทธิบัตรหมายถึงหนังสือสําคัญที่รัฐออกให

เพ่ือคุมครองการประดิษฐ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) ท่ีมีลักษณะตามท่ี

กฎหมายกําหนด เปนสิทธิพิเศษที่ใหผูประดิษฐคิดคนหรือผูออกแบบผลิตภัณฑมีสิทธิที ่จะผลิตสินคา 

จําหนายสินคาแตเพียงผูเดียวในชวงระยะเวลาหนึ่ง  

2. เครื่องหมายทางการคา (Trademark) ใชชี้วัดสัดสวนจํานวนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายทางการคาตอ

ประชากร 1 ลานคน (Trademark applications, resident per 1 million population) เครื่องหมาย

ทางการคา หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณหรือตราท่ีใชกับสินคาหรือบริการ ท่ีใหความคุมครองตาม

กฎหมาย โดยในประเทศไทยมีการจดทะเบียนอยู 4 ประเภท ไดแก เครื่องหมายการคา เครื่องหมาย

บริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรวม 

3. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ (Industrial Design) ใชชี้วัดจํานวนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ (Industrial design application, resident per 1 million population) ท่ีใหความ

คุ มครองตามกฎหมายในเรื ่องความคิดสรางสรรคเกี ่ยวกับรูปรางภายนอกของแบบผลิตภัณฑหรือ

องคประกอบของลวดลายหรือสีของแบบผลิตภัณฑท่ีแตกตางไปจากเดิม 

4. การสงออกบริการสรางสรรค (Creative Services Export) ใชช ี ้ว ัดส ัดสวนการสงออกบร ิการ

สรางสรรคตอการสงออกบริการรวม (Cultural & Creative services export ,% of total trade) 

5. การสงออกสินคาสรางสรรค (Creative Goods Export) ใชชี้วัดสัดสวนการสงออกสินคาสรางสรรคตอ

การสงออกสินคารวม (Creative goods export, % total trade)  

เสาหลักท่ี 3 ปจจัยเชิงสถาบันและระบบนิเวศเพื ่อพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Pillar 3: Creative 

Ecosystem) เปนตัวชี ้ว ัดที่จะบงชี้วาแตละประเทศมีระบบนิเวศและโครงสรางพื ้นฐาน เพื ่อสงเสริมเศรษฐกิจ

สรางสรรคมากนอยเพียงใด โดยตัวแปรหลักท่ีนํามาใชชี้วัด ไดแก 



1. ขันติธรรมหรือการยอมรับความแตกตาง (Tolerance) ใชชี้วัดระดับความหลากหลายในกําลังแรงงาน 

(Diversity of workforce) เปนตัวแทนการยอมรับความแตกตางอันเปนปจจัยหนึ่งในการสงเสริมความคิด

สรางสรรค โดยตัวแปรนี้นํามาจากการสํารวจของ World Economic Forum (WEF) เพื่อพิจารณาวา

หนวยธุรกิจในประเทศตาง ๆ มีความหลากหลายในกําลังแรงงาน ทั้งในดานชาติพันธุ ศาสนา และความ

หลากหลายทางเพศ มากนอยเพียงใด 

2. พลวัตทางเศรษฐกิจ (Business Dynamism) ใชช ี ้ว ัดระดับความเปนพลวัตทางธุรกิจ (Business 

Dynamism) โดยวัดจากอัตราการเขาและออกจากตลาดของบริษัท และการเคลื่อนยายปจจัยการผลิต  

3. โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ใชชี้วัดโครงสรางพื้นฐานท่ีชวยสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคของ

ประเทศ 

 

แหลงท่ีมาของตัวช้ีวัดท่ีนํามาใชคํานวณ ดัชนช้ีีวัดเศรษฐกิจสรางสรรคระดับนานาชาติ  

ตัวแปร ตัวชี้วัด นิยามและความหมาย แหลงท่ีมา 

ปจจัยนําเขาดานเศรษฐกิจสรางสรรค (Pillar 1: Creative Inputs) 

1. ผูมีทักษะสูง 

(Talent) 

อัตราสวนการไดรับการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของประชากร 

(School enrollment, tertiary 

(% gross)) 

การไดรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ

ประชากร วัดจากจํานวนประชากรในวัยใดก็

ตามท่ีไดรับการศึกษาระดับอุดมศกึษาตอจํานวน

ประชากรท้ังหมด 

World 

Development 

Indicators, World 

Bank 

2. รายจายสําหรับ

การวิจัยและพัฒนา 

(R&D Expenditure) 

สัดสวนรายจายเพ่ือการวิจยัและ

พัฒนาตอผลติภณัฑมวลรวม

ภายในประเทศ (Research and 

development expenditure 

(% of GDP))  

คาใชจายสําหรับการวิจัยและพัฒนาตอ

ผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ 

World 

Development 

Indicators, World 

Bank 

ผลงานสรางสรรคของประเทศ (Pillar 2: Creative Outputs) 

1. สิทธิบัตร (Patent) สัดสวนจํานวนคําขอจดทะเบียน

สิทธิบัตรตอประชากร 1 ลานคน 

(Patent applications, 

residents per 1 million 

population)  

จํานวนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรกับหนวยงาน

สิทธิบัตรของแตละประเทศหรือตาม Patent 

Cooperation Treaty เพ่ือคุมครองการ

ประดิษฐ เทียบกับประชากร 1 ลานคน 

World 

Development 

Indicators, World 

Bank  

2. เครื่องหมาย

ทางการคา 

(Trademark) 

สัดสวนจํานวนคําขอจดทะเบียน

เครื่องหมายทางการคาตอ

ประชากร 1 ลานคน 

(Trademark applications, 

จํานวนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายทางการคา

เทียบกับประชากร 1 ลานคน โดยเครื่องหมาย

ทางการคาหมายถึงเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ

หรือตราท่ีใชเพ่ือแสดงวาสินคาท่ีใชเครื่องหมาย

World 

Development 

Indicators, World 

Bank  

 



ตัวแปร ตัวชี้วัด นิยามและความหมาย แหลงท่ีมา 

resident per 1 million 

population) 

ของเจาของเครื่องหมายการคาน้ัน เจาของมี

สิทธิตามกฎหมายเพียงผูเดียว  

3. สิทธิบัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ 

(Industrial Design) 

สัดสวนจํานวนคําขอจดทะเบียน

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภณัฑ 

(Industrial design 

application, resident per 1 

million population) 

จํานวนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ

ผลิตภณัฑเทียบกับประชากร 1 ลานคน ซึ่ง

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภณัฑหมายถึง

ความคิดสรางสรรคเก่ียวกับรูปรางลักษณะ

ภายนอกของผลติภณัฑท่ีแตกตางไปจากเดิมและ

ตองเปนการออกแบบผลิตภัณฑใหมเพ่ือ

อุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม 

World 

Development 

Indicators, World 

Bank  

 

4. การสงออกบริการ

สรางสรรค (Creative 

Services Export) 

สัดสวนการสงออกบริการ

สรางสรรคและวัฒนธรรมตอการ

สงออกบริการรวม (Cultural & 

Creative services export ,% 

of total trade) 

 

การสงออกบริการสรางสรรคและวัฒนธรรมตาม

มาตรฐาน EBOPS 2010 ครอบคลุมบริการ

สารสนเทศ โฆษณาและวิจัยตลาด สื่อโสตทัศน 

บริการนันทนาการและวัฒนธรรม  

Global 

Innovation Index 

2019, WIPO 

5. การสงออกสินคา

สรางสรรค (Creative 

Goods Export) 

สัดสวนการสงออกสินคา

สรางสรรคตอการสงออกสินคา

รวม (Creative goods export, 

% total trade)  

การสงออกสินคาสรางสรรค นิยามตาม 

UNESCO Framework for Cultural 

Statistics sixth (2009) 

Global 

Innovation Index 

2019, WIPO 

ปจจัยเชิงสถาบันและระบบนิเวศเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Pillar 3: Creative Ecosystem) 

1. ขันติธรรมหรือการ

ยอมรับความแตกตาง 

(Tolerance) 

ระดับความหลากหลายในกําลัง

แรงงาน (Diversity of 

workforce) 

ระดับความหลากหลายในกําลังแรงงาน โดยใช

การสํารวจวาในประเทศตางๆ ในหนวยธุรกิจมี

ความหลากหลายท้ังในดานชาติพันธุ ศาสนา 

และความหลากหลายทางเพศมากนอยเพียงใด  

World 

Competitiveness 

Report 2018, 

WEF 

2. พลวัตทาง

เศรษฐกิจ (Business 

Dynamism) 

ระดับความเปนพลวัตทางธุรกิจ 

(Business Dynamism) 

ความเปนพลวัตทางธุรกิจช้ีวัดระบบนิเวศในการ

ทําธุรกิจ เชน ตนทุนการเริ่มธุรกิจ ระยะเวลาใน

การเริม่ธุรกิจ เปนตน และวัฒนธรรมความเปน

ผูประกอบการของคนในประเทศ 

World 

Competitiveness 

Report 2018, 

WEF 

3. โครงสรางพ้ืนฐาน 

(Infrastructure) 

โครงสรางพ้ืนฐาน 

(Infrastructure) 

โครงสรางพ้ืนฐานท่ีช้ีวัดความพรอมของระบบ

นิเวศ ในดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีชวยสงเสริม

ความคิดสรางสรรคของประเทศ  

World 

Competitiveness 

Report 2018, 

WEF 

 

 



3.2 ดัชนช้ีีวัดเศรษฐกิจสรางสรรคระดับประเทศ (Country Level Index)  

มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใชอธิบายผลลัพธที่เกิดจากนโยบายและการวางแผนพัฒนาดานความคิดสรางสรรค

ของประเทศ โดยกรอบแนวคิดของดัชนีเศรษฐกิจสรางสรรคระดับประเทศ นอกจากจะอางอิงจากโมเดล 3T (Talent, 

Technology, Tolerance) แลว ยังใชแนวคิดหวงโซคุณคาของเศรษฐกิจสรางสรรค โดยงบประมาณสําหรับเศรษฐกิจ

สรางสรรคและจํานวนนักศึกษาในสาขาวิชาสรางสรรคเปนปจจัยนําเขาท่ีสําคัญ ผลลัพธหลักท่ีจะใชพิจารณาคือจํานวน

ทรัพยสินทางปญญาและมูลคาการสงออกสินคาและบริการสรางสรรค และผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม โดยวัด

จากผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศและการจางงานแรงงานในสาขาสรางสรรค 

 

ตัวชี้วัดหลัก ความหมายและวิธีการคํานวณ ท่ีมา 

1. ผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศดาน

เศรษฐกิจสรางสรรค 

(Creative GDP) และ

มูลคาอุตสาหกรรม

สรางสรรครายสาขา 

มูลคาเพ่ิมของเศรษฐกิจสรางสรรค รวบรวมจากขอมลูมลูคา

อุตสาหกรรม TSIC 4 หลัก (ไมนับซํ้า) ของ 15 กลุม

อุตสาหกรรมสรางสรรค (รวมภาคบริการ) ไดแก อุตสาหกรรม

งานฝมือและหัตถกรรม การออกแบบ ทัศนศิลป การพิมพ 

สถาปตยกรรม แฟช่ัน ภาพยนตรและวีดิทัศน การกระจายเสียง 

การโฆษณา ซอฟทแวร ดนตรี ศิลปะการแสดง อาหารไทย 

แพทยแผนไทย และการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร 

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร (2562) คํานวณจาก

ขอมูลของสํานักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ขอมูล

ป 2559-2561 

2. การจางงานแรงงาน

สรางสรรค 

จํานวนการจางงานสรางสรรครายสาขา จําแนกรายสาขาตาม 

ISCO08 Codes เปน 9 สาขา ไดแกการโฆษณา สถาปตยกรรม 

งานฝมือและหัตถกรรม การออกแบบ ซอฟตแวร ภาพยนตร 

โทรทัศน วิดิทัศน วิทยุและการถายภาพ การพิมพ พิพิธภัณฑ 

แกลเลอรี่และหองสมดุ ดนตรี ศิลปะการแสดงและทัศนศิลป 

สํานักงานสถิติแหงชาติ  ขอมลูป 

2559-2561 

3. ทรัพยสินทางปญญา สถิติการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาประเภทตางๆ ไดแก 

สิทธิบัตร (สิทธิบัตรการประดิษฐ (Invention) สิทธิบัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ (Design)) อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการคา 

การจดแจงขอมลูลิขสิทธ์ิ  (จําแนก 9 สาขา ไดแก วรรณกรรม 

นาฎกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่ง

บันทึกเสียง แพรเสียงแพรภาพ และอ่ืนๆ)  

กรมทรัพยสินทางปญญา ขอมลูป 

2561-2562 

4. การสงออกสินคา

สรางสรรค 

รวบรวมขอมลูสถิติจําแนกตามพิกัดศุลกากร (HS-CODE) โดย

คัดเลือกเลขพิกัดเฉพาะท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมสรางสรรค 

กรมศุลกากร ขอมูลป 2561-2562 

5. การสงออกบริการ

สรางสรรค 

พิจารณาจากดลุบริการซึ่งเปนผลสุทธิระหวางรายรับและ

รายจายของบริการระหวางประเทศ โดยพิจารณาเฉพาะ 4 

หมวดท่ีเก่ียวของกับบริการสรางสรรค ไดแก คาบริการทรัพยสิน

ทางปญญา คาบริการโทรคมนาคม คอมพิวเตอรและบริการ

ธนาคารแหงประเทศไทย ขอมลูป 

2561-2562 



ตัวชี้วัดหลัก ความหมายและวิธีการคํานวณ ท่ีมา 

ขอสนเทศ คาบริการสวนบุคคล บริการดานวัฒนธรรมและ

นันทนาการ และคาบริการทางธุรกิจอ่ืน ๆ 

6. จํานวนนักศึกษาใน

สาขาวิชาสรางสรรค 

จํานวนนักศึกษาในสาขาดานสรางสรรค จําแนกตาม ISCO08 

Codes เชนเดยีวกับแรงงานสรางสรรค 9 สาขา ไดแกการ

โฆษณา สถาปตยกรรม งานฝมือและหัตถกรรม การออกแบบ 

ซอฟตแวร ภาพยนตร โทรทัศน วิดิทัศน วิทยุและการถายภาพ 

การพิมพ พิพิธภัณฑ แกลเลอรี่และหองสมุด ดนตรี 

ศิลปะการแสดงและทัศนศลิป  

สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ขอมูลป 2562 

7. งบประมาณสําหรับ

เศรษฐกิจสรางสรรค 

งบประมาณภาครัฐจําแนกตามหนวยงานหลักท่ีเก่ียวของกับ

เศรษฐกิจสรางสรรค จํานวน 23 หนวยงาน 

สํานักงบประมาณ ขอมลูป 2561-

2563 

 

4)  วิธีการประมวลผลขอมูล 

 

 
 

ข้ันตอนการรวบรวมและประมวลผลขอมูล: ดัชนีช้ีวัดเศรษฐกิจสรางสรรคระดับนานาชาติ 

 

ข้ันท่ี 1: เก็บขอมูลคะแนนดิบจากแหลงท่ีมาท่ีกําหนด และคัดเลือกประเทศท่ีนํามาใชในการคํานวณดัชนี โดย

ใชหลักเกณฑในการคัดเลือก ดังนี้  

1. ขอมูลที ่มีการเผยแพรอยู แลว ครอบคลุมหลายประเทศ หรือ สามารถจําแนกขอมูลรายอุตสาหกรรม

สรางสรรคได 

2. ขอมูลจากแหลงท่ีมา มีการจัดทําและเผยแพรอยางสม่ําเสมอ 

3. ขอมูลเชิงปริมาณท่ีมีความนาเชื่อถือสูง  



4. ขอมูลสามารถสืบคนยอนหลังได เพ่ือใหสามารถปรับปฐานสําหรับการวิเคราะหเปนปเดียวกันได 

 

ข้ันท่ี 2: แปลงขอมูลใหอยูในชวง 0-100 (Normalization)  

ใชการคํานวณตามวิธี Max-Min Normalization 

 

 

 

 Yi คือ คาใหมท่ีไดรับการแปลงขอมูลแลว 

 Xi คือ คาเดิมกอนการแปลงขอมูล 

 Min คือ คาตํ่าสุดของขอมูล 

 Max คือ คาสูงสุดของขอมูล 

 

 แปลงขอมูลใหอยูในชวง 0-100 มีวัตถุประสงคเพื่อใหตัวแปรที่มีที่มาแตกตางกัน และชวงของคาขอมูลที่แตกตาง

กันสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได โดยคณะผูวิจัยไดใชวิธี Min-max normalization ซึ่งเปนหนึ่งในวิธีที่ใชกัน

ทั่วไปในการทําใหขอมูลเปนมาตรฐาน โดยคาตํ่าสุดจะเปลี่ยนเปน 0 คาสูงสุดจะเปลี่ยนเปน 100 และคาอื่น ๆ 

ท้ังหมดจะเปลี่ยนเปนคาท่ีอยูระหวาง 0 ถึง 100  

 

ข้ันท่ี 3: คํานวณตัวชี้วัดรวมยอย (Sub-Composite Index) โดยการหาคาเฉลี่ยของตัวชี้วัดของแตละ

ประเทศในแตละเสาหลัก เพ่ือจัดทําตัวชี้วัดรวมยอยของท้ัง 3 เสา 

 

ข้ันท่ี 4: คํานวณดัชนีรวม (Composite Index) โดยนําคาดัชนีรวมยอยที่ไดจากเสาหลักทั้ง 3 ดานมาเพ่ือ

หาคาเฉลี่ยเพ่ือคํานวณเปนตัวชี้วัดรวมท่ีสะทอนเศรษฐกิจสรางสรรคของแตละประเทศ หรือตามสูตร

คํานวณดังนี้ 

 

 
 

Creative Economy Index คือ  ตัวชี้วัดเศรษฐกิจสรางสรรครวม 

Pillar 1, 2, 3        คือ  ตัวชี้วัดรวมของเสาหลักท่ี 1, 2, 3 

w1, w2, w3       คือ  คาถวงนํ้าหนัก ซ่ึงในกรณีนี้ใหมีคาเทากันคือ 1/3 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼
= 𝑤𝑤1(𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 1)𝐼𝐼 𝑤𝑤2(𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 2)𝐼𝐼 𝑤𝑤3(𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 3) 

𝐸𝐸𝐶𝐶 =  
𝐼𝐼𝐶𝐶 − 𝑀𝑀𝐶𝐶𝐸𝐸
𝑀𝑀𝐶𝐶𝐼𝐼 −𝑀𝑀𝐶𝐶𝐸𝐸

 



ข้ันท่ี 5: คํานวณเพ่ือจัดกลุมคะแนน โดยใชวิธีคํานวณเกรดแบบอิงกลุม แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

การหาคาคะแนน T score เปนการนําคะแนนดิบมาผานขั ้นตอนการคํานวณ ทําใหสามารถ

เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของชุดคะแนนเดียวกันได  โดยมีข้ันตอนการคํานวนคะแนน T-score ดังนี้  

1. คํานวนหาคาคะแนน Z -score ตามสูตรคํานวณ ดังนี้ 

 
 

 

 

การคํานวนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคํานวนไดจากสูตร 

 

หรือ สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูป (Excel) ฟงกชั่นการคํานวน STDEV 

 

2. คํานวนหาคาคะแนน T-score ตามสูตรคํานวณ ดังนี้ 

 

 

3. การสรุปรายงานดัชนีฉบับนี้ ดําเนินการตัดเกรด ออกเปน 5 เกรด เพ่ือการจัดกลุมคะแนนตาม

เกรด ดังนี้ 

 

ระดับ เกรด นิยาม 

5 
A 

(Very High) 
กลุมประเทศท่ีมีเศรษฐกิจสรางสรรค คุณภาพระดับ สูงมาก 

4 
B+ 

(High) 
กลุมประเทศท่ีมีเศรษฐกิจสรางสรรค คุณภาพระดับ สูง 

3 
B 

(Medium) 
กลุมประเทศท่ีมีเศรษฐกิจสรางสรรค คุณภาพระดับ ปานกลาง 

2 
C+ 

(Low) 
กลุมประเทศท่ีมีเศรษฐกิจสรางสรรค คุณภาพระดับ ควรพัฒนา 

1 
C 

(Need to Improvement) 
กลุมประเทศท่ีมีเศรษฐกิจสรางสรรค คุณภาพระดับ ควรพัฒนาอยางยิ่ง 

 

 



คํานวณชวงของคะแนนตามเง่ือนไข  

 
4. หลังจากไดคาการคํานวนคะแนนอิงกลุมแลว ทําการเปรียบเทียบกับชุดขอมูลท่ีตองการตัดเกรด

ดังนี้ 

 
 

5) การแสดงผลขอมูล 

 

ผลผลิต ชองทาง กลุมเปาหมาย 

1. Database รายการตัวแปรท่ีสรุปรวมเปนดัชนี จัดเก็บเปนไฟล Excel อยูใน 

Google Drive ท่ีแชรใหเจาหนาท่ี CEA เขาถึงเพ่ือใชประโยชนในการ

วิเคราะหตอยอด 

เจาหนาท่ี CEA 

2. Online  

Dashboard  

อธิบายชุดขอมูล โดยสรางความสัมพันธของตัวแปร นําเสนอใน

รูปแบบ Interactive Diagram เพ่ืองายตอความเขาใจ เผยแพรผาน

เว็บไซต data.cea.or.th (อยูระหวางดําเนินการ) 

เจาหนาท่ี CEA / 

บุคคลภายนอก 

3. Report  สรปุขอมูลนําเสนอในรปูแบบรายงาน และเผยแพรในรายงาน CEA 

Outlook 04 ฉบับเดือน ก.ค.-ธ.ค.63 

เจาหนาท่ี CEA / 

บุคคลภายนอก 

4. บทสรุปผูบริหาร 

และPresentation  

นําเสนอบอรดบริหาร เพ่ือใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย บอรดบริหาร 



ผลผลิต ชองทาง กลุมเปาหมาย 

5. Article นําขอมูลมาจัดทําเปนบทความเผยแพรในเว็บไซต cea.or.th บุคคลภายนอก 

6. Open Data เรียบเรียงชุดขอมูล จัดทํา Metadata และ Upload ข้ึนเปนชุดขอมูล

เปดสําหรับนักพัฒนาบน https://data.go.th/organization/cea 

จํานวน 7 ชุดขอมูล 

นักพัฒนา 

หมายเหตุ: ผลผลิตบางรายการ อาทิ Report / Executive Summary / Presentation มีเอกสารแนบ 
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