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บทคัดยอ 

งานวิจัยชิ้นน้ีมุงศึกษาถึงนัยยะการตีความของคําวา “อุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative 

Industries)”  ในบริบทของนิตยสาร Creative Thailand  ผานการนําเสนอเน้ือหาในคอลัมน “Cover 

Story” ของนิตยสาร Creative Thailand ต้ังแตปท่ี 1 ถึงปท่ี 4 จํานวน 48 ฉบับ ผลการวิจัยพบวา 
ความถ่ีของเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative Industries) ที่ถูกนําเสนอมากท่ีสุดใน
นิตยสาร Creative Thailand ไดแก  อันดับท่ี1 คือ การใหขอมูลความรูพ้ืนฐานและกลาวโดยรวม ให
ขอมูลแนะนําประเด็นตางๆในวงการ  อันดับท่ี 2 คือเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับ งานออกแบบ (Design) และ
อันดับท่ี 3 คือ เร่ือง แฟชั่น  (Fashion) ที่นาสังเกต คือ เน้ือหาท่ีเก่ียวของกับ การออกแบบและประเด็น
ทางสังคม จะถูกนําเสนอมากข้ึนในปท่ี 2 จนถึงปท่ี 4 ทั้งน้ีโดยมีรูปแบบการนําเสนอหลัก คือการนํา
ประเด็นท่ีเก่ียวกับความคิด ความรูสึกเบ้ืองลึกของมนุษยปกเจกชน , ประเด็นทางสังคม มานําเสนอดวย
วิธีการใหความรูและสรางแรงบันดาลใจใหเกิดการใชความคิดสรางสรรคในการผลิตสินคาและบริการ ผาน
การนําเสนอมุมมองในแงบวกดวยวิธีการยกตัวอยางกรณีศีกษาท่ีประสบความสําเร็จจากท้ังในและ
ตางประเทศ โดยวิวัฒนาการของนิตยสารในชวงปท่ี 1 จะมีเน้ือหาแนะนําประเด็นความรูพ้ืนฐานท่ี
เก่ียวของกับอุตสาหกรรมสรางสรรค 

คําสําคัญ :  อุตสาหกรรมสรางสรรค, นิตยสาร Creative Thailand, การวิเคราะหเน้ือหานิตยสาร 
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       หัวขอ “นวัตกรรมนิเทศศาสตรและการจัดการ”   

Abstracts 

This Research Focus on Create content "Creative Industries" in Creative Thailand 

Magazine, which aims to understand the implications of the interpretation of the word   
"Creative Industries” in the context of the Creative Thailand Magazine through the 

content Column “Cover Story” The results showed that the Frequency of content 

related to the creative industries are presented in Creative Thailand Magazine from Year 

1 to Year 4  are  (1) Provide Basic Information in Field and inform overall and issues (2) 
design ( 3 ) fashion. Notice in Results Found Content “Design” And “Social Issues” Are 

Presented More in During Year 2 To Year 4 Of Magazine. The presentation format Issues 

relating to the implementation of the idea Sense of human, social issues. Presented by 

educating and inspiring that use creative Thinking to produced goods and services, the 

view in a positive to illustrate the success experienced in both domestic and 

international. The evolution of the magazine during the first Year will introduce the basic 

knowledge of content related to the creative industry. 

Keywords : Creative Industries, Creative Thailand Magazine, Content Analysis Magazine 

 

ความเก่ียวของระหวางอุตสาหกรรมสรางสรรค และ นิตยสาร Creative Thailand 

การพัฒนาของเทคโนโลยีและสารสนเทศ สงผลใหมนุษยมีเคร่ืองมือท่ีเพียบพรอมในการผลิต
สินคาและบริการ แตเม่ือเวลาผานไป สินคาท่ีผลิตดวยเทคโนโลยีกลับกลายเปนความซํ้าซากและขาดความ
แปลกใหม ดวยเหตุน้ีจึงทําใหเกิดแนวคิดในการพัฒนาสินคาและบริการใหนาสนใจย่ิงข้ึน ผานการผนวก
ภูมิปญญา องคความรูเดิม องคความรูใหม ผสานเขากับความสามารถทางดานความคิดสรางสรรคของ
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู ท้ังน้ีเพ่ือเปนการกอใหเกิดวิวัฒนาการและนวัตกรรมการพัฒนาของสินคาและ
บริการใหมีความนาสนใจ มีคุณคา ตอบสนองความตองการของผูบริโภค รวมไปถึงสงผลประโยชนให
เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศเติบโต จึงเปนท่ีมาของแนวคิด เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative 

Economy) 

องคกรความรวมมือเพ่ือการคาและการพัฒนา UNCTAD (United Nation Conference on 

Trade and Development) ไดใหความหมายของเศรษฐกิจสรางสรรคไววา “แนวความคิดในการสราง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีพัฒนาจากองคความรูและนวัตกรรมท่ีเชื่อมโยงกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
ซ่ึงหัวใจหลักของเศรษฐกิจสรางสรรค คือ อุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative Industries)” (The United 
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Nations, 2010) “อุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative Industries)” ประกอบดวยกลุมอาชีพท่ีใชความรู
และความคิดสรางสรรคในการผลิตสินคาและบริการ ซ่ึงในปจจุบัน ประเทศตางๆหันมาใหความสําคัญใน
การผลักดัน อุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative Industries) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อัน
เน่ืองมาจากการแขงขันทางเศรษฐกิจบนเวทีโลกท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ถึงแมวาแนวคิดการพัฒนา อุตสาหกรรม
สรางสรรค (Creative Industries) จะข้ึนอยูกับมุมมองการวางนโยบายของรัฐบาลแตละประเทศ แตก็มี
จุดรวมท่ีสําคัญในการพัฒนาท่ีเหมือนกัน น้ันคือการพัฒนาประชากรใหเปนบุคลากรท่ีมีความรูและ
ความคิดสรางสรรค เพ่ือท่ีจะผลิตสินคาและบริการท่ีสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของชาติใหเจริญเติบโต (The 

United Nations, 2010) 

ในประเทศไทยการพัฒนา อุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative Industries) ถือเปนแนวทางหน่ึง
ของการขับเคล่ือนเศรษฐกิจภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 ซ่ึงต้ังอยูบน
หลักการพ้ืนฐานของแนวคิดท่ีสําคัญ คือ การเพ่ิมคุณคาของสินคาและบริการ (Value Creation) โดยใช
องคความรูและนวัตกรรมผสมผสานกับจุดแข็งทางดานวัฒนธรรมของประเทศ  จากแนวคิดดังกลาวทําให
รัฐบาลไดกอต้ังหนวยงานอิสระท่ีทําหนาท่ีพัฒนาองคความรูและดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ
อุตสาหกรรมสรางสรรคหลายองคกร เชน สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู(องคการมหาชน)  ศูนย
สรางสรรคงานออกแบบ, องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ,สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว และ
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ โดยหนวยงานดังกลาว ไดผลิตส่ือท่ีใหความรูเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมสรางสรรค ท้ังในรูปแบบสื่อนิทรรศการและส่ือพ้ืนท่ี, สื่อกิจกรรม, สื่อเว็บไซตและส่ือนิตยสาร 
โดยมุงหวังท่ีจะพัฒนาประชากรในประเทศใหมีความรูในเร่ืองอุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative 

Industries) และสามารถนําความรูท่ีไดไปใชผลิตสินคาและบริการท่ีมีความสรางสรรค (Creative 

Product) เพ่ือสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ & ศูนยสรางสรรคการออกแบบ, 2552)  

จากความสําคัญท่ีไดกลาวไปขางตน งานวิจัยน้ีจะเนนศึกษาแนวคิดและประเด็นท่ีถูกถายทอด
เก่ียวกับองคความรูของอุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative Industries) ในบริบทของ “นิตยสาร 
Creative Thailand” ซ่ึงเปนส่ือนิตยสารแจกฟรี รายเดือน ท่ีจัดทําภายใตโครงการ “Creative Thailand 

สรางเศรษฐกิจไทยดวยความคิดสรางสรรค” ซ่ึงจัดทําและบริหารโดยศูนยสรางสรรคงานออกแบบ 
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) ซ่ึงถือเปนหนวยงานหลักในการสรางองคความรู
ในการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศไทย ท่ีมีเปาหมายในการเผยแพรองคความรูเก่ียวกับ
เศรษฐกิจสรางสรรค และผลักดันอุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative Industries) ใหเปนกลไกสําคัญใน
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย เร่ิมพิมพฉบับแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถูกจัดทําข้ึนท้ังในรูปแบบส่ือ
สิ่งพิมพวางแจกฟรีตามสถานท่ีตางๆ ท่ัวประเทศ มียอดพิมพ 50,000 เลมตอฉบับ ขนาดของเลม 8 หนา
ยก หรือเรียกวาขนาดมาตรฐาน 7.5 นิ้ว คูณ 10.25 นิ้ว มีจํานวนหนาในปจจุบันท้ังหมด 34 หนา  และส่ือ
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นิตยสารอิเล็กทรอนิค  (E-book)     ที่ผูใชสามารถดาวนโหลดนิตยสารมาอานผานแอพพลิเคชั่น  CT 

Magazine   รวมถึงเว็บไซต http://www.creativethailand.org/ ซ่ึงเน้ือหาจะเหมือนกับส่ือนิตยสาร
แจกฟรีในรูปแบบสิ่งพิมพท้ังหมด ตางกันแครูปแบบของส่ือเทาน้ัน (ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ, 2552) 

ภาพท่ี 1 นิตยสาร Creative Thailand  แหลงท่ีมา (ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ, 2552) 

 

เน้ือหาภายในนิตยสาร Creative Thailand จะเนนไปท่ีการนําเสนอเน้ือหาองคความรูท่ีสงเสริม
ความคิดสรางสรรค ในการผลิตสินคาและบริการตางๆ เพ่ือผลักดันใหอุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative 

Industries) เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศ  มีคอลัมนท้ังหมด 11 คอลัมน ไดแก The Subject ลง
มือคิด, The Object คิดแลวทํา, Creative Resource วัตถุดิบทางความคิด, Matter วัสดุตนคิด, Classic 

Item คลาสสิก, Cover Story เร่ืองจากปก, Insight อินไซต, Creative Entrepreneur คิด ทํา กิน, 

Creative City จับกระแสเมืองสรางสรรค, The Creative มุมมองของนักคิด, Creative Will คิดทําดี 

คอลัมนสําคัญของนิตยสาร Creative Thailand ในสวนของ “เร่ืองจากปก (Cover Story)” ถือ
วาเปนสวนสําคัญท่ีสุดในเน้ือหาท้ังหมดของนิตยสาร โดยจากงานวิจัยของ ประภัสสร จันทรสถิตพร 
(2554) ที่ทําการศึกษาเร่ือง “ การสรางสารเพ่ือเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคของหนวยงานภาครัฐใน
ประเทศไทย” ไดวิเคราะหเน้ือหาของนิตยสาร Creative Thailand และใหผลการศึกษาเก่ียวกับคอลัมน 
“เร่ืองจากปก (Cover Story)” ไววา: 

 “[คอลัมน“เร่ืองจากปก (Cover Story)”]  ใหขอมูลในประเด็นหลักของเลม มีเน้ือหาท่ีชี้
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสําคัญๆท่ีมาจากการใชตนทุนทางวัฒนธรรมผนวกเขากับตนทุนทางความคิด จน
กลายเปนเศรษฐกิจสรางสรรคท่ีกอใหเกิดรายไดมหาศาลหรือเปล่ียนแปลงการใชชีวิตของผูคน ทําใหผูอาน
เห็นความแตกตางหลากหลายทางสังคม รวมถึงการปรับเปล่ียนตางๆ จนทําใหเกิดเปนเอกลักษณของ
ตนเอง” (ประภัสสร จันทรสถิตพร, 2554 หนา 184)  
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ขอมูลจากงานวิจัยดังกลาว ทําใหผูวิจัยตัดสินใจเลือกคอลัมน “เร่ืองจากปก (Cover Story)” มา
ใชศึกษาในงานวิจัยชิ้นน้ี เน่ืองจากประเด็นเน้ือหาในคอลัมนท่ีใหขอมูลความรูท่ี สอดคลองกับแนวคิด 
อุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative Industries) นั้นคือ การใหขอมูลและองคความรูแกผูอานในบริบทของ
อุตสาหกรรมสรางสรรคเพ่ือประโยชนของผูอานในการนําเอาความรูท่ีเก่ียวกับความคิดสรางสรรคและ
ตนทุนทางวัฒนธรรมมาใชในการเพ่ิมคุณคาของสินคาและบริการตางๆ  พรอมท้ังเปนคอลัมนท่ีให
รายละเอียดของประเด็นเน้ือหาหลักหรือ ธีม (Theme) ที่ชัดเจนท่ีสุดในนิตยสาร  

รายละเอียดของประเด็นใน“เร่ืองจากปก (Cover Story)” จะครอบคลุมถึงเน้ือหาของคอลัมน
อ่ืนๆในนิตยสาร Creative Thailand ทั้งหมด เชนนิตยสารปท่ี 2 ฉบบัที่ 6 คอลัมน “เร่ืองจากปก (Cover 

Story)” มีประเด็นหลักในเร่ือง “Digitality” ซ่ึงใหรายละเอียดเก่ียวกับทิศทางและแนวโนมของ
อุตสาหกรรมสรางสรรคท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีดิจิทัล เน้ือหาในคอลัมนอ่ืนๆในฉบับก็จะมีเน้ือหาท่ี
เชื่อมโยงกับประเด็นดังกลาว  นอกจากน้ัน ผูผลิตนิตยสารยังนําประเด็นเน้ือหาในคอลัมน“เร่ืองจากปก 
(Cover Story)” ไปเชื่อมโยงกับเน้ือหาของส่ือประเภทอ่ืนๆท่ีศูนยสรางสรรคการออกแบบทําการผลิต ทํา
ใหเน้ือหาในคอลัมน“เร่ืองจากปก (Cover Story)” จึงมีความสําคัญและเปรียบเสมือนขอมูลหลักท่ีใชใน
การส่ือสารองคความรู อุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative Industries) ไปสูสังคมไทยของนิตยสาร 
Creative Thailand 

ภาพท่ี 2 ตัวอยางคอลัมน  “เรื่องจากปก (Cover Story)” ในนิตยสาร Creative Thailand 

 

แนวคิดอุตสาหกรรมสรางสรรคและนิตยสารแจกฟรี 

ผูวิจัยไดนําแนวคิด “อุตสาหกรรมสรางสรรค” ที่เปนเน้ือหาสารหลักของนิตยสาร Creative 

Thailand  และนําแนวคิดของนิตยสารแจกฟรี ซ่ึงเปนรูปแบบลักษณะส่ือของนิตยสาร Creative 

Thailand ที่ใชในการถายทอดเน้ือหาไปสูผูอาน มาใชในการศึกษา เพ่ือท่ีจะนํามาวิเคราะหผลการวิจัย
ผานแนวคิดดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
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ความหมายของ อุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative Industries) ไดรับการนิยามท่ีเปน
มาตรฐานสากลจากองคกรระหวางประเทศ ไดแก องคกรความรวมมือเพ่ือการคาและการพัฒนา 
UNCTAD (United Nation Conference on Trade and Development) ไดใหความหมายของ 
Creative Industries ไววา “อุตสาหกรรมท่ีสราง, ผลิต, จัดจําหนายสินคาและบริการท่ีใชความคิด
สรางสรรคและสติปญญาเปนตนทุนในการผลิต ประกอบดวยอาชีพท่ีใชฐานความรูซ่ึงไมไดจํากัดอยูแค
วงการศิลปะ โดยอาชีพเหลาน้ันสามารถสรางรายไดจากการขายและลิขสิทธิ์ทางปญญา”(The United 

Nations, 2010)  

การจัดแบงประเภทของอุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative Industries) มีความแตกตางและ
หลากหลาย ข้ึนอยูกับมุมมองในการจัดประเภทของกลุมอาชีพและนโยบายในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ
แตละประเทศ โดยการจัดแบงประเภทของอุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative Industries)  ที่นิยมใชมี
ดังน้ี (The United Nations, 2010)  (1) UK DCMS  Model รูปแบบการจัดประเภทเศรษฐกิจ
สรางสรรคของประเทศสหราชอาณาจักร (2) Symbolic Texts Model การจัดประเภทเศรษฐกิจ
สรางสรรคโดยใชวัฒนธรรมเปนหลัก มีที่มาจากการศึกษาวัฒนธรรมในประเทศยุโรปและสหราชอาณาจักร
ที่มองศิลปะเปนสวนหน่ึงของสังคม (3) Concentric Circles Model การจัดประเภทเศรษฐกิจ
สรางสรรคโดยใชศิลปะเปนหลัก มีที่มาจากแนวความคิดเร่ืองคุณคาวัฒนธรรมของสินคา คือจุดเดนท่ีสราง
ความแตกตางใหกับอุตสาหกรรมสรางสรรค (4) WIPO Copyright Model การจัดประเภทเศรษฐกิจ
สรางสรรคขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) 

มีท่ีมาจากแนวคิดการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาคือการรวบรวมผลงานท่ีใชความคิดสรางสรรค  (5) 

UNESCO Model การจัดแบงกลุมอาชีพอุตสาหกรรมสรางสรรคโดย UNESCO ที่เนนเฉพาะดาน
วัฒนธรรม (6) UNCTAD Model การจัดแบงประเภทอุตสาหกรรมสรางสรรค โดย UNCTAD ไดจัดแบง
ออกเปน 4 กลุมหลัก ไดแก กลุมอาชีพท่ีเก่ียวของกับมรดกวัฒนธรรม (Heritage) กลุมอาชีพท่ีสรางสรรค
งานจากศิลปะและวัฒนธรรม (Arts)  กลุมอาชีพทางดานส่ือมวลชน (Media)  กลุมอาชีพท่ีผลิตสินคาและ
บริการเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา (Function Creations)  สําหรับประเทศไทย ไดเลือกใช
การจัดแบงประเภทของ UNCTAD มาใชเปนตนแบบ โดยเพ่ิมเติมกลุมอาชีพการแพทยแผนไทยและ
อาหารไทย ซ่ึงเปนสินคาและบริการท่ีเปนจุดเดนของประเทศ 

นิยามความหมาย “นิตยสารแจกฟรี” ของ ธรรมยุทธิ์ จันทรทิพย (2554) ที่ทําการศึกษาเร่ือง 
คุณลักษณะและบทบาทของนิตยสารแจกฟรีในประเทศไทย ซ่ึงไดใหคํานิยามไววา “สื่อส่ิงพิมพทางดาน
วารสารศาสตรท่ีมีเน้ือหาอันหลากหลายอยูในเลมเดียวกัน มุงท้ังใหความรู (To Inform) ความบันเทิง (To 

Entertain) และเปนแนวทาง ( To Guide) ตอผูอาน ซ่ึงมีการกําหนดระยะเวลาการแจกท่ีแตกตางกัน ท้ัง
กําหนดแนนอน เชน รายปกษ รายเดือน และรายไมแนนอน เชน แจกฟรีในวาระโอกาสพิเศษตางๆตาม



 

 

 
61 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป 2557 คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (17 มิถุนายน 2557)   

วัตถุประสงคของผูจัดทํา โดยคํานึงถึงความตองการของกลุมเปาหมายเปนหลัก” (ธรรมยุทธิ์ จันทรทิพย, 
2554) 

 โดยบทบาทหนาท่ีของนิตยสารแจกฟรีน้ัน สามารถเทียบเคียงไดกับบทบาทหนาท่ีของนิตยสาร
ทั่วไปท่ีมีตอสังคมหลักตอสังคม 5 ประการ ดังน้ี (ระวีวรรณ ประกอบผล, 2527) (1) การทําหนาท่ีเปน
เสมือน ยาม คอยรายงานเหตุการณตางๆท่ีเกิดข้ึน ใหสมาชิกในสังคมไดรับทราบ (2) ทําหนาท่ีเปน
เสมือนสะพาน เชื่อมโยงระหวางสังคมเกากับสังคมใหม ทามกลางความเปล่ียนแปลงตางๆท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมทุกขณะ เชน การถายทอดความเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม (3) ทําหนาท่ีเปนเสมือนเวที หรือ
สื่อกลางในการแสดงความคิดเห็น (4)ทําหนาท่ีเปนเสมือนครู ที่ใหความรูและการศึกษาแกประชาชน (5) 

ทําหนาท่ีในการใหบริการทางธุรกิจ ใหพ้ืนท่ีโฆษณาในเร่ืองท่ีเปนประโยชนและการขายสินคา เพ่ือทําให
ผูอานไดทราบขอมูล ไดเห็นสินคาหรือบริการตางๆ และตัดสินใจเลือกสินคาที่มีประสิทธิภาพ 

การวิเคราะหเน้ือหาและตัวบทในคอลัมน Cover Story 

วัตถุประสงคของงานวิจัยชิ้นน้ี มุงศึกษาถึงนัยยะการตีความของคําวา “อุตสาหกรรมสรางสรรค 
(Creative Industries)”  ในบริบทของนิตยสาร Creative Thailand  ผานการนําเสนอเน้ือหาในคอลัมน 
“Cover Story” ของนิตยสาร Creative Thailand ต้ังแตปท่ี 1 ถึงปท่ี 4 จํานวน 48 ฉบับเพ่ือใหทราบถึง
เน้ือหา (สาร) ประเภทไหนถูกมุงเนน หรือ ละเลย จากผูผลิตนิตยสาร Creative Thailand (ผูสงสาร) เม่ือ
อางอิงถึงขอบเขตของ อุตสาหกรรมสรางสรรคในบริบทของประเทศไทย รวมไปถึงถึงวิวัฒนาการและ
แนวโนมในการนําเสนอเน้ือหา “อุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative Industries)” ของนิตยสาร Creative 

Thailand ในคอลัมน “เร่ืองจากปก (Cover Story)”    ต้ังแตปท่ี 1 ถึงปท่ี 4 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดประยุกตใช วิธีการวิจัย 2 วิธี คือ วิธีการวิเคราะห
ตัวบทเชิงคุณภาพ (Textual Analysis) และวิธีการวิเคราะหเน้ือหาเชิงปริมาณ (Content Analysis) ซ่ึง
วิธีการวิเคราะหตัวบท (Textual Analysis) จากท่ี Mckee (2003) ไดใหนิยามความหมายวา วิธีการวิจัยท่ี
ผูวิจัยใชการบรรยายถึงเน้ือหา โครงสรางและหนาท่ี เพ่ือตีความหรือวิเคราะหความหมายท่ีแฝงอยูในตัว
บท (Text) ซ่ึงตัวบท (Text) สามารถครอบคลุมถึงภาษาท่ีใชในการส่ือสารท้ังวัจนภาและอวัจนภาษาไมวา
จะเปน ภาพยนตร, รายการโทรทัศน, นิตยสาร, บทความ ฯลฯ ทําใหทราบถึงความหมายโดยนัยท่ีผูสงสาร 
(Sender) ถายทอดผานเน้ือหาสาร (Message) ซ่ึงสามารถกลาวไดวา การวิเคราะหตัวบท (Textual 

Analysis) คือ การศึกษาถึงความสัมพันธระหวางตัวบท (Text) กับ นัยยะของเน้ือหาสาร (Context) ซ่ึงมี
บทบาทและอิทธิพลในการชี้นําทางความคิด ความเขาใจ ทัศนคติตอผูรับสาร  (Frey, Botan, & Kreps, 

1999)  โดย Kenneth Burke (1960) ไดจําแนกการวิเคราะห ตัวบท (สาร) ไว 5 ประการ คือ 1) การ
กระทํา (Act): เน้ือหาเฉพาะเจาะจงท่ีผลิตโดยผูสงสาร,  2) จุดประสงค (Purpose): เหตุผลท่ีผลิตสาร
นั้นๆ, 3) บุคคลกลาง (Agent): บุคคลท่ีสงสารนั้นๆออกไปยังผูรับสาร, 4) หนวยงาน หรือ ชองทางการ
ส่ือสาร (Agency): เคร่ืองมือท่ีถูกใชในการสงสารส่ือสารน้ันๆ, 5) การวิเคราะห (Pentadic Analysis) 
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เพ่ือแยกแยะคุณลักษณะตางๆท่ีสําคัญ ท้ังในสวนท่ีเหมือนหรือแตกตางออกจากกันในบริบทของการ
สื่อสารนั้นๆ 

จากแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยเลือกใชวิธีการวิเคราะหตัวบท (Textual Analysis) เพ่ือคนหาแนวคิด
ในการนําเสนอเน้ือหา, ความหมายโดยนัย และประเด็นตางๆท่ีเก่ียวของกับ “อุตสาหกรรมสรางสรรค” ที่
ถูกถายทอดในเน้ือหา“เร่ืองจากปก (Cover Story)” โดยผูวิจัยใชนิยามความหมายของอุตสาหกรรม
สรางสรรค (Creative Industries) คือ “การใชความคิดสรางสรรคในการผลิตสินคาและบริการ” (The 

United Nations, 2010)  มาใชในการแยกประเด็นของตัวบทและวิเคราะหความหมาย  

นอกจากนั้น เพ่ือใหไดผลการศึกษาท่ีครบถวน ผูวิ จัยไดประยุกตวิธีการวิเคราะหเ น้ือหา 
(Content Analysis) มาประกอบการศึกษาในเชิงปริมาณ Neuman (1997) ที่กลาววา วิธีการวิจัยแบบ
วิเคราะหเน้ือหา คือ การท่ีผูวิจัยรวบรวมขอมูลเน้ือหา (Content) ซ่ึงหมายถึง ตัวอักษร, รูปภาพ ฯลฯ 
แลวจึงนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหถึงแนวคิดของผูสงสาร  (Neuendorf, 2002; Macnamara, 2005)   

จากแนวคิดของการวิเคราะเน้ือหา (Content Analysis) ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลจาก
คอลัมน “เร่ืองจากปก (Cover Story)” ของนิตยสาร Creative Thailand ในชวงปท่ี 1 ถึงปท่ี 4 จํานวน 
48 ฉบับ ประกอบดวยฉบับท่ี 1 ปท่ี 1 ถึง ฉบับท่ี 12 ปท่ี 4 ซ่ึงผูศึกษามุงเนนท่ีจะศึกษาถึงความสัมพันธ
ของการนําเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับ อุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative Industries) กับแผนนโยบาย
การกําหนดกลุมอาชีพสรางสรรคของประเทศไทย ซ่ึงกําหนดโดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรคของ
ประเทศไทย โดยกําหนดกลุมอาชีพออกเปน 4 กลุมหลัก และ 15 กลุมยอย ดังน้ี (1) มรดกทาง
วัฒนธรรม (Heritage or Cultural Heritage) ไดแก งานฝมือและหัตถกรรม (Crafts), การทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม (Cultural & Heritage Tourism), การแพทยแผนไทย (Thai Traditional Medicine), 

อาหารไทย (Thai Food) (2) ศิลปะ (Arts) ไดแก ศิลปะการแสดง  (Performing Arts), ทัศนศิลป 
(Visual Arts) (3) ส่ือ (Media) ไดแก การพิมพและส่ือการพิมพ (Publishing), การกระจายเสียง 
(Broadcasting), ภาพยนตรและวีดิทัศน (Film & Video), ดนตรี (Music) (4) งานสรางสรรรคตาม
ลักษณะงาน (Functional Creation) ไดแก งานออกแบบ (Design), แฟชั่น  (Fashion), งานโฆษณา 
(Advertising), สถาปตยกรรม (Architecture), ซอฟทแวร (Software) (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ & ศูนยสรางสรรคการออกแบบ, 2552)  

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงนํากลุมอาชีพดังกลาว มาใชเปนหนวยในการวิเคราะห (Unit Of Analysis) โดย
จัดทําตารางบันทึกขอมูลประจําป โดยผูวิจัยจะทําการบันทึกขอมูลที่ปรากฏในคอลัมน “เร่ืองจากปก 
(Cover Story)” ในแตละชวงป (ทั้งหมด 12 ฉบับ)  วาในแตละฉบับมีการนําเสนอเน้ือหาท่ีสอดคลองกับ
กลุมอาชีพประเภทใด  จากน้ันจึงแปลงเปนขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) โดยนับความถ่ีของ
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เน้ือหาประเภทตางๆท่ีถูกนําเสนอในแตละฉบับ เพ่ือนํามาสรุปและเปรียบเทียบการนําเสนอขอมูลในแตละ
ชวงป  ซ่ึงผูวิจัยมุงหวังท่ีจะไดเห็นความถ่ีของการนําเสนอเน้ือหากลุมอาชีพสรางสรรคในแตละกลุม  ที่บง
บอกถึงความหลากหลายขององคความรู เร่ือง “อุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative Industries)” ใน
คอลัมน “เร่ืองจากปก (Cover Story)” วาเน้ือหาของกลุมอาชีพใดท่ีถูกมุงเนน หรือ ละเลย จากผูผลิต
นิตยสาร Creative Thailand (ผูสงสาร) ต้ังแตปท่ี 1 ถึงปท่ี 4 และตรวจสอบความสัมพันธของการ
นําเสนอเน้ือหาในนิตยสาร วามีสวนเก่ียวของกับการจัดกลุมอาชีพอุตสาหกรรมสรางสรรคจากทาง สศช . 
หรือไม?  

อุตสาหกรรมสรางสรรคในนิตยสาร Creative Thailand 

จากการสรุปขอมูลความถ่ีของเน้ือหาดวยวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ในคอลัมน 
“เร่ืองจากปก (Cover Story)” ทุกฉบับ  ซ่ึงสามารถสรุปความถ่ีของแตละชวงปมาบันทึกเพ่ือนับรวม
ความถ่ีท้ังหมดของเน้ือหาท้ัง 4 ป ผลท่ีไดมีดังน้ี 

ภาพท่ี 4 ตารางบันทึกขอมูลของนิตยสาร Creative Thailand ปท่ี 1 ถึงปที่ 4 

 

ปที่ 1 2 3 4 รวมทั้งหมด "ความถี่"

1. มรดกทางวัฒนธรรม (Heritage or Cultural Heritage)

      งานฝมอืและหัตถกรรม (Crafts) 1 1 2

        การทองเทีย่วเชิงวัฒนธรรม (Cultural & Heritage Tourism) 2 1 3

      การแพทยแผนไทย (Thai Traditional Medicine) 2 2

         อาหารไทย (Thai Food) 2 1 3

2. ศิลปะ (Arts)

    ศลิปะการแสดง  (Performing Arts) 1 1

      ทศันศลิป (Visual Arts) 1 1 2

 3. สื่อ (Media)

  การพิมพและสือ่การพิมพ (Publishing) 2 1 3

     การกระจายเสยีง (Broadcasting)

  ภาพยนตรและวีดทิศัน (Film & Video) 2 2

ดนตรี (Music) 1 1 2

4. งานสรางสรรรคตามลักษณะงาน (Functional Creation)

   งานออกแบบ (Design) 2 5 2 5 14

  แฟช่ัน  (Fashion) 2 2 3 1 8

 งานโฆษณา (Advertising) 1 1

   สถาปตยกรรม (Architecture) 1 1 1 3

 ซอฟทแวร (Software) 2 1 1 4

เนื้อหาประเภทอ่ืน (Others)

กลาวโดยรวม ใหขอมลูและแนะนําประเดน็ตางๆ 4 5 5 5 19

1

คอลัมน Cover Story นติยสาร Creatve Thailand ปที่ 1 ถึงปที่ 4
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จากตารางขางตน พบวา ในคอลัมน “เร่ืองจากปก (Cover Story)” ของนิตยสาร Creative 

Thailand ต้ังแตปท่ี 1 ถึงปท่ี 4 มีการนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบ “กลาวโดยรวม ใหขอมูลและแนะนํา
ประเด็นตางๆ” มากท่ีสุดจํานวน 19 คร้ัง อันดับถัดมาคือเน้ือหาประเภท “งานออกแบบ (Design)” 
จํานวน 14 คร้ัง และเน้ือหาประเภท “แฟชั่น (Fashion)” จํานวน 8 คร้ัง นอกจากน้ันเน้ือหาประเภทอ่ืน
จะมีความถ่ีท่ีใกลเคียงกัน คือต้ังแต 1-4 คร้ัง โดยเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมไทย เชน อาหารไทย , 
การแพทยแผนไทย มีการนําเสนอเน้ือหาเพียง 3 คร้ัง และ 2 คร้ัง เทาน้ันตามลําดับ สวนเน้ือหาในกลุม
อาชีพ “การกระจายเสียง (Broadcasting)” ไมมีการใหขอมูลเลยสักคร้ังเดียว 

จากขอมูลความถ่ี แสดงใหเห็นวาเน้ือหาในคอลัมน “เร่ืองจากปก (Cover Story)”  ของนิตยสาร 
Creative Thailand ไมไดมุงเนนในการใหความรูท่ีเก่ียวของกับกลุมอาชีพอุตสาหกรรมสรางสรรคท่ี
จัดแบงประเภทโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) แตมุงเนนไปท่ี
การนําประเด็นหรือเร่ืองราวตางๆ มาอธิบายและกลาวโดยรวม เพ่ือใหขอมูลท่ีพัฒนาความคิดความ
สรางสรรคตางๆ ในเชิงกวาง และไมไดเฉพาะเจาะจงไปท่ีกลุมอาชีพใดๆท่ีทาง สศช. ไดจัดแบงประเภท
เอาไว โดยเน้ือหาในกลุมอาชีพอุตสาหกรรมสรางสรรคท่ีถูกนําเสนอมากท่ีสุด คือ กลุมอาชีพ “การ
ออกแบบ (Design)” และกลุมอาชีพ “แฟชั่น (Fashion) สวนกลุมอาชีพอ่ืนๆ มีการนําเสนอขอมูลเฉล่ีย
เทาๆกัน คือ ประมาณ 2 -3 คร้ังเทาน้ัน ซ่ึงถือวามีความแตกตางกันอยางชัดเจนเม่ือเทียบกับจํานวน
ความถ่ีของ 3 อันดับแรกท่ีมีความถ่ี 19 คร้ัง, 14 คร้ัง, 8 คร้ัง ตามลําดับ  

นอกจากน้ันแลว เม่ือวิเคราะหตัวบท (Textual Analysis) ในแตละฉบับพบวา ในคอลัมน “เร่ือง
จากปก (Cover Story)”   ของนิตยสาร Creative Thailand มีการนําเสนอดวยการนําประเด็นมาอธิบาย
และเชื่อมโยงกับการใชความคิดสรางสรรคของมนุษยในการผลิตสินคาและบริการ โดยมีรูปแบบของ
นําเสนอเน้ือหาหลัก 5 ดาน ดังนี้ 

ดานท่ี 1: ประเด็นความรูพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมสรางสรรคตางๆ เชน การสราง
ความม่ังค่ังจากวัฒนธรรม (ปที่ 1 ฉบับที่ 3), เคร่ืองมือในการผลิตสินคาและบริการตางๆ (ปที่ 1 ฉบับที่ 
6), การเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาและบริการ หรือ Value Creation (ปที่ 2 ฉบับที่ 2) 

ดานท่ี 2: ประเด็นทางสังคมในชวงเวลานั้น เชน นําเสนอเร่ืองการจัดการนํ้า ในชวงนํ้าทวมของ
ประเทศไทยในชวงป 2554 (ปที่ 2 ฉบับที่ 11), นําเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับกีฬาฟุตบอล ในชวงการแขงขัน

กลาวโดยรวม ใหขอมลูและแนะนําประเดน็ตางๆ 4 5 5 5 19

วิทยาศาสตร 1 1

การแพทยแผนปจจุบนั 1 1

เกษตรกรรม 1 1 1 3

กฬีา 1 1

อุตสาหกรรมอาหาร 1 1 2
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ฟุตบอลชิงแชมปแหงชาติยุโรปในป 2555 (ปที่ 3 ฉบับที่ 9), นําเสนอนัยยะของหมายเลข 1 ในชวงเดือน
แรกของป (ปที่ 3 ฉบับที่ 4 เดือนมกราคม 2553) 

ดานท่ี 3: ประเด็นท่ีเก่ียวกับความคิด,ความรูสึกของมนุษย ในลักษณะท่ีเปนนามธรรม เชน 
ความหวังและความกลัว (ปที่ 4 ฉบับที่ 8), ความตองการ (ปที่ 4 ฉบับที่ 12), การมองโลกในแงดี (ปที่ 3 

ฉบับที่ 3), ความรวย (ปที่ 2 ฉบับที่ 4) 

ดานท่ี 4: ประเด็นการนําเสนอนโยบายอุตสาหกรรมสรางสรรคของประเทศตางๆ นําเสนอ
เร่ืองราวและความสําเร็จของประเทศตางๆ ในการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรคตางๆ เชน 
นําเสนอเร่ืองราวการพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรคของประเทศญ่ีปุน (ปที ่3 ฉบับที่ 6), การพัฒนา
อุตสาหกรรมสรางสรรคของประเทศจีน (ปที่ 2 ฉบับที่ 5) 

ดานท่ี 5: ประเด็นความรูเฉพาะทางท่ีเก่ียวของกับการออกแบบ เชน กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ หรือ Design Thinking (ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2), การออกแบบบริการ หรือ Service Design (ปท่ี 4 
ฉบับที่ 5), กระบวนการคิดของกราฟกดีไซนเนอร (ปที่ 4 ฉบับที่ 10) 

ในชวงปท่ี 1 ถึง ปท่ี 2 ผูผลิตนิตยสารนําประเด็นความรูพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม
สรางสรรคตางๆ มาใหขอมูลและอธิบายความหมายใหผูอานไดทําความรูจักและเขาใจกับแนวคิดดังกลาว 
เชน การนําเร่ืองการสรางความม่ังค่ังจากวัฒนธรรม (ปท่ี 1 ฉบับท่ี 3) หรือเร่ืองราวการเพ่ิมมูลคาใหกับ
สินคาและบริการ หรือ Value Creation (ปท่ี 2 ฉบับท่ี 2)  ซ่ึงถือเปนองคประกอบหลักของแนวคิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค สวนในชวงปตอมา ผูผลิตมีการนําเสนอประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
ความคิดมนุษย, หรือประเด็นสังคมในรูปแบบนามธรรม มานําเสนอในรูปแบบรูปธรรมท่ีจับตองได ผาน
การยกตัวอยางท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม เชน เร่ืองราวของสินคาและบริการท่ีเกิดจากการมองโลกในแงดีของ
มนุษย, สินคาและบริการท่ีเกิดข้ึนจากความกลัวในสังคม ฯลฯ พรอมท้ังใหความรูและสรางแรงบันดาลใจ
ใหเกิดการใชความคิดสรางสรรคในการผลิตสินคาและบริการตางๆ ผานการนําเสนอมุมมองในแงบวก ดวย
วิธีการยกตัวอยางกรณีศีกษาที่ประสบความสําเร็จจากท้ังในและตางประเทศ และการนําเสนอนโยบายการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรคของประเทศตางๆท่ัวโลก เพ่ือใหผูอานไดตระหนักถึงความสําคัญและเห็น
คุณคาของการใชความคิดสรางสรรคท่ีสามารถสรางคุณคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ  โดยในชวงปท่ี 3 
และปท่ี 4 ผูผลิตเริ่มมีการนําประเด็นความรูเฉพาะทางท่ีเก่ียวของกับการออกแบบมานําเสนอมากข้ึน 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยดวยวิธี วิเคราะหเน้ือหาเชิงปริมาณ (Content Analysis) พบวา คอลัมน “เร่ือง
จากปก (Cover Story)” มีการนําเสนอเน้ือหาท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของนิตยสาร คือการเปน 
“นิตยสารท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรคเพ่ือผลักดันเศรษฐกิจไทย” โดยมีการนําเสนอเน้ือหาท่ีมุงเนนไปท่ี
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องคประกอบพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมสรางสรรคทุกกลุมอาชีพ คือ “การใชความคิดสรางสรรคในการผลิต
สินคาและบริการตางๆ” ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดหลักของอุตสาหกรรมสรางสรรค ท่ีนิยามไววา 
“อุตสาหกรรมท่ีสราง, ผลิต, จัดจําหนายสินคาและบริการท่ีใชความคิดสรางสรรคและสติปญญาเปน
ตนทุนในการผลิต” ”(The United Nations, 2010)   และจากขอมูลความถ่ีท่ีไดจากการบันทึกขอมูล ทํา
ใหผูวิจัยพบวา การนําเสนอเน้ือหาในนิตยสาร ไมไดมีความสัมพันธกับแผนนโยบายการกําหนดกลุมอาชีพ
อุตสาหกรรมสรางสรรคท่ีจัดกลุมโดย สศช. แตเกิดจากความต้ังใจของกองบรรณาธิการนิตยสาร ท่ีจะ
นําเสนอเน้ือหาท่ีใหขอมูลความรูของวิธีการใชความคิดสรางสรรคในการผลิตสินคาและบริการตางๆในเชิง
กวาง และมุงเนนความรูเฉพาะทางดานออกแบบท่ีสอดคลองกับความถนัดขององคกรผูผลิตท่ีเปนศูนย
สรางสรรคการออกแบบ มากกวาจะมุงเนนกลุมอาชีพท่ีเปนจุดเดนของประเทศไทยอยาง “การแพทยแผน
ไทย” หรือ “อาหารไทย”  

  ในสวนการวิเคราะหตัวบทเชิงคุณภาพ (Textual Analysis) ทําใหผูวิจัยพบวา รูปแบบการ
นําเสนอของนิตยสารตลอดระยะเวลา 4 ปนั้น จะมีลักษณะท่ีวนเวียนอยูกับประเด็น 5 ดาน  โดยประเด็น
ดานท่ี 1: ประเด็นความรูพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมสรางสรรคตางๆ มีปจจัยท่ีเกิดข้ึนเพราะ
ในชวงปท่ี 1 ของนิตยสาร (พ.ศ. 2552) เปนชวงท่ีหนวยงานตางๆของรัฐบาลรวมถึงศูนยสรางสรรคการ
ออกแบบ เร่ิมตนในการเผยแพรองคความรูเก่ียวกับอุตสาหกรรมสรางสรรคไปสูสังคมไทย ทําใหเน้ือหาใน
ชวงแรกของนิตยสารจะมีการนําเสนอประเด็นความรูพ้ืนฐานเพ่ือสรางความตระหนักรู (Awareness) 
ใหกับผูอาน โดยประเด็นดานท่ี 3: ประเด็นท่ีเก่ียวกับความคิด,ความรูสึกของมนุษย ในลักษณะท่ีเปน
นามธรรม และดานท่ี 4: ประเด็นการนําเสนอนโยบายอุตสาหกรรมสรางสรรคของประเทศตางๆ 
สอดคลองกับวัตถุประสงคของนิตยสารท่ีตองการเผยแพรความรูเก่ียวกับวิธีการใชความคิดสรางสรรคใน
การผลิตสินคาตางๆ โดยเชื่อมโยงกับความคิดและความรูสึกของมนุษย เพ่ือใหขอมูลท่ีสรางแรงบันดาลใจ
ใหผูอาน สามารถผลิตสินคาและบริการท่ีตรงใจกับความรูสึกและความตองการของผูบริโภคมากข้ึน และ
นําเสนอแผนนโยบายจากตางประเทศ เพ่ือเปนการเนนยํ้าถึงความสําคัญของแนวคิดอุตสาหกรรม
สรางสรรคท่ีกําลังไดรับความสนใจจากท่ัวโลก ในสวนของประเด็นดานท่ี 5: ประเด็นความรูเฉพาะทางท่ี
เก่ียวของกับการออกแบบ เกิดจากความถนัดขององคกรผูผลิตท่ีเปนหนวยงานศูนยสรางสรรคการ
ออกแบบ ท่ีทําหนาท่ีในการเผยแพรขอมูลความรูเก่ียวกับการออกแบบในประเทศไทย  โดยส่ิงท่ีเปนสราง
ความแตกตางใหกับเน้ือหาในแตละฉบับ ก็คือ ประเด็นดานท่ี 2 : ประเด็นทางสังคมในชวงเวลานั้นๆ ที่
เปนการนําเสนอเน้ือหาท่ีสอดคลองกับชวงเวลาท่ีนิตยสารตีพิมพ ผูวิจัยเห็นวาการนําเสนอดวยประเด็น
ทางสังคมท่ีสอดคลองกับความสนใจของผูคนในชวงเวลาน้ันๆ จะสามารถสรางความหลากหลายและนา
ติดตามใหกับผูอานไดเปนอยางดี เน่ืองจากการนําเสนอเน้ือหาดวยประเด็นดานอ่ืนๆ จะมีการนําเสนอใน
ลักษณะท่ีวนเวียนอยูกับแนวคิดเดิม น้ันคือ การใชความคิดสรางสรรคเพ่ือการผลิตสินคา แตเม่ือมีการนํา
ประเด็นทางสังคมมาเชื่อมโยงผานการยกตัวอยางกรณีศึกษา จะทําใหผูอานเห็นภาพไดอยางชัดเจนข้ึน 
ผานการเปรียบเทียบกับสถานการณในปจจุบันท่ีผูอานไดพบเจอ 
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ในสวนของลักษณะส่ือนิตยสาร Creative Thailand ซ่ึงเปนส่ือนิตยสารแจกฟรี สอดคลองกับคํา
นิยามของ ธรรมยุทธิ์ จันทรทิพย (2554) ที่ใหนิยามของนิตยสารแจกฟรีไววา “สื่อสิ่งพิมพทางดานวารสาร
ศาสตรท่ีมีเน้ือหาอันหลากหลายอยูในเลมเดียวกัน มุงท้ังใหความรู (To Inform) ความบันเทิง (To 

Entertain) และเปนแนวทาง ( To Guide) ตอผูอาน” ซ่ึงเน้ือหาในคอลัมน “เร่ืองจากปก (Cover 

Story)” นั้น มีลักษณะท่ีมุงใหความรูและเปนแนวทางใหกับผูอานเก่ียวกับองคความรูอุตสาหกรรม
สรางสรรคอยางชัดเจน พรอมท้ังนําเสนอประเด็นทางสังคมในชวงเวลาท่ีสอดคลองกับระยะเวลาการแจก
ที่เปนรายเดือน รวมไปถึงบทบาทหนาท่ีนิตยสารตอสังคม จากคํานิยามของระวีวรรณ ประกอบผล (2527) 
ที่กลาวถึงบทบาทหนาท่ีของนิตยสารตอสังคมวามี 5 ประการ โดยสวนของเน้ือหาในคอลัมน “เร่ืองจาก
ปก (Cover Story)” ของนิตยสาร Creative Thailand จํานวน 48 ฉบับ น้ันสอดคลองกับบทบาทหนาท่ี
ดังกลาว 2 ประการ ไดแก การทําหนาท่ีเปนเสมือนยาม ที่ทําหนาท่ีคอยรายงานประเด็นเก่ียวกับความคิด
สรางสรรคตางๆท่ีเกิดข้ึนจากท่ัวโลกใหกับผูอานในสังคมไทยไดรับทราบ และเปนเสมือนครู ผูใหความรู
การศึกษาเก่ียวกับแนวคิดอุตสาหกรรมสรางสรรคแกประชาชนในประเทศไทย  

สรุป 

คอลัมน “เร่ืองจากปก (Cover Story)” ของนิตยสาร Creative Thailand ถือเปนส่ือท่ีมีบทบาท
สําคัญในการเผยแพรความรูท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative Industries) ในประเทศไทย 
โดยการนําเอาองคความรูตางๆในแวดวงอุตสาหกรรมสรางสรรคท่ัวโลกมานําเสนอและสรางแรงบันดาลใจ
ใหกับผูอาน ไดตระหนักถึงความสําคัญของความคิดสรางสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติให
เจริญเติบโต ซ่ึงสวนของเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับ “อุตสาหกรรมสรางสรรค” ในบริบทของนิตยสาร Creative 

Thailand จะมีลักษณะมุงเนนไปท่ีนิยามความหมายหลัก น้ันคือ เร่ืองราวของมนุษยท่ีใชความคิด
สรางสรรคในการผลิตสินคาและบริการ ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคและบริบททาง
สังคมในชวงเวลาตางๆ โดยมีการใหความรูเฉพาะทางไปท่ีกลุมอาชีพ “งานออกแบบ (Design)” มากท่ีสุด  
รวมถึงการนําเสนอเร่ืองราวกรณีศึกษาท่ีประสบความสําเร็จจากท้ังในและตางประเทศ เพ่ือสรางตัวอยางท่ี
ดี (Best Practices) ในแวดวงอุตสาหกรรมสรางสรรคใหกับผูอาน  

ในสวนของวิวัฒนาการของนิตยสาร Creative Thailand ในชวงปท่ี 1 ถึงปท่ี 2 จะมีเน้ือหา
แนะนําประเด็นความรูพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมสรางสรรคตางๆ เพ่ือปูพ้ืนฐานใหกับคนอานได
รูจักแนวคิดของอุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative Industries)  ในสวนของปท่ี 3 และปท่ี 4 จะเร่ิม
นําเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับบริบททางสังคมในชวงเวลาน้ัน และเร่ิมมีเน้ือหาท่ีเฉพาะเจาะจงทางดานงาน
ออกแบบ (Design) มากข้ึน 
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       หัวขอ “นวัตกรรมนิเทศศาสตรและการจัดการ”   

ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยดังกลาว นิตยสาร Creative Thailand ควรมีการนําเสนอเน้ือหาหรือยกตัวอยาง
กรณีศึกษาในกลุมอาชีพอุตสาหกรรมสรางสรรคท่ีหลากหลายมากข้ึน เพ่ือใหผูอานไดรับขอมูลความรู
เก่ียวกับกลุมอาชีพอุตสาหกรรมสรางสรรคกลุมอ่ืนมากกวาเน้ือหาท่ีมุงเนนกลุมอาชีพเพียงดานเดียว 
พรอมท้ังควรเพ่ิมเติมเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมไทยมากข้ึน เพ่ือใหผูอานรับรูและเขาใจถึงคุณคาของ
วัฒนธรรมไทยท่ีสามารถนําไปใชเปนตนทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรคของประเทศไทยใน
อนาคต  และควรนําเสนอขอมูลแผนนโยบายอุตสาหกรรมสรางสรรคของประเทศไทย เพ่ือใหขอมูลความรู
เก่ียวกับแผนนโยบายและแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรคจากหนวยงานรัฐบาลใหกับผูอาน  
รวมถึงควรมีการวิจัยเพ่ิมเติมถึงทัศนคติและความพึงพอใจของผูอานนิตยสาร Creative Thailand  

เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเพ่ิมข้ึนจากมุมมองของผูรับสาร 
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