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งานวิจยั ชิ้นนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อให้ทราบถึงนัยยะการตีความของคาว่า “อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Industries)” ในบริ บทของนิ ตยสาร Creative Thailand รวมถึงแนวทางการ
แพร่ กระจายความรู ้สู่ ผอู ้ ่าน (Distribution) (2) เพื่อให้ทราบถึงเนื้อหา (สาร) ประเภทใดที่ถูกมุ่งเน้น หรื อ
ละเลย จากผูผ้ ลิตนิตยสาร Creative Thailand (ผูส้ ่ งสาร) เมื่อกล่าวถึงขอบเขตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ในบริ บทของประเทศไทยและในระดับสากล รวมถึงสาเหตุ อิทธิพลและปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสารที่
ถูกนาเสนอ (3) เพื่อให้ทราบถึงวิวฒั นาการในการนาเสนอเนื้ อหา “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative
Industries)” ของนิตยสาร Creative Thailand ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปี ที่ 4
วิธีการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนได้แก่ (1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผูช้ ่วย
กองบรรณาธิการนิตยสาร Creative Thailand ถึงแนวคิดการผลิตเนื้อหาและการเผยแพร่ นิตยสาร (2)
การวิเคราะห์ตวั บท (Textual Analysis) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เนื้อหาในคอลัมน์
“Cover Story” ของนิตยสาร Creative Thailand ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปี ที่ 4 จานวน 48 ฉบับ
ผลการวิจยั พบว่า ความหมายของ “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries)” ในมุมมอง
ของกองบรรณาธิ การนิ ตยสาร (ผูส้ ่ งสาร) ให้ความสาคัญกับประเด็นของ “ความคิดสร้างสรรค์และ
การออกแบบ” ที่เป็ นหัวใจหลักในการผลิตสิ นค้าและบริ การของกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
และเนื้ อหาสาระต่างๆที่ถูกนาเสนอไม่ได้จากัดเฉพาะที่ขอบเขตของคานิยามอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ในบริ บทของประเทศไทยหรื อสากลเท่านั้น นอกจากนั้น จะเห็นว่าเนื้อหา อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่
ถูกนาเสนอมากที่สุดในนิตยสาร Creative Thailand ได้แก่ อันดับที่ 1 คือ การให้ขอ้ มูลความรู ้พ้ืนฐาน
และกล่าวโดยรวม ให้ขอ้ มูลแนะนาประเด็นต่างๆ ในวงการ อันดับที่ 2 คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงาน

(4)
ออกแบบ (Design) และอันดับที่ 3 คือ เรื่ อง แฟชัน่ (Fashion) ที่น่าสังเกตคือ เนื้ อหาที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบและประเด็นทางสังคม จะถูกนาเสนอมากขึ้นในปี ที่ 2 และต่อเนื่องถึงปี ที่ 4
โดยมีรูปแบบการสื่ อสารโดยการผนวกประเด็นทางสังคมเข้ากับมุมมองทางความคิด ความรู ้สึกเบื้อง
ลึ ก ของมนุ ษ ย์ปั ก เจกชน รวมถึ ง การยกตัว อย่า งกรณี ศี ก ษาที่ ป ระสบความส าเร็ จ จากทั้ง ในและ
ต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็ นวิธีการสื่ อสารให้ความรู ้และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดกับผูร้ ับสารในการใช้
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสิ นค้าและบริ การต่างๆ นอกจากนั้น กองบรรณาธิการจะมุ่งเน้นในการ
คัดเลื อกสถานที่การเผยแพร่ นิตยสาร (Distribution) เช่ น ห้องสมุดในสถาบันการศึกษาต่างๆ งาน
นิ ทรรศการและงานกิจกรรมต่างๆที่ทางศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) เป็ นผูจ้ ดั รวมถึงการ
เผยแพร่ นิตยสารผ่านระบบสมาชิ กที่เอื้อประโยชน์ในการเก็บเป็ นฐานข้อมูลสาหรับใช้ในการสร้าง
สัมพันธ์เครื อข่ายระหว่างนิตยสารและผูอ้ ่านต่อไป
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The Purpose of Study (1) To Understand Interpretation Word “Creative Industries” In
Context of Creative Thailand Magazine Include Distribution Knowledge to Reader (2) To
Understand Types of Contents Were Presented Which Compare in classification Creative
Industries of Organization in Thailand and International Included Factor Related (3) To
Understand development and trends of Provided Information about “Creative Industries” of
Creative Thailand Magazine Since Year 1 to Year 4
Data collecting was conducted by 3 methods (1) In-Depth Interview with AssistantEditor Creative Thailand Magazine to Understand Idea of Create Content and Process of
Distribution Magazine (2) Textual Analysis and (3) Content Analysis Content in Column “Cover
Story” of Creative Thailand Magazine Since Year 1 to Year 4 Amount 48 Copy
The Results Found Editor Creative Thailand Magazine Were Interpreted Word “Creative
Industries” By Focusing Issue “Creative and Design”, Which Are Fundamental of Production
Goods and Services in Creative Industries and Did Not Focusing in classification Creative
Industries of Organization in Thailand and International, Were Consistent with Frequency of
Content About “Creative Industries” Were Presented in Magazine (1) Provide Basic Information
of Creative Industries and Presented Social Issues (2) Design (3) Fashion
Contents Had Related Design and Social Issues Were Presented More in Year 2 to Year
4. The Main Form Provided Issue Related about Idea, Sense of human, Social Issues Were
Presented for Knowledge and Inspired to Reader, Who Were Produced Goods and Service with
Creative Thinking, Through Positive With exemplification had Achieve from Domestic and

(6)

International, In Year 1 had Focusing on Provide Basic Information of Creative Industries.
Process of Distribution of Free Magazine Focusing on the Place Where had many People, The
Most Place Were Library of Educational Institution, Exhibition and Event Organized by Thailand
Creative & Design Center. System of subscribe Magazine Had Created Database of Subscriber,
Created Focus Group, for Received Opinion from Reader

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในบริ บทของนิ ตยสาร Creative Thailand สาเร็ จ
ลุ ล่ ว งได้ เนื่ องจากผูเ้ ขี ย นได้รั บการช่ ว ยเหลื อจากคุ ณ ปิ ยะพร สวัส ดิ์ สิ ง ห์ ฝ่ ายสมาชิ กสั ม พัน ธ์
นิตยสาร Creative Thailand และคุณพัชริ นทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์ ผูช้ ่วยกองบรรณาธิการนิตยสาร
Creative Thailand ในการให้ความร่ วมมื อและสนับสนุ น การให้ขอ้ มูลเพื่อประกอบการทา
วิทยานิพนธ์ ทาให้วิทยานิพนธ์ชิ้นนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
ผูเ้ ขียนขอขอบพระคุณ อ.ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พนั ธ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความ
กรุ ณาในการให้คาปรึ กษา และแนะแนวทางในการจัดทาวิทยานิ พนธ์ในทุกขั้นตอน ทาให้ผเู ้ ขียน
ได้รับความรู ้ในระหว่างการทาวิทยานิ พนธ์ชิ้นนี้ อย่างเต็มที่ และขอขอบพระคุณ รศ.ดร. กาญจนา
แก้วเทพ และ ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์ แก้ว ที่กรุ ณาสละเวลาในการให้คาแนะนาและตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ที่ได้ถ่ายทอดและ
สร้างความรู ้ให้แก่ผเู ้ ขียน และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของคณะนิ เทศศาสตร์ และนวัตกรรมการ
จัดการ ทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นอย่างดี
ขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่รักทุกคนของผูเ้ ขียน สาหรับกาลังใจและความช่วยเหลือที่มีให้มาโดยตลอด
ทาให้ผูเ้ ขียนรู ้ สึกภาคภูมิใจและมี ความสุ ขในการเป็ นนักศึ กษาของสถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์
ท้ายสุ ด ผูเ้ ขียนขอขอบพระคุณ และขอมอบความสาเร็ จทั้งหมดจากการทาวิทยานิพนธ์ฉบับ
นี้แด่ ร้อยตรี หญิง จิดาภา โกยทอง ผูซ้ ่ ึงเป็ นคุณแม่ของผูเ้ ขียนที่เป็ นผูท้ ี่ช่วยส่ งเสริ ม สนับสนุน และ
เป็ นกาลังใจ ตลอดจนเป็ นแรงใจที่สาคัญยิ่งของผูเ้ ขียนตลอดมา จนทาให้การศึกษาครั้งนี้ ประสบ
ผลสาเร็ จได้ตามที่ต้ งั ใจ
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญ
งานวิจยั ชิ้นนี้ มุ่งศึกษาถึงการตีความคาว่า “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries)”
และการส่ งต่อองค์ความรู ้สู่ ผอู ้ ่านในบริ บทของนิ ตยสาร Creative Thailand ซึ่ งมองผ่านมุมมองใน
บริ บทที่นิตยสาร Creative Thailand ถือเป็ นสื่ อที่ทาหน้าที่ผลักดันแนวคิด “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์”
ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
ผูว้ ิจยั ศึ กษาถึ งเบื้ องหลังของกระบวนการสร้ างเนื้ อหาของผูผ้ ลิ ต (Sender) ตัวเนื้ อหาสาร
(Message) และช่ องทางการแพร่ กระจาย (Channel) ของสารสู่ กลุ่มเป้ าหมายหลัก ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ให้
ความสาคัญในแง่มุมที่ว่า ผูส้ ่ งสาร หรื อ ผูผ้ ลิต คือ จุดเริ่ มต้นของการสื่ อสารที่สาคัญยิง่ ที่มีอิทธิพลต่อ
ตัวเนื้อหาในนิตยสารที่ส่งผลถึงความเข้าใจ ทัศนคติ มุมมองทางความคิด ต่อผูอ้ ่านอย่างยิง่ ยวด
โดยขอบข่ายของการศึกษานี้ มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดของ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative
Economy)” ซึ่ งกล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซึ่ งเอื้อ
ประโยชน์และเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยสนับสนุนให้คนในสังคม สามารถพัฒนาผลิตสิ นค้าและบริ การให้
สอดคล้องกับความผันแปรของปั จจัยต่างๆ ในสังคม ผ่านการผนวกภูมิปัญญา องค์ความรู ้เดิม องค์
ความรู ้ใหม่ ผสานเข้ากับทักษะความสามารถในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ จุดประสงค์เพื่อพัฒนา
สิ นค้าและบริ การให้มีความน่าสนใจ มีคุณค่า ตอบสนองความต้องการของทั้งผูผ้ ลิต (Pull & Push) ซึ่ง
ส่ งผลประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จทั้งในระดับจุ ลภาค (หน่ วยงานและชุ มชน) และ/หรื อ
ระดับมหภาค (ประเทศและทวี ป) ให้เจริ ญ เติ บโต จึ งเป็ นที่ มาของแนวคิ ด เศรษฐกิ จสร้ างสรรค์
(Creative Economy)
องค์กรความร่ วมมือเพื่อการค้าและการพัฒนา UNCTAD (United Nation Conference on
Trade and Development) ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้ว่า “แนวความคิดในการสร้าง
กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จที่พฒ
ั นาจากองค์ความรู ้ และนวัตกรรมที่ เชื่ อมโยงกับบริ บททางสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งหัวใจหลักของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries)”
(The United Nations, 2010)
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คาว่า “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries)” เกิดจากการประกอบสร้างความหมายขึ้น
ใหม่ของคาว่า “อุตสาหกรรม” และ “สร้างสรรค์” จากเดิมที่คาว่า “อุตสาหกรรม” ถูกให้ความหมายโดย
พจนานุ กรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไว้ว่า “การทาสิ่ งของเพื่อให้เกิดผลประโยชน์เป็ นกาไร การ
ประกอบธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ ที่ ต ้อ งใช้แ รงงานและทุ น มาก” และพระราชบัญ ญัติ บรรษัทเงิ น ทุ น
อุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2502 ที่ ให้ความหมายว่า “เป็ นการประกอบอุตสาหกรรมรวม
ตลอดไปถึงการทาหัตถกรรม การดาเนินกรรมวิธีและการซ่อมสิ่ งของ การทาเหมืองแร่ การผลิตและการ
จาหน่ ายพลังงานไฟฟ้ าหรื อพลังงานอย่างอื่น การขนส่ งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การก่อสร้าง การ
ปรับปรุ งพื้นที่ และเกษตรกรรมพาณิ ชย์” (คานาย อภิปรัชญาสกุล, 2555) แต่ในบริ บทของแนวคิด
“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries)” ได้ถูกนามารวมกับความหมายของความคิดสร้างสรรค์
(Creative Thinking) ที่ Howkins (2001) ให้ความหมายไว้ว่า “ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) คือ
ศักยภาพในการสร้างสิ่ งแปลกใหม่ มันหมายถึงการผลิตโดยคนคนหนึ่ งหรื อคนมากกว่าหนึ่ งคนที่มี
ความคิดและการประดิษฐ์คิดค้นที่เป็ นส่ วนตัว เป็ นต้นแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและมีความหมาย
สาคัญ”
ดังนั้น คาว่า “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries)” จึงหมายถึงกลุ่มอาชีพที่ใช้ความรู ้
และความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสิ นค้าและบริ การ ที่ไม่ได้จากัดอยูแ่ ค่กลุ่มอาชีพที่เป็ นอุตสาหกรรม
ในรู ปแบบเดิ ม เช่ น อุตสาหกรรมก่อสร้าง การทาเหมืองแร่ การผลิตและการจาหน่ ายพลังงานไฟฟ้ า
ฯลฯ แต่ เป็ นกลุ่ มอาชี พที่ ใช้ความคิ ดสร้ างสรรค์เป็ นต้นทุ นในการผลิ ตสิ นค้าและบริ การ เช่ น นัก
ออกแบบ, ผูก้ ากับภาพยนตร์ ฯลฯ ซึ่ งในปั จจุบนั ประเทศต่างๆหันมาให้ความสาคัญในการผลักดัน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อันเนื่ องมาจากการ
แข่งขันทางเศรษฐกิ จบนเวทีโลกที่เพิ่มสู งขึ้น ถึ งแม้ว่าแนวคิดการพัฒนา อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries) จะขึ้นอยู่กบั มุมมองการวางนโยบายของรัฐบาลแต่ละประเทศ แต่ก็มีจุดร่ วมที่
สาคัญในการพัฒนาที่เหมือนกัน นั้นคือการพัฒนาประชากรให้เป็ นบุคลากรที่มีความรู ้และความคิด
สร้ างสรรค์ เพื่อที่จะผลิ ตสิ นค้าและบริ การที่ สามารถพัฒนาเศรษฐกิ จของชาติ ให้เจริ ญเติ บโต (The
United Nations, 2010)
ในประเทศไทยการพัฒนา อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ถือเป็ นแนวทางหนึ่ง
ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 ซึ่ งตั้งอยู่บน
หลักการพื้นฐานของแนวคิดที่สาคัญ คือ การเพิ่มคุณค่าของสิ นค้าและบริ การ (Value Creation) โดยใช้
องค์ความรู ้และนวัตกรรมผสมผสานกับจุดแข็งทางด้านวัฒนธรรมของประเทศ จากแนวคิดดังกล่าว
ทาให้รัฐบาลได้ก่อตั้งหน่วยงานอิสระที่ทาหน้าที่พฒั นาองค์ความรู ้และดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลายองค์กร เช่น สานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู ้ (องค์การมหาชน)
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ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ งชาติ สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
และสานักงานส่ งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่ งชาติ โดยหน่วยงานดังกล่าว ได้ผลิตสื่ อที่ให้ความรู ้
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทั้งในรู ปแบบสื่ อนิทรรศการและสื่ อพื้นที่ สื่ อกิจกรรม สื่ อเว็บไซต์และ
สื่ อนิ ตยสาร โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาประชากรในประเทศให้มีความรู ้ในเรื่ องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
(Creative Industries) และสามารถนาความรู ้ ที่ได้ไปใช้ผลิตสิ นค้าและบริ การที่มีความสร้ างสรรค์
(Creative Product) เพื่อสร้างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กบั ประเทศ (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ, 2552)
จากความสาคัญที่ได้กล่าวไปข้างต้น งานวิจยั นี้ จะเน้นศึกษาบทบาทของผูส้ ร้างและถ่ายทอด
องค์ความรู ้ ของอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative Industries) ในบริ บทของ “นิ ตยสาร Creative
Thailand” ซึ่ งนิ ตยสารนี้ เป็ นสื่ อนิ ตยสารแจกฟรี รายเดือน ที่จดั ทาภายใต้โครงการ “Creative Thailand
สร้างเศรษฐกิ จไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์” ซึ่ งจัดทาและบริ หารโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
สานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู ้ (องค์การมหาชน) หรื อ Thailand Creative & Design Center
(TCDC) ซึ่ งถือเป็ นหน่ วยงานหลักในการสร้างองค์ความรู ้ในการพัฒนาเศรษฐกิ จสร้างสรรค์ของ
ประเทศไทย ที่ มี เป้ าหมายในการเผยแพร่ องค์ความรู ้ เกี่ ยวกับเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ และผลักดัน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ให้เป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เริ่ ม
พิมพ์ฉบับแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถูกจัดทาขึ้นทั้งในรู ปแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์วางแจกฟรี ตามสถานที่
ต่างๆ ทัว่ ประเทศ มียอดพิมพ์ 50,000 เล่มต่อฉบับ ขนาดของเล่ม 8 หน้ายก หรื อเรี ยกว่าขนาดมาตรฐาน
7.5 นิ้ว คูณ 10.25 นิ้ว มีจานวนหน้าในปัจจุบนั ทั้งหมด 34 หน้า และสื่ อนิตยสารอิเล็กทรอนิค (E-book)
ที่ผูใ้ ช้สามารถดาวน์โหลดนิ ตยสารมาอ่านผ่านแอพพลิเคชัน่ CT Magazine รวมถึงเว็บไซต์
http://www.creativethailand.org/ ซึ่งเนื้อหาจะเหมือนกับสื่ อนิตยสารแจกฟรี ในรู ปแบบสิ่ งพิมพ์ท้ งั หมด
ต่างกันแค่รูปแบบของสื่ อเท่านั้น (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2552)
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ภำพที่ 1.1 นิตยสาร Creative Thailand
แหล่งที่มำ: ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2552.
เนื้อหาภายในนิตยสาร Creative Thailand จะเน้นไปที่การนาเสนอเนื้อหาองค์ความรู ้ที่ส่งเสริ ม
ความคิ ดสร้ างสรรค์ ในการผลิ ตสิ นค้าและบริ การต่างๆ เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries) เป็ นกลไกสาคัญในการพัฒนาประเทศ มีคอลัมน์ท้ งั หมด 11 คอลัมน์ ได้แก่ “The
Subject” ลงมือคิด “The Object” คิดแล้วทา “Creative Resource” วัตถุดิบทางความคิด “Matter” วัสดุ
ต้นคิด “Classic Item” คลาสสิ ก “Cover Story ” เรื่ องจากปก “Insight ” อินไซต์ “Creative
Entrepreneur” คิด ทา กิน “ Creative City” จับกระแสเมืองสร้างสรรค์ “The Creative” มุมมองของนัก
คิด “Creative Will” คิดทาดี
คอลัมน์สาคัญของนิตยสาร Creative Thailand ในส่ วนของ “เรื่ องจากปก (Cover Story)” ถือ
ว่าเป็ นส่ วนสาคัญที่สุดในเนื้ อหาทั้งหมดของนิ ตยสาร จากการศึกษาเรื่ อง “การสร้างสารเพื่อเสริ ม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของหน่ วยงานภาครัฐในประเทศไทย” โดย ประภัสสร จันทร์ สถิตพร
(2554) ชี้ให้เห็นว่า:
“ คอลัมน์ เรื่ องจากปก (Cover Story) ให้ขอ้ มูลในประเด็นหลักของเล่ม มีเนื้อหาที่ช้ ี
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสาคัญๆ ที่มาจากการใช้ตน้ ทุนทางวัฒนธรรมผนวกเข้ากับต้นทุน
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ทางความคิด จนกลายเป็ นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดรายได้มหาศาลหรื อเปลี่ยนแปลง
การใช้ชี วิ ตของผูค้ น ท าให้ ผูอ้ ่ านเห็ น ความแตกต่ างหลากหลายทางสั งคม รวมถึ งการ
ปรับเปลี่ยนต่างๆ จนทาให้เกิดเป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง” (ประภัสสร จันทร์ สถิตพร, 2554,
น.184)
ด้วยผลจากงานวิจยั ดังกล่าว เป็ นเหตุผลที่สมควรและเหมาะสมที่จะศึกษาแบบเจาะลึกเฉพาะ
“เรื่ องจากปก (Cover Story)” ในงานวิจยั ชิ้นนี้ เนื่องจากประเด็นเนื้อหาที่ถูกนาเสนอในคอลัมน์น้ ีเป็ น
เนื้ อหาหลัก หรื อ ธี ม (Theme) ที่ชดั เจนที่สุดในนิ ตยสาร ที่ ให้องค์ความรู ้แก่ผอู ้ ่านอันสอดคล้องกับ
แนวคิด อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) เพื่อประโยชน์ของผูอ้ ่านในการนาเอาความรู ้ที่
เกี่ยวกับ ความคิดสร้างสรรค์และต้นทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ในการเพิ่มคุณค่าของสิ นค้าและบริ การ
ต่างๆ
รายละเอียดของประเด็นใน “เรื่ องจากปก (Cover Story)” จะครอบคลุมถึงเนื้อหาของคอลัมน์
อื่นๆในนิตยสาร Creative Thailand ทั้งหมด เช่นนิตยสารปี ที่ 2 ฉบับที่ 6 คอลัมน์ “เรื่ องจากปก (Cover
Story)” มีประเด็นหลักในเรื่ อง “Digitality” ซึ่ งให้รายละเอียดเกี่ ยวกับทิศทางและแนวโน้มของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทลั เนื้อหาในคอลัมน์อื่นๆ ในฉบับก็จะมีเนื้อหา
ที่เชื่อมโยงกับประเด็นดังกล่าว นอกจากนั้น ผูผ้ ลิตนิตยสารยังนาประเด็นเนื้อหาในคอลัมน์ “เรื่ องจาก
ปก (Cover Story)” ไปเชื่อมโยงกับเนื้อหาของสื่ อประเภทอื่นๆ ที่ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบทาการ
ผลิต ทาให้เนื้ อหาในคอลัมน์ “เรื่ องจากปก (Cover Story)” จึงมีความสาคัญและเปรี ยบเสมือนข้อมูล
หลักที่ใช้ในการสื่ อสารองค์ความรู ้ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ไปสู่ สังคมไทยของ
นิตยสาร Creative Thailand
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ภำพที่ 1.2 ตัวอย่างคอลัมน์ “เรื่ องจากปก (Cover Story)” ในนิตยสาร Creative Thailand
แหล่งที่มำ: ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2552.
ในบริ บทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) สื่ อนิตยสาร Creative Thailand จัด
ว่าเป็ นสิ นค้าในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Product) ในกลุ่มอาชีพทางด้านสื่ อมวลชน (Media)
ในประเภทของการพิมพ์และสื่ อการพิมพ์ (Publishing) ตามคานิ ยามขององค์กร UNCTAD ที่นิยาม
ความหมายของ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ไว้ว่า กลุ่มอาชีพที่ใช้ความรู ้และความคิด
สร้างสรรค์ในการผลิตสิ นค้าและบริ การ ที่สามารถจัดแบ่งประเภทออกเป็ น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่ม
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับมรดกวัฒนธรรม (Heritage) กลุ่มอาชีพที่สร้างสรรค์งานจากศิลปะและวัฒนธรรม
(Arts ) กลุ่มอาชีพทางด้านสื่ อมวลชน (Media) และ กลุ่มอาชีพที่ผลิตสิ นค้าและบริ การเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ( Function Creations) (The United Nations, 2010) โดยผูว้ ิจยั ได้แสดงแผนผัง
ภาพความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative
Industries) และนิตยสาร Creative Thailand ไว้ดงั นี้
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ภำพที่ 1.3 ภาพความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) กับ
นิตยสาร Creative Thailand
แผนภาพความสัมพันธ์ จะแสดงให้เห็ นว่าในขอบเขตทั้งหมดของเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์
(Creative Economy) จะประกอบด้วยกลุ่มอาชีพ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ที่เป็ น
ส่ วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยนิตยสาร Creative Thailand ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ นค้าและ
บริ การที่ผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ ( Creative Product) ซึ่ งถูกรวมอยูใ่ นกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Industries)

1.2 ปัญหำนำวิจยั
1) อะไรคือเนื้ อหาและองค์ความรู ้ทาง อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ที่ถูก
นาเสนอ (Present) และส่ งต่อ (Distribution) ไปยังผูอ้ ่าน ผ่านส่ วนสาคัญที่สุดของนิตยสาร Creative
Thailand “เรื่ องจากปก (Cover Story)” ?
2) เนื้ อ หาและองค์ค วามรู ้ ที่ ถู ก น าเสนอนั้น อยู่ใ นบริ บ ทและขอบเขตความหมายของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ของประเทศไทย (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
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เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ) และระดับสากล (UNCTAD) หรื อไม่ อย่างไร? เพราะอะไร? และอะไร
คือปัจจัย หรื อ อิทธิพลเบื้องหลังที่ทาให้เนื้อหาและองค์ความรู ้เหล่านั้นถูกนาเสนอ?

1.3 วัตถุประสงค์ กำรวิจยั
1) เพื่อให้ทราบถึงนัยยะการตีความของคาว่า “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries)”
(เนื้ อหาสาร) ผ่านกระบวนการเสาะหาวัตถุดิบ การผลิต การถ่ายทอด และการเผยแพร่ เนื้ อหาของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในบริ บทของนิตยสาร Creative Thailand (ผูส้ ่ งสาร) ซึ่งมีอิทธิพลในการชี้นา
ผูอ้ ่าน
2) เพื่อให้ทราบถึงวิวฒั นาการในการนาเสนอเนื้ อหา (สาร) รวมถึงความมุ่งเน้น หรื อ ละเลย
ของเนื้อหาสารจากผูผ้ ลิตนิตยสาร Creative Thailand (ผูส้ ่ งสาร) เมื่อกล่าวถึงขอบเขตของ อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ในบริ บทของประเทศไทยและในระดับสากล รวมถึงสาเหตุ อิทธิพลและปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหาสารที่ถูกนาเสนอ

1.4 ขอบเขตกำรวิจยั
เพื่อให้การดาเนินงานวิจยั ชิ้นนี้บรรลุวตั ถุประสงค์ ผูว้ ิจยั คานึงถึงหัวข้อวิจยั และระยะเวลาใน
การดาเนินการวิจยั ที่อยูบ่ นพิน้ ฐานความเป็ นจริ ง โดยกาหนดขอบเขตการวิจยั ดังนี้
ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาด้วยวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ และการวิจยั เชิงคุณภาพโดยใช้แหล่งข้อมูลหลัก
2 แหล่ง คือ 1) กองบรรณาธิการนิตยสาร Creative Thailand (ผูส้ ่ งสาร) 2) เนื้อหาหลัก “เรื่ องจากปก
(Cover Story)” ของนิตยสาร Creative Thailand จานวน 48 ฉบับ ตั้งแต่ฉบับที่ 1 ปี ที่ 1 เดือนตุลาคม
2552 ถึง ฉบับที่ 12 ปี ที่ 4 เดือนกันยายน 2556 โดยสามารถเก็บข้อมูลต่างๆผ่านวิธีการวิจยั ดังนี้
1.4.1 In-Depth Interview
การสัมภาษณ์เจาะลึกผูผ้ ลิตนิตยสาร Creative Thailand (ผูส้ ่ งสาร) ถึงแนวคิดในการคัดเลือก
เนื้ อหาในคอลัมน์ “เรื่ องจากปก (Cover Story)” ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการผลิตเนื้ อหา (เนื้ อหาสาร)
และการแพร่ กระจายองค์ความรู ้ “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries)” ผ่านสื่ อนิ ตยสาร
Creative Thailand (ช่องทาง)
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1.4.2 Textual Analysis
วิธีการวิเคราะห์ตวั บท (Textual Analysis) เนื้ อหาคอลัมน์ “เรื่ องจากปก (Cover Story)”
(เนื้อหาสาร) โดยการวิเคราะห์เพื่อแยกประเด็นของตัวบทและวิเคราะห์ความหมาย โดยมุ่งหวังจะได้
เห็ นนัยยะการตีความหมาย (Context) และประเด็นของแนวคิดอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative
Industries) จากผูส้ ่ งสารที่ถ่ายทอดผ่านคอลัมน์ Cover Story (เนื้อหาสาร)
1.4.3 Content Analysis
การวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณความถี่ ของการน าเสนอเนื้ อ หาที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับกลุ่ ม อาชี พ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ประเภทต่างๆ ที่ถูกถ่ายทอดผ่านคอลัมน์ Cover Story
ของนิ ตยสารในช่วงฉบับที่ 1 ปี ที่ 1 เดือนตุลาคม 2552 ถึง ฉบับที่ 12 ปี ที่ 4 เดือนกันยายน 2556 โดย
มุ่งหวังที่ จะได้ขอ้ มูลที่ บ่งบอกวิว ฒ
ั นาการในการถ่ายทอดองค์ความรู ้ “อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries)” (เนื้อหาสาร) ในคอลัมน์ “เรื่ องจากปก (Cover Story)”

1.5 ประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้ รับ
1.5.1 เพื่อให้ทราบถึ งแนวทางการสื่ อสารและการแพร่ กระจายองค์ความรู ้ อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Industries) ผ่านสื่ อนิตยสาร Creative Thailand
1.5.2 เพื่อให้กองบรรณาธิ การ สามารถใช้ผลการศึกษาเป็ นข้อมูลที่สาคัญในการปรั บปรุ ง
พัฒนาเนื้อหาที่สาคัญที่ถูกละเลยของนิตยสารต่อไป

1.6 นิยำมศัพท์
1.6.1 อุตสำหกรรมสร้ ำงสรรค์ (Creative Industries) หมายถึง อุตสาหกรรมที่สร้าง ผลิต
จัดจาหน่ ายสิ นค้าและบริ การที่ใช้ความคิดสร้างและสติปัญญาเป็ นต้นทุนในการผลิต ประกอบด้วย
อาชีพที่ใช้ฐานความรู ้ซ่ ึงไม่ได้จากัดอยูแ่ ค่วงการศิลปะ โดยอาชีพเหล่านั้นสามารถสร้างรายได้จากการ
ขายและลิขสิ ทธิ์ทางปัญญา (The United Nations, 2010)
1.6.2 นิตยสำร Creative Thailand หมายถึง นิ ตยสารที่เป็ นแกนหลักในการสื่ อสารองค์
ความรู ้ เกี่ ยวกับความคิดสร้ างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิ จไทยของศูนย์สร้ างสรรค์งานออกแบบ
สานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู ้ (องค์การมหาชน) ซึ่ งจัดทาขึ้นในรู ปแบบนิ ตยสารฉบับแจก
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ฟรี (Free Copy) รายเดือน โดยในแต่ละฉบับจะมีเนื้อหาหลัก (Theme) ที่เกี่ยวกับองค์ความรู ้ในบริ บท
ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
1.6.3 คอลัมน์ “เรื่องจำกปก ( Cover Story)” หมายถึง คอลัมน์หลักของนิ ตยสาร Creative
Thailand ที่ให้ขอ้ มูลในประเด็นหลักหรื อธี ม (Theme) ของเล่ม และมีเนื้ อหาเกี่ ยวข้องกับการใช้
ความคิดสร้างสรรค์และองค์ความรู ้ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries)
1.6.4 ควำมรู้ เฉพำะด้ ำน (Domain Specific Knowledge) หมายถึง องค์ความรู ้ที่ติดตัวบุคคล
มาตั้งแต่กาเนิ ดจนถึงปั จจุบนั ผ่านการเพาะบ่มทางวัฒนธรรม ครอบครัว สังคม การศึกษา ฯลฯ ที่มี
ส่ วนในการหลอมรวมเป็ นองค์ความรู ้เฉพาะของแต่ละปั จเจกบุคคล ซึ่ ง ความรู ้เฉพาะด้าน ( Domain
Specific Knowledge) ถือเป็ นองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญในกระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของ
มนุษย์ เปรี ยบเสมือนวัตถุดิบที่สาคัญยิง่ ในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ของปัจเจกบุคคล (Kilgour, 2006)
1.6.5 กำรแพร่ กระจำยนวัตกรรรม หรือ กำรแพร่ กระจำยควำมรู้ (Diffusion Of Innovation)
หมายถึง กระบวนการสื่ อสารความคิดนวัตกรรม ความรู ้ผา่ นช่องทางต่างๆ ไปสู่ สมาชิกในสังคม โดย
มุ่งหวังที่จะให้สมาชิกในสังคมยอมรับความคิดหรื อนวัตกรรมร่ วมกัน (Rogers, 1982)

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
วิทยานิ พนธ์ชิ้นนี้ มุ่งศึกษา กระบวนการสร้างสรรค์ของเนื้ อหาสาร (Contents) และการ
แพร่ กระจายเนื้ อหาผ่านสื่ อนิ ตยสาร (ช่องทาง) โดยบรรณาธิ การ (ผูส้ ่ งสาร) ของนิ ตยสารที่มี
อิทธิ พลต่อการรั บรู ้ ความเข้าใจและมุมมองทางความคิดของผูอ้ ่าน (ผูร้ ั บสาร) ในบริ บทของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ในประเทศไทย โดยเนื้ อหาสาระที่ถูกนาเสนอใน
นิ ตยสาร Creative Thailand ถือได้ว่าเป็ นองค์ความรู ้เฉพาะ หรื อ วัตถุดิบ ที่เป็ นประโยชน์และมี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผูอ้ ่ า นที่ มี ค วามสนใจในแวดวงที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ สอดคล้อ งกับ
สถานการณ์ ปัจจุ บนั ที่ รัฐ บาลทัว่ โลกต่างให้ความสาคัญกับ อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative
Industries) ซึ่งเป็ นกลุ่มอาชีพที่อาศัยความรู ้เฉพาะและความคิดสร้างสรรค์ของผูผ้ ลิตในการผลักดัน
เศรษฐกิจของประเทศให้เจริ ญก้าวหน้า
ดังนั้นเพื่อให้การศึกษานี้บรรลุผล ผูว้ ิจยั จึงกาหนดมุมมองและขอบข่ายของการวิจยั ในการ
วิเคราะห์และอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้อง ผ่านแนวคิดและทฤษฎี ตามลาดับดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับนิตยสาร
2.2 ความรู ้เฉพาะที่เป็ นต้นทุนของความคิดสร้างสรรค์
2.3 ความหมายของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
2.4 การแพร่ กระจายองค์ความรู ้เพื่อการเรี ยนรู ้แนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในสังคมไทย
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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2.1 แนวคิดเกีย่ วกับนิตยสาร
นักวิชาการด้านสื่ อมวลชน Marshall McLuhan ได้กล่าวคานิยามถึงคุณลักษณะของสื่ อไว้
ว่า “Medium is the Message” หมายถึง สื่ อที่นอกจากจะทาหน้าที่เป็ นช่องทาง (Channel) ในการ
สื่ อสารแล้ว ยังมีคุณลักษณะที่ส่งอิทธิพลและเปรี ยบเสมือนตัวเนื้อหาสาร (Message) ซึ่งคุณลักษณะ
เฉพาะของสื่ อจะมี บทบาทในการกาหนดรู ปแบบของเนื้ อหาสารที่ แตกต่างกันไป อาทิ เช่ น สื่ อ
โทรทัศน์จะมีเนื้ อหาสารเป็ นภาพเคลื่อนไหว สื่ อวิทยุจะมีเนื้ อหาสารเป็ นเสี ยง สื่ อสิ่ งพิมพ์จะมี
เนื้อหาสารเป็ นตัวอักษรหรื อภาพถ่าย ฯลฯ (McLuhan, 1994)
ดังนั้น นิตยสาร Creative Thailand ถือได้ว่าเป็ นทั้งสื่ อและสาร (Medium is the Message)
ด้วยคุณลักษณะที่เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่มีคุณค่าในการนาเสนอ ถ่ายทอดและเผยแพร่ องค์ความรู ้ทาง
“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries)” สู่ ผอู ้ ่าน ซึ่งผูอ้ ่านจะได้รับอิทธิพลในมุมมองความ
เข้าใจเกี่ยวกับวงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จากการชี้นาของผูก้ าหนดเนื้ อหา (กองบรรณาธิ การ)
ในนิตยสารอย่างมาก
2.1.1 ความหมายของนิตยสาร
ชวรั ตน์ เชิ ดชัย (2520) ได้ให้ความหมายของคาว่า “นิ ตยสาร” ว่ามาจากภาษาอารบิ ก
“Magazine” ที่หมายความถึง สิ่ งพิมพ์ ซึ่ งปกติมีปกอ่อน บางทีก็มีภาพ เนื้ อหาประกอบด้วยเรื่ องและ
บทความต่างๆโดยผูเ้ ขียนหลายคน และมักจะมีโฆษณา โดยมีกาหนดออกที่แน่ นอน ซึ่ ง ระวีวรรณ
ประกอบผล (2527) ได้ให้นิยามความหมายเพิ่มเติมว่า นิตยสาร (Magazine) คือ สื่ อสิ่ งพิมพ์ที่มุ่งเสนอ
สาระความรู ้ ความบันเทิง ซึ่งประกอบด้วยบทความ นวนิยาย รู ปภาพต่างๆ โดยมุ่งกลุ่มผูอ้ ่านที่มีความ
สนใจเป็ นพิเศษเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ ง โดยมีกาหนดออกเป็ นระยะเวลาที่กาหนด เช่น รายเดือน ราย
ปักษ์ หรื อผลิตแจกในวาระต่างๆ สอดคล้องกับคานิยามของ สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร และ ณัตตินา สุ วฒั
วิตยากรม (2551) ที่ให้ความหมายว่า นิ ตยสารเป็ นแหล่งรวมของบทความหรื อเรื่ องราวต่างๆ ซึ่ งเขียน
โดยผูเ้ ขียนหลายคน และมีวาระออกตามกาหนด และคานิ ยามของ Marcel Danesi (2007) ที่ให้
ความหมายที่ใกล้เคียงกันว่า นิ ตยสาร (Magazine) คือ สื่ อสิ่ งพิมพ์ที่รวบรวมบทความหรื อเรื่ องราว
ต่างๆ โดยมีระยะเวลาในการพิมพ์เผยแพร่ ตามช่วงเวลา
จึ งสรุ ปได้ว่า นิ ตยสาร หมายถึง สื่ อสิ่ งพิมพ์ที่นาเสนอข้อมูล (Information) ให้ความรู ้
(Education)
ความบันเทิง (Entertainment) และการให้บริ การในการประกาศโฆษณาต่างๆ โดย
รวบรวมแหล่งข้อมูลจากผูเ้ ขียนหลายคน และมีระยะเวลาในการออกตามกาหนดที่แน่นอน เช่น ราย
เดือน รายสัปดาห์ รายปักษ์ ฯลฯ
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2.1.2 ความแตกต่ างระหว่ างหนังสื อพิมพ์และนิตยสาร
หนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารจัดเป็ นสื่ อมวลชนประเภทสิ่ งพิมพ์ที่มีลกั ษณะคล้ายกัน แต่ถา้
พิจ ารณาในการด้านบทบาทและหน้าที่ ทางสังคมแล้ว จะพบความแตกต่ างระหว่างสื่ อ ทั้ง สอง
ประเภท ดังนี้ (ระวีวรรณ ประกอบผล, 2527)
2.1.2.1 เนื้อหา
เนื้ อ หาของหนัง สื อพิ มพ์จ ะเน้น ในเรื่ องราวของข่า ว ความคิ ด เห็ น อื่ นๆที่ เ ป็ นเรื่ องของ
เหตุการณ์ในปัจจุบนั ที่กาลังอยูใ่ ความสนใจของประชาชน ส่ วนนิตยสารนั้นไม่ได้เน้นที่ข่าว แต่จะมี
เนื้อหาที่ประกอบด้วยข้อเขียนหลายๆ ประเภท เช่น นวนิยาย สารคดี บทความ ฯลฯ
2.1.2.2 กาหนดการตีพิมพ์เผยแพร่
ช่วงเวลาการเผยแพร่ ของหนังสื อพิมพ์จะมีความถี่กว่านิ ตยสาร โดยออกเป็ นรายวัน ทาให้
หนั ง สื อ พิ ม พ์จ าเป็ นจะต้อ งรายงานข่ า วที่ ท ัน ต่ อ เหตุ ก ารณ์ อ ยู่ เ สมอ ส่ ว นของนิ ต ยสารนั้ นมี
กาหนดการออกที่ชา้ กว่า โดยจะมีระยะเวลาการออกที่แน่นอน เช่น รายสัปดาห์ รายเดือน ราย 2
เดือน ฯลฯ ทาให้เนื้อหาในนิตยสารจะมีความล่าช้ากว่าหนังสื อพิมพ์ แต่ก็ทดแทนด้วยความละเอียด
ของเนื้อหาที่มีมากกว่าหนังสื อพิมพ์
2.1.2.3 ลักษณะของรู ปเล่ม
ลักษณะของหนังสื อพิมพ์ คือ กระดาษบอกข่าว ซึ่ งโดยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็ นกระดาษจึง
ไม่มีการเย็บเล่ม ไม่มีปก ส่ วนนิ ตยสารจะมีลกั ษณะเป็ นหนังสื อ คือ มีปก มีการเย็บเล่ม และมีความ
พิถีพิถนั ในการจัดรู ปเล่มและการใช้ภาษาที่มากกว่าหนังสื อพิมพ์
2.1.3 ประเภทของนิตยสาร
โดยทั่ ว ไปแล้ ว นิ ตยสารจะแบ่ ง ออกเป็ นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 4 ประเภท ดั ง นี้
(ดรุ ณี หิ รัญรักษ์, 2530)
2.1.3.1 นิตยสารทัว่ ไป (Consumer Magazine)
นิ ตยสารประเภทนี้ มุ่งอ่านผูอ้ ่านซึ่ งเป็ นประชาชนทัว่ ไป เป็ นนิ ตยสารที่มีจานวนมากที่สุด
และจานวนจาหน่ ายสู งสุ ดในท้องตลาด เพราะเป็ นนิ ตยสารที่คนทัว่ ไปให้ความสนใจ ส่ วนใหญ่
นิ ตยสารประเภทนี้ จะมีผจู ้ ดั ทาหลายฝ่ าย เนื่ องจากนิ ตยสารมีเนื้ อหาที่หลากหลายในฉบับเดียวกัน
ส่ วนใหญ่นิตยสารประเภทนี้มกั มุ่งให้ความบันเทิงและความรู ้ในด้านต่างๆ
2.1.3.2 นิตยสารวงการธุรกิจ (Business Magazine)
นิ ตยสารที่ตีพิมพ์ข้ ึนมาเพื่อมุ่งให้ผูท้ ี่อยู่ในอาชี พต่างๆ ได้อ่าน และเข้าใจถึงสภาวะและ
สถานการณ์ทางด้านวงการธุรกิจต่างๆ

14
2.1.3.3 นิตยสารสมาคม (Association Magazine)
นิ ตยสารที่จดั ทาโดยสมาคมต่างๆ มีจุดประสงค์ที่จะเผยแพร่ ในระหว่างสมาชิ กด้วยกัน
นิ ตยสารประเภทนี้ มกั จะจัดทาโดยผูท้ ี่สมัครใจและไม่หวังผลตอบแทน เนื้ อหาภายในเล่มจะเป็ น
เรื่ องราวหรื อบทความที่เกี่ยวกับสมาคมในด้านต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก
ต่อสมาชิ ก โดยส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นในรู ปแบบของการอุปถัมภ์และช่วยเหลือจากสมาชิ กองค์การ
ต่างๆ
2.1.3.4 นิตยสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Magazine)
นิ ตยสารที่จดั ทาโดยองค์การหรื อบริ ษทั ต่างๆ เพื่อแจกจ่ายไปยังพนักงาน ลูกค้า ผูแ้ ทน
จาหน่าย ผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูท้ ี่สนใจ นิตยสารประเภทนี้สามารถแบ่งย่อยได้เป็ น 2 ประเภท คือนิตยสาร
ภายในองค์กร (Internal Magazine) และนิตยสารภายนอกองค์กร (External Magazine) ขึ้นอยูก่ บั
วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้ าหมายของผูผ้ ลิต
2.1.4 ประเภทของนิตยสารไทย
รองศาสตราจารย์ร ะวี ว รรณ ประกอบผล ได้ท าการจัด แบ่ ง ประเภทของนิ ต ยสารไทย
ออกเป็ น 2 ประเภท ตามลักษณะองค์กรของผูผ้ ลิตนิตยสาร ดังนี้ (ระวีวรรณ ประกอบผล, 2527)
2.1.4.1 นิตยสารที่ออกโดยหน่วยงานเอกชนหรื อบริ ษทั ธุรกิจการพิมพ์ต่างๆ
นิตยสารที่จดั ทาขึ้นเพื่อจาหน่าย ลักษณะสาคัญก็คือ การทาเป็ นธุรกิจที่มุ่งหวังผลกาไร และ
มีการลงโฆษณาจากสิ นค้าและองค์กรต่างๆ เพื่อเป็ นการหารายได้อีกช่องทางหนึ่ งของนิ ตยสาร ใช้
การจัดแบ่งหมวดหมู่ของนิตยสารโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ เนื้อหา และกลุ่มผูอ้ ่านนิตยสาร
2.1.4.2 นิตยสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ สมาคมวิชาชีพหรื อสถาบันต่างๆ
นิ ตยสารที่จดั ทาขึ้นโดยไม่ได้มุ่งถึงกลุ่มผูอ้ ่านทัว่ ไป ส่ วนใหญ่ออกมาเพื่อเผยแพร่ กิจการ
เป็ นสื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานหรื อรัฐวิสาหกิจต่างๆ วิธีการเผยแพร่ สามารถใช้ได้
ทั้งวิธีการขายหรื อแจกฟรี ใช้การจัดแบ่งหมวดหมู่โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ เนื้ อหา และการ
เผยแพร่ ของนิตยสารว่าต้องการเจาะกลุ่มผูอ้ ่านทัว่ ไปหรื อเฉพาะกลุ่ม
2.1.5 นิตยสารแจกฟรี
นิ ยามความหมายของ “นิ ตยสารแจกฟรี ” ของ ธรรมยุทธิ์ จันทร์ ทิพย์ (2554) ที่ทาการศึกษา
เรื่ อง คุ ณลักษณะและบทบาทของนิ ตยสารแจกฟรี ในประเทศไทย ซึ่ งได้ให้คานิ ยามไว้ว่า “สื่ อ
สิ่ งพิมพ์ทางด้านวารสารศาสตร์ ที่มีเนื้ อหาอันหลากหลายอยู่ในเล่ มเดี ยวกัน มุ่งทั้งให้ความรู ้ (To
Inform) ความบันเทิง (To Entertain) และเป็ นแนวทาง (To Guide) ต่อผูอ้ ่าน ซึ่ งมีการกาหนด

15
ระยะเวลาการแจกที่ แตกต่างกัน ทั้งกาหนดแน่ นอน เช่ น รายปั กษ์ รายเดื อน เป็ นต้น และรายไม่
แน่ นอน เช่ น แจกฟรี ในวาระโอกาสพิเศษต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของผูจ้ ดั ทา โดยคานึ งถึงความ
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมายเป็ นหลัก” (ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์, 2554)
จากคานิ ยามดังกล่าวนั้น พบว่าความหมายและหน้าที่ของนิ ตยสารแจกฟรี น้ ันมีลกั ษณะ
เดียวกับนิตยสารทัว่ ไป ต่างกันเพียงแค่วิธีการเข้าถึงของผูอ้ ่านเท่านั้น โดยนิตยสารแจกฟรี น้ นั ผูอ้ ่าน
สามารถรับนิตยสารมาอ่านโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งผูอ้ ่านสามารถรับนิตยสารแจกฟรี ได้ตาม
สถานที่ต่างๆ ที่นิยมแจกในปั จจุบนั เช่น สถานี รถไฟฟ้ า ร้านกาแฟ ห้างสรรพสิ นค้า ฯลฯ โดย
นิ ตยสารแจกฟรี มีรายได้จากการขายโฆษณาให้กบั ธุ รกิจที่ตอ้ งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อ
นิตยสาร
2.1.6 ประเภทของนิตยสารแจกฟรีในประเทศไทย
การจัดแบ่งประเภทของนิ ตยสารแจกฟรี ของประเทศไทยในปั จจุ บนั จากการรวบรวม
ข้อมูลตามลักษณะของเนื้ อหาของนิ ตยสารแจกฟรี ในประเทศไทย สามารถแบ่งได้ 3 ประเภทหลัก
ดังนี้ (ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์, 2554)
2.1.6.1 นิตยสารแจกฟรี สาหรับผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป
นิตยสารที่นาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสังคม การดาเนินชีวิต รวมถึงแฟชัน่ การแต่งกายเพื่อกลุ่ม
ผูอ้ ่านทัว่ ไปในสังคม
2.1.6.2 นิตยสารแจกฟรี เฉพาะทาง
นิ ต ยสารที่ น าเสนอเนื้ อ หาให้ ส าระความรู ้ เ ฉพาะเจาะจงด้า นใดด้า นหนึ่ ง เช่ น กี ฬ า
เทคโนโลยี การแพทย์ รถ ภาพยนตร์ ฯลฯ
2.1.6.3 นิตยสารแจกฟรี เชิงธุรกิจหรื อประเภทสมาชิก
นิ ตยสารที่ออกโดยหน่ วยงานราชการ องค์กร สถาบัน สมาคมต่างๆ รวมไปถึงนิ ตยสาร
แจกฟรี เพื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ให้กบั องค์กร
2.1.7 ลักษณะรูปเล่มของนิตยสารแจกฟรี
ขนาดของนิ ตยสารแจกฟรี จะสัมพันธ์กบั ความสะดวกในการพกพา เหมาะสาหรับการกาง
อ่านในสถานที่ต่างๆ โดยขนาดของนิ ตยสารแจกฟรี ที่พบจะมีอยูป่ ระมาณ 4 ขนาด ได้แก่ ขนาด 16
หน้ายก หรื อครึ่ งกระดาษเอสี่ ขนาด 8 หน้ายกหรื อขนาดมาตรฐาน 7.5 นิ้วคูณ 10.25 นิ้ว ขนาด 4
หน้ า ยกหรื อขนาด 10.25 คู ณ 15 นิ้ ว และขนาดแท็ บ ลอยด์ (Tabloid) ซึ่ งมี ข นาดเดี ย วกั บ
หนังสื อพิมพ์เฉพาะทางหรื อหนังสื อพิมพ์รายสัปดาห์ทวั่ ไป
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จานวนหน้าหรื อความหนาของนิตยสารแจกฟรี จะสัมพันธ์กบั ขนาดของนิตยสาร โดยคานึงถึง
ปริ มาณเนื้ อหาและโฆษณาในนิ ตยสารแต่ละฉบับ ความหนาของนิ ตยสารแจกฟรี ในแต่ละฉบับที่มี
ขนาดเดียวกันอาจมีความหนาไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กบั ปริ มาณโฆษณาในนิ ตยสาร โดยนิ ตยสารแจกฟรี
ส่ วนใหญ่มีจานวนหน้าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 26-64 หน้า (ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์, 2554)
2.1.8 การกาหนดเนือ้ หาของนิตยสาร
นิตยสารแบบขายและแจกฟรี ต่างก็ตอ้ งมีการกาหนดเนื้อหาและแนวทางให้ชดั เจน เพื่อที่จะ
ผลิตเนื้อหาที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูอ้ ่านได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ การกาหนดเนื้อหา
ของนิตยสารนั้นมีความหลากหลายแตกต่างกันไป โดยทัว่ ไปองค์ประกอบสาคัญที่จะนามากาหนด
เนื้ อหาของนิ ตยสารนั้นมีหลายประการ ดังนี้ (Wolseley อ้างถึงใน ชวรัตน์ เชิดชัย, 2520, น. 363364)
2.1.8.1 วัตถุประสงค์
นิ ตยสารฉบับนั้นพิมพ์ออกมาเพื่ออะไร วัตถุประสงค์การพิมพ์นิตยสารมักจะมีหลายอย่าง
ผสมกัน นิ ตยสารที่ผลิตออกมาเพื่อการค้ามุ่งหาผลกาไร มักจะมีเนื้ อหาที่แตกต่างกับนิ ตยสารที่
จัดทาเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองหรื อองค์กรต่างๆ
2.1.8.2 ตลาด
จานวนผูท้ ี่สนใจและผูอ้ ่านนิตยสาร ยิง่ ถ้ามีผอู ้ ่านและผูส้ นใจจานวนมาก โอกาสที่ผผู ้ ลิตจะ
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาย่อมมีมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผูอ้ ่าน
2.1.8.3 มาตรฐานการครองชีพ
ฐานะทางการเงินของตลาด ซึ่ งได้แก่ ผูซ้ ้ื อ ผูอ้ ่าน ผูโ้ ฆษณา และปริ มาณเนื้ อที่ที่ขายเพื่อลง
โฆษณา รวมถึงค่าครองชีพของสังคมในช่วงเวลานั้น
2.1.8.4 ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษาฐานะทางสังคมของผูอ้ ่าน ย่อมส่ งผลต่อการผลิตเนื้อหาของผูผ้ ลิตที่จดั ทา
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูอ้ ่าน
2.1.8.5 คู่แข่งขัน
การพิจารณาว่าคู่แข่งในตลาดของนิตยสารมีประเภทไหนบ้าง? รวมทั้งพิจารณาเนื้อหาของ
นิตยสารคู่แข่ง
2.1.8.6 การตรวจสอบ
การตรวจสอบและรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่าน ปริ มาณการจาหน่ายและเนื้ อที่โฆษณาจะ
ช่วยในการปรับปรุ งและพัฒนาเนื้อหาของนิตยสารได้เป็ นอย่างดี

17
2.1.8.7 สภาพสังคม
สภาพของสังคมในช่วงเวลานั้น จะเป็ นสิ่ งที่กาหนดให้ผผู ้ ลิตจัดทาเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมในขณะนั้น
2.1.8.8 โฆษณา
นิ ตยสารที่ทาเพื่อมุ่งหวังถึงผลกาไรทางธุรกิจ ย่อมต้องพึ่งพารายได้จากการลงโฆษณา ซึ่ ง
อาจส่ งผลกระทบถึงการผลิตเนื้อหาของผูผ้ ลิตที่ตอ้ งรับโจทย์ความต้องการของผูซ้ ้ือโฆษณา
2.1.8.9 ปัจจัยอื่นๆ
เนื่องจากการพิมพ์นิตยสารเป็ นธุรกิจสื่ อมวลชนอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องแข่งขันในด้านเนื้อหากับ
สื่ อมวลชนชนิดอื่นๆ เพื่อเป็ นการรักษาจานวนผูอ้ ่านให้อยูก่ บั นิตยสารฉบับนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะ
มากได้ ทาให้ปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นของสื่ อประเภทอื่น จะส่ งผลต่อการปรับตัวของสื่ อนิตยสาร เช่น
ความนิยมของสื่ อโทรทัศน์และสื่ ออินเทอร์เน็ตของคนในสังคมส่ งผลให้ผอู ้ ่านอ่านนิตยสารน้อยลง
จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าเนื้ อหาของนิ ตยสารทั้งในรู ปแบบขายและแจกฟรี สามารถ
เกิดขึ้นได้จากการกาหนดวัตถุประสงค์ของนิตยสาร การกาหนดกลุ่มเป้ าหมายว่าเป็ นผูอ้ ่านประเภท
ใด มีระดับการศึกษาอย่างไร รวมถึงบริ บทแวดล้อมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนิ ตยสารต่างๆ
ทั้ง สภาพเศรษฐกิจโดยรวม พฤติกรรมของผูอ้ ่าน คู่แข่งทางการตลาด ฯลฯ
2.1.9 บทบาทและหน้ าทีข่ องนิตยสารต่ อสั งคม
นิ ตยสารทั้งที่เป็ นแบบขายและแจกฟรี ต่างก็เป็ นสื่ อมวลชนที่ได้ชื่อว่าเป็ นแหล่งข่าวสาร
หรื อคลังความรู ้ขนาดใหญ่ เพราะประกอบด้วยเนื้ อหาที่มุ่งให้ความรู ้ ความบันเทิงให้กบั ผูค้ นใน
สังคม โดยนิตยสารมีบทบาทหน้าที่หลักต่อสังคม 5 ประการ ดังนี้ (ระวีวรรณ ประกอบผล, 2527)
2.1.9.1 การทาหน้าที่เป็ นเสมือน ยาม
นิ ตยสารเป็ นสื่ อที่รวบรวมเหตุการณ์หรื อเรื่ องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น และคอยรายงานความ
เคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้สมาชิกในสังคมได้รับทราบ แล้วนาข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ วิจารณ์
สรุ ป ในลักษณะที่มีรายละเอียดมากกว่าหนังสื อพิมพ์ เนื่ องมาจากนิ ตยสารมีกาหนดการออกที่ห่าง
กว่าหนังสื อพิมพ์
2.1.9.2 ทาหน้าที่เป็ นเสมือน สะพาน
นิ ตยสารทาหน้าที่เป็ นเสมือนสะพานเชื่ อมโยงระหว่างสังคมเก่ากับสังคมใหม่ ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมทุกขณะ นิตยสารย่อมที่จะถ่ายทอดเรื่ องราว ลักษณะของ
ความเปลี่ ย นแปลงให้ป ระชาคมได้ท ราบ ไม่ ว่ า จะเป็ นเรื่ อ งที่ เ ล็ก น้อ ยหรื อ เรื่ อ งใหญ่ ที่ มี ค วาม
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สลักสาคัญมากๆ เช่ น การถ่ายทอดความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในช่ วง
ต่างๆ ทั้งในแง่ของการใช้ภาษาและการใช้ภาพ
2.1.9.3 ทาหน้าที่เป็ นเสมือน เวที
นิ ตยสารทาหน้าที่เป็ นเสมือนเวทีหรื อสื่ อกลางในการแสดงความคิดเห็น ซึ่ งนิ ตยสารมี
ความได้เปรี ยบกว่าสื่ ออื่นๆโดยเฉพาะสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เพราะสื่ อนิ ตยสารเป็ นสื่ อที่เป็ นสิ่ งพิมพ์
เป็ นสื่ อที่ผอู ้ ่านจะต้องมีความรู ้ ความสามารถ มีความรักการอ่าน นิตยสารจึงได้เปรี ยบสื่ ออื่นในแง่ที่
สามารถเสนอเรื่ องที่เป็ นความละเอียดอ่อน ประณี ตและลึกซึ้งได้
2.1.9.4 ทาหน้าที่เป็ นเสมือน ครู
นิตยสารทาหน้าที่เป็ นเสมือนครู ที่ให้ความรู ้และการศึกษาแก่ประชาชน หน้าที่น้ ีเป็ นหน้าที่
หลักของสื่ อมวลชนและนิ ตยสารที่ดีก็ย่อมจะไม่ละเลยการกระทาหน้าที่น้ ี นิ ตยสารแต่ละด้านอาจ
กระทาหน้าที่น้ ี ในลักษณะที่ต่างกัน นิ ตยสารบางฉบับอาจมุ่งที่จะให้ความรู ้และการศึกษาแก่ผอู ้ ่าน
ของตนโดยตรง ในขณะที่นิตยสารอีกหลายฉบับอาจจะให้ความรู ้แก่ผอู ้ ่านด้วยวิธีที่ไม่เร่ งรัด ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ความมุ่งหมายและแนวทางในการดาเนินการของนิตยสรแต่ละฉบับ
2.1.9.5 ทาหน้าที่ในการให้บริ การทางธุรกิจ
หน้าที่น้ ีเป็ นหน้าที่อีกประการหนึ่ งที่สาคัญของสื่ อมวลชนในระบอบการปกครองเสรี นิยม
นิ ตยสารสามารถที่ จ ะให้บริ ก ารทางด้านธุ รกิ จ ได้ โดยเฉพาะแง่ ของการโฆษณาในเรื่ องที่ เ ป็ น
ประโยชน์และการขายสิ นค้า เพื่อทาให้ผอู ้ ่านได้ทราบข้อมูล ได้เห็นสิ นค้าและบริ การและตัดสิ นใจ
เลือกสิ นค้าที่มีประสิ ทธิภาพ
จากบทบาทและหน้าที่ดงั กล่าว จึงสรุ ปได้วา่ นิตยสารมีหน้าที่สาคัญในการเป็ นสื่ อถ่ายทอด
สารสนเทศ ให้ความรู ้ ให้ความบันเทิง และให้บริ การในการประกาศและโฆษณาต่างๆ รวมถึงการ
เป็ นสื่ อในการบันทึ กเรื่ องราว เหตุการณ์ ความทรงจาในแต่ละยุคสมัย รวบรวมเหตุการณ์ หรื อ
เรื่ องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น และคอยรายงานความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้สมาชิกในสังคมได้รับ
ทราบ
2.1.10 ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่ อการทาหน้ าทีข่ องนิตยสาร
ปั จ จัย สนับ สนุ น หรื อ ปั จ จัย ที่ เ ป็ นอุ ป สรรคต่ อ การท าหน้า ที่ ข องนิ ต ยสารในสั ง คมนั้น
ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ (ระวีวรรณ ประกอบผล, 2527)
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2.1.10.1 ปัจจัยทางด้านสังคม
การที่นิตยสารฉบับหนึ่ งจะสามารถอยูไ่ ด้หรื อไม่น้ นั สิ่ งสาคัญก็คือการยอมรับจากผูอ้ ่าน ซึ่ ง
หมายถึง ความนิ ยมของนิ ตยสารจากผูอ้ ่านที่ทาให้นิตยสารฉบับนั้นดาเนิ นกิจการต่อไปได้โดยไม่
ขาดทุน ซึ่งประกอบด้วยความเข้าใจหรื อความสอดคล้องต้องกันในด้านความคิดระหว่างเจ้าของทุน
กับบรรณาธิการนิตยสาร ความสามารถของบรรณาธิการและกองบรรณาธิการในการผลิตเนื้อหาให้
เป็ นที่ตอ้ งการของผูอ้ ่านในสังคม
2.1.10.2 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการจัดการ
นิ ตยสารในปั จจุบนั ดาเนิ นการในลักษณะที่เป็ นธุรกิจแทบทั้งสิ้ น ไม่ว่าจะเป็ นนิ ตยสารแบบ
ขายหรื อนิ ตยสารแจกฟรี ล้วนต้องพึ่งพารายได้จากค่าโฆษณาเพื่อรั กษาธุ รกิ จให้คงอยู่ ยิ่งในยุค
ปั จจุ บนั ที่ สื่อประเภทอื่ นเกิ ดขึ้นมากมายและแย่งความสนใจของผูอ้ ่านไปจากสื่ อนิ ตยสาร การ
ปรับตัวและการจัดการด้านธุรกิจจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการทาหน้าที่ของนิตยสาร
2.1.10.3 ปัจจัยทางด้านการเมือง
ปั จจัยด้านการเมืองไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาความขัดแย้งทางการเมือง นโยบายของรัฐบาล ล้วน
ส่ งผลกระทบต่อการทาหน้าที่ของนิตยสารทั้งทางตรงและทางอ้อม นิตยสารบางฉบับต้องถูกปิ ดตัว
ลงเนื่องมาจากการผลิตเนื้อหาที่ไปสร้างผลกระทบทางการเมือง หรื อการที่เจ้าของทุนของนิตยสาร
เกี่ยวข้องกับการเมืองในแง่มุมต่างๆ ก็ส่งผลต่อกิจการและเนื้อหาของนิตยสารฉบับนั้นเช่นกัน
การทาหน้าที่ ของสื่ อนิ ตยสารในสังคมล้ว นต้องเกี่ ยวข้องกับปั จ จัยทั้งสามประเภทอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะสื่ อนิ ตยสารเป็ นสื่ อมวลชนที่ตอ้ งจัดทาโดยใช้เงิ นทุนในการผลิตและการ
จัดการในด้านธุ รกิจเพื่อรักษาองค์กรให้อยู่รอด พร้อมกันนั้นยังต้องอาศัยการยอมรับจากผูอ้ ่านใน
สังคมอีกทางหนึ่ง รวมถึงบริ บททางการเมืองที่สามารถส่ งผลกระทบต่อการผลิตของนิตยสาร ปั จจัย
ทั้งสามประเภทที่กล่าวมา จึงเป็ นองค์ประกอบหลักที่เป็ นปั จจัยในการสนับสนุ นหรื ออุปสรรคใน
การทาหน้าที่ของนิตยสารต่อสังคม
จากแนวคิดของนิ ตยสารที่ผวู ้ ิจยั นามาศึกษา ผูว้ ิจยั พบว่านิ ตยสาร Creative Thailand เป็ น
นิ ตยสารแจกฟรี รายเดื อ น ที่ จ ัด อยู่ใ นประเภทเชิ งธุ รกิ จ หรื อประเภทสมาชิ ก ขนาดรู ป เล่ มของ
นิตยสาร Creative Thailand มีขนาดมาตรฐาน 7.5 นิ้ว คูณ 10.25 นิ้ว ความหนาทั้งหมด 36 หน้า ซึ่ง
เป็ นขนาดที่สะดวกในการพกพา สอดคล้องกับคุณลักษณะรู ปเล่มของนิ ตยสารแจกฟรี และในส่ วน
ของแนวคิดเกี่ยวกับนิ ตยสาร อาทิเช่น การกาหนดเนื้ อหาของนิ ตยสาร บทบาทและหน้าที่ของสื่ อ
นิตยสารต่อสังคม ปั จจัยที่สนับสนุนหรื ออุปสรรคต่อนิตยสาร ฯลฯ ทาให้ผวู ้ ิจยั สามารถนามาใช้
ศึกษาถึงความสาคัญของสื่ อนิ ตยสาร (Medium) ที่ส่งผลต่อการถ่ายทอดและแพร่ กระจายเนื้ อหา
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สาร (Message) “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries)” ของนิตยสาร Creative Thailand
(Sender) ในงานวิจยั ชิ้นนี้ได้เป็ นอย่างดี

2.2 ความรู้ เฉพาะทีเ่ ป็ นต้ นทุนของความคิดสร้ างสรรค์
เมื่อกล่าวถึงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ความรู ้เฉพาะและความคิด
สร้างสรรค์ คือ องค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญในการผลิตสิ นค้าและบริ การ ผูผ้ ลิตสิ นค้าและบริ การ
จาเป็ นที่จะต้องใช้ความรู ้เฉพาะและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างความแตกต่างเพื่อดึงดูดความ
สนใจของผูบ้ ริ โภคท่ามกลางการแข่งขันของสิ นค้าและบริ การที่หลากหลายในปัจจุบนั
2.2.1 องค์ ความรู้เฉพาะด้ าน (Domain Specific Knowledge)
Domain Specific Knowledge (Kilgour, 2006) หมายถึง ขอบเขตขององค์ความรู ้เฉพาะ
ด้านที่ติดตัวบุคคลมาตั้งแต่กาเนิ ดจนถึงปั จจุบนั ผ่านการเพาะบ่มทางวัฒนธรรม ครอบครัว สังคม
การศึกษา ฯลฯ ที่มีส่วนในการหลอมรวมเป็ นองค์ความรู ้เฉพาะของแต่ละปั จเจกบุคคล ซึ่ง Domain
Specific Knowledge ถือเป็ นองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญในกระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์
เปรี ยบเสมือนวัตถุดิบที่สาคัญยิง่ ในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ของปัจเจกบุคคล
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ภาพที่ 2.1 แบบจาลองกระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (A System Model Of Creativity)
แหล่งทีม่ า Csikzentmihalyi, 1996, p. 4
นักวิชาการ Mihaly Csikzentmihalyi (1996) ผูศ้ ึกษาในเรื่ องการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของ
ปั จ เจกบุ ค คล ได้ก ล่ า วว่ า ในกระบวนการทางความคิ ด สร้ า งสรรค์จ ะต้อ งประกอบด้ว ย 3
องค์ประกอบหลัก ได้แก่
1) Domains หมายถึง องค์ความรู ้เครื่ องมือ คุณค่า และวิถีปฏิบตั ิ
2) Person หมายถึง ปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพรสวรรค์ ความสามารถเฉพาะตัว ประสบการณ์
ของแต่ละบุคคล
3) Field หมายถึง กลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญ ปฎิบตั ิหน้าที่ ดารงตนอยูใ่ นสายความรู ้งาน
เฉพาะด้านหนึ่งๆ และรับหน้าที่กาหนดกฎเกณฑ์มาตราฐานต่างๆ ในกลุ่มสายงานนั้นๆ
จากแบบจาลองดังกล่าว Csikzentmihalyi (1996) กล่าวว่า ในงานสร้างสรรค์หนึ่ งๆ จะ
สามารถเกิดขึ้นได้ จะต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 3 ด้าน ตัวอย่างเช่น ในสายการผลิตภาพยนตร์ คือ
Filed ซึ่ งประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่มีองค์ความรู ้ เฉพาะด้านในการผลิตภาพยนตร์ หรื อ เรี ยกว่า
Domain ซึ่ งผูท้ ี่ มี ค วามประสงค์ที่ จ ะเป็ นผูผ้ ลิ ต ภาพยนตร์ จ าเป็ นต้อ งเรี ย นรู ้ ห ลัก การ แนวคิ ด
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กระบวนการผลิตสาหรั บการผลิตภาพยนตร์ หลังจากนั้นจาเป็ นต้องฝึ กฝนและทดลองผลิตงาน
ภาพยนตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานที่วงการ (Field) กาหนดไว้ ก่อนที่จะคิดนาเสนอกาหนดกฎเกณฑ์
ใหม่ๆ หรื อ สร้างสรรค์ผลงานที่อยูน่ อกเหนือกฎเกณฑ์มาตรฐานที่มีอยู่ เพื่อสร้างให้เกิดความแปลก
ใหม่เป็ นเอกลักษณ์ของตัวเองต่อไป
ขั้น ตอนของกระบวนการความคิ ด สร้ า งสรรค์เ กิ ด ขึ้ น จากการถ่ า ยโอนความรู ้ เ ฉพาะ
ระหว่าง Domain กับ Person จนเกิดเป็ นความคิดสร้างสรรค์ จากนั้น Field ซึ่งประกอบด้วยผูร้ ักษา
ประตูในสายงานต่างๆ (Gatekeeper) ได้แก่ อาจารย์ สื่ อมวลชน นักวิชาการ ฯลฯ จะประเมินและ
เลือกรับความคิดสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับสภาพสังคม ในขณะเดียวกัน Field ก็มีบทบาทในการ
สร้างความรู ้เฉพาะในการสร้างสรรค์ให้กบั Person เช่นกัน ดังนั้น ความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกยอมรับ
ในสังคมจึงสามารถเกิดขึ้นได้จากการถ่ายโอนความรู ้ร่วมกันของทั้ง 3 องค์ประกอบ
Domain Specific Knowledge (Kilgour, 2006) คือการจัดหมวดหมู่ของความรู ้ที่จะช่วย
ให้บุคคลนามาแก้ปัญหาหรื อการตัดสิ นใจได้อย่างรวดเร็ ว มีส่วนสาคัญในกระบวนการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการเข้าใจปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและสามารถใช้ต่อยอดความคิดจนเกิดเป็ นความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ ในทางกลับกัน Domain Specific Knowledge ก็เป็ นอุปสรรคในการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่เช่นกัน ถ้าหากบุคคลนั้นยึดติดอยูก่ บั ความรู ้แบบเดิมแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่ ง Domain Specific
Knowledge ของแต่ละบุคคลนั้นจะแตกต่างกันและถือเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์ความรู ้โดยรวมของ
สังคม

ภาพที่ 2.2 แบบจาลองขอบเขตความรู ้ของบุคคลในสังคม Domain Knowledge Boundaries
แหล่งทีม่ า: Kilgour, 2006
จากแบบจ าลองขอบเขตความรู ้ ข อง Kilgour จะพบว่า ขอบเขตความรู ้ ข องผูเ้ ชี่ ย วชาญ
(Expert) จะมีขนาดใหญ่กว่าขอบเขตความรู ้ของผูเ้ ริ่ มต้น (Novice) เนื่องจากผูเ้ ชี่ยวชาญมีการสะสม
องค์ความรู ้เฉพาะตัวผ่านการเรี ยนรู ้และประสบการณ์ที่มากกว่า โดยขอบเขตความรู ้ของทั้งสองนั้น
จะอยูภ่ ายใต้ขอบเขตความรู ้โดยรวมของสังคม (Kilgour, 2006)
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แบบจาลองของ Mihaly Csikzentmihalyi และ Mark Kilgour มุ่งเน้นศึกษาการใช้ความรู ้
เฉพาะในกระบวนการสร้างสรรค์ของระดับปัจเจกบุคคลเท่านั้น แต่ศาสตราจารย์ดา้ นการศึกษาและ
จิตวิทยา Keith Sawyer ได้นาเสนอแนวคิด “พลังสร้างสรรค์จากการร่ วมมือกัน” หรื อเรี ยกว่า
Group Creativity ในหนังสื อ Group Genius : The Creative Power Of Collaboration โดยศึกษาถึง
กระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการทางานร่ วมกันของกลุ่มคน
ประเภทต่างๆ
Keith Sawyer (2008) เริ่ มต้นศึกษาจากกลุ่มคน 2 ประเภท ได้แก่ วงดนตรี Jazz และนักแสดง
ละครเวที ด้วยวิธีการวิเคราะห์วจั นภาษาและอวัจนภาษาในการสื่ อสารของกลุ่มคน ภาษาร่ างกาย การ
สนทนาระหว่ างการท างานร่ ว มกัน จากผลการศึ ก ษาพบว่ า การร่ ว มมื อสร้ างสรรค์ใ นรู ปแบบ
Improvisation หรื อการด้นสดของกลุ่มคน ได้สร้างนวัตกรรมที่แปลกใหม่และมีประสิ ทธิภาพ โดยเกิด
จากการผสมผสานความรู ้เฉพาะและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละปั จเจกบุคคลในการร่ วมมือ
กันแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์ร่วมกัน
ความรู ้เฉพาะมีความสาคัญเป็ นอย่างสู งในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ท้ งั ในรู ปแบบของ
ปั จเจกบุคคลและกลุ่มคน เปรี ยบเสมือนวัตถุดิบที่บุคคลสามารถนามาดัดแปลง แก้ไข ปรับใช้ใน
การแก้ไ ขปั ญ หาหรื อ คิ ด ค้น สิ่ ง ใหม่ ซึ่ งความรู ้ เ ฉพาะของบุ ค คลเกิ ด จากการผสมผสานของ
วัฒ นธรรมและสภาพสั ง คม ผนวกเข้า กับ ความสามารถของบุ ค คลในการซึ ม ซับ ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ต่างๆ มาปรับใช้จนเกิดเป็ นความคิดสร้างสรรค์
2.2.2 ความคิดสร้ างสรรค์ (Creative Thinking)
De Bono (1992) ได้ให้ความหมายของ Creative Thinking ไว้ว่า รู ปแบบของการคิดที่ต้ งั ใจ
ค้นหาวิธีการหรื อแนวความคิดใหม่มากกว่าที่จะทาซ้ าหรื อลอกเลียนแบบสิ่ งที่เคยทามาแล้วจาก
บุคคลอื่น สอดคล้องกับแนวคิดของ Kilgour (2006) ที่ให้ความหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Creative
Thinking ว่า กระบวนการผสมผสานจัดระเบียบความคิด โดยจะเป็ นการคิดจากขอบเขตความรู ้หรื อ
ผสมผสานความรู ้เฉพาะอื่นๆ เพื่อที่จะทาสิ่ งที่ไม่เคยมีการทามาก่อนด้วยการพัฒนาจากสิ่ งเดิมหรื อ
เลือกการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
Howkins (2001) ได้ให้มุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Creative Thinking ว่า “ความคิดสร้างสรรค์
(Creativity) คือศักยภาพในการสร้ างสิ่ งแปลกใหม่ มันหมายถึงการผลิตโดยคนคนหนึ่ งหรื อคน
มากกว่าหนึ่ งคนที่มีความคิดและการประดิษฐ์คิดค้นที่เป็ นส่ วนตัว เป็ นต้นแบบที่ไม่เคยปรากฏมา
ก่อนและมีความหมายสาคัญ มันเป็ นเรื่ องของพรสวรรค์และความถนัด มันจะเกิดขึ้นเมื่อใครคนนั้น
พูด ทา หรื อสร้ างสิ่ งแปลกใหม่ ไม่ ว่าจะเป็ น การสร้ างสิ่ งใหม่ ข้ ึ น จากความว่างเปล่ า หรื อการ
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ปรับปรุ งสิ่ งที่มีอยูแ่ ล้วจนเกิดลักษณะใหม่” นอกจากนั้น Kaufman and Beghetto (2009) ได้เพิ่มเติม
มุมมองเกี่ยวกับบริ บททางสังคมในความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า การผสมผสานระหว่างทักษะในการ
เรี ยนรู ้ การปฏิบตั ิ และสภาพแวดล้อม ที่ปัจเจกบุคคลหรื อกลุ่มคนได้สร้างความคิดที่แปลกใหม่และ
ใช้ประโยชน์ได้ดว้ ยการยอมรับในบริ บทสังคม
2.2.3 ประเภทของความคิดสร้ างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์มีการให้ความหมายที่หลากหลายแตกต่างกันไป แต่มีจุดร่ วมที่สาคัญ
ก็คือการใช้ทกั ษะการคิดจากความรู ้ เฉพาะเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรื อแก้ไขปั ญหาต่างๆ ทั้งจาก
ปั จเจกบุคคลหรื อกลุ่มคน ซึ่ งศาสตราจารย์ดา้ นการศึกษาจิตวิทยา James C. Kaufman ได้
ทาการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและจาแนกประเภทของความคิดสร้างสรรค์ออกเป็ น 4 กลุ่ม โดยแบ่ง
ตามลักษณะตัวอักษร C ของคาว่า Creativity ดังนี้ (Kaufman & Beghetto, 2009)
2.2.3.1 The “Little-c” of Creativity
ความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตประจาวัน ซึ่งเป็ นการสร้างสรรค์ในเรื่ องส่ วนตัว เช่น การแต่ง
เพลง การเขียนรู ป โดยการสร้างสรรค์น้ นั ไม่ได้มีผลกระทบหรื อให้คุณค่ากับสังคม
2.2.3.2 The “Mini-c” of Creativity
ความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างความแปลกใหม่และมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กบั ผูส้ ร้าง
โดยความคิดสร้างสรรค์น้ นั ได้รับการยอมรับจากผูร้ ับสาร เช่น การแต่งเพลงให้เพื่อนในกลุ่มฟังและ
ได้รับการชื่นชม
2.2.3.3 The “Pro-c” of Creativity
ความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นโดยการสะสมประสบการณ์และความรู ้ และสามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้กบั ตัวผูส้ ร้าง เช่น การได้รับเงินจากการแต่งเพลงให้กบั ภาพยนตร์ การได้รับรางวัล
แต่งเพลงยอดเยีย่ มจากหนังสื อพิมพ์
2.2.3.4 The “BIG-C” of Creativity
ความคิด สร้ างสรรค์ที่เ กิ ด จากการผสมผสานความรู ้ เ ฉพาะและประสบการณ์ เกิ ดเป็ น
แนวความคิดใหม่ที่ไม่เคยมีการทามาก่อน โดยสร้างคุณค่าและได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น การ
ผลิตเครื่ องฉายภาพยนตร์ ของ Thomas Alva Edison การคิดค้นเครื่ องฟั งเพลง iPod ของบริ ษทั
Apple
การจัดแบ่งประเภทความคิดสร้างสรรค์ของ James C. Kaufman ใช้การจัดแบ่งตามผลลัพธ์
ของความคิดสร้างสรรค์ โดยความคิดสร้างสรรค์ในประเภท The “BIG-C” of Creativity สอดคล้อง
กับแบบจาลองกระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของ Mihaly Csikzentmihalyi ที่กล่าวถึงการใช้
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ความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างคุณค่าและได้รับการยอมรับจากสังคม โดยความคิดสร้างสรรค์เกิดจาก
การส่ งต่อความรู ้เฉพาะที่เกิดจากระบบวัฒนธรรมไปสู่ ปัจเจกบุคคล จากนั้น ปั จเจกบุคคลจึงผลิต
ความคิดสร้างสรรค์ภายใต้ขอบเขตของความรู ้เฉพาะ ซึ่ งความคิดสร้างสรรค์น้ นั จะถูกคัดเลือกและ
ยอมรับจากระบบสังคม (Csikszentmihalyi, 1996)
ในบริ บทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ประเภท The “BIG-C” of
Creativity ถือเป็ นปั จจัยสาคัญของผูผ้ ลิตสิ นค้าและบริ การ เนื่ องจากความคิดสร้างสรรค์ที่ผผู ้ ลิต (ผู ้
ส่ งสาร) ต้องการผลิตสิ นค้าและบริ การ (เนื้อหาสาร)ไปยังผูบ้ ริ โภค (ผูร้ ับสาร) นั้น ต้องการความคิด
สร้างสรรค์ที่อาศัยความรู ้เฉพาะและประสบการณ์ของผูผ้ ลิต พร้อมทั้งการยอมรับคุณค่าจากสังคม
ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ อภิ สิ ท ธิ์ ไล่ ศ ัต รู ไ กล บรรณาธิ ก ารอ านวยการนิ ต ยสาร Creative
Thailand ที่ให้สัมภาษณ์ในนิตยสาร GM ฉบับเดือนเมษายน 2556 เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ไว้วา่
“ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ใ นอุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ต ้อ งเป็ นความคิ ด ที่ ไ ม่ เ พ้อ เจ้อ มี เ หตุ มี ผ ล มี
กระบวนการและมีผลกระทบต่อสังคม” (ขวัญชาย ดารงขวัญ, 2556)
2.2.4 การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
การคิดเชิงวิพากษ์ถือเป็ นทักษะที่สาคัญสาหรับมนุษย์ในยุคปั จจุบนั การคิดวิพากษ์หรื อคัด
กรองเนื้ อหาสารจากข้อมูลมหาศาลที่ เกิ ด จากการเติ บโตของเทคโนโลยีก ารสื่ อสารต่างๆ เป็ น
สิ่ งจาเป็ นสาหรับผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสื่ อสาร ไม่ว่าจะเป็ นผูส้ ่ งสารหรื อผูร้ ับสาร ในบริ บท
ของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิ งวิพากษ์ถือเป็ นวิธีการคิดที่ ใช้วิเคราะห์ ตรวจสอบ
ปรับปรุ งแนวความคิดต่างๆ ที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อที่จะคัดกรองนาเอาความคิดที่
ดีที่สุดมาใช้ในการสร้างสรรค์
Ktufiss (1988) ได้ให้ความหมายของ Critical Thinking ไว้ว่า การตรวจสอบวัตถุประสงค์
ของสถานการณ์ ปรากฏการณ์ คาถามหรื อปั ญหาด้วยการตั้งสมมุติฐานหรื อการตั้งข้อสรุ ปด้วย
ข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของ Paul และ Elder (2008) ซึ่งให้ความหมายของ Critical
Thinking ไว้วา่ ศิลปะของการวิเคราะห์และประเมินผลด้วยการคิด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะพัฒนา
ให้ดียงิ่ ขึ้น ในอีกมุมมองที่คล้ายกันของ Runco (1999) ที่ให้ความหมายของ Critical Thinking ไว้ว่า
การคัดเลือกความคิดที่ดีที่สุดจากความคิดจานวนมาก ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูล หลักฐาน ปั ญหา
ที่เกิดขึ้น การคิดเชิงวิพากษ์จะมุ่งแก้ปัญหาและคัดเลือกความคิดที่ดีที่สุดมากกว่าความคิดที่แปลก
ใหม่ แต่ในมุมมองของ De Bono (1992) กลับมองว่า Critical Thinking คือ กระบวนการคิดแบบ
วิพากษ์ หาจุดเด่น จุดด้อย จากนั้นจึ งหาวิธีการแก้ไขจุดด้อย ผ่านการดัดแปลง หยิบยืม และ
ผสมผสานสิ่ งต่างๆ เพื่อแก้ไขจุดด้อยนั้น
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จากการนิ ยามความหมายดังกล่าวจึงสรุ ปได้ว่า การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) คือ
การคิดแก้ไขปั ญหาของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ด้วยการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย แล้วคัดเลือกความคิดที่ดี
ที่สุดมาใช้ปรับปรุ งสิ่ งนั้นให้ดียงิ่ ขึ้น
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ความรู ้ เฉพาะที่ เป็ นต้นทุนของความคิ ดสร้ างสรรค์ ผูว้ ิ จยั ได้นา
แนวคิ ด เรื่ อ งความรู ้ เ ฉพาะ ความคิ ด สร้ า งสรรค์แ ละการคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ มาใช้ศึ ก ษาถึ ง นิ ย าม
ความหมาย ทาให้ผวู ้ ิจยั ได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของความรู ้เฉพาะ (Domain Specific Knowledge)
ที่เปรี ยบเสมือนองค์ความรู ้ที่สาคัญในการใช้ค วามคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และการใช้
ความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ของมนุษย์ ซึ่ งในบริ บทของนิ ตยสาร Creative Thailand
ความรู ้ เ ฉพาะ ความคิ ด สร้ า งสรรค์แ ละการคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ เปรี ย บเสมื อ นวัต ถุ ดิ บ ของผูส้ ่ ง สาร
(บรรณาธิการ) ในการผลิตเนื้อหาที่ส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ให้กบั ผูอ้ ่าน โดยผูว้ ิจยั สามารถนามา
ปรั บ ใช้ใ นการศึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ “อุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ใ นบริ บ ทของนิ ต ยสาร Creative
Thailand” ที่ศึกษาถึงวิธีการวิเคราะห์เนื้ อหาสารที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์จากผูส้ ่ งสาร
(นิตยสาร Creative Thailand) ไปยังผูร้ ับสาร (ผูอ้ ่าน) ได้เป็ นอย่างดี

2.3 ความหมายของอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ และการออกแบบ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ประกอบด้วยกลุ่มอาชี พที่ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการผลิตสิ นค้าและบริ การ ซึ่งเป็ นกลุ่มอาชีพที่มีส่วนสาคัญในการผลักดันเศรษฐกิจที่
แข่ ง ขัน กัน ด้ว ยความรู ้ แ ละความคิ ด สร้ า งสรรค์ การจัด แบ่ ง ประเภทและนิ ย ามกลุ่ ม อาชี พ ของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในปั จจุบนั ยังไม่มีการกาหนดมาตรฐานที่ชดั เจน การจัดแบ่งจึงขึ้นอยู่กบั
นโยบายของแต่ละประเทศที่เลือกนาจุดเด่นของตนมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
คาว่า อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) เกิดจากการผสมผสานระหว่างคาว่า
“อุ ตสาหกรรม” และ “สร้ างสรรค์” ผูว้ ิ จัย จึ ง ได้นาความหมายของคาว่า “อุ ตสาหกรรม” และ
“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” มาศึกษาถึงนิ ยามความหมาย เพื่อที่จะได้เข้าใจถึงการตีความและการ
สร้างสรรค์เนื้ อหาของแนวคิด “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ของผูส้ ่ งสาร (กองบรรณาธิ การ) อย่าง
รอบด้าน
ในส่ ว นของแนวคิ ด การออกแบบ ถื อ เป็ นแนวคิ ด ที่ มี บ ทบาทส าคัญ ในส่ ว นที่ เ ป็ น
องค์ประกอบของกลุ่มอาชี พอุ ตสาหกรรมสร้ างสรรค์ และเกี่ ย วข้องกับองค์กรผูผ้ ลิ ตนิ ตยสาร
Creative Thailand ที่เป็ นศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ
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2.3.1 ความหมายของคาว่ า อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม เป็ นคาจากัดความที่ใช้กบั กิจกรรมที่ใช้ทุนและแรงงาน เพื่อที่จะผลิตสิ นค้า
หรื อ จัดให้มีบริ การ เช่น อุตสาหกรรมสิ่ งทอ ในยุควิกตอเรี ย นักประวัติศาสตร์ยคุ นั้นว่า การปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรม โดยมีการผลิตเครื่ องทุ่นแรงต่างๆ มากมาย และ ทาให้อุตสาหกรรมเจริ ญรุ ดหน้าอย่าง
รวดเร็ ว (คานาย อภิปรัชญาสกุล, 2555)
พจนานุ กรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของอุตสาหกรรมว่า “การทา
สิ่ งของเพื่อให้เกิดผลประโยชน์เป็ นกาไร การประกอบธุ รกิจขนาดใหญ่ที่ตอ้ งใช้แรงงานและทุน
มาก ”
พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2502 ได้ให้ความหมาย
ของอุตสาหกรรมว่า “ เป็ นการประกอบอุตสาหกรรมรวมตลอดไปถึง การทาหัตถกรรม การดาเนิ น
กรรมวิธีและการซ่อมสิ่ งของ การทาเหมืองแร่ การผลิตและการจาหน่ายพลังงานไฟฟ้ าหรื อพลังงาน
อย่างอื่น การขนส่ ง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การก่อสร้าง การปรับปรุ งพื้นที่ และเกษตรกรรม
พาณิ ชย์”
กรอบแนวคิดของอุตสาหกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่ ง เป็ นผูน้ าทางด้านอุตสาหกรรมประเทศ
หนึ่งของโลกได้นิยามไว้วา่ “งานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรื อพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ที่ใช้
แรงงานคนเข้ากระทาต่อธรรมชาติ เพื่อสร้างและเพิ่มพูนมูลค่าใช้สอยอันได้แก่ การเกษตร การเลี้ยง
สัตว์ การประมง การทาเหมืองแร่ การพาณิ ชย์ อุตสาหกรรมประกอบการ การค้าระหว่างประเทศ
เป็ นต้น”
จากแนวคิดดังกล่าว คาว่า “อุตสาหกรรม” หมายถึง การประกอบธุรกิจต่างๆ ที่ตอ้ งอาศัย เงิน
ลงทุน วัตถุดิบ เครื่ องจักร และแรงงาน มาผสมผสานกันเพื่อผลิตสิ นค้าและบริ การสาหรับซื้ อขายกัน
ในท้องตลาด ได้แก่ การบริ การ เช่น การก่อสร้าง การโรงแรม การโทรคมนาคม ฯลฯ และการผลิต การ
ต่อเรื อ การพิมพ์ อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ฯลฯ (คานาย อภิปรัชญาสกุล, 2555)
2.3.2 อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative Industries)
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) เกิดจากการตีความใหม่ของคาว่า “อุตสาหกรรม”
ในรู ปแบบเดิม ที่หมายถึง การประกอบธุ รกิจต่างๆ ที่ตอ้ งอาศัย เงินลงทุน วัตถุดิบ เครื่ องจักร และ
แรงงาน มาเป็ นค าว่า “อุ ตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative Industries) ที่ ได้รั บการนิ ยามที่ เป็ น
มาตรฐานสากลจากองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ องค์กรความร่ วมมื อเพื่อการค้าและการพัฒนา
UNCTAD (United Nation Conference on Trade and Development) ไว้ว่า “อุตสาหกรรมที่สร้าง ผลิต จัด
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จาหน่ายสิ นค้าและบริ การที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญาเป็ นต้นทุนในการผลิต ประกอบด้วย
อาชีพที่ใช้ฐานความรู ้ซ่ ึงไม่ได้จากัดอยูแ่ ค่วงการศิลปะ โดยอาชีพเหล่านั้นสามารถสร้างรายได้จากการ
ขายและลิขสิ ทธิ์ทางปัญญา” (The United Nations, 2010)
ซึ่งสอดคล้องการคานิยามขององค์การยูเนสโก (The United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization: UNESCO) ที่ให้ความหมายของ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative
Industries) ไว้ว่า “อุตสาหกรรมที่เกิ ดจากความคิดสร้ างสรรค์ ความชานาญ และความสามารถที่ มี
ศักยภาพในการสร้ างงานและความมัง่ คัง่ โดยการผลิตและใช้ประโยชน์จากทรั พย์สินทางปั ญญา”
(UNESCO Institute for Statistics, 2009)
คาว่า อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) เป็ นที่รู้จกั ในวงกว้างในปี ค.ศ. 1997
จากการวางนโยบายของกระทรวงวัฒ นธรรม สื่ อ และกี ฬ าของสหราชอาณาจัก ร ที่ ต ้อ งการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม จากนั้น ประเทศต่างๆ ก็มี
ความพยายามในการจัดแบ่งประเภทและความหมายของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันไป
(The United Nations, 2010)
จากแนวคิดดังกล่าว ทาให้กลุ่มอาชีพของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) มี
ความหลากหลายกว่ากลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมในรู ปแบบเดิม ที่มกั จะเป็ นกลุ่มอาชีพที่ตอ้ งอาศัย เงิน
ลงทุ น วัต ถุ ดิ บ เครื่ องจัก ร และแรงงาน มาใช้ เ ป็ นต้น ทุ น ในการผลิ ต แต่ ด้ว ยแนวคิ ด ของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ที่นิยามความหมายของกลุ่มอาชีพว่าเป็ น กลุ่มอาชีพ
ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็ นต้นทุนในการผลิตสิ นค้าและบริ การต่างๆ ซึ่ งถือเป็ นการให้นิยามใน
ภาพรวม ทาให้องค์กรต่างๆ จาเป็ นที่จะต้องจัดกลุ่มอาชีพของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในรู ปแบบ
ต่างๆ เพื่อใช้เป็ นกฎเกณฑ์ร่วมกัน
2.3.3 การจัดแบ่ งประเภทของอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative Industries) ใน
ต่ างประเทศ
การจัดแบ่งประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) มีความแตกต่างและ
หลากหลาย ขึ้ น อยู่กับมุ มมองในการจัด ประเภทของกลุ่ มอาชี พ และนโยบายในการขับเคลื่ อ น
เศรษฐกิ จ ของแต่ ล ะประเทศ โดยการจัด แบ่ ง ประเภทของอุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ (Creative
Industries) ที่นิยมใช้มีดงั นี้ (The United Nations, 2010)
2.3.3.1 การจัดประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศสหราชอาณาจักร (UK
DCMS Model) เกิดจากการวางนโยบายของสหราชอาณาจักรที่ตอ้ งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศด้ว ยความคิ ด สร้ า งสรรค์แ ละนวัต กรรมเพื่ อ แข่ ง ขัน ในเวที โ ลก ค าว่ า อุ ต สาหกรรม
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สร้ างสรรค์ (Creative Industries) ในรู ปแบบนี้ ได้รับการนิ ยามไว้ว่า กลุ่มอาชี พที่ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ ทักษะและความสามารถในการสร้างรายได้และอาชีพ โดยประกอบด้วยกลุ่มอาชีพ 13
ประเภท แยกตามสิ นค้าและบริ การ
2.3.3.2 การจัดประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้วฒั นธรรมเป็ นหลัก (Symbolic
Texts Model) มีที่มาจากการศึกษาวัฒนธรรมในประเทศยุโรปและสหราชอาณาจักรที่มองศิลปะ
เป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม จึงจัดแบ่งกลุ่มอาชี พที่ใช้การสื่ อสารวัฒนธรรมผ่านสื่ อในรู ปแบบต่างๆ
โดยมี ก ารจัด แบ่ ง ออกเป็ น 12 กลุ่ ม ได้แ ก่ โฆษณา ภาพยนตร์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ดนตรี สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์
โทรทัศ น์ แ ละวี ดี โ อ ศิ ล ปะสร้ า งสรรค์ วี ดี โ อและคอมพิ ว เตอร์ เ กมส์ เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า แฟชั่น
ซอฟต์แวร์ และกีฬา
2.3.3.3 การจัดประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ศิลปะเป็ นหลัก (Concentric
Circles Model) การจัดแบ่งประเภทที่มาจากแนวความคิดเรื่ องคุณค่าวัฒนธรรมของสิ นค้า คือ
จุ ด เด่ น ที่ สร้ า งความแตกต่ างให้กับอุ ต สาหกรรมสร้ างสรรค์ โดยแบ่ งออกเป็ น 15 กลุ่ ม ได้แ ก่
วรรณกรรม ดนตรี ศิลปะการแสดง งานศิลปะ ภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์และห้องสมุด การดูแลศิลปวัตถุ
โบราณสถาน สื่ อสิ่ งพิมพ์ การบันทึกเสี ยง วีดีโอและคอมพิวเตอร์เกมส์ โทรทัศน์และวิทยุ โฆษณา
สถาปัตยกรรม งานออกแบบ และแฟชัน่
2.3.3.4 การจัดประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขององค์การทรัพย์สินทางปั ญญาโลก
(WIPO Copyright Model ) การจัดแบ่งประเภทขององค์กรทรัพย์สินทางปั ญญาโลก (World
Intellectual Property Organization: WIPO) มีที่มาจากแนวคิดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญา
คือการรวบรวมผลงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยแบ่งแบ่งออกเป็ น 20 กลุ่ม ได้แก่ โฆษณา งาน
สะสม ภาพยนตร์ และวีดีโอ ดนตรี ศิลปะการแสดง สื่ อสิ่ งพิมพ์ ซอฟต์แวร์ โทรทัศน์และวิทยุ งาน
ศิลปะและกราฟฟิ ค สื่ อสาหรับบันทึก เครื่ อ งใช้ไฟฟ้ า เครื่ องดนตรี กระดาษ เครื่ องถ่ายเอกสารและ
อุปกรณ์ถ่ายภาพ สถาปั ตยกรรม เครื่ องนุ่ งห่ มและรองเท้า งานออกแบบ แฟชัน่ สิ นค้าตกแต่งบ้าน
และของเล่น
2.3.3.5 การจัดแบ่งประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดย UNESCO ได้จดั แบ่ง
ประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เน้นเฉพาะด้านวัฒนธรรมออกเป็ น 5 กลุ่มหลัก (Core Cultural
Domains) ได้แก่ มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ (Cultural and Natural Heritage) การ
แสดง (Performance and Celebration) ทัศนศิลป์ งานฝี มือ และการออกแบบ (Visual Arts, Crafts
and Design) หนังสื อและสิ่ งพิมพ์ (Books and Press) และ โสตทัศน์ และสื่ อดิจิทลั (Audio Visual
and Digital Media) นอกจากนั้นยังได้เพิ่มกลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้อง (Related Domains) เพื่อเป็ นทางเลือก
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ในการจัดประเภทให้เหมาะสมกับลักษณะวัฒนธรรมของแต่ละประเภท (UNESCO Institute for
Statistics, 2009)
2.3.3.6 การจัดแบ่งประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดย UNCTAD ได้จดั แบ่ง
ประเภทอุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์อ อกเป็ น 4 กลุ่ ม หลัก ได้แ ก่ กลุ่ ม อาชี พ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ มรดก
วัฒนธรรม (Heritage) ได้แก่ งานศิลปะและงานฝี มือ โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฯลฯ
กลุ่มอาชีพที่สร้างสรรค์งานจากศิลปะและวัฒนธรรม (Arts ) ได้แก่ การวาดภาพ รู ปปั้ น ถ่ายภาพ
การแสดงดนตรี กลุ่มอาชีพทางด้านสื่ อมวลชน (Media) ได้แก่ หนังสื อ หนังสื อพิมพ์ ภาพยนตร์
โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร ฯลฯ กลุ่มอาชีพที่ผลิตสิ นค้าและบริ การเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ( Function Creations) ได้แก่ การออกแบบภายใน ออกแบบแฟชัน่ ซอฟท์แวร์ วีดีโอเกมส์
สิ นค้าและเนื้ อหาดิ จิตอล รวมถึงกลุ่มอาชี พที่ออกแบบการบริ การด้วยความคิดสร้ างสรรค์ เช่ น
สถาปนิ ก งานสร้างสรรค์โฆษณา การวิจยั และค้นคว้าและการบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความคิด
สร้างสรรค์ (The United Nations, 2010)
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ตารางที่ 2.1 การจัดกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ประเภทต่างๆ
รู ปแบบเน้ นวัฒนธรรม
สหราชอาณาจักร (UK DCMS
เป็ นหลัก (Symbolic texts
Mode)l
model )
1. การโฆษณา
1. การโฆษณา
2. สถาปัตยกรรม
2. ภาพยนตร์
3. งานศิลปะและวัตถุโบราณ 3. อินเทอร์เ น็ต
4. งานฝี มือ
4. ดนตรี
5. งานออกแบบ
5. สื่อสิ่งพิมพ์

รู ปแบบเน้ นศิล ปะเป็ น
หลัก (Concentric circles
model )
1. วรรณกรรม
2. ดนตรี
3. ศิลปะการแสดง
4. งานศิลปะ
5. ภาพยนตร์

6. แฟชัน่

6. พิพิธภัณฑ์และห้องสมุด 6. สื่อสิ่งพิมพ์

8. ดนตรี

6. โทรทัศน์และวีดโี อ
7. วีดโี อและคอมพิวเตอร์
เกมส์
8. ศิลปะสร้างสรรค์

9. ศิลปะการแสดง
10. สื่อสิ่งพิมพ์
11. ซอฟท์แวร์
12. โทรทัศน์และวิทยุ

7. ภาพยนตร์และวีดโี อ

13. วีดโี อและคอมพิวเตอร์เ กมส์

องค์ การทรั พ ย์สิ นทางปัญญา
โลก (WIPO copyright model)
1. การโฆษณา
2. งานสะสม
3. ภาพยนตร์และวีดโี อ
4. ดนตรี
5. ศิลปะการแสดง

7. การดูแลศิลปวัตถุ

7. ซอฟท์แวร์

8. สื่อสิ่งพิมพ์

8. โทรทัศน์และวิทยุ

9. เครื่ องใช้ไฟฟ้ า

9. การบันทึกเสียง

9. งานศิลปะและกราฟิ ค

10. แฟชัน่
11. ซอฟท์แวร์
12. กีฬา

10. โทรทัศน์และวิทยุ
10. สื่อสาหรับบันทึก
11. วีดโี อและคอมพิวเตอร์ 11. เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
12. การโฆษณา
12. เครื่ องดนตรี
13. สถาปัตยกรรม
14. งานออกแบบ
15. แฟชัน่

13. กระดาษ
14. เครื่ องถ่ายเอกสารและ
อุปกรณ์ถา่ ยภาพ
15. สถาปัตยกรรม
16. เครื่ องนุ่ งห่มและรองเท้า
17. งานออกแบบ
18. แฟชัน่
19. สินค้าตกแต่งบ้าน
20. ของเล่น

แหล่ งที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และ ศูนย์สร้างสรรค์
การออกแบบ, 2552
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ตารางที่ 2.2 การจัดกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ขององค์กรระหว่าง
ประเทศ

รูปแบบของ UNESCO Model

1.
2.
3.
4.

รูปแบบของ UNCTAD Model

กลุ่ มหลัก (Core Cultural Domains)
มรดกทางวัฒนธรรม (Heritage)
มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ 1. อาชีพทีเ่ กี่ยวข้องกับประเพณีด้งั เดิม
การแสดง
2.อาชีพทีเ่ กี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
ทัศนศิลป์ งานฝี มือ และการออกแบบ
ศิล ปะ (Arts)
หนังสือและสิ่งพิมพ์
3. ทัศนศิลป์

5. โสตทัศน์และสื่อดิจิทลั
กลุ่ มอื่ นที่เกีย่ วข้ อ ง (Related Domains)
ตัวอย่าง : การท่องเทีย่ วและกีฬา

4. ศิลปะการแสดง
สื่ อ มวลชน( Media )
5. สื่อสิงพิมพ์
6. สื่อโสตทัศน์
งานสร้ างสรรค์ ตามลักษณะงาน (Function Creations)
7. การออกแบบ
8. สื่อสมัยใหม่
9. การออกแบบบริ การ

แหล่ งที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และ ศูนย์สร้างสรรค์
การออกแบบ, 2552
การจัดประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ในรู ปแบบต่างๆ มีการ
จัดประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน แต่ก็ยงั ไม่มีการนิ ยามที่ชดั เจนในการจัดประเภทที่
เป็ นมาตรฐานสากล การจัดแบ่งขององค์กรระหว่างประเทศอย่าง UNCTAD หรื อ UNESCO เป็ นแค่
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เพียงกรอบการจัดแบ่งอย่างกว้าง เพื่อที่จะให้ประเทศต่างๆ นาไปปรับใช้ให้เข้ากับบริ บทสังคมและ
วัฒนธรรมภายในประเทศเท่านั้น เช่น รู ปแบบการจัดแบ่งแบบสหราชอาณาจักร (DCMS Model)
ถูก ใช้ใ นประเทศอัง กฤษและประเทศแถบยุโรป แต่ บ างประเทศแถบเอเชี ย ได้ใ ช้รู ป แบบของ
UNCTAD เป็ นต้นแบบในการจัดประเภท ดังนั้น การจัดประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
(Creative Industries) จึงแตกต่างที่มุมมองในการวางแผนและนโยบายของรัฐบาลแต่ละประเทศ
2.3.4 การจัดประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative Industries) ของประเทศไทย
การจัดประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ของประเทศไทยนั้น ได้
นาเอารู ปแบบการจัดแบ่งของ UNCTAD มาใช้เป็ นต้นแบบ พร้อมทั้งเพิ่มเติมกลุ่มอาชีพการแพทย์
แผนไทยและอาหารไทย ซึ่ งเป็ นสิ นค้าและบริ การที่เกี่ ยวข้องกับวัฒนธรรมภายในประเทศ โดย
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ (สศช.)ได้จดั แบ่งประเภทและ
นิ ยามขอบเขตของกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ออกเป็ น 4 กลุ่มหลัก
และ 15 กลุ่มย่อย ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และ ศูนย์
สร้างสรรค์การออกแบบ, 2552)
2.3.4.1 มรดกทางวัฒนธรรม (Heritage or Cultural Heritage)
1) งานฝี มือและหัตถกรรม (Crafts)
ผลิตภัณฑ์งานจักรสาน ถักทอ เครื่ องใช้ในการเดินทางจากหนัง ผลิตภัณฑ์ในครัวเรื อนจาก
ไม้ ดอกไม้ใ บไม้ประดิ ษ ฐ์ เซรามิ กที่ ใ ช้วิ ธีผ ลิ ตด้ว ยมื อ เครื่ องประดับ โลหะมี ค่า เพชร พลอย
เจียระไนหรื อ เพชรพลอยร่ วง
2) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural & Heritage Tourism)
การท่องเที่ยวที่มุ่งเรี ยนรู ้จากวัฒนธรรมและมรดกทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้เกิดโลกทัศน์
ใหม่ๆ ที่กว้างไกลจากการมีประสบการณ์ในแหล่งวัฒนธรรมที่คงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
3) การแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine)
ยาไทย ยาสมุนไพร นวดแผนไทย การผดุงครรภ์ อุปกรณ์เครื่ องมือทางการแพทย์ไทย โดย
อาศัยความรู ้หรื อตาราที่ได้ถ่ายทอดและสื บต่อมา
4) อาหารไทย (Thai Food)
อาหารที่ มีการผสมผสานกับวัฒนธรรมการดารงชี วิตของคนไทยในแต่ละท้องถิ่น เช่ น
อาหารพื้นเมือง ขนมไทย อาหารในงานเทศกาล เป็ นต้น
2.3.4.2 ศิลปะ (Arts)
1) ศิลปะการแสดง (Performing Arts)
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การจัด กิ จ กรรม บริ ก าร ทางศิ ล ปะการแสดง และบริ ก ารทางด้า นมหรสพ เช่ น ระบ า
คอนเสิ ร์ตวงดนตรี ละครเวทีต่าง ๆ
2) ทัศนศิลป์ (Visual Arts)
งานจิตรกรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย และงานประติมากรรม
2.3.4.3 สื่ อ (Media)
1) การพิมพ์และสื่ อการพิมพ์ (Publishing)
การทาสาเนาสิ่ งพิมพ์ สาเนาสื่ อบันทึกข้อมูลรวมถึงการบริ การที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์อื่นๆ
เช่ น การเรี ย งพิม พ์ การแกะแม่ พิ มพ์ และการเข้า เล่ ม การพิม พ์ห นัง สื อ หนัง สื อ พิม พ์ แผ่น พับ
ใบปลิว ปฏิทิน สื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ และการบริ การทางการพิมพ์อื่นๆ
2) การกระจายเสี ยง (Broadcasting)
การกระจายเสี ยงทางโทรทัศน์ การกระจายเสี ยงทางวิทยุ และการบริ การทางการกระจาย
เสี ยง สถานี วิทยุกระจายเสี ยงและโทรทัศน์ และห้องส่ งซึ่ งดาเนิ นกิ จการหลัก เกี่ ยวกับการผลิ ต
รายการวิทยุและโทรทัศน์ทุกประเภท เช่น รายการบันเทิงรายการเพื่อส่ งเสริ มการศึกษา รายการข่าว
กี ฬา พยากรณ์ อากาศ สัมภาษณ์บุคคล ฯลฯ โดยเป็ นรายการสดหรื อบันทึกลงแถบบันทึกในสื่ อ
ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ และกระจายเสี ยง รวมถึงการขาย ให้เช่า เก็บรักษาเพื่อการกระจายเสี ยงหรื อแพร่
ภาพและการนากลับมาแพร่ ภาพซ้ า
3) ภาพยนตร์และวีดิทศั น์ (Film & Video)
การบริ การ การผลิตหรื อจาหน่ ายภาพยนตร์ และแถบวีดิทศั น์ รวมทั้งการจาหน่ ายหรื อให้
เช่าฟิ ล์มและแถบวีดิทศั น์ สถานประกอบการที่ดาเนินการหลักเกี่ยวกับการขายหรื อให้เช่าภาพยนตร์
หรื อแถบวีดิทศั น์แก่อุตสาหกรรมอื่น ซึ่ งมิใช่เป็ นการจาหน่ ายให้แก่สาธารณชนทัว่ ไป รวมถึงการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกัน
4) ดนตรี (Music)
การบันทึกเสี ยง การทาซ้ า และเครื่ องดนตรี
2.3.4.4. งานสร้างสรรรค์ตามลักษณะงาน (Functional Creation)
1) งานออกแบบ (Design)
การผลิตและขายเฟอร์ นิเจอร์ การตกแต่งภายใน เครื่ องครัว เครื่ องแก้ว ของเล่นต่างๆ การ
ออกแบบกราฟิ ค ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ รวมทั้งบริ การออกแบบต่างๆ ยกเว้นการผลิตและขายเครื่ อง
แต่ง เสื้ อผ้าจากผ้าถักที่ผลิตขึ้นเอง และเครื่ องสวมสาหรับกีฬา
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2) แฟชัน่ (Fashion)
การผลิตเครื่ องแต่งกาย การออกแบบ จัดทาตัวอย่าง จัดเตรี ยมการผลิต การขายเครื่ องแต่ง
กายสาเร็ จรู ปและการรับจ้างตัดเสื้ อให้ลูกค้า ยกเว้น การผลิตเสื้ อผ้าจากผ้าถักที่ผลิตขึ้นเอง และ
เครื่ องสวมสาหรับกีฬา
3) งานโฆษณา (Advertising)
การดาเนิ นกิจกรรมเกี่ยวกับการโฆษณา ทั้งทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อบันทึก สื่ อบันทึกเสี ยงอื่นๆ
และงานออกแบบงานโฆษณา งานบริ การทางการโฆษณาและการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4) สถาปัตยกรรม (Architecture)
การดาเนิ นงานเกี่ยวกับการก่อสร้างทัว่ ไป การก่อสร้างเฉพาะงาน และงานวิศวกรรมโยธา
การต่อเติมดัดแปลง การก่อสร้างลักษณะชัว่ คราว การซ่อมแซมงานวิศวกรรมโยธา ซึ่งงานดังกล่าว
สามารถดาเนิ นการด้วยตนเองหรื อโดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทนหรื อโดยการทาสัญญาจ้างงาน
บางส่ วนทั้งหมดหรื อทาสัญญารับช่วง กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงการบริ หาร
โครงการงานก่อสร้าง ออกแบบก่อสร้าง จัดประเภทบริ การทางสถาปั ตยกรรม วิศวกรรม และการ
ให้คาปรึ กษาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
5) ซอฟท์แวร์ (Software)
ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ทั้งการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ หรื อ
อุปกรณ์อื่น เช่น โทรศัพท์มือถือ และเครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่างๆ โดยไม่รวมถึงงานแอนิเมชัน่ และเกมส์
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ตารางที่ 2.3 ตารางเปรี ยบเทียบการจัดประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของ UNCTAD และ สศช.
ประยุกต์ใช้จากรายงานการศึกษาเบื้องต้น : เศรษฐกิจสร้างสรรค์
กลุ่ มอาชีพ

UNCTAD

สคช.

1. โฆษณา
2. สถาปัตยกรรม
3. การออกแบบ
4. แฟชัน่
5. ฟิ ล์มและวีดีโอ
7. บริ การท่องเทีย่ ว
8. วรรณกรรม
9. ดนตรี
10. พิพิธภัณฑ์ ห้องแสดงและห้องสมุด
11. การพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์
12. ซอฟต์แวร์
13. ศิลปะการแสดง
14. การกระจายเสียง
15. วีดีโอเกมส์
16. ทัศนศิลป์ การถ่ายภาพและงานฝี มอื
17. อาหารไทย
18. แพทย์แผนไทย

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

แหล่ งที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และ ศูนย์สร้างสรรค์
การออกแบบ, 2552
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จากตารางการเปรี ยบเทียบกลุ่มอาชี พอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระหว่าง UNCTAD และ
สศช. พบว่าทาง สศช. ได้นาแนวทางการจัดประเภทของ UNCTAD มาใช้แทบทั้งหมด ต่างที่กลุ่ม
อาชีพพิพิธภัณฑ์ ห้องแสดงและห้องสมุดที่ไม่ได้ถูกรวมไว้ในการจัดกลุ่มของ สศช.และการนากลุ่ม
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยมาใช้ 2 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ การแพทย์แผนไทย และ อาหารไทย
ซึ่งถือเป็ นกลุ่มอาชีพที่เป็ นจุดเด่นในการผลิตสิ นค้าและบริ การของประเทศไทย การจัดแบ่งประเภท
อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
(สศช.)ได้ถูกใช้เป็ นกรอบและแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ของประเทศไทย ซึ่ ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนิ ตยสาร Creative Thailand ที่มีวตั ถุประสงค์ในการเผยแพร่ ความรู ้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เป็ นกลไกสาคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทางผูว้ ิจยั จึงได้นาการจัดแบ่งประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ดงั กล่าว
มาใช้เป็ นเครื่ องมือการวิจยั ในการศึกษาและวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของนิตยสาร Creative Thailand
2.3.5 การออกแบบ
แนวคิดการออกแบบเป็ นแนวคิดที่สาคัญของอาชี พอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ในทุกกลุ่ม
ประเภท รวมถึงในบริ บทของนิ ตยสาร Creative Thailand ซึ่ งเป็ นนิ ตยสารที่จดั ทาขึ้นโดยศูนย์
สร้างสรรค์การออกแบบของประเทศไทย ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงนาเอาแนวคิดของการออกแบบมาศึกษา
ถึงนิยาม ความหมาย ในวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้
คานิยามความหมายของคาว่า การออกแบบ มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้คานิยามแตกต่าง
กันออกไปตามความเชื่อ และความเข้าใจ ดังนี้ (สื บศิริ แซ่ล้ ี และ พงษ์พิพฒั น์ สายทอง, 2554)
โกลสไทน์ ( Golestein, 1968) ให้ความเห็นว่า การออกแบบ คือการเลือก และการจัดสิ่ ง
ต่าง ๆ (วัตถุ สิ่ งของ หรื อเรื่ องราวเนื้ อหา) ด้วยจุดมุ่งหมายสองอย่าง คือ เพื่อให้มีระเบียบ และให้มี
ความงาม ซึ่ง อารี สุ ทธิพนั ธ์ (2527) ได้ให้ความหมายเพิ่มเติมไว้ว่า การปรับปรุ งรู ปแบบผลงานที่มี
อยู่แ ล้ว หรื อ สิ่ ง ต่ า งที่ มี อ ยู่แ ล้ว ให้เ หมาะสม ให้มี ค วามแปลกความใหม่ เ พิ่ ม ขึ้ น สอดคล้อ งกับ
วิรุณ ตั้งเจริ ญ (2527) ที่กล่าวไว้ว่า การออกแบบคือ การวางแผนสร้างสรรค์รูปแบบ โดยวางแผน
จัดส่ วนประกอบของการออกแบบ ให้สัมพันธ์กบั ประโยชน์ใช้สอยวัสดุ และการผลิตของสิ่ งที่
ต้องการออกแบบ ในส่ วน สิ ทธิ ศกั ดิ์ ธัญศรี สวัสดิ์ กุล (2529) ให้ความเห็ นว่า การออกแบบ เป็ น
กิ จกรรมอันสาคัญประการหนึ่ งของมนุ ษย์ ซึ่ งหมายถึ งสิ่ งที่ มีอยู่ในความนึ ก คิด อันอาจจะเป็ น
โครงการหรื อรู ปแบบที่นกั ออกแบบกาหนดขึ้นด้วยการจัด ท่าทาง ถ้อยคา เส้น สี แสง เสี ยง รู ปแบบ
และวัสดุต่างๆ โดยมีกฎเกณฑ์ทางความงาม และ Michael Hardt (2006) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบ
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สาคัญของการออกแบบประกอบด้วย 3 ปั จจัยหลัก คือ 1) ความสวยงาม (Aesthetic) 2) มี
ประโยชน์ใช้สอยที่ดี (Function) 3) มีแนวความคิดในการออกแบบที่ดี (Concept)
จากคานิ ยามดังกล่าว จึงสรุ ปได้ว่า การออกแบบ หมายถึง การคิดสร้างสรรค์และวางแผน
เพื่อที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรื อปรับปรุ งสิ่ งที่มีอยูแ่ ล้วให้ดียงิ่ ขึ้น ด้วยวิธีการผลิตออกมาเป็ นผลงาน
ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ผอู ้ อกแบบกาหนด

2.4 การแพร่ กระจายองค์ ความรู้ เพื่อการเรี ยนรู้ แนวคิดอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries)
นิ ตยสาร Creative Thailand ทาหน้าที่เป็ นสื่ อที่ เผยแพร่ ความรู ้ เกี่ ยวกับอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Industries) ไปสู่ สังคมไทย โดยมีเนื้ อหาสารที่สร้างความรู ้เฉพาะให้กบั ผูร้ ับ
สารที่เป็ นสมาชิกในสังคม ซึ่ งกระบวนการสื่ อสารดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดการแพร่ กระจาย
นวัตกรรม (Diffusion of Innovation) ที่มีแนวคิดสาคัญเกี่ยวกับการส่ งสารที่เป็ นองค์ความรู ้จากผูส้ ่ ง
สารไปสู่ สมาชิ กในสังคม ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้นานิ ยามและความหมายของแนวคิดดังกล่าวมาใช้ใน
การศึกษาวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้
2.4.1 การแพร่ กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation)
ความรู ้ เกี่ ยวกับอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์เป็ นเนื้ อหาสารที่เป็ นสิ่ งใหม่ในสังคมไทย การ
เผยแพร่ ความรู ้เพื่อเสริ มสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนิตยสาร Creative Thailand จึงสอดคล้องกับ
แนวคิดการแพร่ กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation) ซึ่ งเป็ นทฤษฎีที่ว่าด้วยการส่ งต่อ
ความคิดที่ใหม่และไม่มีการเรี ยนรู ้ในสังคมไปยังสมาชิกที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน เพื่อสร้าง
การรับรู ้และนาแนวคิดไปปฏิบตั ิใช้
Everett M. Rogers ผูค้ ิดค้นทฤษฎี Diffusion of Innovation หรื อการแพร่ กระจายนวัตกรรม
ได้ให้นิยามความหมายไว้วา่ กระบวนการสื่ อสารความคิดนวัตกรรมผ่านช่องทางต่างๆ ไปสู่สมาชิกใน
สังคม โดยมุ่งหวังที่ จะให้สมาชิ กในสังคมยอมรั บความคิ ดหรื อนวัตกรรมร่ วมกัน ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 4 ประการ (Rogers, 1982)
2.4.1.1 Innovations (นวัตกรรม)
ความคิ ด
ข้อปฎิ บ ัติ ที่ ผูร้ ั บสารรั บรู ้ จากบุ คคลโดยตรงหรื อบุ คคลอื่ นที่ มี ความรู ้ หรื อ
ประสบการณ์เกี่ยวกับนวัตกรรมนั้นๆ
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2.4.1.2 Communication Channels (ช่องทางการสื่ อสาร)
ช่องทางในการรับเนื้อหาสารจากผูส้ ่ งสารสู่ผรู ้ ับสาร
2.4.1.3 Innovations-decision Period, Rate of Adoption (ระยะเวลาในการยอมรับ
นวัตกรรม)
ช่วงเวลาในการตัดสิ นใจยอมรับนวัตกรรมของผูร้ ับสารในระบบสังคม โดยสมาชิกใน
สังคมจะมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปในการยอมรับนวัตกรรม
2.4.1.4 Social System (ระบบสังคม)
ความเกี่ยวข้องกันของสมาชิกในสังคมซึ่ งประกอบด้วย ปั จเจกบุคคล กลุ่มคน องค์กร ที่
ร่ วมกันแก้ปัญหาเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์เดียวกัน ในกรณี ของการแพร่ กระจายนวัตกรรมหมายถึง
การยอมรับนวัตกรรมร่ วมกันของสมาชิกในสังคม
2.4.2 ประเภทของผู้รับนวัตกรรม
Everett M. Rogers ได้จาแนกประเภทของผูร้ ับนวัตกรรมออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
2.4.2.1 Innovators
บุคคลกลุ่มแรกที่ยอมรับนวัตกรรม เป็ นกลุ่มคนที่กล้าเสี่ ยงยอมรับความคิดใหม่ๆ ได้ง่าย มี
สถานภาพทางสังคมสู งและชื่ นชอบเทคโนโลยีใหม่ๆ ถื อเป็ นกลุ่มคนส่ วนน้อยในสังคมและมี
บทบาทในการแนะนานวัตกรรมให้กบั กลุ่มคนในสังคม
2.4.2.2 Early Adopters
กลุ่ ม คนที่ ย อมรั บ นวัต กรรมต่ อ จากกลุ่ ม Innovators ถื อ เป็ นกลุ่ ม ผูน้ าทางความคิ ด มี
สถานภาพทางสังคมและการศึกษาสูง เป็ นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลในการชักจูงให้คนส่ วนใหญ่ในสังคม
คล้อยตาม
2.4.2.3 Early Majority
กลุ่มคนส่ วนใหญ่ที่ยอมรับนวัตกรรมต่อมาจากผูน้ าทางความคิด มีสถานภาพทางสังคมใน
ระดับปานกลาง กลุ่มคนประเภทนี้ มีการยอมรับนวัตกรรมแบบค่อยเป็ นค่อยไปและใช้เวลาในการ
ยอมรับช้ากว่ากลุ่ม Innovators, Early Adopters
2.4.2.4 Late Majority
กลุ่มคนส่ วนใหญ่ในสังคมที่จะยอมรับนวัตกรรมก็ต่อเมื่อมีคนจานวนมากในสังคมยอมรับ
มีสถานภาพทางสังคมต่า
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2.4.2.5 Laggards
กลุ่ ม คนที่ ย อมรั บ นวัต กรรมช้า ที่ สุ ด ในสั ง คม มี ส ถานภาพทางสั ง คมต่ า ยึ ด ติ ด อยู่กับ
ความคิดแบบดั้งเดิม ไม่กล้ายอมรับความคิดใหม่ๆ กลุ่มคนประเภทนี้จะยอมรับนวัตกรรมก็ต่อเมื่อ
กลุ่ม Early Adopters, Early Majority, Late Majority ให้การยอมรับนวัตกรรมมาก่อนแล้ว
2.4.3 ขั้นตอนของการตัดสิ นใจยอมรับนวัตกรรม
Everett M. Rogers ได้จาแนกขั้นตอนการตัดสิ นใจยอมรับนวัตกรรมออกเป็ น 5 ขั้นตอน
ดังนี้
2.4.3.1 Knowledge
ขั้นตอนการรับรู ้ถึงการเกิดขึ้นของนวัตกรรม แต่ยงั ขาดการรับรู ้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง
2.4.3.2 Persuasion
ขั้นตอนที่บุคคลเริ่ มสนใจและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรม
2.4.3.3 Decision
ขั้นตอนที่บุคคลรั บรู ้ ขอ้ มูลและตัดสิ นใจทดลองใช้นวัตกรรม และประเมิ นถึ งข้อดี และ
ข้อเสี ยจนนาไปสู่การตัดสิ นใจยอมรับหรื อปฏิเสธนวัตกรรม
2.4.3.4 Implementation
ขั้นตอนการยอมรับนวัตกรรมและใช้งานจริ ง โดยระหว่างการใช้งานบุคคลจะประเมิน
ประโยชน์และคุณค่าของนวัตกรรม พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรม
2.4.3.5 Confirmation
ขั้นตอนที่บุคคลตัดสิ นใจยอมรับที่จะใช้นวัตกรรมอย่างต่อเนื่ องและใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุ ด (Rogers, 1982)
จากแนวคิดและองค์ประกอบของทฤษฎีการแพร่ กระจายนวัตกรรมของ Everett M. Rogers
ผู ้วิ จ ัย ได้น ามาใช้ศึ ก ษาการถ่ า ยทอดเนื้ อ หาสารในเรื่ องอุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ (Creative
Industries) ไปยังสังคมไทยของนิตยสาร Creative Thailand ผ่านการวิเคราะห์เนื้อหาในนิตยสารที่
เป็ นสารหลักที่ส่งไปยังผูร้ ับสารโดยตรง และปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสื่ อสารไปยังผูอ้ ่าน
เช่น สถานที่วางนิ ตยสาร จานวนการสมัครสมาชิก ฯลฯ เพื่อที่จะวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ถ่ายทอดเนื้อหาสารของนิตยสาร Creative Thailand ไปยังผูอ้ ่านที่เป็ นสมาชิกในสังคม
จากการศึ กษาแนวคิด การแพร่ กระจายองค์ความรู ้ เพื่อการเรี ยนรู ้ แ นวคิดอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ในสังคมไทย ผ่านการนาแนวคิดการแพร่ กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation)
มาใช้ในการศึกษา จากแนวคิดดังกล่าวทาให้ผวู ้ ิจยั ได้เข้าใจถึงความหมายและกระบวนการเผยแพร่
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ความรู ้ไปสู่ สังคมด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสามารถนาแนวคิดที่ได้รับไปใช้
วิเคราะห์และเชื่ อมโยงกับแนวคิดของสื่ อนิ ตยสารที่เป็ นช่ องทาง (Channel) ในการแพร่ กระจาย
ความรู ้ของนิ ตยสาร Creative Thailand เพื่อที่จะได้ผลการศึกษาที่ครอบคลุมถึงองค์ประกอบการ
เผยแพร่ ความรู ้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ของนิตยสาร Creative Thailand อย่าง
ครบถ้วน

2.5 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ผูว้ ิจ ัยได้น างานวิจ ัยที่ เกี่ ยวข้องกับการศึ ก ษาวิทยานิ พ นธ์ “อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ใน
บริ บทของนิตยสาร Creative Thailand” มาศึกษาจานวน 4 งานวิจยั ประกอบด้วยงานวิจยั ทางนิเทศ
ศาสตร์ท้ งั หมด โดยเนื้อหางานวิจยั เกี่ยวข้องกับรู ปแบบของสื่ อนิตยสาร สื่ อนิตยสารแจกฟรี องค์กร
ที่ผลิตสื่ อนิ ตยสาร Creative Thailand และงานวิจยั ที่ใช้เครื่ องมือการวิจยั ในรู ปแบบ Content
Analysis เนื้อหาของสื่ อนิตยสาร ตามลาดับ
1) ระวีวรรณ ประกอบผล (2527) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง นิ ตยสารไทย โดยมุ่งเน้นเพื่อศึกษา
ประวัติและวิวฒั นาการของนิ ตยสารไทยตั้งแต่ยุคแรก (รัชกาลที่ 3) จนถึง พ.ศ. 2527 การศึกษาได้
พิจารณาถึงจานวนของนิ ตยสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในสมัยต่างๆ รวมคุณลักษณะและบทบาทของ
นิตยสาร เช่น รู ปแบบ เนื้อหา บทบาทและหน้าที่ การเผยแพร่ กระจายไปสู่ ผอู ้ ่าน เพื่อที่จะศึกษาถึง
บทบาทและหน้าที่ของนิ ตยสารในฐานะที่เป็ นสื่ อมวลชนประเภทสิ่ งพิมพ์อย่างหนึ่ ง และเพื่อที่จะ
ได้ทราบถึงปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคในการผลิตนิตยสารในประเทศไทย
ผลการศึกษาพบว่าการจัดทานิ ตยสารทั้งในแง่ การออกแบบ การจัดรู ปเล่ม เนื้ อหาได้มี
วิวฒั นาการตามลาดับ ซึ่ งเป็ นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่ อสารและการพิมพ์ การ
เปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ตลอดจนความต้อ งการของผูอ้ ่ า น และทราบถึ ง ปั จ จัย
สนับสนุนที่สาคัญของนิตยสาร ได้แก่ ทุน เนื้อหา และการวางแผนการจาหน่ายหรื อแจกจ่าย รวมถึง
บทบาทและหน้าที่ของนิตยสารไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
จากงานวิจยั ดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้นามาศึกษาถึงนิ ยามความหมาย แนวคิด คุณลักษณะและ
บทบาทหน้าที่ ของนิ ตยสารต่ อสังคมไทย ทาให้ผูว้ ิจ ัย เข้าใจถึ งลัก ษณะเฉพาะของสื่ อนิ ตยสาร
(Medium) ซึ่งเป็ นสื่ อที่ใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหาสาร (Message) ในงานวิจยั ชิ้นนี้ พร้อมทั้งสามารถ
นาไปศึกษาและวิเคราะห์ถึงการถ่ายทอดและแพร่ กระจายเนื้อหา อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative
Industries) ผ่านสื่ อนิตยสาร Creative Thailand
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2) ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์ (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง คุณลักษณะและบทบาทของนิตยสาร
แจกฟรี ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นศึกษาถึงภาพรวมของนิ ตยสารแจกฟรี ท้ งั หมดในประเทศไทย
ผ่านการศึกษาเรื่ องนิ ยามความหมายของนิ ตยสาร ลักษณะรู ปเล่มของนิ ตยสารแจกฟรี พัฒนาการ
และแนวโน้มของนิตยสารแจกฟรี ในประเทศไทย พร้อมทั้งศึกษาถึงบทบาททางสังคมของนิตยสาร
แจกฟรี
ผลการศึกษาพบว่า การนาเสนอเนื้ อหาในนิ ตยสารแจกฟรี น้ นั มักประกอบด้วยเนื้ อหาใน
รู ปแบบของงานเขียนประเภทต่างๆ ที่ให้ท้ งั ความรู ้ ความบันเทิง การบริ การธุรกิจ การประกาศและ
โฆษณาต่างๆ เช่นเดียวกันกับนิ ตยสารทัว่ ไป แต่แตกต่างกันเพียงแค่วิธีการเข้าถึงของผูอ้ ่านเท่านั้น
โดยนิ ตยสารแจกฟรี ผูอ้ ่านสามารถรับนิ ตยสารมาอ่านโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ และมีรายได้
หลักจากการขายโฆษณาให้กบั ธุรกิจที่ตอ้ งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อนิตยสาร
นอกจากบทบาทหน้าที่เสมือนแหล่งสารสนเทศให้แก่การดาเนินชีวิตของคนในสังคมแล้ว
นิ ตยสารแจกฟรี ในปั จจุบนั ยังทาหน้าที่สาคัญในการกาหนดเรื่ องพิจารณาให้แก่สมาชิกของสังคม
หรื อนายประตูข่าวสาร (Gatekeepers) ซึ่งในเบื้องต้นจะเห็นได้จากภาพและข้อความบนปกนิตยสาร
แจกฟรี แต่ละฉบับที่บ่งบอกแนวคิดหลัก (Main Editorial Concept) และเนื้อหาหลักที่จะนาเสนอใน
เล่มนั้นๆ
ทั้งนี้ การก าหนดเนื้ อหาหลัก ดังกล่ าวมี ที่มาจากสถานการณ์ แ ละความเป็ นไปในสังคม
รวมทั้งกระแสค่านิ ยมของคนในสังคม ด้วยบทบาทหน้าที่ของนิ ตยสารและนิ ตยสารแจกฟรี ที่มีต่อ
กลุ่มผูอ้ ่าน เมื่อนามาเปรี ยบเทียบกับจานวนของนิ ตยสารและนิ ตยสารแจกฟรี ที่กาลังเพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่ องและรวดเร็ ว จะพบว่า สื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทนี้ มีอิทธิ พลต่อผูค้ นและสังคมมากยิ่งขึ้นใน
ทิศทางเดียวกัน
จากงานวิจยั คุณลักษณะและบทบาทของนิ ตยสารแจกฟรี ในประเทศไทย ทาให้ผูว้ ิจยั
เข้าใจถึงนิ ยามความหมาย คุณลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของสื่ อนิ ตยสารแจกฟรี ในสังคมไทย
พร้อมทั้งสามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปศึกษาและวิเคราะห์การแพร่ กระจายองค์ความรู ้ อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Thailand) ผ่านสื่ อนิตยสารแจกฟรี Creative Thailand
3) ประภัสสร จันทร์ สถิตพร (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “ การสร้างสารเพื่อเสริ มแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย ” โดยมุ่งศึกษาและวิเคราะห์การเล่าเรื่ อง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สื่อสารโดยหน่ วยงานภาครัฐในประเทศไทย การสร้างสารที่ปรากฏในสื่ อ
ต่างๆ ที่หน่ วยงานเลือกใช้ สร้างแบบจาลองการสร้างสารของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเสริ มแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย ซึ่ งมุ่งหมายให้เกิดการค้นพบองค์ประกอบของเรื่ องเล่าและ
เนื้ อหาสารที่ปรากฏจากสื่ อต่างๆ ที่เหมาะสมสาหรับการเสริ มให้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มี
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ความเด่ น ชัด ขึ้ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้แ ก่ หน่ ว ยงานภายใต้ก ารก ากับ ของ
สานักงานบริ หารจัดการองค์ความรู ้ 3 หน่วยงานคือ สานักอุทยานการเรี ยนรู ้ ศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ และ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู ้แห่งชาติ
โดยผลการศึกษาพบว่า แต่ละหน่ วยงานมีองค์ประกอบในการเล่าเรื่ อง แตกต่างกันทุก
องค์ประกอบตามบทบาทหน้าที่และพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน ส่ งผลให้การเล่าเรื่ องไม่มีเอกภาพ
และไม่มีทิศทางที่ชดั เจนมากพอที่จะเสริ มความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขณะที่เนื้ อหา
สารที่ปรากฏในแต่ละสื่ อ เมื่อพิจารณาจุดเน้นเรื่ องทุนสร้างสรรค์ 4 ประการซึ่งได้แก่ ทุนทางมนุษย์
ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางโครงสร้าง ทุกหน่ วยงานเน้นเนื้ อหาเหมือนกันเพียง
ด้านเดียวคือ ทุนทางมนุษย์เนื่องจากบทบาทการเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ ส่ วนเนื้อหาสารด้านทุนประเภท
อื่นๆ จะมีความแตกต่างกันไปในตามเอกลักษณ์เฉพาะของหน่วยงาน
จากงานวิจยั การสร้างสารเพื่อเสริ มแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐใน
ประเทศไทย ผูว้ ิจยั ได้นามาศึกษาเรื่ องราวของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่ งสารความรู ้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย รวมไปถึงหน่วยงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบที่มีหน้าที่ใน
การผลิตสื่ อนิ ตยสาร Creative Thailand ทาให้ผวู ้ ิจยั เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการสื่ อสารแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของผูส้ ่ งสาร พร้อมทั้งบทบาทหน้าที่ในการสร้างสารเพื่อเสริ มแนวคิดเศรฐกิจ
สร้างสรรค์ไปสู่ สังคมไทยของหน่ วยงานรัฐบาล ซึ่ งผูว้ ิจยั สามารถนาความรู ้ที่ได้มาศึกษาเพิ่มเติม
ด้วยการศึกษาเจาะลึกไปถึงบทบาทและหน้าที่ของสื่ อนิ ตยสาร Creative Thailand ซึ่ งถือเป็ นส่ วน
หนึ่ งของสื่ อที่หน่ วยงานภาครั ฐในประเทศไทยใช้ถ่ายทอดองค์ความรู ้ อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries) ไปสู่สงั คม
4) อุบลวรรณ ปิ ติพฒั นะโฆสิ ต ( 2529) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง บทบาทของนิตยสารผูห้ ญิงใน
การให้ความรู ้เพื่อพัฒนาสตรี โดยศึกษานิ ตยสารผูห้ ญิงที่มียอดจาหน่ ายสู งและได้รับความนิ ยม
จานวน 6 ฉบับ ได้แก่ นิ ตยสารกุลสตรี ขวัญเรื อน ดิ ฉัน ลลนา แพรว และ เปรี ยว ถึงปริ มาณการ
เสนอเนื้ อหาความรู ้ ด้านต่ างๆ พร้ อมทั้งนโยบายของผูจ้ ัดทาเพื่อน ามาเปรี ยบเที ย บกับเนื้ อหาที่
นิ ตยสารเสนอแก่สังคมและแผนพัฒนาสตรี เพื่อที่จะได้รู้ถึงบทบาทของนิ ตยสารผูห้ ญิงที่มีต่อการ
พัฒนาสตรี
การวิจยั ครั้งนี้ใช้วีธีเคราะห์เนื้อหา ( Content Analysis) นิตยสารผูห้ ญิง 6 ฉบับ จานวน 72
เล่ม ในช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2528 ถึงเนื้ อหาความรู ้ดา้ นต่างๆ ที่ปรากฏในนิ ตยสาร
พร้อมทั้งสัมภาษณ์ (In-Depth Interview) ผูจ้ ดั ทานิตยสารในด้านนโยบายและการนาเสนอเนื้อหา
ผลการศึกษา บทบาทของนิ ตยสารผูห้ ญิ งในการให้ความรู ้ ที่มีต่อการพัฒนาสตรี พบว่า
นิ ตยสารผูห้ ญิงมีบทบาทในการเสนอเนื้ อหาด้านคุณลักษณะส่ วนตัวของสตรี เช่น การดาเนิ นชีวิต
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การดูแลร่ างกายและจิตใจ ฯลฯ ในปริ มาณมากเป็ นอันดับแรกเท่ากับด้านการมีส่วนร่ วมในสังคม
เช่น บทบาทในสังคม ค่านิยม ฯลฯ ส่ วนด้านชีวิตและครอบครัวมีการนาเสนอความรู ้ค่อนข้างน้อย
ส่ วนในด้านนโยบายของผูจ้ ดั ทานิตยสารในการนาเสนอเนื้อหานั้นสอดคล้องกับเนื้อหาที่ปรากฏใน
นิตยสาร
จากงานวิจยั ดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้นามาศึกษาถึงระเบียบวิธีการวิจยั ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้ อหา
(Content Analysis) สื่ อนิตยสาร วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้หน่วยการวิเคราะห์ (Unit of
Analysis) และการบัน ทึ ก ข้อ มู ล ในตารางบัน ทึ ก เพื่ อ ทราบถึ ง ปริ ม าณของเนื้ อ หาความรู ้ ที่ ถู ก
ถ่ายทอดผ่านนิตยสารผูห้ ญิง และวิธีการสัมภาษณ์ (In-Depth Interview) ผูจ้ ดั ทานิตยสาร เพื่อทราบ
ถึงวัตถุประสงค์และนโยบายในการนาเสนอเนื้อหาด้านต่างๆ ของผูผ้ ลิตนิตยสาร ซึ่งสอดคล้องกับ
ระเบียบวิธีการวิจยั ในงานวิจยั “ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในบริ บทของนิตยสาร Creative Thailand”
ที่ผวู ้ ิจยั ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) มาใช้ศึกษาเพื่อให้ทราบถึงปริ มาณเนื้ อหา
ความรู ้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ที่ถูกถ่ายทอดผ่านสื่ อนิตยสาร และใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผูผ้ ลิตนิตยสาร Creative Thailand ถึงนโยบายในการนาเสนอ
เนื้อหาและการถ่ายทอดความรู ้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) สู่สงั คมไทย
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ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิด ของกระบวนการสร้ างสรรค์และการถ่ ายทอดเนื้ อหา“อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์” ในคอลัมน์ Cover Story ของนิตยสาร Creative Thailand ประยุกต์จาก A
System Model of Creativity ของ Mihaly Csikzentmihalyi (1996)
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จากแนวคิด ทฤษฎี ที่ผวู ้ ิจยั ได้นามาศึกษา ผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์ใช้ระบบความคิดสร้างสรรค์ (A
System Model of Creativity) ของ Mihaly Csikzentmihalyi เป็ นแนวทางในการเชื่อมโยงกับ
กระบวนการสร้ างสรรค์ และถ่ ายทอดเนื้ อหา “อุ ตสาหกรรมสร้ างสรรค์ ” ของนิ ตยสาร Creative
Thailand โดยใช้แนวคิดของการจัดกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของ UNCTAD และ สศช. ที่ถือ
ว่า “นิ ตยสาร” เป็ นสิ นค้าในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Product) ในประเภทกลุ่มอาชีพการ
พิมพ์และสื่ อการพิมพ์ (Publishing) (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
และ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ, 2552)
องค์ประกอบของแบบจาลองการใช้ความคิดสร้ างสรรค์ของ Mihaly Csikzentmihalyi
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ Domain, Person, Field ซึ่งผูว้ ิจยั ได้นามาเชื่อมโยงกับการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ของนิตยสาร Creative Thailand ดังนี้
1) Person
หมายถึ ง ปั จเจกบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกับพรสวรรค์ ความสามารถเฉพาะตัว
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ผูว้ ิจยั นามาเชื่อมโยงกับองค์ความรู ้ ประสบการณ์ ทัศนคติ ของกอง
บรรณาธิ การและทีมงานนิ ตยสาร Creative Thailand (Sender) ที่ส่งผลต่อการถ่ายทอดองค์ความรู ้ใน
คอลัมน์ Cover Story (Message) ของนิ ตยสาร Creative Thailand ซึ่ งกระบวนการถ่ายทอดเนื้ อหา
ดังกล่าว ผูส้ ่ งสาร (Sender) จาเป็ นที่จะต้องมีแนวคิดองค์ความรู ้เฉพาะด้าน (Domain Specific
Knowledge) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
เพื่อที่จะผลิตเนื้อหาสารไปสู่สงั คมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2) Domain หมายถึง องค์ความรู ้ เครื่ องมือ คุณค่า และวิถีปฏิบตั ิ ผูว้ ิจยั นามาเชื่อมโยงกับองค์
ความรู ้ คุณค่า วิถีปฏิบตั ิของวงการ “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวคิดและความรู ้ของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) และการแพร่ กระจายองค์ความรู ้ “อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์” ของนิ ตยสาร Creative Thailand ที่เกี่ ยวข้องกับแนวคิดการแพร่ กระจายนวัตกรรม
(Diffusion of Innovation) ที่ผวู ้ ิจยั ได้นามาศึกษา
3) Field หมายถึง กลุ่มคนที่มีความเชี่ ยวชาญ ปฏิบตั ิหน้าที่ ดารงตนอยู่ในสายความรู ้งาน
เฉพาะด้านหนึ่ งๆ และรั บหน้าที่ ก าหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานต่ างๆ ในกลุ่ มสายงานนั้นๆ โดยใน
กระบวนการถ่ายทอดเนื้อหา “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ของนิตยสาร Creative Thailand ผูว้ ิจยั นามา
เชื่อมโยงกับกลุ่มคน 3 ประเภท ได้แก่
(1) กลุ่มคนที่กาหนดกฎเกณฑ์ในวงการ “นิ ตยสาร”และ “นิ ตยสารแจกฟรี ” ซึ่ งเกี่ยวข้อง
กับแนวคิดของนิตยสาร (Magazine) และนิตยสารแจกฟรี (Free Magazine) ที่ผวู ้ ิจยั นามาศึกษา
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(2) กลุ่มคนที่กาหนดกฎเกณฑ์ในวงการ“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ได้แก่ องค์กรที่มี
หน้าที่ในการจัดแบ่งประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท้ งั ในต่างประเทศ (UNCTAD) และ
ประเทศไทย (สศช.)
(3) กลุ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องหรื อมีอิทธิ พลทั้งทางตรงและทางอ้อมกับเนื้ อหาสาร ใน
นิ ตยสาร Creative Thailand ซึ่ งผูว้ ิจัยศึ กษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-Depth
Interview) กองบรรณาธิการอานวยการนิตยสาร Creative Thailand

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
วิทยานิพนธ์หวั ข้อ “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในบริ บทของนิตยสาร Creative Thailand” มี
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาถึ ง นัย ยะการตี ค วามและการแพร่ ก ระจายความรู ้ ข อง “อุ ต สาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Industries)” (สาร) ของผูส้ ่ งสาร ผ่านเนื้ อหาหลัก “เรื่ องจากปก (Cover
Story)” ในนิตยสาร Creative Thailand โดยผูว้ ิจยั มีข้นั ตอนและระเบียบวิธีวิจยั ดังนี้

3.1 ระเบียบวิธีวจิ ยั
ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) และวิธีการวิจยั เชิ งปริ มาณ
(Quantitative Research) โดยดาเนินการวิจยั ออกเป็ น 3 วิธี ดังนี้
3.1.1 วิธีวจิ ัยที่ 1: กำรสั มภำษณ์ เชิงลึก (In-Depth Interview)
ผูว้ ิจยั ได้ทาการสัมภาษณ์แนวคิดการทางานและการคัดเลือกเนื้ อหาของกองบรรณาธิ การ
นิ ตยสาร Creative Thailand (ผูส้ ่ งสาร) เพื่อศึกษาถึงกระบวนการถ่ายทอดและการแพร่ กระจาย
เนื้อหาเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ของผูส้ ่ งสารในคอลัมน์ Cover Story
ผ่านรู ปแบบของสื่ อนิตยสารแจกฟรี โดยใช้แนวคิดการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ที่เป็ น
ส่ วนหนึ่ งของการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์บุคคล เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่มาจากความคิดหรื อพฤติกรรมของบุคคลในเชิงลึกเพิ่มขึ้น (Boyce & Neale, 2006) และที่
สาคัญยังสามารถช่วยเติมเต็มข้อมูลที่ขาดความสมบูรณ์ จากการเก็บข้อมูลในวิธีวิจยั อื่นๆอีกด้วย
จากนั้น ผูว้ ิจยั จึงนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ ผ่านแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
โดยผูว้ ิจยั มีประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ ดังนี้
1) อะไรคือวัตถุประสงค์หลักของนิตยสาร Creative Thailand และคอลัมน์ Cover Story?
2) มีวิธีการและแนวทางในการค้นหาและคัดเลือกเนื้อหาในคอลัมน์ Cover Story อย่างไร?
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3) มีรายละเอียด ขั้นตอนการผลิตเนื้อหาในคอลัมน์ Cover Story อย่างไร? รวมถึงใครบ้าง
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน? อะไรคืออุปสรรค์ปัญหา? อะไร (สิ่ ง) หรื อ ใคร ที่ส่งเสริ ม
สนับสนุนทางบวก?
4) ที่มาของเงินทุนในการผลิตนิตยสาร แนวทางในการลงโฆษณาของนิตยสาร
5) แนวทางการผลิตเนื้อหาของนิตยสาร Creative Thailand สอดคล้องกับกลยุทธ์
6) ทิศทางการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลไทยหรื อไม่?
7) แนวทางในการแพร่ กระจายสื่ อนิ ตยสารแจกฟรี ของนิ ตยสาร Creative Thailand เช่น
สถานที่การวางนิตยสาร ระบบการสมัครสมาชิก กลุ่มเป้ าหมาย ฯลฯ
8) มี วิธีการรั บฟั งความคิ ดเห็ นของผูอ้ ่ านอย่างไร? นาความคิดเห็ นมาปรั บปรุ งพัฒนา
เนื้อหาในนิตยสารหรื อไม่? อย่างไร?
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการสัมภาษณ์ เชิ งลึกกับผูท้ ี่ มีบทบาทในการกาหนดเนื้ อหาของนิ ตยสาร
Creative Thailand ได้แก่ พัชริ นทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์ (ผูช้ ่ วยบรรณาธิ การนิ ตยสาร Creative
Thailand)
3.1.2 วิธีวจิ ัยที่ 2 : กำรวิเครำะห์ ตัวบท (Textual Analysis)
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการศึกษาเนื้อหาของนิตยสาร Creative Thailand ด้วยวิธีการวิเคราะห์ตวั บท
(Textual Analysis) ซึ่งเป็ นรู ปแบบของการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากแนวคิดของ
Alan Mckee ที่ให้นิยามความหมายว่า วิธีการวิจยั ที่ผวู ้ ิจยั ใช้การบรรยายถึงเนื้ อหา โครงสร้างและ
หน้าที่ เพื่อตี ความหรื อวิเคราะห์ ความหมายที่แฝงอยู่ในตัวบท (Text) ซึ่ งตัวบท (Text) สามารถ
ครอบคลุมถึงภาษาที่ใช้ในการสื่ อสารทั้งวัจนภาและอวัจนภาษาไม่ว่าจะเป็ น ภาพยนตร์ รายการ
โทรทัศน์ นิตยสาร บทความ ฯลฯ (Mckee, 2003)
วิธีการวิเคราะห์ตวั บทเป็ นวิธีการที่ทาให้ผวู ้ ิจยั ทราบถึงการประกอบสร้างความหมายของ
ตัวบท (Text) รวมถึงทาให้ผวู ้ ิจยั เข้าใจความหมายโดยนัยที่ผสู ้ ่ งสาร (Sender) ถ่ายทอดผ่านเนื้ อหา
สาร (Message) ซึ่ งสามารถกล่าวได้ว่า การวิเคราะห์ตวั บท (Textual Analysis) คือ การศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบท (Text) กับ นัยยะของเนื้อหาสาร (Context) ซึ่งมีบทบาทและอิทธิพลใน
การชี้นาทางความคิด ความเข้าใจ ทัศนคติต่อผูร้ ับสาร (Frey, Botan, & Kreps, 1999)
นอกจากนั้นผูว้ ิจยั ได้ใช้การวิเคราะห์ ความหมายโดยอรรถและความหมายโดยนัย ซึ่ ง Saussure
(1974) ได้แยกแยะประเภทและระดับความหมายที่บรรจุอยูใ่ นสัญญะออกเป็ น 2 ประเภท ประเภท
แรกคือ ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) ได้แก่ ความหมายที่เข้าใจกันตามตัวอักษร
และเป็ นความหมายที่เข้าใจตรงกันโดยทัว่ ไป เช่น ความหมายของที่ระบุอยูใ่ นพจนานุกรม ประเภท
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ที่สองคือ ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) ได้แก่ ความหมายทางอ้อมที่เกิดจากข้อตกลง
ของกลุ่ม หรื อเกิดจากประสบการณ์เฉพาะบุคคล (กาญจนา แก้วเทพ, 2552)
ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีดงั กล่าว โดยมุ่งหวังที่จะค้นพบนัยยะการตีความหมาย (Context) ของแนวคิด
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) จากมุมมองของผูส้ ่ งสารผ่านคอลัมน์ Cover Story
(เนื้อหาสาร)
การวิเคราะห์ตวั บท (Textual Analysis) ของเนื้อหาในคอลัมน์ Cover Story ของนิตยสาร
Creative Thailand จานวน 48 ฉบับ ประกอบไปด้วยฉบับที่ 1 ปี ที่ 1 ถึง ฉบับที่ 12 ปี ที่ 4 โดยผูว้ ิจยั
ใช้นิยามความหมายของอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative Industries) คือ “การใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการผลิตสิ นค้าและบริ การ” (The United Nations, 2010) มาใช้ในการแยกประเด็น
ของตัวบทและวิเคราะห์ความหมายในคอลัมน์ Cover Story ด้วยวิธีการทาตารางประจาฉบับ เพื่อใช้
ในการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ตวั บท (Textual Analysis)
ตำรำงที่ 3.1 ตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลประจาฉบับ
คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1( ตุล าคม 2552)
ชื่อเรื่อง

ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries)

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรม
สร้ างสรรค์ "

1. แนะนำประโยชน์และควำมสำคัญของ "ควำมคิด
สร้ำงสรรค์" โดยยกตัวอย่ำงจำกเรื่ องใกล้ตวั ของชี วติ คนไทย
2 อธิ บำยทีม่ ำ ควำมหมำยและควำมสำคัญของ "เศรษฐกิจ
ยินดีต้อนรับสู่ เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ :
กล่ าวโดยรวม อธิบายความหมาย สร้ำงสรรค์"
ปฐมบททีว่ ่ าด้ วยเรื่องของการสร้ าง
ของแนวคิด "เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ " 3.แนะนำกลุม่ อำชี พ "อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์" ของ
เศรษฐกิจจากความคิดและวัฒนธรรม
ประเทศไทย
4.อธิ บำยองค์ประกอบของห่ วงโซ่มลู ค่ำของเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์

จานวนหน้ า
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3.1.3 วิธีวจิ ัยที่ 3 : กำรวิเครำะห์ เนือ้ หำ (Content Analysis)
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการศึกษานิตยสาร Creative Thailand ผ่านวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) ซึ่งเป็ นรู ปแบบการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ผ่านแนวคิดของ Neuman
(1997) ที่กล่าวว่า วิธีการวิจยั แบบวิเคราะห์เนื้ อหา คือการที่ผวู ้ ิจยั รวบรวมข้อมูลเนื้ อหา (Content)
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ซึ่ งหมายถึง ตัวอักษร, รู ปภาพ ฯลฯ แล้วจึ งนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ถึงแนวคิดของผูส้ ่ งสาร
(Macnamara, 2005) ดังนั้น เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ครบถ้วน ผูว้ ิจยั จึงออกแบบการเก็บข้อมูลใน
รู ปแบบการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ดังที่ Neuendorf (2002) กล่าวไว้ว่า การวิจยั ใน
มุมมองของ Content Analysis คือการสรุ ปเนื้อหาจากข้อมูลเชิงปริ มาณ (Quantitative Data) ที่ได้มา
จากวิธีการวิจยั ที่เป็ นระบบ
จากแนวคิดดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้ทาการรวบรวมข้อมูลจากคอลัมน์ Cover Story ของนิ ตยสาร
Creative Thailand ในช่วงปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 4 จานวน 48 ฉบับ ประกอบด้วยฉบับที่ 1 ปี ที่ 1 ถึง ฉบับที่ 12
ปี ที่ 4 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นในการนาเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
(Creative Industries) โดยใช้เกณฑ์การจัดแบ่งประเภทและขอบข่ายของกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ที่จดั ทาโดย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) มา
ใช้เป็ นหน่วยในการวิเคราะห์ (Unit Of Analysis) (หน้า 54) ซึ่ง สศช.ใช้การจัดแบ่งประเภทและ
นิ ยามขอบเขตของกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ออกเป็ น 4 กลุ่มหลัก
และ 15 กลุ่มย่อย (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ และ ศูนย์
สร้างสรรค์การออกแบบ, 2552)
ผูว้ ิ จ ัย ท าการบัน ทึ ก ข้อ มู ล ด้ว ยการจัด ท าตารางบัน ทึ ก ข้อ มู ล ประจ าปี ซึ่ ง เป็ นตารางที่
รวบรวมข้อมูลประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่ปรากฏในคอลัมน์ประจาฉบับในแต่ละช่ วงปี
(ทั้งหมด 12 ฉบับ) มาแปลงเป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณ (Quantitative Data) เพื่อนับความถี่ของเนื้ อหา
ประเภทต่างๆ ที่ถูกนาเสนอในแต่ละฉบับ ซึ่ งสามารถแปลเป็ นผลทางสถิติที่เป็ นตัวเลขเพื่อนามา
สรุ ปและเปรี ยบเทียบการนาเสนอข้อมูลในแต่ละช่วงปี
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ตำรำงที่ 3.2 ตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลประจาปี ของนิตยสาร Creative Thailand ปี ที่ 1

ฉบับที่

นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวมทั้งหมด "ควำมถี่"

1. มรดกทางวัฒนธรรม (Heritage or Cultural Heritage)
งำนฝี มอื และหัตถกรรม (Crafts)
กำรท่องเทีย่ วเชิ งวัฒนธรรม (Cultural & Heritage Tourism)
กำรแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine)
อำหำรไทย (Thai Food)
2. ศิ ล ปะ (Arts)
ศิลปะกำรแสดง (Performing Arts)
ทัศนศิลป์ (Visual Arts)
3. สื่ อ (Media)
กำรพิมพ์และสื่อกำรพิมพ์ (Publishing)
กำรกระจำยเสี ยง (Broadcasting)
ภำพยนตร์และวีดิทศั น์ (Film & Video)
ดนตรี (Music)
4. งานสร้ างสรรรค์ ตามลั กษณะงาน (Functional Creation)
งำนออกแบบ (Design)
แฟชัน่ (Fashion)
งำนโฆษณำ (Advertising)
สถำปัตยกรรม (Architecture)
ซอฟท์แวร์ (Software)
เนือ้ หาประเภทอืน่ (Others)
กล่ำวโดยรวม ให้ขอ้ มูลและแนะนำประเด็นต่ำงๆ
วิทยำศำสตร์
กำรแพทย์แผนปัจจุบนั

การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในงานวิจยั ชิ้นนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อมุ่งเปรี ยบเทียบ
ถึงปริ มาณความถี่ของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries)
ประเภทต่างๆ ที่ถูกถ่ายทอดผ่านคอลัมน์ Cover Story ของนิตยสาร โดยผูว้ ิจยั มุ่งหวังที่จะได้ขอ้ มูลที่
บ่งบอกถึงความหลากหลายขององค์ความรู ้ในเรื่ อง “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries)”
(เนื้ อหาสาร) ในคอลัมน์ Cover Story ว่าเนื้ อหาประเภทไหนถูกมุ่งเน้น หรื อ ละเลย จากผูผ้ ลิต
นิตยสาร Creative Thailand (ผูส้ ่ งสาร)
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3.2 ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในกำรวิจยั
1) กองบรรณาธิการอานวยการและทีมงานนิตยสาร Creative Thailand
2) คอลัมน์ Cover Story นิตยสาร Creative Thailand ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 ถึง ปี ที่ 4 ฉบับที่ 12 รวม
ทั้งหมด 48 ฉบับ
3) รายงานประจาปี ของ TCDC
4) เว็บไซต์ของนิตยสาร

3.3 กำรดำเนินกำรวิจยั
ผูว้ ิจยั แบ่งวิธีการดาเนินงานวิจยั ตามองค์ประกอบการสื่ อสารในงานวิจยั ชิ้นนี้ได้แก่ ผูส้ ่ งสาร
(Sender) เนื้อหาสาร (Message) ช่องทาง (Channel) โดยแสดงเป็ นแผนผังความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎี
วิธีการวิจยั การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และผลการวิจยั ดังนี้
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ตำรำง 3.3 กรอบแนวคิดการวิจยั “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในบริ บทนิตยสาร Creative
Thailand”
ประเภทของกระบวนการสื่ อสาร
(Communication Model)
ผู้ส่งสาร (Sender) "กอง
บรรณำธิ กำรนิ ตยสำร Creative
Thailand"

วิธีการเก็บข้ อมูล (Data Collection)

1. สัมภำษณ์เชิ งลึก (In-Depth Interview)
2. กำรวิเครำะห์ตวั บท (Textual Analysis)

เนือ้ หาสาร (Message) “คอลัมน์
1. กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล (Content Analysis)
Cover Story ในนิ ตยสำร Creative
2. กำรวิเครำะห์ตวั บท (Textual Analysis)
Thailand”

ช่ องทาง (Channel) “กำรเผยแพร่
1. สัมภำษณ์เชิ งลึก (In-Depth Interview)
ควำมรู ้ผำ่ นสื่อนิ ตยสำร Creative
2. กำรวิเครำะห์ตวั บท (Textual Analysis)
Thailand”

แนวคิด ทฤษฎี (Therotical Perspective)
1) ควำมรู ้เฉพำะด้ำน (Domain Specific
Knowledge)
2) ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking)
3) กำรคิดเชิ งวิพำกษ์ (Critical Thinking)

1) แนวคิดนิ ตยสำรและนิ ตยสำรแจกฟรี
(Magazine And Free Magazine)
2) อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ (Creative
Industries)
3) กำรออกแบบ (Design)
1) กำรแพร่ กระจำยนวัตกรรม (Diffusion of
Innovation)
2) แนวคิดนิ ตยสำรและนิ ตยสำรแจกฟรี
(Magazine And Free Magazine)

การวิเคราะห์ ข้อมูล (Data Analysis)
วิเครำะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จำกกำรสัมภำษณ์
(In-Depth Interview) และวิเครำะห์ตวั บท
(Textual Analysis) จำกเอกสำรต่ำงๆผ่ำน
แนวคิดและทฤษฏี

วิเครำะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จำกกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
(Content Analysis) ด้วยกำรนับควำมถี่ของ
เนื้ อหำทีป่ รำกฏและวิเครำะห์ตวั บท (Textual
Analysis) เพื่อให้ได้รำยละเอียดของประเด็น
เนื้ อหำสำรผ่ำนแนวคิดและทฤษฎี

วิเครำะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จำกกำรสัมภำษณ์
(In-Depth Interview) และวิเครำะห์ตวั บท
(Textual Analysis) จำกเอกสำรต่ำงๆผ่ำน
แนวคิดและทฤษฏี

ผลการวิจัย (Result)

แนวคิดและองค์ควำมรู ้ของผู ้
ส่งสำร (Sender) ในกำร
ถ่ำยทอดเนื้ อหำ

แนวคิดและประเด็นทีถ่ กู
ถ่ำยทอดในเนื้ อหำสำร
(Message)

กำรเผยแพร่ องค์ควำมรู ้
"อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์"
ของนิ ตยสำร Creative Thailand

จากตารางข้างต้น สามารถแบ่งวิธีการดาเนินการวิจยั เป็ น 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
จากแผนผังแนวคิดการวิจยั ผูว้ ิจยั เริ่ มต้นการดาเนิ นการวิจยั จาก ผูส้ ่ งสาร (Sender) ด้วย
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) บรรณาธิการอานวยการนิตยสาร Creative Thailand
และการวิเคราะห์ตวั บท (Textual Analysis) เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร จากนั้นจึงนาข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์ผา่ นแนวคิด ความรู ้เฉพาะด้าน (Domain Specific Knowledge) ความคิดสร้างสรรค์
( Creative Thinking) การคิดเชิงวิพากษ์ ( Critical Thinking) เพื่อให้ได้ผลการวิจยั ที่บอกถึง แนวคิด
และองค์ความรู ้ของผูผ้ ลิตนิตยสาร Creative Thailand (Sender) ในการถ่ายทอดเนื้อหาสาร
ขั้นตอนที่ 2
ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิจยั เนื้อหาสาร (Message) คือ คอลัมน์ Cover Story ในนิตยสาร Creative
Thailand จานวน 48 ฉบับ ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลในรู ปแบบตารางบันทึก 3 รู ปแบบ ดังนี้
รู ปแบบที่ 1: ตารางบันทึกประจาฉบับ จานวน 48 ตาราง
ตารางบันทึกประจาฉบับ จัดทาขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ตวั บท (Textual
Analysis) เนื้ อหาในคอลัมน์ Cover Story ทั้งหมด 48 ฉบับ จานวน 48 ตาราง โดยให้รายละเอียด
ของชื่ อเรื่ อง ประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ปรากฎในเนื้ อเรื่ อง ประเด็นของเนื้ อหาที่
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เกี่ยวข้องกับ “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” เพื่อนาข้อมูลที่ได้มานับรวมความถี่ของเนื้ อหาในตาราง
ประจาปี
ตำรำงที่ 3.4 ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลประจาฉบับนิตยสาร Creative Thailand ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1
คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1( ตุล าคม 2552)
ชื่อเรื่อง

ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries)

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรม
สร้ างสรรค์ "

1. แนะนำประโยชน์และควำมสำคัญของ "ควำมคิด
สร้ำงสรรค์" โดยยกตัวอย่ำงจำกเรื่ องใกล้ตวั ของชี วติ คนไทย
2 อธิ บำยทีม่ ำ ควำมหมำยและควำมสำคัญของ "เศรษฐกิจ
ยินดีต้อนรับสู่ เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ :
กล่ าวโดยรวม อธิบายความหมาย สร้ำงสรรค์"
ปฐมบททีว่ ่ าด้ วยเรื่องของการสร้ าง
ของแนวคิด "เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ " 3.แนะนำกลุม่ อำชี พ "อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์" ของ
เศรษฐกิจจากความคิดและวัฒนธรรม
ประเทศไทย
4.อธิ บำยองค์ประกอบของห่ วงโซ่มลู ค่ำของเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์

รู ปแบบที่ 2: ตารางบันทึกประจาปี จานวน 4 ตาราง
ตารางประจาปี จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลของประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่ปรากฏ
ในคอลัมน์ Cover Story ทุกฉบับ เพื่อนับรวมความถี่ของประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ปรากฎ
ในแต่ละช่วงปี (ทั้งหมด 12 ฉบับ) สาหรับเนื้ อหาที่ไม่ตรงกับประเภทอุตสาหกรรมที่ใช้เป็ นเกณฑ์
ในตาราง ผูว้ ิจยั จะบันทึกข้อมูลลงในช่อง “เนื้ อหาประเภทอื่นๆ (Others)” และใส่ รายละเอียดของ
เนื้อหาดังกล่าว จากนั้นจึงนาเอาข้อมูลที่ได้ไปบันทึกข้อมูลในตารางสรุ ปบันทึกข้อมูลตั้งแต่ปีที่ 1ปี ที่ 4 โดยตารางประจาปี จะมีท้ งั หมด 4 ตาราง ( ปี ที่ 1, ปี ที่ 2, ปี ที่ 3, ปี ที่ 4)
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ตำรำงที่ 3.5 ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลประจาปี นิตยสาร Creative Thailand ปี ที่ 1

ฉบับที่

นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวมทั้งหมด "ควำมถี่"

1. มรดกทางวัฒนธรรม (Heritage or Cultural Heritage)
งำนฝี มอื และหัตถกรรม (Crafts)
กำรท่องเทีย่ วเชิ งวัฒนธรรม (Cultural & Heritage Tourism)
กำรแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine)
อำหำรไทย (Thai Food)
2. ศิล ปะ (Arts)
ศิลปะกำรแสดง (Performing Arts)
ทัศนศิลป์ (Visual Arts)
3. สื่อ (Media)
กำรพิมพ์และสื่อกำรพิมพ์ (Publishing)
กำรกระจำยเสียง (Broadcasting)
ภำพยนตร์และวีดิทศั น์ (Film & Video)
ดนตรี (Music)
4. งานสร้ างสรรรค์ ตามลั กษณะงาน (Functional Creation)
งำนออกแบบ (Design)
แฟชัน่ (Fashion)
งำนโฆษณำ (Advertising)
สถำปัตยกรรม (Architecture)
ซอฟท์แวร์ (Software)
เนือ้ หาประเภทอืน่ (Others)
กล่ำวโดยรวม ให้ขอ้ มูลและแนะนำประเด็นต่ำงๆ
วิทยำศำสตร์
กำรแพทย์แผนปัจจุบนั
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X
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รู ปแบบที่ 3 : ตารางสรุ ปบันทึกข้อมูลตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปี ที่ 4 จานวน 1 ตาราง
ตารางสรุ ปบันทึกข้อมูลตั้งแต่ปีที่ 1 ถึง ปี ที่ 4 จัดทาขึ้นเพื่อสรุ ปข้อมูลความถี่ของประเภท
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ปรากฏในแต่ละปี ในคอลัมน์ Cover Story ของนิ ตยสาร Creative
Thailand โดยมุ่งหวังจะได้เห็ นความหลากหลายของเนื้ อหาที่เกี่ ยวข้องกับประเภทอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Industries) ในคอลัมน์ Cover Story ของนิตยสาร Creative Thailand ตลอด
4 ปี
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ตำรำงที่ 3.6 ตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลตั้งแต่ปีที่ 1 ถึง ปี ที่ 4
นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 1- ปี ที่ 4
ปี ที่

1

2

3

4 รวมทั้งหมด "ความถี่"

มรดกทางวัฒนธรรม (Heritage or Cultural Heritage)
งำนฝี มอื และหัตถกรรม (Crafts)
กำรท่องเทีย่ วเชิ งวัฒนธรรม (Cultural & Heritage Tourism)
กำรแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine)
อำหำรไทย (Thai Food)
ศิล ปะ (Arts)
ศิลปะกำรแสดง (Performing Arts)
ทัศนศิลป์ (Visual Arts)
สื่อ (Media)
กำรพิมพ์และสื่อกำรพิมพ์ (Publishing)
กำรกระจำยเสียง (Broadcasting)
ภำพยนตร์และวีดิทศั น์ (Film & Video)
ดนตรี (Music)
งานสร้ างสรรรค์ ตามลั กษณะงาน (Functional Creation)
งำนออกแบบ (Design)
แฟชัน่ (Fashion)
งำนโฆษณำ (Advertising)
สถำปัตยกรรม (Architecture)
ซอฟท์แวร์ (Software)
เนือ้ หาประเภทอืน่ (Others)
กล่ำวโดยรวม ให้ขอ้ มูลและแนะนำประเด็นต่ำงๆ
วิทยำศำสตร์
กำรแพทย์แผนปัจจุบนั
เกษตรกรรม
กีฬำ
อุตสำหกรรมอำหำร
จานวนกลุ่ มอาชีพในแต่ ล ะปี

หลังจากบันทึกข้อมูลเสร็ จสิ้ น ผูว้ ิจยั จะนาข้อมูลที่ได้ท้ งั จากการวิเคราะห์ตวั บท (Textual
Analysis) ซึ่งเป็ นรายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละฉบับ และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ที่เป็ นการนับความถี่ของเนื้อหาที่ปรากฏทั้งหมด มาวิเคราะห์ผา่ นแนวคิดนิตยสารและนิตยสารแจก
ฟรี (Magazine And Free Magazine) แนวคิดของอุตสาหกรรม (Industries) อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
( Creative Industries) เพื่อให้ได้ผลวิจยั ที่บ่งบอกถึงแนวคิดและประเด็น เกี่ยวกับ อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ ( Creative Industries) ที่ถูกถ่ายทอดในเนื้อหาสาร (Message)
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ขั้นตอนที่ 3
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลจากช่ องทาง (Channel) ซึ่ งก็คือ การเผยแพร่ ความรู ้ ผ่านสื่ อนิ ตยสาร
Creative Thailand โดยการนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) บรรณาธิ การ
อานวยการนิ ตยสาร Creative Thailand เกี่ยวกับแนวคิดการแพร่ กระจายความรู ้ผา่ นสื่ อนิ ตยสาร และ
การวิเคราะห์ตวั บท (Textual Analysis) จากเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รายงานประจาปี ของ TCDC,
เว็บไซต์ของนิตยสาร) มาวิเคราะห์ผา่ นแนวคิดการแพร่ กระจายนวัตกรรม (Diffusion Of Innovation)
เพื่อจะได้ผลวิจยั ที่บ่งบอกถึงแนวคิดการเผยแพร่ องค์ความรู ้ "อุตสาหกรรมสร้างสรรค์" ของนิ ตยสาร
Creative Thailand

3.4 กำรวิเครำะห์ และกำรนำเสนอข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เลือกใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการวิจยั มาวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบ
การพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Descriptive) ผ่านแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยผูว้ ิจยั
ได้แบ่งการนาเสนอข้อมูลผลการวิจยั 1 บท และแยกผลวิจยั ออกเป็ น 3 ส่ วนตามองค์ประกอบของ
การสื่ อสาร ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แนวคิ ด และองค์ค วามรู ้ ข องผู ้ส่ ง สาร (Sender)ในการถ่ า ยทอดเนื้ อ หาสาร
“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์”
ส่ วนที่ 2 แนวคิด และประเด็น “อุ ตสาหกรรมสร้ างสรรค์” ที่ ถูกถ่ ายทอดในเนื้ อหาสาร
(Message)
ส่ ว นที่ 3 การเผยแพร่ อ งค์ค วามรู ้ "อุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์" ของนิ ต ยสาร Creative
Thailand

บทที่ 4
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาเรื่ อง “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในบริ บทของนิ ตยสาร Creative Thailand”
สามารถแบ่งการนาเสนอออกเป็ น 3 ส่ วน ตามลาดับ ดังนี้
4.1 การเสาะหาวัตถุดิบเพื่อการผลิตเนื้ อหา “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” : แนวคิดและองค์
ความรู ้ของกองบรรณาธิการนิตยสาร Creative Thailand
4.2 การถ่ายทอดองค์ความรู ้ ของ “อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์” ผ่านเนื้ อหาสารในคอลัมน์
“เรื่ องจากปก (Cover Story)” ของนิตยสาร Creative Thailand
4.3 การเผยแพร่ องค์ความรู ้ของ "อุตสาหกรรมสร้างสรรค์" ของนิตยสาร Creative Thailand

4.1 การเสาะหาวัตถุดิบเพือ่ การผลิตเนือ้ หา “อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ ” : แนวคิดและ
องค์ ความรู้ ของกองบรรณาธิการนิตยสาร Creative Thailand
ข้อมูลที่คน้ พบมาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) คุณพัชริ นทร์ พัฒนาบุญ
ไพบูลย์ ผูช้ ่วยบรรณาธิ การนิ ตยสาร Creative Thailand ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญในการเสาะ
แสวงหาวัตถุดิบ เพื่อการผลิต กาหนดเนื้ อหา และการเผยแพร่ นิตยสาร Creative Thailand โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.1 แนวคิดการทางานของกองบรรณาธิการนิตยสาร Creative Thailand
วัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งนิตยสาร Creative Thailand จากการสัมภาษณ์คุณพัชริ นทร์
พัฒนาบุญไพบูลย์ (สัมภาษณ์21 พฤษภาคม 2557) สามารถสรุ ปได้ว่า นิตยสาร Creative Thailand มี
ที่มาจากโครงการ “Creative Thailand สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์” ที่จดั ขึ้นโดย
ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ สานักงานบริ หารและพัฒนาความรู ้ (องค์การมหาชน) ที่มีเป้ าหมายใน
การเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และผลักดันอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Industries) ให้เป็ นกลไกสาคัญในการพัฒนาประเทศ โดยหลังจากการจัดงาน
เปิ ดตัว โครงการและมี ก ารจัด สั ม มนาให้ค วามรู ้ เ พื่ อ แนะน าแนวคิ ด ของเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์
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(Creative Economy) ในเบื้องต้นให้กบั ประชาชนในปี พ.ศ. 2552 ทางศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ
จึ งได้วางแผนผลิตสื่ อนิ ตยสารรายเดื อนแจกฟรี ที่ทาหน้าที่ ในการให้ความรู ้ แก่ ประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง จึงเกิดเป็ นนิตยสาร Creative Thailand ฉบับแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ที่มีแนวคิดว่า
“นิ ตยสารส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทย” (ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ
2552) โดยมีกลุ่มเป้ าหมายหลักคือ ผูป้ ระกอบการที่ทาธุรกิจของตนเองนักออกแบบ หรื อผูท้ ี่สนใจ
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสิ นค้าและบริ การต่างๆ พัชริ นทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์ (2557)
ได้แสดงทัศนะส่ วนตัวในการทางานว่า เธอมุ่งที่จะสร้างนิตยสาร Creative Thailand ให้เป็ นแหล่ง
ความรู ้ที่สามารถ “กระตุน้ ให้ขบคิดและเกิดการเปลี่ยนแปลงหรื อลงมือทาสิ่ งที่เป็ นประโยชน์กบั
ตัวเองและสังคม”
กองบรรณาธิ การนิ ตยสาร Creative Thailand ทุกคนได้รับความรู ้ เกี่ ยวกับเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์จากสื่ อต่างประเทศ เช่น หนังสื อ อินเทอร์เน็ต บทความ รวมถึงการนาเอาผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์มาพูดบรรยายในงานสัมมนาที่จดั ขึ้นทุกปี ในชื่อว่า Creative Unfold ทาให้ทีม
กองบรรณาธิการในยุคแรกเป็ นผูผ้ ลักดันแนวคิ ดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้อยูใ่ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 10 นอกจากนั้น ทีมงานกองบรรณาธิ การรุ่ นต่อมายังได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู ้เศรษฐกิจสร้างสรรค์จากรุ่ นพี่และห้องสมุด TCDC ซึ่งเป็ นฐานข้อมูลความรู ้ภายในศูนย์
สร้างสรรค์การออกแบบ พัชริ นทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์ (2557) กล่าวว่า
“สมาชิกส่ วนใหญ่ในกองบรรณาธิ การมีความรู ้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดีอยู่
แล้ว เนื่ องจากเป็ นหนึ่ งในทีมผูผ้ ลักดันนโยบายนี้ ให้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สัง คมแห่ ง ชาติ ขณะที่ น้องๆ ที่ เ ข้า มาใหม่ ก็ไ ด้เ รี ย นรู ้ มุม มองต่ า งๆ เกี่ ย วกับ เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์จากการทางานกับพี่ๆ ในกอง และแผนกอื่นๆ รวมถึงองค์กรยังมีองค์ความรู ้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท้ งั ที่จดั ทาขึ้นเอง เช่น พ็อกเก็ตบุก๊ และหนังสื อเพื่อการค้นคว้า
และอ้างอิงในห้องสมุดให้พนักงานทุกคนได้ศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมค่ะ”
ลักษณะสาคัญของนิตยสาร Creative Thailand ทุกฉบับคือประเด็นหลัก (Theme) ประจา
ฉบับที่ครอบคลุมเนื้อหาของทุกคอลัมน์ ซึ่งขั้นตอนในการคัดเลือกประเด็น เริ่ มต้นจากการวางแผน
นโยบายของฝ่ ายนโยบายและแผนงาน ศูนย์สร้ างสรรค์ก ารออกแบบ จะทาการกาหนดเนื้ อหา
สาหรับองค์กรในภาพรวมว่า ในแต่ละปี องค์กร (ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ) จะมุ่งเน้นการ
นาเสนอเนื้ อหาไปในทิศทางใด ยกตัวอย่างเช่ น ในปี พ.ศ. 2552 ทางฝ่ ายเนื้ อหาอาจจะกาหนด
ทิศทางโดยมุ่งเน้นไปที่ผปู ้ ระกอบการที่ผลิตสิ นค้าหัตถกรรม หน่ วยงานแต่ละหน่ วยภายใต้ศูนย์
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สร้ างสรรค์การออกแบบก็จะรั บหน้าที่ ออกแบบและผลิ ตเนื้ อหาให้สอดคล้องกับแนวทางที่ ถูก
กาหนดมา ไม่ว่าจะเป็ นสื่ อนิ ทรรศการสื่ อเว็บไซต์ ฯลฯ ในส่ วนของนิ ตยสาร Creative Thailand
กองบรรณาธิ การจะทาการประชุมร่ วมกัน เพื่อคัดเลือกประเด็นของเนื้ อหาหลัก (Theme) ที่จะ
น าเสนอในแต่ ล ะเดื อ น โดยอ้า งอิ ง จากแผนนโยบายสถานการณ์ ใ นช่ ว งเวลาปั จ จุ บ ัน รวมถึ ง
แนวโน้มทิศทางในอนาคต (Trends) จากทัว่ โลกที่เกี่ ยวข้องกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ผลิตสิ นค้าและบริ การ โดยกองบรรณาธิ การจะทาการค้นคว้าจากฐานข้อมูล TCDC Resource
Center ที่เป็ นแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้ างสรรค์ ที่จดั ทาโดยศูนย์
สร้างสรรค์การออกแบบ รวมถึงการค้นคว้าจากสื่ อต่างๆ เช่น อินเทอร์ เน็ต หนังสื อพิมพ์ ฯลฯ
จากนั้น กองบรรณาธิ การจะทาการตัดสิ นใจร่ วมกัน เพื่อวางแผนกาหนดประเด็นเนื้ อหา (Theme)
ในแต่ละฉบับ และทาการผลิตเนื้ อหาในแต่ละคอลัมน์ให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าว ถึงแม้ว่า
ปั จจัยที่ส่งผลต่อเนื้ อหาประเด็นหลัก (Theme) ก็คือ การวางนโยบายของฝ่ ายนโยบายและแผนงาน
แต่กองบรรณาธิการนิ ตยสารจะเป็ นผูท้ ี่มีอานาจการตัดสิ นใจในการคัดเลือกประเด็นหลัก (Theme)
ของนิตยสารทุกฉบับ คุณพัชริ นทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์ (2557) กล่าวว่า
“ในคอลัมน์ “เรื่ องจากปก (Cover Story)” ทาหน้าที่ ในการอธิ บายและให้
รายละเอี ย ดของประเด็ น หลัก (Theme) ในแต่ ล ะฉบับ โดยวิ ธี ก ารให้ ค านิ ย ามและ
ความหมายยกตัวอย่างกรณี ศึกษาการให้ขอ้ มูลสถิติการสัมภาษณ์ เพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจและ
มองเห็นภาพรวมของประเด็นหลักที่นาเสนออย่างชัดเจน”
ในส่ ว นของแนวคิ ด อุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ ส าหรั บ กองบรรณาธิ ก าร (ผู ้ส่ ง สาร)
คุณพัชริ นทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์ ได้ให้ขอ้ มูลที่สามารถสรุ ปได้ว่า ในมุมมองของกองบรรณาธิ การ
จะมุ่งเน้นและให้ความสาคัญในการถ่ายทอดเนื้อหาที่เกี่ยวกับประเด็น “ความคิดสร้างสรรค์และการ
ออกแบบ” ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบสาคัญของกลุ่มอาชี พอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แทบทุกอาชี พ และ
ไม่ได้มุ่งเน้นการนาเสนอเนื้อหาในกลุ่มอาชีพที่ถูกจัดประเภทไว้ขององค์กรต่างๆ (UNCTAD สศช.
ฯลฯ) เนื่ องจากกองบรรณาธิ การมีความคิดเห็ นว่า กลุ่มอาชี พอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในอนาคต
สามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปจากกลุ่มอาชีพที่ทางองค์กรต่างๆ ได้จดั ประเภทไว้ อาจจะมีกลุ่มอาชีพ
ใหม่ที่ถูกเพิ่มเติมหรื อถูกตัดออกจากการจัดแบ่งประเภทที่ได้มีการจัดแบ่งไว้ ดังนั้น ในการผลิต
เนื้ อหาของกองบรรณาธิ การจึงมุ่งเน้นไปที่การใช้ “ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ” ซึ่ งเป็ น
พื้นฐานในการผลิตสิ นค้าและบริ การ เพื่อสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจมากกว่าที่จะมุ่งเน้นไป
ที่กลุ่มอาชีพใดอาชีพหนึ่ง
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แนวคิดการทางานของกองบรรณาธิ การนิ ตยสาร Creative Thailand จึงสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งนิ ตยสาร คือ การผลิตสื่ อที่ทาหน้าที่ในการให้ความรู ้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Economy) และผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ให้เป็ น
กลไกสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้แนวทางการคัดเลือกประเด็นเนื้ อหาหลัก
(Theme) จากการกาหนดแนวทางในภาพรวมจากฝ่ ายนโยบาย จากนั้น กองบรรณาธิการจะทาการ
ประชุมกองร่ วมกัน เพื่อทาการคัดเลือกประเด็นที่สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ต่างๆ ที่
เกี่ ยวข้องกับองค์ความรู ้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยกองบรรณาธิ การของนิ ตยสารจะเป็ นผูท้ ี่มี
บทบาทหลักในการกาหนดประเด็นหลัก (Theme) ของนิ ตยสารในแต่ละฉบับ ซึ่งในกระบวนการ
ผลิ ตเนื้ อหา จาเป็ นที่ จะต้องใช้องค์ความรู ้ และการใช้ความคิดสร้ างสรรค์ของกองบรรณาธิ การ
(Sender) เป็ นสาคัญ ดังที่ คุณพัชริ นทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์ (2557) กล่าวว่า
“การทางานเป็ นทีม เราไม่ได้พยายามจะหันสปอร์ตไลท์เพื่อส่ องไปที่ใครคนใดคน
หนึ่ง แต่เราทางานร่ วมกันเป็ นทีม ผูท้ ี่อาวุโสกว่าอาจแสดงมุมมองที่จะต่อประเด็นต่างๆ ได้
ลึกซึ้งมากกว่า ขณะที่นอ้ งๆ ในกองก็เต็มไปด้วยพลังงานสร้างสรรค์ และความสนใจที่ร่วม
สมัย มากกว่า เมื่อทุกคนใส่ สิ่งดีๆ ของตัวเองเข้ามาในการทางาน จึงกลายเป็ นส่ วนผสมที่ลง
ตัวค่ะ”
4.1.2 องค์ ความรู้ของกองบรรณาธิการนิตยสาร Creative Thailand
ในขั้นตอนและกระบวนการผลิตเนื้อหาของนิตยสาร Creative Thailand ถือได้ว่าเป็ นส่ วน
สาคัญอย่างมาก ซึ่ งเปรี ยบเสมื อนรากฐานของนิ ตยสารในแต่ละฉบับก็คือ การกาหนดประเด็น
เนื้ อหาหลัก (Theme) โดยผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์คุณพัชริ นทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์
ผูช้ ่วยบรรณาธิ การนิ ตยสาร Creative Thailand มาวิเคราะห์ผา่ นแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู ้
เฉพาะด้าน (Domain Specific Knowledge) การคิดเชิงวิพากษ์ ( Critical Thinking) และความคิด
สร้างสรรค์ ( Creative Thinking) และได้นาผลวิจยั มาแสดงเป็ นแผนภาพ เพื่ออธิ บายถึงความ
เชื่อมโยงขั้นตอนการผลิตเนื้ อหาของกองบรรณาธิ การนิ ตยสาร Creative Thailand กับองค์ความรู ้
เฉพาะเจาะจง ระบบความคิดแบบสร้างสรรค์และแบบวิพากษ์ ดังนี้
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ภาพที่ 4.1 แผนผังแสดงความสัม พัน ธ์ข้ นั ตอนการผลิ ตเนื้ อหาคอลัมน์ “เรื่ อ งจากปก (Cover
Story)” ของกองบรรณาธิการนิตยสาร Creative Thailand กับ องค์ความรู ้เฉพาะเจาะจง
ระบบความคิดแบบสร้างสรรค์และวิพากษ์
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ในขั้นตอนแรก กองบรรณาธิการแต่ละคนจะทาการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู ้
“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” จากสื่ อต่างๆ ทั้งฐานข้อมูลงานวิจยั อินเทอร์ เน็ต หนังสื อพิมพ์ ฯลฯ
เพื่อที่ จะนามาเสนอในการประชุ มร่ ว มกัน ของกองบรรณาธิ ก าร เพื่อคัด เลื อกเนื้ อหาที่ สามารถ
นามาใช้เป็ นประเด็นหลัก (Theme) ของนิตยสารในแต่ละฉบับ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ถูกกาหนด
แนวทางจากฝ่ ายนโยบาย และแนวโน้ม (Trends) ของความทันสมัย ความนิยม ความน่าสนใจ ของ
เนื้อหาในขณะที่นิตยสารฉบับนั้นๆ ได้เผยแพร่ ถึงมือผูอ้ ่าน
ข้อ มู ล หรื อองค์ค วามรู ้ ที่ ท างกองบรรณาธิ ก ารท าการค้น คว้า นั้ น สอดคล้อ งกับ นิ ย าม
ความหมายของคาว่า “The System Model of Creativity” ที่ (Csikzentmihalyi, 1996) ว่า องค์ความรู ้
เครื่ องมือ คุณค่า และวิถีปฎิบตั ิ ที่เกิดจากระบบวัฒนธรรม (Domain) ที่ถูกถ่ายทอดส่ งต่อโดยกลุ่มคน
ในวงการหนึ่ งๆ (Field) ไปยังปั จเจก (Person) ในสังคมหนึ่ งๆ ซึ่ งข้อมูลที่กองบรรณาธิ การใช้เป็ น
วัตถุ ดิ บในการผลิ ตเนื้ อหาหลักได้มาจากการค้นคว้าจากสื่ อต่ างๆ ซึ่ งวัตถุ ดิ บเหล่ านั้นย่อมได้รับ
อิทธิ พลจากมุมมองทางความคิด ทัศนคติและองค์ความรู ้ของบุคคลผูผ้ ลิตสาร (วัตถุดิบ) นั้นๆ เช่ น
นักวิชาการ สื่ อมวลชน องค์กรต่างๆ ฯลฯ ดังที่ พัชริ นทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์ (2557) กล่าวว่า
“สมาชิกส่ วนใหญ่ในกองบรรณาธิ การมีความรู ้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดีอยู่
แล้ว เนื่ องจากเป็ นหนึ่ งในทีมผูผ้ ลักดันนโยบายนี้ ให้บรรจุอยูใ่ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สัง คมแห่ ง ชาติ ขณะที่ น้องๆ ที่ เ ข้า มาใหม่ ก็ไ ด้เ รี ย นรู ้ มุม มองต่ า งๆ เกี่ ย วกับ เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์จากการทางานกับพี่ๆ ในกอง และแผนกอื่นๆ รวมถึงองค์กรยังมีองค์ความรู ้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท้ งั ที่จดั ทาขึ้นเอง เช่น พ็อกเก็ตบุก๊ และหนังสื อเพื่อการค้นคว้า
และอ้างอิงในห้องสมุดให้พนักงานทุกคนได้ศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมค่ะ”
ขั้นตอนที่ สอง กองบรรณาธิ การจะทาการคัดเลื อกข้อมูลต่างๆที่ ได้จากการค้นคว้า เพื่อ
วางแผนในการกาหนดประเด็นหลัก (Theme) ในแต่ละฉบับ โดยกองบรรณาธิการจะทาการตัดสิ นใจ
ร่ วมกัน เพื่อคัดเลือกประเด็นที่เหมาะสมกับนโยบายที่ถูกกาหนดแนวทางอย่างกว้างจากฝ่ ายนโยบาย
และแผนงานและให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่นิตยสารตีพิมพ์ ซึ่ งการคัดเลือกข้อมูลต่างๆที่ได้จากการ
ค้นคว้าของกองบรรณาธิการจาเป็ นที่จะต้องใช้ทกั ษะการ “คิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)” ที่ De
Bono (1992) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การคิดแก้ไขปั ญหาของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ด้วยการวิเคราะห์จุดเด่น
จุดด้อย แล้วคัดเลือกความคิดที่ดีที่สุดมาใช้ปรับปรุ งสิ่ งนั้นให้ดียงิ่ ขึ้น” สอดคล้องกับการทางานของ
กองบรรณาธิการนิตยสาร Creative Thailand ที่ทาการคัดเลือกข้อมูลที่ดีที่สุด วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย
ของข้อมูล (วัตถุดิบ) นั้นๆ เพื่อใช้ในการผลิตประเด็นหลัก (Theme) ที่เหมาะสมที่สุดของ “เรื่ องจาก
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ปก (Cover Story)” ในนิ ตยสาร Creative Thailand ในแต่ละฉบับ ซึ่ งจากข้อมูลที่ได้จากคุณ
พัชริ นทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์ พบว่าทางทีมกองบรรณาธิ การให้ความสาคัญกับการคิดเชิ งวิพากษ์
ร่ วมกันของทีมงานแต่ละคน พัชริ นทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์ (2557) กล่าวว่า
“การคิดเชิงวิพากษ์และการใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็ นสิ่ งสาคัญมากสาหรับการทา
สื่ อ โดยเฉพาะสื่ อเพื่อการเผยแพร่ องค์ความรู ้และกระตุน้ ให้คิด ตลอดจนนาไปใช้ค่ะ ดังนั้น
ทุกๆ ข้อคิดเห็นทุกๆ แง่มุมที่ได้รับบนโต๊ะขณะที่เราประชุม Brainstrom กันจึงมีความสาคัญ
เท่าๆ กัน ในการผลิตเนื้อหาของนิตยสาร”
ขั้นตอนสุ ดท้าย หลังจากที่ได้ประเด็นหลัก (Theme) ในแต่ละฉบับของนิ ตยสาร Creative
Thailand กองบรรณาธิ ก ารแต่ ล ะคนจะแบ่ ง หน้า ที่ ใ นการเขี ย นคอลัม น์ ต่ า งๆ ให้ส อดคล้อ งกับ
ประเด็ น หลัก (Theme) เช่ น ปี ที่ 1 ฉบับ ที่ 5 มี ป ระเด็ น หลัก เกี่ ย วข้อ งกับ “อาหารไทยใน
กรุ งเทพมหานคร” กองบรรณาธิการแต่ละคนก็จะทาการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการเขียนคอลัมน์
ต่างๆให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าว ในส่ วนของคอลัมน์ “เรื่ องจากปก (Cover Story)” จะทา
หน้าที่ในการอธิบายและให้รายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นหลัก (Theme) เพื่อเป็ นองค์ความรู ้พ้ืนฐานที่
ทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจในความหมายของประเด็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งการผลิตเนื้อหาในคอลัมน์ “เรื่ องจาก
ปก (Cover Story)” จาเป็ นที่จะต้องใช้ทกั ษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ที่
ได้รับการนิยามความหมายจาก De Bono (1992) ไว้วา่ “รู ปแบบของการคิดที่ต้ งั ใจค้นหาวิธีการหรื อ
แนวความคิดใหม่มากกว่าที่จะทาซ้ าหรื อลอกเลียนแบบสิ่ งที่เคยทามาแล้วจากบุคคลอื่น” สอดคล้อง
กับการผลิตเนื้อหาในคอลัมน์ “เรื่ องจากปก (Cover Story)” ของกองบรรณาธิการที่ตอ้ งใช้ทกั ษะ
ความคิดสร้างสรรค์ ในการค้นหาวิธีการการเล่าเรื่ องและร้อยเรี ยงข้อมูลต่างๆ ของบทความใน
คอลัมน์
นอกจากนั้น กองบรรณาธิการยังต้องใช้ความรู ้เฉพาะด้าน (Domain Specific Knowledge)
ที่ Kilgour (2006) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ ขอบเขตขององค์ความรู ้เฉพาะด้านที่ติดตัวบุคคลมา
ตั้งแต่กาเนิดจนถึงปั จจุบนั ผ่านการเพาะบ่มทางวัฒนธรรม สังคม การศึกษา ฯลฯ ที่มีส่วนในการ
หลอมรวมเป็ นองค์ความรู ้เฉพาะของแต่ละปั จเจกบุคคล” สอดคล้องกับข้อมูลแนวคิดการทางาน
ของนิตยสาร Creative Thailand ที่ได้จากการสัมภาษณ์คุณพัชริ นทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์ (สัมภาษณ์
21 พฤษภาคม 2557) ที่กล่าวถึง การแบ่งหน้าที่ของกองบรรณาธิ การในการผลิตเนื้ อหาคอลัมน์
“เรื่ องจากปก (Cover Story)” ไว้วา่
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“ ทุ ก คนในกองบรรณาธิ ก ารมี ค วามสนใจที่ ไ ม่ เ หมื อ นกัน บางคนถนัด เรื่ อ ง
เศรษฐกิจ บางคนถนัดเรื่ องสังคม บางคนอาจจะถนัดเรื่ อง Trends (แนวโน้มสถานการณ์ใน
ปัจจุบนั ) ส่ วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาและมนุษยศาสตร์ รวมถึงการวิเคราะห์
ด้านสังคม เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ ฯลฯ เนื่ องจากหลายคนในกองมีประสบการณ์
การทางานเป็ นนักข่าวและนักเขียนอาชี พมาก่อน และเนื่ องมาจากที่เราทางานด้วยกันมา
นาน (กองบรรณาธิการ) เพราะฉะนั้นเวลาเรามอบหมายงาน (คอลัมน์ “เรื่ องจากปก Cover
Story” ) หรื อคุยกันในที่ประชุม เราจะดูจากสไตล์การเขียนและความสนใจของแต่ละคน”
(พัชริ นทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์, 2557)
การแบ่งหน้าที่การผลิตเนื้ อหาในคอลัมน์ “เรื่ องจากปก (Cover Story)” จึงแบ่งหน้าที่ตาม
ความถนัดและสนใจของแต่ละคน ซึ่ งกองบรรณาธิ การจาเป็ นที่จะต้องใช้ความรู ้เฉพาะด้าน (Domain
Specific Knowledge) ของตนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลัก (Theme) ผสมผสานกับการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ (Creative Thinking) ในการผลิตเนื้อหา สอดคล้องกับแนวคิดของ Mark Kilgour (2006) ที่
ให้ความหมายเกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ว่า “กระบวนการผสมผสานและ
จัดระเบียบความคิด ซึ่ งเป็ นการคิดที่เกิ ดจากการผสมผสานความรู ้เฉพาะด้าน (Domain Specific
Knowledge) เพื่อที่จะทาสิ่ งที่ไม่เคยมีการทามาก่อน” ยกตัวอย่างเช่น กองบรรณาธิการที่ผลิตเนื้อหาใน
ประเด็นหลัก (Theme) ที่เกี่ยวข้องกับ “อาหารไทยในกรุ งเทพมหานคร” จาเป็ นที่จะต้องใช้ความรู ้
เฉพาะด้าน (Domain Specific Knowledge) ในเรื่ อง “อาหารไทย” ผสมผสานกับการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ (Creative Thinking) เพื่อที่จะผลิตเนื้ อหาในคอลัมน์ “เรื่ องจากปก (Cover Story)” ที่ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับ “อาหารไทยในกรุ งเทพมหานคร” ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พบว่า กองบรรณาธิการของนิตยสาร Creative Thailand
ส่ วนใหญ่มีองค์ความรู ้เฉพาะด้าน (Domain Specific Knowledge) ทางด้านภาษาและมนุษย์ศาสตร์
และมีความสนใจทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปะ
“ในส่ วนประสบการณ์ของกองบรรณาธิ การโดยส่ วนใหญ่มีความเชี่ ยวชาญด้าน
การใช้ภาษาและมนุ ษยศาสตร์ รวมถึงการวิเคราะห์ดา้ นสังคม เศรษฐกิ จ ประวัติศาสตร์
ศิลปะ ฯลฯ เนื่ องจากหลายคนในกองมีประสบการณ์การทางานเป็ นนักข่าวและนักเขียน
อาชีพมาก่อนค่ะ ความสนใจพิเศษของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่ก็คือสิ่ งที่เรา
ได้ถ่ายทอดลงไปในนิตยสาร Creative Thailand แต่ละเล่มที่ได้เห็นค่ะ” (พัชริ นทร์ พัฒนา
บุญไพบูลย์, 2557)
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แนวคิดและองค์ความรู ้ของกองบรรณาธิการนิตยสาร Creative Thailand (ผูส้ ่ งสาร) มีส่วน
สาคัญในการถ่ายทอดเนื้ อหาสารที่เป็ นองค์ความรู ้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries)
ไปสู่ ผอู ้ ่าน จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) คุณพัชริ นทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์ ผูช้ ่วย
บรรณาธิ การ แสดงให้เห็ นถึงวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งนิ ตยสาร รวมถึงกระบวนการขั้นตอนที่
แสดงถึงการใช้องค์ความรู ้และความคิดสร้างสรรค์ของกองบรรณาธิ การ ในการคัดเลือกประเด็น
หลัก (Theme) และการผลิ ต เนื้ อ หา พร้ อมทั้งมุ ม มองที่ เ กี่ ย วข้อ งกับองค์ความรู ้ “อุ ต สาหกรรม
สร้างสรรค์” ของกองบรรณาธิการ

4.2 การถ่ ายทอดองค์ ความรู้ ของ “อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ ” ผ่ านเนือ้ หาสารในคอลัมน์
“เรื่องจากปก (Cover Story)” ของนิตยสาร Creative Thailand
ในการศึกษาแนวคิดและประเด็นของเนื้ อหาสารที่ถูกถ่ายทอดใน คอลัมน์ “เรื่ องจากปก
(Cover Story)” ของนิตยสาร Creative Thailand ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 (เดือนตุลาคม 2552) ถึง ปี ที่ 4 ฉบับ
ที่ 12 (เดือนกันยายน 2556) จานวนทั้งหมด 48 ฉบับ ผ่านวิธีการวิจยั 2 วิธี ได้แก่ วิธีการวิเคราะห์ตวั
บทเชิงคุณภาพ (Textual Analysis) และวิธีการวิเคราะห์เนื้ อหาเชิงปริ มาณ (Content Analysis)
พร้อมทั้งวิเคราะห์ขอ้ มูลผ่านแนวคิด ทฤษฎี ของนิ ตยสารและนิ ตยสารแจกฟรี (Magazine And
Free Magazine) อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ( Creative Industries) ซึ่งมีผลการวิจยั ดังนี้
4.2.1 ผลการวิจัย วิธีการวิเคราะห์ เนือ้ หาเชิงปริมาณ (Content Analysis)
จากวิธีการวิเคราะห์เนื้ อหาเชิงปริ มาณ (Content Analysis) ในคอลัมน์ “เรื่ องจากปก
(Cover Story)” จานวน 48 ฉบับ ผูว้ ิจยั บันทึกข้อมูลตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปี ที่ 4 ของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ที่ สศช. ได้จดั แบ่งประเภทไว้ โดยสามารถสรุ ปผลความถี่ของการ
นาเสนอเนื้อหาต่างๆ ในรู ปแบบตารางดังนี้
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ตารางที่ 4.1 ตารางสรุ ปบันทึกข้อมูลคอลัมน์ Cover Story ของนิตยสาร Creative Thailand
ปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 4

ปี ที่

นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 1- ปี ที่ 4
1
2
3

มรดกทางวัฒนธรรม (Heritage or Cultural Heritage)
งานฝี มอื และหัตถกรรม (Crafts)
การท่องเทีย่ วเชิ งวัฒนธรรม (Cultural & Heritage Tourism)
การแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine)
อาหารไทย (Thai Food)
ศิล ปะ (Arts)
ศิลปะการแสดง (Performing Arts)
ทัศนศิลป์ (Visual Arts)
สื่อ (Media)
การพิมพ์และสื่อการพิมพ์ (Publishing)
การกระจายเสียง (Broadcasting)
ภาพยนตร์และวีดิทศั น์ (Film & Video)
ดนตรี (Music)
งานสร้ างสรรรค์ ตามลั กษณะงาน (Functional Creation)
งานออกแบบ (Design)
แฟชัน่ (Fashion)
งานโฆษณา (Advertising)
สถาปัตยกรรม (Architecture)
ซอฟท์แวร์ (Software)
เนือ้ หาประเภทอืน่ (Others)
กล่าวโดยรวม ให้ขอ้ มูลและแนะนาประเด็นต่างๆ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์แผนปัจจุบนั
เกษตรกรรม
กีฬา
อุตสาหกรรมอาหาร
จานวนกลุ่ มอาชีพในแต่ ล ะปี

1

1
2

2
2

4 รวมทั้งหมด "ความถี่"

1

2
3
2
3

1

1
2

1

1

2
2
1
2
2
1
2
4
1
1

14

1

1

3
2
2

1
5
2
1
1
1

2
3

5

5

5

1

1
1
1
10

1

10

5
1
1

1

1
8

14
8
1
3
4
19
1
1
3
1
2
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ในขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ผูว้ ิจยั พบว่าในคอลัมน์ “เรื่ องจากปก (Cover Story)” ใน 1 ฉบับ
มีการนาเสนอเนื้อหาของกลุ่มอาชีพที่มากกว่า 1 ประเภท เช่น ใน ปี ที่ 1 ฉบับที่ 3 มีการนาเสนอเนื้อหา
ถึง 3 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ งานออกแบบ (Design) แฟชัน่ (Fashion) การแพทย์แผนไทย (Thai Traditional
Medicine) ทาให้ขอ้ มูลของจานวนกลุ่มอาชีพในแต่ละปี มีมากกว่าจานวนนิตยสารที่เผยแพร่ เช่น ปี ที่
1 มีนิตยสารจานวนทั้งหมด 12 ฉบับ แต่มีการนาเสนอเนื้อหากลุ่มอาชีพรวมทั้งหมด 14 ประเภท
จากตารางข้างต้นพบว่า ในคอลัมน์ “เรื่ องจากปก (Cover Story)” ของนิ ตยสาร Creative
Thailand ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปี ที่ 4 มีการนาเสนอเนื้อหาในรู ปแบบ “นาเสนอความรู ้พ้ืนฐาน กล่าวโดยรวม
และให้ขอ้ มูลแนะนาประเด็นต่างๆ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์” เช่น นาเสนอเรื่ องการเพิ่มมูลค่าให้กบั
สิ นค้าและบริ การ การนาวัฒนธรรมมาใช้เป็ นต้นทุนในการผลิตสิ นค้า นาเสนอแผนนโยบาย
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ฯลฯ มากที่สุดจานวน 19 ครั้ง อันดับถัดมาคือ
เนื้อหาประเภท “งานออกแบบ (Design)” เช่น วิธีการออกแบบสิ นค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
การออกแบบบริ การ วิธีการคิดเชิ งออกแบบ ฯลฯ จานวน 14 ครั้ง และเนื้ อหาประเภท “แฟชัน่
(Fashion)” จานวน 8 ครั้ง นอกจากนั้นเนื้ อหาประเภทอื่นจะมีความถี่ที่ใกล้เคียงกัน คือตั้งแต่ 1-4 ครั้ง
โดยเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพทางวัฒนธรรมไทย เช่น อาหารไทย การแพทย์แผนไทย มีการ
นาเสนอเนื้ อหาเพียง 3 ครั้ง และ 2 ครั้ง เท่านั้นตามลาดับ ส่ วนเนื้ อหาในกลุ่มอาชีพ “การกระจายเสี ยง
(Broadcasting)” ไม่เคยถูกนาเสนอเลย นอกจากนั้นปรากฏเนื้ อหานอกกลุ่มอาชี พอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ การแพทย์แผนปัจจุบนั เกษตรกรรม กีฬา อุตสาหกรรมอาหาร
จากข้อมูลความถี่แสดงให้เห็นว่าเนื้อหาในคอลัมน์ “เรื่ องจากปก (Cover Story)” ของนิตยสาร
Creative Thailand ในช่วงปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 2 จะมีความพยายามในการนาเสนอเนื้ อหาที่เฉพาะเจาะจงใน
กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ทาง สศช. จัดกลุ่มไว้ ไม่วา่ จะเป็ น อาหารไทย การแพทย์แผนไทย
งานฝี มือหัตถกรรม ดนตรี แต่ต่อมาในช่วงปี ที่ 3 ถึง ปี ที่ 4 เริ่ มมีการนาเสนอเนื้ อหาในกลุ่มอาชี พ
น้อยลง และมีการมุ่งเน้นไปที่การนาประเด็นหรื อเรื่ องราวต่างๆ มาอธิ บายและกล่าวโดยรวม เพื่อให้
ข้อมูลที่พฒั นาความคิดความสร้างสรรค์ต่างๆ ในภาพรวม เช่น การอธิ บายนิ ยามของความกลัว และ
นามาเชื่อมโยงกับแรงผลักดันในการผลิตสิ นค้าของมนุษย์จากความกลัวโดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่
กลุ่มอาชีพใดๆ ที่ทาง สศช. ได้จดั แบ่งประเภทเอาไว้ รวมถึงมีการนาเสนอเนื้อหาที่อยูน่ อกกลุ่มอาชีพ
เพิม่ ขึ้น เช่น เกษตรกรรม กีฬา อุตสาหกรรมอาหาร โดยเนื้อหาในกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่
ถูกนาเสนอมากที่สุด คือ กลุ่มอาชีพ “การออกแบบ (Design)” และกลุ่มอาชีพ “แฟชัน่ (Fashion)” ส่ วน
กลุ่มอาชี พอื่นๆ มีการนาเสนอข้อมูลเฉลี่ยเท่าๆ กัน คือ ประมาณ 2 -3 ครั้งเท่านั้น ซึ่ งถือว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับจานวนความถี่ของ 3 อันดับแรกที่มีความถี่ 19 ครั้ง 14 ครั้ง 8
ครั้ง ตามลาดับ
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ความถี่ของจานวนกลุ่มอาชี พที่ถูกนาเสนอในแต่ละปี พบว่า ในช่วงปี ที่ 1 มีการนาเสนอ
ประเภทกลุ่มอาชี พที่หลากหลายมากที่สุด คือ 14 กลุ่มอาชี พ โดยในปี ที่ 2 และ 3 มีการนาเสนอ
เท่ากันคือ 10 กลุ่มอาชีพ และปี ที่ 4 มีการนาเสนอน้อยลงคือจานวน 8 กลุ่มอาชีพ
ในส่ วนของเนื้ อหา “กล่าวโดยรวมให้ขอ้ มูลและแนะนาประเด็นต่างๆ” ที่มีความถี่จานวน
19 ครั้งนั้น สามารถจาแนกประเภทด้วยวิธีการวิเคราะห์ตวั บทเชิงคุณภาพในขั้นตอนต่อไป
4.2.2 ผลการวิจัยผ่ านวิธีการวิเคราะห์ ตัวบทเชิงคุณภาพ (Textual Analysis)
ในส่ วนของวิธีการวิเคราะห์ตวั บทเชิงคุณภาพ (Textual Analysis) เนื้อหาในคอลัมน์ “เรื่ อง
จากปก (Cover Story)” ของนิตยสาร Creative Thailand จานวน 48 ฉบับ โดยใช้หลักการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) และความหมายโดยนัย (Connotative
Meaning) พบว่า โครงสร้างหลักของคอลัมน์จะมีการนาเสนอด้วยการนาประเด็นหลัก (Theme) มา
อธิ บายและเชื่อมโยงกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุ ษย์ในการผลิตสิ นค้าและบริ การ เพื่อให้
ความรู ้แก่ผอู ้ ่านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยสามารถสรุ ปการแบ่งประเด็นของการนาเสนอ
เนื้อหาหลัก (Theme) ออกเป็ น 5 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1: ประเด็นความรู ้ พ้ืนฐานที่เกี่ ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ที่เห็ นได้
ชัดเจนใน ปี ที่ 1 ฉบับที่ 3 เรื่ อง “การสร้างความมัง่ คัง่ จากวัฒนธรรม” ปี ที่ 1 ฉบับที่ 6 เรื่ อง
“เครื่ องมือในการผลิตสิ นค้าและบริ การต่างๆ” และปี ที่ 2 ฉบับที่ 2 เรื่ อง “การเพิ่มมูลค่าให้กบั สิ นค้า
และบริ การ หรื อ Value Creation” ซึ่งเกิดขึ้นจากจุดประสงค์ (Purpose) ของนิตยสารที่ตอ้ งการสร้าง
ความตระหนักรู ้ในเรื่ องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้กบั คนอ่าน
ด้านที่ 2: ประเด็นทางสังคมในช่วงเวลานั้น เช่น ปี ที่ 2 ฉบับที่ 11 นาเสนอเรื่ อง “การจัดการ
น้ า ในช่วงน้ าท่วมของประเทศไทยในช่วงปี 2554” ปี ที่ 3 ฉบับที่ 9 นาเสนอ “เรื่ องราวกีฬาฟุตบอล”
ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลชิ งแชมป์ แห่ งชาติยุโรปในปี 2555 และ ปี ที่ 3 ฉบับที่ 4 เดือนมกราคม
2553 นาเสนอนัยยะของหมายเลข 1 ในช่ วงเดิ อนแรกของปี ซึ่ งการนาเสนอประเด็นในด้านที่ 2
เกิดขึ้นจากลักษณะสื่ อนิตยสารรายเดือน ที่จาเป็ นจะต้องมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่นิตยสาร
ได้รับการตี พิมพ์ นอกจากนั้น การน าเสนอในประเด็น ที่ สอดคล้องกับบริ บททางสังคม ทาให้
นิตยสารมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพที่ไม่ได้ถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น
เกษตรกรรม กีฬา อุตสาหกรรมอาหาร เป็ นต้น
ด้านที่ 3: ประเด็นที่เกี่ยวกับความคิดความรู ้สึกของมนุษย์ ในลักษณะที่เป็ นนามธรรม เช่น
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 8 “ความหวังและความกลัว” ปี ที่ 4 ฉบับที่ 12 “ความต้องการ” ปี ที่ 3 ฉบับที่ 3 “การ
มองโลกในแง่ดี” ปี ที่ 2 ฉบับที่ 4 “ความรวย” โดยประเด็นด้านที่ 3 มุ่งเน้นไปที่วิธีการคิดของ
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มนุ ษ ย์ใ นการผลิ ต สิ น ค้า และบริ ก ารต่ า งๆให้ต รงกับความต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภคสอดคล้อ งกับ
จุดประสงค์ (Purpose) ของนิตยสารที่ตอ้ งการผลิตเนื้อหาที่ส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ให้กบั ผูอ้ ่าน
ด้านที่ 4: ประเด็นการนาเสนอนโยบายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศต่างๆ นาเสนอ
เรื่ องราวและความสาเร็ จของประเทศต่างๆ ในการส่ งเสริ มและพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ
เช่น ปี ที่ 3 ฉบับที่ 6 “การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศญี่ปุ่น” ปี ที่ 2 ฉบับที่ 5 “การ
พัฒ นาอุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ข องประเทศจี น ” ซึ่ ง มี จุ ด ประสงค์ (Purpose) เพื่ อ สร้ า งความ
ตระหนักรู ้ให้กบั ผูอ้ ่าน เห็นถึงความสาคัญของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ด้า นที่ 5: ประเด็ น ความรู ้ เ ฉพาะทางที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การออกแบบ เช่ น ปี ที่ 3 ฉบับ ที่ 2
“กระบวนการคิดเชิงออกแบบ หรื อ Design Thinking” ปี ที่ 4 ฉบับที่ 5 “การออกแบบบริ การ หรื อ
Service Design” ปี ที่ 4 ฉบับที่ 10 “กระบวนการคิดของกราฟิ กดี ไซน์เนอร์ ” สอดคล้องกับ
หน่วยงาน หรื อ ช่องทางการสื่ อสาร (Agency) ของนิตยสารที่เป็ นศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ
ในการวิเคราะห์ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) และความหมายโดยนัย
(Connotative Meaning) พบว่า เนื้อหาในคอลัมน์“เรื่ องจากปก (Cover Story)” ของนิตยสาร Creative
Thailand ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปี ที่ 4 มีการให้ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) หรื อความหมายที่
เข้าใจตรงกันโดยทัว่ ไป ด้วยการใช้คาว่า “ใหม่” “อนาคต” เช่น กระบวนการคิดแห่ งอนาคต (ปี ที่3
ฉบับที่ 2) นักขุดทองแห่งอนาคต (ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1) New Normal ค่านิยมใหม่ใจกลางความโกลาหล (ปี
ที่ 2 ฉบับที่ 10) Next Destination ประสบการณ์ใหม่ของการเดินทาง (ปี ที่ 2 ฉบับที่ 12) และคาว่า
“พลัง” เช่น พลังของการ์ ตูนในโลกร่ วมสมัย (ปี ที่ 3 ฉบับที่ 6) พลังแห่ งสังคมภาพ (ปี ที่ 3 ฉบับที่ 12)
เพื่อสื่ อถึงความสาคัญ ความทันสมัยของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสิ นค้าและบริ การต่างๆ
ในบริ บทสังคมปั จจุบนั รวมถึงการสร้างความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) หรื อความหมาย
ทางอ้อมที่ เกิ ดจากข้อตกลงของกลุ่ ม ด้วยวิธีการยกตัวอย่างกรณี ศึกษาที่ ประสบความสาเร็ จของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในรู ปแบบต่างๆ จากทัว่ โลก เช่น การใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบมาใช้
พัฒนาการขนส่ งสิ นค้าของบริ ษทั FedEx (ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2) การใช้ทกั ษะการออกแบบบริ การของ
เว็บไซต์ Airbnb (ปี ที่ 4 ฉบับที่ 12 ) รวมถึ งตัวอย่างของอาชี พอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ที่ประสบ
ความสาเร็ จจากทัว่ โลก เพื่อสร้างการรับรู ้ให้คนอ่านมีมุมมองในแง่บวกเกี่ยวกับแนวคิดอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้กบั คนอ่าน
ในช่ ว งปี ที่ 1 ถึ ง ปี ที่ 2 กองบรรณาธิ ก ารได้น าประเด็ น ความรู ้ พ้ื น ฐานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ มาให้ขอ้ มูลและอธิ บายความหมายให้ผอู ้ ่านให้ได้ทาความรู ้จกั และ
เข้าใจกับแนวคิดดังกล่าว เช่น การนาเรื่ องการสร้างความมัง่ คัง่ จากวัฒนธรรม (ปี ที่ 1 ฉบับที่ 3) หรื อ
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เรื่ องราวการเพิ่มมูลค่าให้กบั สิ นค้าและบริ การ หรื อ Value Creation (ปี ที่ 2 ฉบับที่ 2) ซึ่ งถือเป็ น
องค์ประกอบหลักของแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ส่ วนในช่วงปี ที่ 3 ถึง ปี ที่ 4 กองบรรณาธิการนาเสนอประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความคิด
มนุษย์ และประเด็นทางสังคมที่เป็ นนามธรรมในรู ปแบบรู ปธรรมที่จบั ต้องได้ ผ่านการยกตัวอย่างที่
เกิ ดขึ้นจริ งในสังคม เช่น เรื่ องราวของสิ นค้าและบริ การที่เกิ ดจากการมองโลกในแง่ดีของมนุ ษย์
สิ นค้าและบริ การที่เกิดขึ้นจากความกลัวในสังคม ฯลฯ พร้อมทั้งให้ความรู ้และสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสิ นค้าและบริ การต่างๆ ผ่านการนาเสนอมุมมองในแง่
บวก ด้วยวิธีการยกตัวอย่างกรณี ศีกษาที่ประสบความสาเร็ จจากทั้งในและต่างประเทศ และการ
นาเสนอนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศต่างๆ ทัว่ โลก เพื่อให้ผอู ้ ่านได้
ตระหนักถึงความสาคัญ และเห็ นคุณค่าของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างคุณค่าทาง
เศรษฐกิจให้กบั ประเทศ และเริ่ มมีการนาประเด็นความรู ้เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบมา
นาเสนอมากขึ้น

4.3 การเผยแพร่ องค์ ค วามรู้ "อุ ต สาหกรรมสร้ างสรรค์ " ของนิ ต ยสาร Creative
Thailand
จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) คุณพัชริ นทร์ พัฒนาบุญ
ไพบูลย์ ผูช้ ่วยบรรณาธิการนิ ตยสาร Creative Thailand ถึงแนวคิด วิธีการและปั จจัยที่เกี่ยวข้องใน
การเผยแพร่ อ งค์ค วามรู ้ “อุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์” ผ่า นสื่ อ นิ ต ยสารแจกฟรี ร ายเดื อ น โดยมี
ผลการวิจยั ดังนี้
4.3.1 แนวคิดการเผยแพร่ นิตยสาร Creative Thailand
นิตยสาร Creative Thailand เริ่ มต้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการเผยแพร่ องค์ความรู ้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ไปสู่
สัง คมไทยด้ว ยการใช้สื่ อ นิ ต ยสารแจกฟรี จากการสั ม ภาษณ์ คุ ณ พัช ริ น ทร์ พัฒ นาบุ ญ ไพบู ล ย์
(สัมภาษณ์21 พฤษภาคม 2557) ทาให้ได้ขอ้ มูลที่สามารถสรุ ปได้ว่า นิ ตยสาร Creative Thailand
ได้รับเงินทุนในการผลิตนิ ตยสารจานวน 50,000 เล่มต่อฉบับ มาจาก 2 แหล่ง แหล่งแรกมาจาก
งบประมาณแผ่น ดิ น ของส านัก งานบริ ห ารและพัฒ นาองค์ค วามรู ้ (องค์ก ารมหาชน) โดยศู น ย์
สร้างสรรค์การออกแบบ (หน่ วยงานที่ผลิตสื่ อนิ ตยสาร Creative Thailand) จะทาการเสนอร่ าง
ขอบเขตงาน (Term Of Reference) เพื่อของบประมาณในการจัดทาสื่ อสิ่ งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ ความรู ้
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แหล่งที่สอง มาจากการขายโฆษณาในหน้านิ ตยสาร โดยจะแบ่งสัดส่ วนหน้าโฆษณาอยู่ที่ 4 หน้า
จากจานวนหน้าของนิตยสารทั้งหมด 36 หน้า ซึ่ งถ้าหากนิตยสารไม่สามารถขายโฆษณาได้ท้ งั หมด
ทางนิตยสารจะลงโฆษณาของหน่วยงานภายในของศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ
การคัดเลือกสถานที่การวางนิ ตยสาร Creative Thailand ในเบื้องต้นทางกองบรรณาธิ การจะ
คัดเลือกสถานที่ที่เป็ นแหล่งรวมคนจานวนมาก อาทิเช่น ร้านกาแฟในย่านธุ รกิจต่างๆ ร้านหนังสื อ
ห้องสมุด อาคารสานักงาน ฯลฯ โดยในเบื้องต้นทางกองบรรณาธิ การมีเป้ าหมายหลักในการแจกคือ
ผูป้ ระกอบการที่ทาธุรกิจของตนเอง นักออกแบบ หรื อผูท้ ี่สนใจการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต
สิ นค้าและบริ การต่างๆ แต่การเกิดขึ้นของ Mini TCDC ที่จดั ขึ้นโดยศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ ซึ่ ง
เป็ นเครื อข่ายเพื่อเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นการออกแบบ ในรู ปแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์ ฐานข้อมูล สื่ อมัลติมีเดีย ที่
ร่ วมมือกับห้องสมุดของสถาบันการศึกษาทัว่ ประเทศ ทาให้นิตยสาร Creative Thailand มีสถานที่การ
แจกส่ วนใหญ่อยูท่ ี่หอ้ งสมุดของสถาบันการศึกษาต่างๆ และได้กลุ่มเป้ าหมายเป็ นนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
โดยจะทาการแจกนิตยสาร 50,000 ฉบับในแต่ละเดือน และไม่มีการเรี ยกเก็บคืนจากสถานที่ต่างๆ และ
นอกจากจะแจกตามสถานที่ต่างๆ แล้ว ทางทีมงานผูผ้ ลิตยังนานิตยสาร Creative Thailand ไปวางแจก
ฟรี ในสื่ อหรื อกิจกรรมต่างๆ ที่ทางศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเป็ นผูจ้ ดั อาทิเช่น งานนิทรรศการที่ให้
ความรู ้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ งานประชุมวิชาการ ฯลฯ
ในส่ วนของการสมัครสมาชิ กนิ ตยสาร ทางกองบรรณาธิ การจัดทาขึ้นสาหรับผูอ้ ่านที่ไม่
สะดวกในการหยิบนิ ตยสารแจกฟรี ตามสถานที่ต่างๆ โดยจัดเก็บค่าสมัครสมาชิ กแบบรายปี เสี ย
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ ง 180 บาท และผูส้ มัครต้องกรอกรายละเอียดในการเป็ นสมาชิกไม่ว่าจะเป็ น
อายุ อาชีพ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ สถานที่อาศัย ฯลฯ ซึ่งทางกองบรรณาธิการสามารถนา
ฐานข้อมูลของสมาชิกที่ได้ มาใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาเนื้ อหาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผูอ้ ่าน นอกจากนั้น ทางกองบรรณาธิ การยังรับฟั งความคิดเห็นของสมาชิ ก ด้วยการขอความ
ร่ วมมือสมาชิ กบางส่ วนมาทาการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อรับฟั งความคิดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะจากผูอ้ ่านประมาณปี ละ 1 ครั้ง ซึ่ งเป็ นวิธีการหลักในการรับฟั งความคิดเห็นเกี่ยวกับ
นิ ตยสาร เนื่ องมาจากทางกองบรรณาธิ การไม่สามารถรับข้อมูลหรื อความคิดเห็นจากผูอ้ ่านที่หยิบ
อ่านตามสถานที่ต่างๆ และไม่ได้เป็ นสมาชิกของนิตยสาร
แนวคิดการเผยแพร่ องค์ความรู ้ "อุตสาหกรรมสร้างสรรค์" ของนิตยสาร Creative Thailand
ได้ใช้รูปแบบของการเป็ นสื่ อนิตยสารแจกฟรี ซึ่งจัดทาโดยหน่วยงานรัฐบาล ทาให้นิตยสารมีแหล่ง
เงินทุนที่เพียงพอในการผลิตและไม่จาเป็ นต้องพึ่งพิงเงินรายได้จากการโฆษณามากเท่ากับนิตยสาร
ที่ผลิตโดยเอกชน กองบรรณาธิ การจึงมีอิสระในการผลิตเนื้ อหาที่สามารถเผยแพร่ ความรู ้ให้กบั
ผูอ้ ่านตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ คุณพัชริ นทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์ (2557) กล่าวว่า
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“หากมองในแง่นิตยสารเป็ นเครื่ องมือเพื่อการสื่ อสารองค์ความรู ้ที่สอดคล้องกับสิ่ ง
ที่รัฐบาลต้องการสื่ อสารไปยังประชาชน และเป็ นความรู ้ ที่เกิ ดประโยชน์กบั สังคมอย่าง
แท้จ ริ ง ส่ ว นตัว ยัง คิ ด ว่ า งบด าเนิ น หลัก ควรมาจากภาครั ฐ ทั้ง นี้ เราก็ ไ ม่ ไ ด้ปิ ดกั้น การ
สนับสนุนจากภาคเอกชนที่มีความคิดเห็นตรงกันกับเรา คือมุ่งนาเสนอประโยชน์แก่ผอู ้ ่าน
เป็ นสาคัญ”
ในส่ วนของแนวคิดการคัดเลือกสถานที่การแจกนั้น นอกจากจะแจกตามงานนิ ทรรศการ
หรื องานประชุมวิชาการที่ทางศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบจัดแล้ว ทางกองบรรณาธิ การยังมุ่งเน้น
ในการแจกตามสถานที่ที่เป็ นแหล่งรวมคนจานวนมาก เหมือนกับนิตยสารแจกฟรี ทวั่ ไป แต่ดว้ ยการ
เกิดขึ้นของ Mini TCDC ทาให้สถานที่การแจกจะเป็ นห้องสมุดของสถาบันการศึกษาเป็ นส่ วนใหญ่
และระบบการสมัครสมาชิกทาให้กองบรรณาธิ การสามารถที่จะเก็บฐานข้อมูลของผูอ้ ่าน พร้อมทั้ง
รั บฟั งความคิดเห็ นจากสมาชิ ก เพื่อใช้ในการปรั บปรุ งและพัฒนาเนื้ อหาของนิ ตยสารต่อไปใน
อนาคต

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
จากการศึกษาเรื่ อง อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในบริ บทของนิตยสาร Creative Thailand ผูว้ ิจยั
ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) คุณพัชริ นทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์ ผูช้ ่วยบรรณาธิการ
นิ ตยสาร Creative Thailand และใช้วิธีการวิเคราะห์ตวั บทเชิงคุณภาพ (Textual Analysis) และ
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงปริ มาณ (Content Analysis) คอลัมน์ “เรื่ องจากปก (Cover Story)” ของ
นิตยสาร Creative Thailand ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 (เดือนตุลาคม 2552) ถึง ปี ที่ 4 ฉบับที่ 12 (เดือนกันยายน
2556) จานวนทั้งหมด 48 ฉบับ ซึ่งผลวิจยั สามารถสรุ ปผลออกมาได้ 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 การเสาะหาวัตถุดิบเพื่อการผลิตเนื้ อหา “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์”: แนวคิดและ
องค์ความรู ้ของกองบรรณาธิการนิตยสาร Creative Thailand
ส่ วนที่ 2 การถ่ายทอดองค์ความรู ้ของแนวคิดและประเด็น “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ผ่าน
เนื้อหาสารในคอลัมน์ “เรื่ องจากปก (Cover Story)” ของนิตยสาร Creative Thailand
ส่ วนที่ 3 การเผยแพร่ องค์ความรู ้ ของ "อุตสาหกรรมสร้างสรรค์" ของนิ ตยสาร Creative
Thailand
5.1.1 การเสาะหาวัตถุดิบเพือ่ การผลิตเนือ้ หา “อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ ”: แนวคิดและองค์
ความรู้ของกองบรรณาธิการนิตยสาร Creative Thailand
ผลการวิจยั พบว่า ขั้นตอนในการถ่ายทอดเนื้ อหาของกองบรรณาธิ การนิ ตยสาร Creative
Thailand จะเริ่ มต้นจากการวางนโยบายของเนื้ อหาแบบภาพรวมโดย ฝ่ ายนโยบายและแผนงาน
ของศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ ว่าในแต่ละปี องค์กรจะมุ่งเน้นในการนาเสนอเนื้อหาเพื่อเผยแพร่
ความรู ้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative
Industries) ไปในทิศทางใด จากนั้นกองบรรณาธิการนิตยสารจะทาการประชุมร่ วมกัน เพื่อวางแผน
และคัด เลื อ กประเด็ น หลัก (Theme) ซึ่ ง กองบรรณาธิ ก ารจะมี บ ทบาทหลัก และอ านาจในการ
ตัดสิ นใจร่ วมกันในการกาหนดเนื้ อหาของนิ ตยสารในแต่ละฉบับ โดยกองบรรณาธิการจะวางแผน
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ผลิตเนื้ อหาเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนิ ตยสารที่มีเป้ าหมายในการเผยแพร่ องค์ความรู ้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ให้เป็ น
กลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
แนวคิด “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ของกองบรรณาธิ การนิ ตยสาร Creative Thailand จะ
มุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับประเด็น “ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ” ที่เป็ นหัวใจหลัก
สาคัญในการผลิตสิ นค้าและบริ การของกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แทบทุกอาชีพ และไม่ได้
ยึดติดกับกลุ่มอาชี พที่ถูกจัดประเภทไว้ขององค์กรต่างๆ (UNCTAD สศช. ฯลฯ) โดยทางกอง
บรรณาธิ การมีแนวคิดที่ว่า กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในอนาคต สามารถที่จะปรับเปลี่ยน
ไปจากกลุ่มอาชีพที่ทางองค์กรต่างๆ ได้จดั ประเภทไว้ อาจจะมีกลุ่มอาชีพใหม่ที่ถูกเพิ่มเติมหรื อถูก
ตัดออกจากการจัดแบ่งประเภทดังกล่าว
ในส่ วนขององค์ความรู ้ของกองบรรณาธิ การในการผลิตเนื้อหาคอลัมน์ “เรื่ องจากปก (Cover
Story)” ผลการวิจยั พบว่า กองบรรณาธิการจะต้องใช้ทกั ษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ใน
การคัดเลือกข้อมูลจากองค์ความรู ้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ วิเคราะห์จุดเด่น จุด
ด้อยของข้อมูลนั้นๆ เพื่อคัดเลือกประเด็น (Theme) ที่เหมาะสมที่สุดของนิ ตยสาร Creative Thailand
ในแต่ละฉบับ และใช้ทกั ษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ในการค้นหาวิธีการการเล่า
เรื่ องและร้อยเรี ยงข้อมูลต่างๆ ของบทความในคอลัมน์ผสมผสานกับองค์ความรู ้เฉพาะด้าน (Domain
Specific Knowledge) ของกองบรรณาธิ การแต่ละคน ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้
ภาษาและมนุษยศาสตร์ และมีประสบการณ์การทางานเป็ นนักข่าวและนักเขียนอาชีพมาก่อน
5.1.2 การถ่ ายทอดองค์ ความรู้ ของแนวคิดและประเด็น “อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ ” ที่ถูก
ถ่ ายทอดผ่ านเนือ้ หาสารในคอลัมน์ “เรื่องจากปก (Cover Story)” ของนิตยสาร Creative Thailand
ผลการวิจยั พบว่า ในคอลัมน์ “เรื่ องจากปก (Cover Story)” ของนิตยสาร Creative Thailand
ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เดือนตุลาคม 2552) ถึงปี ที่ 4 ฉบับที่ 12 (เดือนกันยายน 2556) มีการนาเสนอ
เนื้ อหาในรู ปแบบ “นาเสนอความรู ้พ้ืนฐาน กล่าวโดยรวมและให้ขอ้ มูลแนะนาประเด็นต่างๆใน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” มากที่สุดจานวน 19 ครั้ง อันดับถัดมาคือเนื้อหาประเภท “งานออกแบบ
(Design)” จานวน 14 ครั้ง และเนื้ อหาประเภท “แฟชัน่ (Fashion)” จานวน 8 ครั้ง นอกจากนั้น
เนื้อหาประเภทอื่นจะมีความถี่ที่ใกล้เคียงกัน คือตั้งแต่ 1-4 ครั้ง โดยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพ
ทางวัฒนธรรมไทย เช่น อาหารไทย การแพทย์แผนไทย มีการนาเสนอเนื้ อหาเพียง 3 ครั้ง และ 2
ครั้ง เท่านั้นตามลาดับ ส่ วนเนื้ อหาในกลุ่มอาชีพ “การกระจายเสี ยง (Broadcasting)” ไม่มีการให้
ข้อมูลเลยสักครั้ งเดี ยว และมีเนื้ อหานอกกลุ่มอาชี พ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ การแพทย์แผนปั จจุบนั
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เกษตรกรรม กีฬา อุตสาหกรรมอาหาร ในส่ วนความถี่ของจานวนกลุ่มอาชีพที่ถูกนาเสนอในแต่ละ
ปี พบว่า ในช่วงปี ที่ 1 มีการนาเสนอประเภทกลุ่มอาชี พที่หลากหลายมากที่สุด คือ 14 กลุ่มอาชี พ
โดยในปี ที่ 2 และ 3 มีการนาเสนอเท่ากันคือ 10 กลุ่มอาชี พ และปี ที่ 4 มีการนาเสนอน้อยลงคือ
จานวน 8 กลุ่มอาชีพ
ในส่ วนของวิธีการวิเคราะห์ตวั บทเชิงคุณภาพ (Textual Analysis) ของเนื้ อหาสาร พบว่า
โครงสร้างหลักของคอลัมน์ “เรื่ องจากปก (Cover Story)” จะมีการนาเสนอด้วยการนาประเด็นหลัก
(Theme) มาอธิ บายและเชื่ อมโยงกับการใช้ความคิดสร้ างสรรค์ของมนุ ษย์ในการผลิตสิ นค้าและ
บริ การ โดยมีรูปแบบของนาเสนอเนื้ อหาหลัก (Theme) 5 ด้าน ได้แก่ (1) ประเด็นความรู ้พ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ (2) ประเด็นทางสังคมในช่วงเวลานั้น (3) ประเด็นที่
เกี่ยวกับความคิด ความรู ้สึกของมนุษย์ (4) ประเด็นการนาเสนอนโยบายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ของประเทศต่างๆ (5) ประเด็นความรู ้เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
แนวคิดและประเด็น “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ที่ถูกถ่ายทอดผ่านเนื้ อหาสารในคอลัมน์
“เรื่ องจากปก (Cover Story)” ของนิตยสาร Creative Thailand ถือเป็ นเนื้อหาสารที่มีบทบาทสาคัญ
ในการเผยแพร่ ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ในประเทศไทย
ด้วยวิธีการนาเอาองค์ความรู ้ต่างๆในแวดวงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทวั่ โลกมานาเสนอและสร้าง
แรงบัน ดาลใจให้กับ ผูอ้ ่ า นได้ต ระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของความคิ ด สร้ า งสรรค์ใ นการพัฒ นา
เศรษฐกิจของชาติให้เจริ ญเติบโต ซึ่งส่ วนของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ใน
บริ บทของนิ ตยสาร Creative Thailand จะมีลกั ษณะมุ่งเน้นไปที่นิยามความหมายหลัก นั้นคือ
เรื่ องราวของมนุษย์ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสิ นค้าและบริ การ ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคและบริ บททางสังคมในช่ วงเวลาต่างๆ โดยมีการให้ความรู ้เฉพาะทางไปที่
กลุ่มอาชี พ “งานออกแบบ (Design)” มากที่สุด รวมถึงการนาเสนอเรื่ องราวกรณี ศึกษาที่ประสบ
ความสาเร็ จจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างตัวอย่างที่ดี (Best Practices) ในแวดวงอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ให้กบั ผูอ้ ่าน
ในส่ วนวิวฒั นาการของนิ ตยสาร Creative Thailand ในช่วงปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 2 จะมีเนื้ อหา
แนะนาประเด็นความรู ้พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อปูพ้ืนฐานให้กบั คน
อ่านได้รู้จกั แนวคิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ในส่ วนของปี ที่ 3 และปี ที่ 4
จะเริ่ มน าเสนอเนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ บริ บททางสั ง คมในช่ ว งเวลานั้ น และเริ่ มมี เ นื้ อหาที่
เฉพาะเจาะจงทางด้านงานออกแบบ (Design) มากขึ้น
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5.1.3 การเผยแพร่ องค์ ค วามรู้ ของ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ " ของนิ ตยสาร Creative
Thailand
ผลการวิจยั พบว่า แนวคิดการเผยแพร่ องค์ความรู ้ "อุตสาหกรรมสร้างสรรค์" ของนิ ตยสาร
Creative Thailand มีวตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลความรู ้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไปสู่
สังคมไทยด้วยการใช้สื่อนิ ตยสารรายเดือน ผลิตจานวน 50,000 เล่มต่อฉบับ มีขนาดมาตรฐาน 7.5
นิ้ ว คูณ 10.25 นิ้ ว จานวน 36 หน้า ซึ่ งเป็ นขนาดที่มีความสะดวกในการพกพาและกางอ่านตาม
สถานที่ต่างๆ วางแจกฟรี ตามสถานที่ต่างๆ ทั้ง ร้านกาแฟ สานักงาน ห้องสมุด ฯลฯ และมีการจัด
วางตามสื่ อกิจกรรมและนิ ทรรศการที่ทางศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบจัดขึ้น โดยมีกลุ่มเป้ าหมาย
หลัก คือ ผูป้ ระกอบการที่ทาธุรกิจของตนเอง นักออกแบบ หรื อผูท้ ี่สนใจการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ในการผลิตสิ นค้าและบริ การต่างๆ แต่การเกิดขึ้นของ Mini TCDC ซึ่ งเป็ นเครื อข่ายเพื่อเผยแพร่
ความรู ้ดา้ นการออกแบบ ที่ร่วมมือกับห้องสมุดของสถาบันการศึกษาทัว่ ประเทศ ทาให้นิตยสาร
Creative Thailand มีสถานที่การแจกส่ วนใหญ่อยู่ที่ห้องสมุดของสถาบันการศึกษาต่างๆ และได้
กลุ่มเป้ าหมายเป็ นนักศึกษาเพิม่ มากขึ้น
ถึงแม้ว่า นิ ตยสารจะมีการขายพื้นที่โฆษณาในนิ ตยสารจานวน 4 หน้าต่อเล่ม แต่นิตยสาร
Creative Thailand เป็ นนิ ตยสารที่ผลิตขึ้นโดยหน่วยงานรัฐบาล ทาให้นิตยสารมีแหล่งเงินทุนที่
เพียงพอในการผลิตและไม่จาเป็ นต้องพึ่งพิงเงินรายได้จากการโฆษณามากเท่ากับนิ ตยสารที่ผลิต
โดยเอกชน ทาให้กองบรรณาธิ การมีอิสระในการผลิตเนื้ อหาที่สามารถเผยแพร่ ความรู ้ให้กบั ผูอ้ ่าน
ตามวัตถุประสงค์และไม่มีอิทธิพลจากเจ้าของทุนและผูซ้ ้ือโฆษณาต่างๆ
ระบบการสมัครสมาชิกนิ ตยสาร จัดทาขึ้นเพื่อผูอ้ ่านที่ไม่สะดวกในการหยิบนิ ตยสารแจก
ฟรี ตามสถานที่ต่างๆ โดยจัดเก็บค่าสมัครสมาชิกแบบรายปี เสี ยค่าใช้จ่ายในการจัดส่ ง 180 บาท โดย
กองบรรณาธิ การสามารถที่จะเก็บฐานข้อมูลของผูอ้ ่าน ไม่ว่าจะเป็ น อายุ อาชีพ อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับอาชี พ สถานที่อาศัย ฯลฯ เพื่อนามาใช้ใ นการปรับปรุ งและพัฒนาเนื้ อหาให้ตรงกับ
ความต้องการของผูอ้ ่าน ในส่ วนของวิธีการรับฟังความคิดเห็นกองบรรณาธิ การ ใช้วิธีการหลัก คือ
การขอความร่ วมมือสมาชิกบางส่ วนมาทาการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกองบรรณาธิการ เพื่อ
รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะจากผู ้อ่ า นประมาณปี ละ 1 ครั้ ง เนื่ อ งมาจากทางกอง
บรรณาธิ การไม่สามารถรับข้อมูลหรื อความคิดเห็นจากผูอ้ ่านที่หยิบอ่านตามสถานที่ต่างๆ และ
ไม่ได้เป็ นสมาชิกของนิตยสาร
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5.2 อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่ อง “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในบริ บทของนิ ตยสาร Creative Thailand”
ผูว้ ิจยั จัดแบ่งการอภิปรายผลออกเป็ น 3 ส่ วน โดยแยกตามกระบวนการสื่ อสาร ได้แก่ ผูส้ ่ งสาร(กอง
บรรณาธิ การนิ ตยสาร Creative Thailand), เนื้ อหาสาร (คอลัมน์ “เรื่ องจากปก Cover Story) และ
ช่องทางการสื่ อสาร (การเผยแพร่ นิตยสาร Creative Thailand) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผูส้ ่ งสาร (กองบรรณาธิการนิตยสาร Creative Thailand)
จากแนวคิดและปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเนื้ อหาของกองบรรณาธิ การ จะเห็นว่าการผลิต
ของนิตยสาร Creative Thailand ได้รับเงินทุนมาจากงบประมาณแผ่นดินของราชการมากกว่าการพึ่งพา
เงินรายได้จากการขายโฆษณา ซึ่งส่ งผลให้กองบรรณาธิการมีอิสระในการกาหนดและผลิตเนื้อหาของ
นิ ตยสาร ถึงแม้ว่ากองบรรณาธิ การจะได้รับการกาหนดแนวทางเนื้ อหาจากฝ่ ายนโยบายและแผนงาน
ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ แต่กเ็ ป็ นเพียงแนวทางที่กาหนดโครงสร้างโดยรวมของเนื้อหาให้เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของนิ ตยสาร คือ การเผยแพร่ ความรู ้เพื่อส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ให้กบั คนอ่าน
โดยปราศจากการผลิตเนื้ อหาแฝงโฆษณา (Advertorial) หรื อนาเสนอเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของ
ทุน (หน่วยงานราชการ) แต่อย่างใด
กองบรรณาธิ การนิ ตยสาร มีการเรี ยนรู ้แนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากต่างประเทศ ผ่าน
สื่ อรู ปแบบต่างๆ ทั้งสื่ อบุคคล อินเทอร์ เน็ต หนังสื อ บทความต่างๆ รวมถึงฐานข้อมูลความรู ้ทางด้าน
การออกแบบของห้องสมุด TCDC จากนั้น กองบรรณาธิ การนาความรู ้ ที่ได้มาตีความผ่านมุมมอง
ภายใต้บริ บทขององค์กร (ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ) โดยมุ่งเน้นไปที่วิธีการคิดสร้างสรรค์เพื่อ
พัฒนาการผลิตสิ นค้าและบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของอภิสิทธิ์ ไล่ศตั รู
ไกล บรรณาธิการอานวยการนิตยสาร Creative Thailand ในวิทยานิพนธ์เรื่ อง “การสร้างสารเพื่อเสริ ม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย” ประภัสสร จันทร์สถิตพร (2554) ที่
กล่าวว่า
“ ผมว่าเรื่ องอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์เนี่ ย จริ งๆ มันอยู่บนพื้นฐานเดี ยวกันหมด
ทุกกลุ่ม ทุกประเภท คือเรื่ องของการพัฒนาวิธีคิด ที่จะสามารถนาไปใช้ได้กบั ทุกคน ทุก
เงื่อนไข และสามารถโยงไปกับเรื่ องเศรษฐกิจได้” (ประภัสสร จันทร์สถิตพร, 2554, น. 284)
คล้ายกับแนวคิดของ พัชริ นทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์ ผูช้ ่วยบรรณาธิการนิตยสารที่กล่าวว่า
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“คือจริ งๆ TCDC (ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ) เราจะพูดถึงความคิดสร้างสรรค์
และการออกแบบอยูแ่ ล้ว มันเป็ น mission หลักขององค์กร เพราะว่าเราเป็ น Design Center
ก็คื อ เราจะบอกว่า ความคิ ด สร้ า งสรรค์แ ละการออกแบบ มัน คื อ ปั จ จัย ส าคัญ ที่ จ ะช่ ว ย
ยกระดับชีวิตก็ดี ช่วยเศรษฐกิจหรื อสังคมก็ดี คือทั้งหมดทั้งมวล มันจะถูกคลุมด้วยความคิด
สร้ า งสรรค์แ ละการออกแบบอยู่แ ล้ว ความคิ ด สร้ า งสรรค์แ ละการออกแบบมัน เป็ น
องค์ประกอบของเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ จะเห็ นว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จะครอบคลุม
หลายสาขา และมันก็จะมีหลายสาขาที่ตอ้ งใช้งานออกแบบ และแทบทุกสาขาเลยที่ตอ้ งใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่า Theme ของเราเนี่ ย มันก็จะ
วนเวี ย นอยู่ใ นเรื่ อ งพวกนี้ ไม่ เ ป็ นงานออกแบบก็ เ ป็ นเรื่ อ งของการคิ ด ใหม่ ท าใหม่ ”
(พัชริ นทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์, 2557)
จากแนวคิ ด ของผูท้ ี่ มี บ ทบาทส าคัญ ในการผลิ ต เนื้ อ หาของนิ ต ยสาร ทั้ง บรรณาธิ ก าร
อ านวยการ (อภิ สิ ท ธิ์ ไล่ ศ ัต รู ไ กล) และผูช้ ่ ว ยบรรณาธิ ก าร (พัช ริ น ทร์ พัฒ นาบุ ญ ไพบู ล ย์) ที่
สอดคล้องกับผลการวิจยั การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์ตวั บท (Textual
Analysis) ของนิตยสารจานวน 48 ฉบับ ที่พบว่าเนื้อหาในนิตยสาร Creative Thailand ตีความคาว่า
“อุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ ” โดยมุ่ ง เน้น ไปที่ วิ ธี ก ารใช้ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์แ ละความรู ้ ใ นการ
ออกแบบเพื่อพัฒนาการผลิตสิ นค้าและบริ การ โดยไม่ได้ยึดติดกับกลุ่มอาชี พที่ทางองค์กรต่างๆ
(UNCTAD, สศช.) ได้กาหนดไว้ และถึงแม้ว่ากองบรรณาธิ การจะประกอบด้วยบุคคลหลายคน
และมีความสนใจที่ต่างกัน แต่ดว้ ยแนวคิดของผูท้ ี่มีตาแหน่งผูบ้ งั คับบัญชา (บรรณาธิการอานวยการ
, ผูช้ ่วยบรรณาธิ การ) ก็เป็ นส่ วนสาคัญในการรักษาภาพรวมของเนื้ อหาให้สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมถึงประสบการณ์ ความรู ้ของกองบรรณาธิการส่ วนใหญ่ที่คล้ายกัน คือ การใช้ภาษาและ
ความรู ้ทางด้านมนุษยศาสตร์
ผูว้ ิจยั เห็นว่า ประสบการณ์และความรู ้ของกองบรรณาธิการแต่ละท่านที่คล้ายกันนั้น ทาให้
การผลิตเนื้ อหาของนิ ตยสาร ขาดความหลากหลายในการถ่ายทอดเนื้ อหาเกี่ ยวกับอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ ผนวกกับองค์กรผูผ้ ลิตนิตยสารที่อยูภ่ ายใต้บริ บทของศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ ล้วน
ส่ งผลให้การนาเสนอเนื้ อหามุ่งเน้นไปที่กลุ่มอาชี พด้านการออกแบบมากเกิ นไป ผูว้ ิจยั จึงเห็ นว่า
ควรมีการคัดเลือกกองบรรณาธิการหรื อนักเขียนอิสระที่มีความรู ้ในกลุ่มอาชีพสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น
ภาพยนตร์ ดนตรี สถาปั ตยกรรม ฯลฯ เข้ามาผลิตเนื้ อหาให้กบั นิ ตยสารมากขึ้น เพื่อที่จะเพิ่มความ
หลากหลายให้กบั ผูอ้ ่าน และเข้าใจถึงกลุ่มอาชี พอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ที่เพิ่มมากขึ้นกว่าการ
นาเสนอในรู ปแบบเดิม
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ในขั้นตอนการผลิตเนื้อหาของกองบรรณาธิการแต่ละท่าน จาเป็ นที่จะต้องคัดเลือกประเด็น
หลัก (Theme) จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทั้งจากสื่ อต่างประเทศ
ฐานข้อมูลการวิจยั
ฯลฯ ซึ่ งในกระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการคิดเชิ งวิพากษ์
(Critical Thinking) ของ De Bono (1992) ที่กล่าวว่า “การคิดแก้ไขปั ญหาของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ด้วย
การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย แล้วคัดเลือกความคิดที่ดีที่สุดมาใช้ปรับปรุ งสิ่ งนั้นให้ดียงิ่ ขึ้น” เช่น ใน
นิตยสารฉบับปี ที่ 4 ฉบับที่ 8 ในเรื่ อง “Hope & Fear From Runway To Railway” กองบรรณาธิการ
ต้องทาการวิเคราะห์และตีความ ความหมายของความรู ้สึกของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับความหวังและ
ความกลัว เพื่อที่จะนามาเชื่ อมโยงกับประเด็นแนวคิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เป็ นประเด็น
หลักของนิ ตยสาร จากนั้น กองบรรณาธิ การจะทาการคัดเลือกข้อมูลที่ดีและเหมาะสมที่สุดมาร้อย
เรี ยงเป็ นเนื้อหาในคอลัมน์ Cover Story
นอกจากการคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์ แ ล้ว การร้ อ ยเรี ยงข้อ มู ล เป็ นเนื้ อ หาในบทความของ
กองบรรณาธิ การยังสอดคล้องกับแนวคิดความคิดสร้างสรรค์และองค์ความรู ้เฉพาะด้าน (Domain
Specific Knowledge) ของ Kilgour (2006) ที่ให้ความหมายเกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์
(Creative Thinking) ว่า “กระบวนการผสมผสานและจัดระเบียบความคิด ซึ่งเป็ นการคิดที่เกิดจาก
การผสมผสานความรู ้เฉพาะด้าน (Domain Specific Knowledge) เพื่อที่จะทาสิ่ งที่ไม่เคยมีการทามา
ก่อน” จากแนวคิดการทางานดังกล่าว ผูว้ ิจยั เห็นว่า แม้กองบรรณาธิ การแต่ละคนจะมีความรู ้เฉพาะ
ด้าน (Domain Specific Knowledge) ที่ไม่เหมือนกันในการผลิตเนื้อหาในคอลัมน์ “เรื่ องจากปก
(Cover Story)” แต่ข้ นั ตอนการทางานของกองบรรณาธิ การทุกคน ล้วนต้องอยูภ่ ายใต้บริ บทของ
องค์กรผูผ้ ลิตที่เป็ นศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ เนื่องมาจาก กองบรรณาธิการจาเป็ นที่จะต้องผลิต
เนื้ อ หาให้ส อดคล้อ งกับ ประเด็ น หลัก ที่ ถู ก ก าหนดมาจาก ฝ่ ายนโยบายและแผนงานของศู น ย์
สร้างสรรค์การออกแบบ เช่น ประเด็นเรื่ องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การออกแบบเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิต กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และความคิดสร้างสรรค์ เป็ นต้น รวมถึงการ
ใช้แหล่งข้อมูลค้นคว้าของกองบรรณาธิ การที่ใช้ TCDC Resource Center เป็ นหลัก ซึ่ งเป็ น
แหล่งข้อมูลที่รวบรวมความรู ้ต่างๆ ทางด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์จากทัว่ โลก ก็ถือ
เป็ นแหล่งข้อมูลที่อยูภ่ ายใต้บริ บทของศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเช่นกัน
ดัง นั้น ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ กองบรรณาธิ ก าร (ผูส้ ่ ง สาร) ในการผลิ ต เนื้ อ หาของนิ ต ยสาร
Creative Thailand คือ บริ บทขององค์กรผูผ้ ลิตที่เป็ นศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ ที่ทาหน้าที่ใน
การเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบให้กบั ประชาชน และแนวคิดของผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญใน
การผลิ ต เนื้ อ หาของนิ ต ยสาร ทั้ง บรรณาธิ ก ารอ านวยการ (อภิ สิ ท ธิ์ ไล่ ศ ัต รู ไ กล) และผูช้ ่ ว ย
บรรณาธิ การ (พัชริ นทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์) ที่ตีความคาว่า “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” โดยมุ่งเน้น
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ไปที่วิธีการใช้ความคิดสร้างสรรค์และความรู ้ในการผลิตสิ นค้าและบริ การ โดยไม่ได้ยดึ ติดกับกลุ่ม
อาชีพที่ทางองค์กรต่างๆ (UNCTAD, สศช.) ได้กาหนดไว้ ผสมผสานกับทักษะและองค์ความรู ้ของ
กองบรรณาธิ ก ารแต่ ล ะท่ า นในการผลิ ต เนื้ อ หาในแต่ ล ะฉบับ จากปั จ จัย ดัง กล่ า ว ผูว้ ิ จ ัย เห็ น ว่ า
นิ ตยสาร Creative Thailand ควรผลิตโดยองค์กรศูนย์กลางที่ไม่ใช่ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ
เพราะการตกอยูภ่ ายใต้บริ บทขององค์กร ทาให้การผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ถูก
จากัดอยูเ่ พียงแค่กลุ่มอาชีพด้านการออกแบบมากเกินไป ซึ่งทาให้นิตยสารสื่ อสารไปยังผูร้ ับสารไม่
ตรงกับวัตถุประสงค์หลักที่กาหนดเอาไว้ว่า “นิ ตยสารส่ งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ เพื่อผลักดัน
เศรษฐกิจไทย” ที่ควรจะเป็ นการนาเสนอเนื้อหาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มอาชีพต่างๆ อย่าง
หลากหลาย
เนื้อหาสาร (คอลัมน์ “เรื่ องจากปก Cover Story)
จากผลการวิจยั ด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหาเชิงปริ มาณ (Content Analysis) พบว่า คอลัมน์ “เรื่ อง
จากปก (Cover Story)” มีการนาเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของนิตยสาร คือการ
เป็ น “นิตยสารที่ส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์เพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทย” โดยมีการนาเสนอเนื้อหาที่
มุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบพื้นฐานของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทุกกลุ่มอาชี พ คือ “การใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการผลิตสิ นค้าและบริ การต่างๆ” และจากความถี่ที่ได้จากการบันทึกข้อมูล ทาให้
ผูว้ ิจยั พบว่า การนาเสนอเนื้ อหาในนิ ตยสาร ไม่ได้มีความสัมพันธ์กบั แผนนโยบายการกาหนดกลุ่ม
อาชีพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่จดั กลุ่มโดย สศช. แต่เกิดจากความตั้งใจของกองบรรณาธิการ ที่จะ
นาเสนอเนื้ อหาที่ให้ขอ้ มูลความรู ้ของวิธีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสิ นค้าและบริ การ
ต่างๆ ในภาพรวม และมุ่งเน้นความรู ้เฉพาะทางด้านออกแบบ (Design) ที่สอดคล้องกับความถนัด
ขององค์กรผูผ้ ลิตที่เป็ นศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ มากกว่าจะมุ่งเน้นกลุ่มอาชีพที่เป็ นจุดเด่นของ
ประเทศไทยอย่าง “การแพทย์แผนไทย” หรื อ “อาหารไทย” สอดคล้องกับจานวนกลุ่มอาชีพที่
นาเสนอในแต่ละช่วงปี ที่พบว่านิ ตยสารมีการนาเสนอกลุ่มอาชีพที่นอ้ ยลง โดยปี ที่ 1 มีจานวน 14
กลุ่มอาชีพ แต่ในปี ต่อมาได้มีการลดจานวนกลุ่มอาชีพลง (ปี ที่ 2 “10 กลุ่ม”, ปี ที่ 3 “10 กลุ่ม”, ปี ที่ 4
“8 กลุ่ม” ) โดยกลุ่มอาชีพที่มีการนาเสนอน้อยลงหรื อไม่ได้นาเสนอเลยในช่วงปี ที่ 3 และปี ที่ 4
ได้แก่ งานฝี มือและหัตถกรรม (Crafts) การแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine) อาหารไทย
(Thai Food) การพิมพ์และสื่ อสิ่ งพิมพ์ (Publishing) ภาพยนตร์และวีดีทศั น์ (Film &Video) ดนตรี
(Music) สถาปั ตยกรรม (Architecture) ทาให้เนื้ อหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขาดความ
หลากหลาย และมี ล ัก ษณะที่ ว นเวี ย นอยู่กับ แนวคิ ด และประเด็น เดิ ม เช่ น กระบวนการคิ ด เชิ ง
ออกแบบ การออกแบบบริ การ ที่ถูกนาเสนอผ่านเนื้ อหานิ ตยสารในหลายๆ ฉบับ เนื่ องจากกอง
บรรณาธิ การมุ่งเน้นการนาเสนอวิธีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสิ นค้าและบริ การที่จากัด
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อยูแ่ ค่กลุ่มอาชีพทางด้านออกแบบ (Design) มากเกินไป โดยปั จจัยสาคัญเกิดจากความรู ้เฉพาะด้าน
ของกองบรรณาธิการที่ส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์จากการเป็ นนักเขียนและผูส้ ื่ อข่าว ผสมผสานกับ
องค์กรผูผ้ ลิตที่เป็ นศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ
รวมถึงการนาเสนอเนื้ อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยที่ถูกละเลยไปในช่วงปี หลังๆ ซึ่ งผูว้ ิจยั
เห็นว่า ควรมีการนาเสนอเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยเพิ่มขึ้น เช่น ลายศิลปะไทย ศิลปะ
พื้นบ้านแต่ละภูมิภาค วิถีชีวิตวัฒนธรรมของผูค้ นในสังคม ฯลฯ มาผสมผสานเข้ากับองค์ความรู ้
ด้า นการออกแบบที่ เ ป็ นความถนัด ขององค์ก ร และเพิ่ ม ความหลากหลายของกลุ่ ม อาชี พ ใน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น เพื่อให้ผอู ้ ่านรับรู ้และเข้าใจถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยที่สามารถ
นาไปใช้เป็ นต้นทุนในการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น การนาเอาชุดลิเกที่เป็ น
ศิลปะท้องถิ่นของไทยมาผสมผสานกับการออกแบบเสื้ อผ้าแฟชัน่ ร่ วมสมัยจากตะวันตก หรื อ การ
นาเอาศิลปะพื้นบ้านอย่างลาตัดมาผลิตเป็ นภาพยนตร์ ไทยร่ วมสมัย เป็ นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของนิ ตยสารที่เป็ น “นิ ตยสารที่ส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ผลักดันเศรษฐกิจไทย”
อย่างแท้จริ ง
ในส่ วนการวิเคราะห์ตวั บทเชิงคุณภาพ (Textual Analysis) ทาให้ผวู ้ ิจยั พบว่า รู ปแบบการ
นาเสนอของนิตยสารตลอดระยะเวลา 4 ปี นั้น จะมีลกั ษณะที่วนเวียนอยูก่ บั ประเด็น 5 ด้าน โดยด้าน
ที่ 1: ประเด็นความรู ้พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ มีปัจจัยที่เกิดขึ้นเพราะ
ในช่ วงปี ที่ 1 ของนิ ตยสาร (พ.ศ. 2552) เป็ นช่ วงที่หน่ วยงานต่างๆ ของรัฐบาลรวมถึ งศูนย์
สร้างสรรค์การออกแบบ เริ่ มต้นในการเผยแพร่ องค์ความรู ้เกี่ ยวกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไปสู่
สังคมไทย ทาให้เนื้ อหาในช่วงแรกของนิ ตยสารจะมีการนาเสนอประเด็นความรู ้พ้ืนฐานเพื่อสร้าง
ความตระหนักรู ้ (Awareness) ให้กบั ผูอ้ ่าน โดยด้านที่ 3 ประเด็นที่เกี่ยวกับความคิด ความรู ้สึกของ
มนุ ษย์ ในลักษณะที่เป็ นนามธรรม และด้านที่ 4 ประเด็นการนาเสนอนโยบายอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ของประเทศต่างๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนิ ตยสารที่ตอ้ งการเผยแพร่ ความรู ้
เกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารใช้ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ใ นการผลิ ต สิ น ค้า ต่ า งๆ โดยเชื่ อ มโยงกับ ความคิ ด และ
ความรู ้สึกของมนุ ษย์ เพื่อให้ขอ้ มูลที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผอู ้ ่านสามารถผลิตสิ นค้าและบริ การที่
ตรงใจกับ ความรู ้ สึ ก และความต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภคมากขึ้ น และน าเสนอแผนนโยบายจาก
ต่างประเทศ เพื่อเป็ นการเน้นย้ าถึงความสาคัญของแนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่กาลังได้รับ
ความสนใจจากทัว่ โลก ในส่ วนของด้านที่ 5 ประเด็นความรู ้เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
เกิดจากความถนัดขององค์กรผูผ้ ลิตที่เป็ นหน่วยงานศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ ที่ทาหน้าที่ในการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบในประเทศไทย โดยสิ่ งที่เป็ นสร้างความแตกต่างให้กบั
เนื้อหาในแต่ละฉบับ ก็คือ ด้านที่ 2 ประเด็นทางสังคมในช่วงเวลานั้นๆ ที่เป็ นการนาเสนอเนื้อหาที่
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สอดคล้อ งกับ ช่ ว งเวลาที่ นิ ต ยสารตี พิ ม พ์ ผูว้ ิ จ ัย เห็ น ว่ า การน าเสนอด้ว ยประเด็ น ทางสั ง คมที่
สอดคล้องกับความสนใจของผูค้ นในช่ วงเวลานั้นๆ จะสามารถสร้ างความหลากหลายและน่ า
ติ ดตามให้กับผูอ้ ่านได้เป็ นอย่างดี เนื่ องจากการนาเสนอเนื้ อหาด้วยประเด็นด้านอื่ นๆ จะมี การ
นาเสนอในลักษณะที่วนเวียนอยู่กบั แนวคิดเดิ ม นั้นคือ การใช้ความคิดสร้ างสรรค์เพื่อการผลิ ต
สิ นค้า แต่เมื่อมีการนาประเด็นทางสังคมมาเชื่อมโยงผ่านการยกตัวอย่างกรณี ศึกษา จะทาให้ผอู ้ ่าน
เห็นภาพได้อย่างชัดเจนขึ้น ผ่านการเปรี ยบเทียบกับสถานการณ์ในปัจจุบนั ที่ผอู ้ ่านได้พบเจอ
ในส่ วนของคาว่า “อุตสาหกรรม” ในเนื้อหาของนิตยสาร Creative Thailand พบว่าไม่มีการให้
ความหมายที่ตรงกับนิยามแนวคิดแบบเดิม คือ “ การประกอบธุรกิจต่างๆ ที่ตอ้ งอาศัย เงินลงทุน วัตถุดิบ
เครื่ องจักร และแรงงาน มาผสมผสานกันเพื่อผลิตสิ นค้าและบริ การ” (คานาย อภิปรัชญาสกุล, 2555) แต่
มุ่งเน้นไปที่เนื้อหาเกี่ยวกับ การใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็ นต้นทุนในการผลิตสิ นค้าและบริ การต่างๆ ใน
เนื้อหาทุกฉบับ ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่ตรงกับคาว่า “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” อย่างชัดเจน จึงถือว่านิ ตยสาร
Creative Thailand ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึ งปี ที่ 4 ทาหน้าที่ นาเสนอความรู ้ และถ่ายทอดแนวคิ ดของคาว่า
“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ให้กบั คนอ่านในสังคมไทยอย่างสม่าเสมอ
ในส่ วนของแนวคิด “การออกแบบ” ในเนื้อหานิตยสาร Creative Thailand ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึง ปี ที่
4 พบว่าให้ความสาคัญกับ 3 ปั จจัยหลักของการออกแบบที่นิยามโดย Michael Hardt (2006) คือ
1) ความสวยงาม (Aesthetic) 2) มีประโยชน์ใช้สอยที่ดี (Function) 3) มีแนวความคิดในการออกแบบที่
ดี (Concept) อย่างเท่าเทียมกันในทุกฉบับ โดยกองบรรณาธิ การได้นาเอาปั จจัยหลักของการออกแบบ
มาเชื่อมโยงกับเรื่ องราวการผลิตสิ นค้าและบริ การต่างๆ ของอาชีพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อ
สร้ างความรู ้ ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจให้กับคนอ่ านในการน าเอากระบวนการคิดทางด้าน
ออกแบบมาใช้ประโยชน์ในการผลิตสิ นค้า
ในส่ วนของลักษณะสื่ อนิตยสาร Creative Thailand ซึ่งเป็ นสื่ อนิตยสารแจกฟรี สอดคล้องกับ
คานิยามของ ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์ (2554) ที่ให้นิยามของนิตยสารแจกฟรี ไว้ว่า “สื่ อสิ่ งพิมพ์ทางด้าน
วารสารศาสตร์ที่มีเนื้อหาอันหลากหลายอยูใ่ นเล่มเดียวกัน มุ่งทั้งให้ความรู ้ (To Inform) ความบันเทิง
(To Entertain) และเป็ นแนวทาง (To Guide) ต่อผูอ้ ่าน” ซึ่ งเนื้ อหาในคอลัมน์ “เรื่ องจากปก (Cover
Story)” นั้น มีลกั ษณะที่มุ่งให้ความรู ้และเป็ นแนวทางให้กบั ผูอ้ ่านเกี่ยวกับองค์ความรู ้อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์อย่างชัดเจน พร้อมทั้งนาเสนอประเด็นทางสังคมในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับระยะเวลาการ
แจกที่เป็ นรายเดือน รวมไปถึงบทบาทหน้าที่นิตยสารต่อสังคม จาก คานิยามของระวีวรรณ ประกอบ
ผล (2527) ที่กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของนิ ตยสารต่อสังคมว่ามี 5 ประการ โดยส่ วนของเนื้ อหาใน
คอลัมน์ “เรื่ องจากปก (Cover Story)” ของนิตยสาร Creative Thailand จานวน 48 ฉบับ นั้นสอดคล้อง
กับบทบาทหน้าที่ดงั กล่าว 2 ประการ ได้แก่ การทาหน้าที่เป็ นเสมือนยาม ที่ทาหน้าที่คอยรายงาน
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ประเด็ น เกี่ ย วกับ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากทั่ว โลกให้กับ ผูอ้ ่ า นในสั ง คมไทยได้
รั บทราบ และเป็ นเสมื อนครู ผูใ้ ห้ความรู ้ การศึกษาเกี่ ยวกับแนวคิดอุ ตสาหกรรมสร้ างสรรค์แก่
ประชาชนในประเทศไทย
วิว ฒ
ั นาการและแนวโน้ม ในการน าเสนอเนื้ อ หา “อุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ (Creative
Industries)” ของนิตยสาร Creative Thailand ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปี ที่ 4 พบว่า ในช่วงปี ที่ 1 และปี ที่ 2 จะ
มีการนาเสนอเนื้ อหาประเด็นความรู ้ พ้ืนฐานเกี่ ยวกับแนวคิดอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ เพื่อสร้ าง
ความตระหนักรู ้ (Awareness) เกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าวให้กบั ผูอ้ ่าน และมีการนาเสนอเนื้ อหาใน
กลุ่มอาชีพที่ทาง สศช. ได้จดั ประเภท เช่น อาหารไทย การแพทย์แผนไทย หัตถกรรม แต่ในช่วงปี ที่
3 และปี ที่ 4 จะเริ่ มนาเสนอเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับบริ บททางสังคมต่างๆ และนาเสนอความรู ้เฉพาะ
ด้านการออกแบบ จึงกล่าวได้ว่า ทิศทางในอนาคตของนิ ตยสาร Creative Thailand จะเริ่ มมีการ
นาเสนอเนื้ อหาที่เฉพาะเจาะจงไปทางกลุ่มอาชี พ “งานออกแบบ (Design) มากขึ้น สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ ประภัสสร จันทร์ สถิ ตพร (2554) ที่ทาการศึกษาเรื่ อง “ การสร้ างสารเพื่อเสริ ม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของหน่ วยงานภาครัฐในประเทศไทย” ที่ให้ผลการวิจยั เกี่ ยวกับแนว
ทางการทางานขององค์กรผูผ้ ลิตนิ ตยสาร Creative Thailand (หน่ วยงานศูนย์สร้ างสรรค์การ
ออกแบบ) ไว้วา่
“ หลังจากองค์กร( ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ) ดาเนิ นงานมาครบรอบ 5 ปี โดย
ในช่ ว งแรกจะเน้น ไปที่ ก ารสร้ า งความตระหนัก ความตื่ น ตัว และการท าความเข้า ใจ
ความหมายและหลัก คิ ด ของเศรษฐกิ จ สร้ างสรรค์ โดยจากนี้ ไป (พ.ศ. 2554) ทางศูน ย์
สร้างสรรค์การออกแบบจะเดินหน้าสู่ ทิศทางที่เน้นหนักที่ความถนัดขององค์กรคือ “การ
ออกแบบ” ในเชิงลึกขึ้น” (ประภัสสร จันทร์สถิตพร, 2554, น. 116 )
จากแนวคิดและประเด็น “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ที่ถูกถ่ายทอดผ่านเนื้ อหาสาร ใน
คอลัมน์ “เรื่ องจากปก (Cover Story)” ของนิตยสาร Creative Thailand ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปี ที่ 4 ผูว้ ิจยั
เห็นว่า เนื้อหาดังกล่าว มุ่งเน้นในการนาเสนอนิยามความหมายของคาว่า “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์”
อย่างชัดเจน ด้วยวิธีการพูดถึงในแง่บวก โดยการให้ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning)
ด้ว ยการใช้ค าว่ า “ใหม่ ” “อนาคต” “พลัง ” ในตัว เนื้ อ หา เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู ้ ใ ห้ ผูอ้ ่ า นเห็ น ถึ ง
ความสาคัญของแนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีบทบาทสาคัญในสังคมปั จจุบนั และอนาคต ซึ่ง
เนื้ อหาในแต่ละฉบับนั้น เปรี ยบเสมือนองค์ความรู ้เฉพาะด้าน (Domain Specific Knowledge)
(Kilgour, 2006) ที่หมายถึง ขอบเขตขององค์ความรู ้เฉพาะด้านที่ติดตัวบุคคลมาตั้งแต่กาเนิดจนถึง
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ปัจจุบนั ผ่านการเพาะบ่มทางวัฒนธรรม ครอบครัว สังคม การศึกษา ฯลฯ ที่มีส่วนในการหลอมรวม
เป็ นองค์ความรู ้เฉพาะของแต่ละปัจเจกบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Mihaly Csikzentmihalyi
(1996) ) เกี่ยวกับ The System Model of Creativity ที่วา่ “องค์ความรู ้ เครื่ องมือ คุณค่า และวิถีปฏิบตั ิ
ที่เกิดจากระบบวัฒนธรรม (Domain) ที่ถูกถ่ายทอด ส่ งต่อ ผลิตซ้ าโดยกลุ่มคนในวงการหนึ่ งๆ
(Field) ไปยังปั จเจก (Person) ในสังคมหนึ่งๆ” ซึ่งในบริ บทของนิตยสาร Creative Thailand เนื้อหา
ในคอลัมน์ “เรื่ องจากปก (Cover Story)” เปรี ยบได้กบั แหล่งข้อมูลขององค์ความรู ้เฉพาะด้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่ถูกนาเสนอผ่านสื่ อนิตยสารแจกฟรี ให้กบั ผูอ้ ่านในประเทศไทย
ช่องทางการสื่ อสาร (การเผยแพร่ นิตยสาร Creative Thailand)
แนวทางการแพร่ กระจายความรู ้ สู่ ผู ้อ่ า น (Distribution) ทางกองบรรณาธิ ก ารมี
กลุ่มเป้ าหมายในการแจกนิตยสาร ได้แก่ ผูป้ ระกอบการที่ทาธุรกิจของตนเอง นักออกแบบ หรื อผูท้ ี่
สนใจการใช้ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ใ นการผลิ ต สิ น ค้า และบริ ก ารต่ า งๆ ท าให้ ใ นเบื้ อ งต้น กอง
บรรณาธิการคัดเลือกสถานที่การวาง โดยมุ่งเน้นไปที่สถานที่ที่มีคนจานวนมากเหมือนกับนิ ตยสาร
ทัว่ ไป ต่อมาจึงนาปั จจัยและสื่ อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการเผยแพร่ นิตยสาร เช่น Mini TCDC เครื อข่ายเพื่อเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นการออกแบบที่
ร่ ว มมื อกับห้องสมุด ของสถาบันการศึ กษาทัว่ ประเทศ และการจัด วางนิ ตยสารตามสื่ อต่างๆ ที่
องค์กรเป็ นผูจ้ ดั เช่น สื่ อนิทรรศการ การประชุมวิชาการ ฯลฯ ผูว้ ิจยั เห็นว่าการเผยแพร่ นิตยสารโดย
นาไปเชื่อมโยงกับสื่ อต่างๆ ที่ทางศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเป็ นผูจ้ ดั โดยเฉพาะอย่างยิง่ การผลิต
เนื้อหาของนิตยสารให้สอดคล้องกับสื่ อนิทรรศการ สื่ อกิจกรรมต่างๆ จะทาให้การเผยแพร่ นิตยสาร
สามารถสร้างความสนใจให้กบั ผูอ้ ่าน และทาให้ได้กลุ่มผูอ้ ่านที่ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายของนิ ตยสาร
เพิ่มขึ้น
ในส่ วนของการแจกนิตยสารตามสถานที่ต่างๆ โดยการพิมพ์จานวน 50,000 เล่มต่อฉบับนั้น
ทางกองบรรณาธิ การไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลการหยิบของผูอ้ ่านตามสถานที่ต่างๆ ที่เป็ นระบบ
มาตรฐานที่ชดั เจน ผูว้ ิจยั เห็นว่า อาจทาให้การแจกนิ ตยสารไม่มีตวั ชี้วดั ที่แน่นอนว่า นิ ตยสารถูกแจก
ไปเป็ นจานวนเท่าไหร่ ในแต่ละฉบับ และเหลือจานวนเท่าไหร่ ทาให้ไม่สามารถวัดถึงผลตอบรับจาก
ผูอ้ ่านที่มีต่อเนื้ อหาของนิ ตยสารได้ ถึงแม้ว่าทางนิ ตยสารจะมีระบบการสมัครสมาชิก ซึ่ งเป็ นวิธีการ
หลักที่กองบรรณาธิ การสามารถจัดเก็บฐานข้อมูลของสมาชิ ก และจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus
Group) ระหว่างสมาชิกกับกองบรรณาธิการเพื่อรับฟั งความคิดเห็น แต่ก็เป็ นเพียงแค่การรับฟังความ
คิดเห็นจากกลุ่มผูอ้ ่านบางส่ วนเท่านั้น ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเห็ นว่า กองบรรณาธิ การควรจัดทาระบบการ
จัดเก็บข้อมูลว่าสถานที่ไหนมีคนหยิบนิตยสารในแต่ละฉบับเป็ นจานวนเท่าไหร่ ? ฉบับไหนที่ถูกหยิบ
มากที่สุด? หรื อสถานที่ไหนที่มีคนหยิบนิ ตยสารน้อยที่สุด? หรื อทาแบบสอบถามสารวจความพึง
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พอใจของผูอ้ ่าน เพื่อที่จะได้นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ถึงผลตอบรับจากการวางนิตยสารตามสถานที่
ต่างๆ และสามารถวางแผนการผลิตและเผยแพร่ นิตยสารให้สอดคล้องกับความต้องการของคนอ่าน
มากขึ้น รวมถึงวางแผนจานวนการผลิตต่อฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับจานวนการหยิบ
นิตยสารตามสถานที่ต่างๆ
ในมุมมองทฤษฎีการแพร่ กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation) ของ Rogers
(1982) ที่ให้ความหมายไว้ว่า “กระบวนการสื่ อสารความคิดนวัตกรรมผ่านช่องทางต่างๆ ไปสู่
สมาชิกในสังคม โดยมุ่งหวังที่จะให้สมาชิกในสังคมยอมรับความคิดหรื อนวัตกรรมร่ วมกัน”
โดยผูว้ ิจยั พิจารณาตามองค์ประกอบของการแพร่ ก ระจายนวัตกรรม (Diffusion of
Innovation) 4 ประการ ที่ประกอบด้วย (1) Innovations (นวัตกรรม) (2) Communication channels
(ช่องทางการสื่ อสาร) (3) Innovations-decision Period, Rate of Adoption (ระยะเวลาในการยอมรับ
นวัตกรรม) (4) Social System (ระบบสังคม) ผูว้ ิจยั พบว่า การเผยแพร่ องค์ความรู ้ “อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์” ของนิตยสาร Creative Thailand สอดคล้องกับองค์ประกอบทั้งหมด 4 ประการ ใน
ส่ วนแรก Innovations (นวัตกรรม) เปรี ยบเสมือนองค์ความรู ้ “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ซึ่งถือเป็ น
องค์ความรู ้ใหม่ในสังคมไทยที่นิตยสาร Creative Thailand ต้องการสื่ อสารไปสู่ สมาชิกในสังคมให้
เกิดการยอมรับ ผ่าน Communication Channels (ช่องทางการสื่ อสาร) ที่เป็ นสื่ อนิตยสารแจกฟรี ราย
เดือน ซึ่ง Innovations-decision Period, Rate of Adoption (ระยะเวลาในการยอมรับนวัตกรรม)
ขึ้นอยู่กบั ผูอ้ ่านแต่ละคนในการยอมรั บแนวคิดหรื อองค์ความรู ้ ดงั กล่าว และส่ วนสุ ดท้าย Social
System (ระบบสังคม) ที่หมายถึง “ความเกี่ยวข้องกันของสมาชิกในสังคมซึ่ งประกอบด้วย ปั จเจก
บุคคล กลุ่มคน องค์กร” สอดคล้องกับวิธีการของนิตยสาร Creative Thailand สื่ อนิตยสารแจกฟรี
ของหน่ วยงานรัฐบาล ที่ตอ้ งการผลักดันนวัตกรรมองค์ความรู ้ “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ไปยัง
ปัจเจกบุคคลหรื อกลุ่มคนต่างๆ เพื่อให้เกิดการยอมรับร่ วมกันในระบบสังคม
ในส่ วนของประเภทของผูร้ ับนวัตกรรมที่ Everett M. Rogers ได้จาแนกออกเป็ น 5 ประเภท
ได้แก่ (1) Innovators (บุคคลกลุ่มแรกที่ยอมรับนวัตกรรม) (2) Early Adopters (กลุ่มผูน้ าทาง
ความคิดที่ยอมรับนวัตกรรมต่อจากกลุ่ม Innovators) (3) Early Majority (กลุ่มคนส่ วนใหญ่ที่
ยอมรับนวัตกรรมต่อจากกลุ่มผูน้ าทางความคิด) (4) Late Majority (กลุ่มคนส่ วนใหญ่ในสังคมที่จะ
ยอมรับนวัตกรรมก็ต่อเมื่อมีคนจานวนมากในสังคมยอมรับ) (5) Laggards (กลุ่มคนที่ยอมรับ
นวัตกรรมช้าที่สุดในสังคม)
ผูว้ ิจยั พบว่าการเผยแพร่ องค์ความรู ้ “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ของนิ ตยสาร Creative
Thailand ได้มีการเผยแพร่ องค์ความรู ้ไปตามลาดับขั้นของผูร้ ับนวัตกรรม โดยเริ่ มเผยแพร่ ไปที่กลุ่ม
คนประเภท Innovators, Early Adopters ที่ประกอบด้วย ผูป้ ระกอบการ นักออกแบบ นักศึกษา
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สังเกตได้จากการผลิตเนื้อหาที่จาเป็ นต้องอาศัยความรู ้เฉพาะด้าน (Domain Specific Knowledge)
ในการเข้าถึง รวมถึงการนานิ ตยสารไปแจกฟรี ในงานนิ ทรรศการหรื องานประชุมวิชาการ ซึ่ งเป็ น
สถานที่รวมตัวของกลุ่มบุคคลที่มีการศึกษาและสถานภาพทางสังคมสู งที่พร้อมจะยอมรับแนวคิด
“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ในสังคม โดยกลุ่มคนเหล่านี้สามารถเป็ นกลุ่มผูน้ า
ทางความคิดในการริ เริ่ มใช้แนวคิด “อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์” ให้กบั กลุ่มคนประเภท Early
Majority, Late Majority, Laggards ในอนาคต
ในส่ วนของปั จจัยสนับสนุนหรื อปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการทาหน้าที่ของนิตยสารในสังคม
ที่ ระวีวรรณ ประกอบผล (2527) อธิ บายไว้ว่า ประกอบด้วย 3 ปั จจัยหลัก ได้แก่ ปั จจัยทางด้านสังคม
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการจัดการ ปัจจัยทางด้านการเมือง ผูว้ ิจยั พบว่า ปัจจัยที่เป็ นส่ วนสนับสนุน
นิ ตยสาร Creative Thailand มากที่สุด คือปั จจัยด้านการเมื อง ซึ่ งเกิดจากนโยบายของรัฐบาลไทยที่
ต้องการผลักดันแนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิ จภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 ทาให้เกิ ดการก่อตั้ง
นิ ตยสาร Creative Thailand เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ให้กบั ประชาชน และจากปั จจัยทางด้านการเมือง ก็
ส่ งผลต่อปั จจัยทางด้านเศรษฐกิ จและการจัดการที่ นิตยสารได้รับเงิ นทุนในการผลิ ตนิ ตยสารจาก
งบประมาณแผ่นดิ นของราชการเป็ นหลัก แต่ อย่างไรก็ตาม ผูว้ ิจ ัยเห็ นว่าการที่ นิ ตยสาร Creative
Thailand จะสามารถผลิตต่อไปในระยะยาวนั้น จาเป็ นที่จะต้องพึ่งพาปั จจัยทางด้านสังคมหรื อการ
ยอมรับจากผูอ้ ่านเช่นกัน ทาให้กองบรรณาธิการจาเป็ นที่จะต้องปรับปรุ งและพัฒนานิตยสาร Creative
Thailand ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผูอ้ ่านในสังคมอยูเ่ สมอ

5.3 ข้ อเสนอแนะ
1) นิ ตยสาร Creative Thailand ควรมีการนาเสนอเนื้อหา หรื อยกตัวอย่างกรณี ศึกษาในกลุ่ม
อาชีพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่นกลุ่มอาชีพภาพยนตร์ อาหาร การพิมพ์สื่อ
สิ่ งพิมพ์ หรื อกลุ่มอาชีพที่ถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขององค์กรต่างๆ (UNCTAD สศช.)
เพื่อให้ผูอ้ ่านได้รับความรู ้เกี่ ยวกับการใช้ความคิดสร้ างสรรค์ในการผลิตสิ นค้าและบริ การในกลุ่ม
อาชีพต่างๆ มากขึ้น
2) เพิ่มเติมเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยมากขึ้น เช่น ลายศิลปะไทย ศิลปะพื้นบ้าน
แต่ละภูมิภาค วิถีชีวิตวัฒนธรรมของผูค้ นในสังคม ฯลฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 คือ การเพิ่มคุณค่าของสิ นค้าและบริ การ (Value Creation) โดยใช้องค์
ความรู ้และนวัตกรรมผสมผสานกับจุดแข็งทางด้านวัฒนธรรมของประเทศ โดยกองบรรณาธิ การ
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สามารถนาเอาจุดเด่นของวัฒนธรรมไทยมาผสมผสานเข้ากับองค์ความรู ้ดา้ นการออกแบบที่เป็ น
ความถนัดขององค์กร และเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มอาชีพในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
เพื่อให้ผูอ้ ่ านรั บรู ้ แ ละเข้าใจถึ งคุ ณ ค่ าของวัฒนธรรมไทยที่ สามารถน าไปใช้เ ป็ นต้น ทุ น ในการ
ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น การนาเอาชุดลิเกที่เป็ นศิลปะท้องถิ่นของไทยมา
ผสมผสานกับการออกแบบเสื้ อผ้าแฟชัน่ ร่ วมสมัยจากตะวันตก หรื อ การนาเอาศิลปะพื้นบ้านอย่าง
ลาตัดมาผลิตเป็ นภาพยนตร์ไทยร่ วมสมัย
3) นาเสนอข้อมูลแผนนโยบายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยเพิ่มเติม เพื่อให้
ข้อ มู ล ความรู ้ เ กี่ ย วกับ แผนนโยบายและแนวทางในการพัฒ นาอุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์จ าก
หน่วยงานรัฐบาลให้กบั ผูอ้ ่านที่เป็ นผูป้ ระกอบการหรื อนักออกแบบ
4) ควรจัดเก็บข้อมูลจานวนนิตยสารที่แจกตามสถานที่ต่างๆ จานวนในการหยิบนิตยสารใน
แค่ละเดือน จัดทาแบบสอบถามสารวจความพึงพอใจของผูอ้ ่าน เพื่อนามาจัดเก็บเป็ นฐานข้อมูลใน
การวางแผนเผยแพร่ (Distribution) นิตยสารให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
5) นิ ตยสาร Creative Thailand ควรจัดทาและผลิตโดยองค์กรที่ไม่ใช่ศูนย์สร้างสรรค์การ
ออกแบบ เพราะในปั จจุบนั เนื้ อหาของนิ ตยสารถูกตีกรอบและตกอยูภ่ ายใต้บริ บทขององค์กรศูนย์
สร้างสรรค์การออกแบบ จนทาให้เนื้อหาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขาดความหลากหลาย
6) ควรมีการวิจยั ถึงทัศนคติและความพึงพอใจของผูอ้ ่านนิตยสาร Creative Thailand เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลที่เพิ่มขึ้นจากมุมมองของผูร้ ับสาร
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ผู้วจิ ัย : วัตถุประสงค์ หลักของนิตยสาร Creative Thailand คืออะไรครับ?
คุณพัชรินทร์ : คงต้องเล่าย้อนไปก่อนนะค่ะ คือ TCDC (ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ) ทาโครงการ
ที่ชื่อว่า Creative Thailand มันจะมีงานสัมมนาหนึ่ งงานที่ใช้อธิ บายโครงการนี้ ซึ่ งCreative
Thailand เนี่ ย มันเป็ นโครงการที่ทาขึ้นเพื่อต่อยอดว่า Creative Economy คืออะไร แล้ว Creative
Economy มีบทบาทอย่างไรในประเทศไทย ก็เลยกลายเป็ นโครงการที่ชื่อ Creative Thailand
เนื่ องจากตอนนั้นเรา (ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ) ได้ผลักดันให้สภาพัฒน์ (สศช.) เล็งเห็นว่า
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์มนั สามารถ Generate income Revenue ให้กบั ประเทศไทยได้ ในช่วงปี
พ.ศ. 2552 จะมีเขียนไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 ว่าประเทศไทยจะใช้
อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์เป็ นหนึ่ งในเครื่ องมื อที่จะช่ วยขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จของประเทศ แล้วก็
TCDC จะมีพนั ธกิจที่จะให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องของ Creative Economy ให้มากขึ้น
รวมทั้งมีบทบาทในด้านการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พอหลังจากที่เราทาเป็ นตัว
symposium ที่ ใ ช้อ ธิ บ ายให้คนทั่ว ไปได้เ ข้า ใจว่า เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์คื ออะไร โดยเราได้เ ชิ ญ
Speaker มาจากต่างประเทศด้วย อย่างตอนนั้นเราเชิญมาจากประเทศอังกฤษ ซึ่ งเป็ นประเทศที่เขา
Set Up เรื่ องนี้ และเขาก็มีความแข็งแกร่ งพอสมควรในการที่ทาให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้มนั
ขับเคลื่อนประเทศได้จริ ง เราก็เลยเอามาเป็ น Case Study ทีน้ ี พอหลังจากกงานสัมมนานั้นได้จบลง
เราก็เลยอยากจะทาต่อเนื่ อง ก็เลยมาลงตัวที่ Magazine จะเห็นว่า magazine ในเล่มแรกๆจะอธิบาย
เรื่ องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาพรวมก่อน แต่ไม่ใช่ในแบบนโยบายลึกๆเหมือนกับที่คนจาก
สภาพัฒน์ (สศช.) มาพูด แต่เราจะพูดด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายมากขึ้น เพื่อให้มนั สอดคล้องกับ
เครื่ องมือของเราที่เป็ น Magazine
ผู้วจิ ัย : ในช่ วงหลังๆของนิตยสาร Creative Thailand จะมีการมุ่งเน้ นการนาเสนอไปทีก่ าร
ออกแบบมากขึน้ อันนีเ้ ป็ นความตั้งใจหรือเปล่าครับ?
คุณพัชรินทร์ : คือจริ งๆ TCDC (ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ) เราจะพูดถึงความคิดสร้างสรรค์และ
การออกแบบอยูแ่ ล้ว มันเป็ น mission หลักขององค์กร เพราะว่าเราเป็ น Design Center ก็คือเราจะ
บอกว่า ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ มันคือปั จจัยสาคัญที่จะช่ วยยกระดับชี วิตก็ดี ช่ วย
เศรษฐกิจหรื อสังคมก็ดี คือทั้งหมดทั้งมวล มันจะถูกคลุมด้วยความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ
อยูแ่ ล้ว ทีน้ ีเนี่ย ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบมันเป็ นองค์ประกอบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จะเห็นว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จะครอบคลุมหลายสาขา และมันก็จะมีหลายสาขาที่ตอ้ งใช้งาน
ออกแบบ และแทบทุกสาขาเลยที่ตอ้ งใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่า
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Theme ของเราเนี่ย มันก็จะวนเวียนอยูใ่ นเรื่ องพวกนี้ ไม่เป็ นงานออกแบบก็เป็ นเรื่ องของการคิดใหม่
ทาใหม่ พอปี หลังๆเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่ องของ Trends ซะเยอะหน่อย เนื่องจากว่าเราไม่ได้ไปเน้นใน
ตัว 15 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์น้ นั แล้ว เพราะเรารู ้สึกว่ามันอาจจะไม่พอ โลกมันหมุนไป
เร็ วมาก แล้วมันก็เกิดเป็ น Trends ใหม่ข้ ึนเยอะ ซึ่ ง Trends ใหม่พวกนี้มนั ก็อาจจะกลายเป็ นธุรกิจ
สร้างสรรค์อีกอันหนึ่งก็ได้ เราก็เลยพยายามที่จะเสนอ
ผู้วจิ ัย : คือไม่ ได้ เน้ นกลุ่มอาชีพที่กาหนดจากองค์ กรต่ างๆเลย ?
คุณพัชริ นทร์ : ใช่ จริ งๆเรารู ้สึกว่ามันอาจจะต้องขยับได้ มันไม่ควรที่จะเจาะอยู่แค่น้ นั แรกๆเราก็
เหมือนทาเจาะ เรามีบางฉบับที่ทาเฉพาะอุตสาหกรรมดนตรี มีเล่มที่เป็ นดนตรี ลว้ นๆ มีเล่มที่เป็ น
อาหารอย่างเดียว ในช่วงนั้นคือเราพยายามจะเดินตามอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ทางองค์กรกาหนด
มา
ผู้วจิ ัย : มีวิธีการคัดเลือกประเด็นหลักในแต่ ละเล่มอย่ างไรครับ?
คุณพัชรินทร์ : พอเราทา Magazine มันก็ตอ้ งมี Theme ใหม่ๆทุกเดือน ถึงแม้ว่าหลักใจความเดิมของ
เราจะวนเวียนอยูก่ บั Agenda เดิมๆ คือเรื่ องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิธีการคิดทากิน ให้มนั ดี ให้มนั
อยู่รอด ในการประชุมกองบรรณาธิ การเพื่อคัดเลือก Theme แต่ละครั้ง ทุกคนในกองจะไปทา
การบ้านมาว่า ช่วงนี้มีอะไรที่น่าสนใจ เป็ น Trends ใหม่ เป็ นกระแสใหม่หรื อเป็ นธุรกิจใหม่ที่อยูใ่ น
พื้นฐานของการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ พอเรา Set Theme ได้ ถึงค่อยมาแตกมา
เป็ นประเด็นย่อยๆ คือหมายถึงว่าลงเป็ นแต่ละคอลัมน์ไป
ผู้วจิ ัย : คอลัมน์ “เรื่องจากปก (Cover Story) คือคอลัมน์ ที่ขยายความประเด็นหลัก (Theme) ใช่
ไหมครับ?
คุณพัชรินทร์ : ใช่ค่ะ คอลัมน์ “เรื่ องจากปก (Cover Story) จะต้องอธิบายให้เข้าใจว่าเรากาลังจะพูด
ถึงอะไร บางเล่มเราอธิ ยายโดยการให้นิยามมันจากคนโน้นคนนี้ นิยาม บางเล่มเราก็อาจจะอธิ บาย
มันด้วยตัวอย่างธุ รกิจ อาจจะเป็ นธุ รกิจหลายๆแบบที่มนั อยุ่ภายใต้แนวคิดนี้ บางครั้งก็อาจจะ Mix
กันเป็ นบทสัมภาษณ์เล็กๆมาใส่ เป็ นข้อมูลเชิงสถิติ เป็ นข่าวสารใหม่ๆ “เรื่ องจากปก (Cover Story)
จะเป็ นคอลัมน์ที่รวบรวมให้คนอ่ านเห็ น ภาพและเข้าใจได้มากที่ สุด หลังจากที่ คนอ่ านได้อ่าน
คอลัมน์ยอ่ ยๆข้างหน้ามา
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ผู้วจิ ัย: เป็ นความตั้งใจหรือเปล่าทีท่ างองค์กรนาเอาประเด็นหลักจาก คอลัมน์ “เรื่องจากปก (Cover
Story) มาเชื่อมโยงกับสื่ ออืน่ ๆที่ทาง TCDC เป็ นคนจัด
คุณพัชรินทร์ : เนื่องจากหน่วยงานเรามีหลาย Function อย่างที่รู้กนั เรามีท้ งั ส่ วนของห้องสมุด มีท้ งั
ห้องสมุดวัสดุ มีท้ งั ส่ วนนิทรรศการ มีท้ งั ร้านค้า นิตยสารก็หนึ่งในหน่วยงานของ TCDC
เพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าเราสามารถที่จะทางานให้มนั สอดคล้องกัน มันก็จะทาให้เกิด Impact โดยแต่ละ
หน่วยก็จะทาหน้าที่เล่าเรื่ องตามสื่ อของแต่ละหน่วยงาน
ผู้วจิ ัย: ผู้ทมี่ ีบทบาทในการกาหนดเนือ้ หาของประเด็นหลักของนิตยสารมีใครบ้ าง? เกีย่ วกับ
ผู้บริหารระดับสู งหรือเปล่า?
คุณพัชรินทร์ : จริ งๆไม่เชิงค่ะ คือเราเป็ นหนึ่งใน Unit ของ TCDC คือ Mission หลักของเรามีความ
ชัดเจนอยู่แล้ว ว่าเราทางานเพื่ออะไร เผยแพร่ อะไร คือทุก Unit รู ้บทบาทของตนเองอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเวลาทางานผูบ้ ริ หารระดับสู งอาจจะไม่ได้ลงมานัง่ คุยรายละเอียดของ Theme ด้วย คือ
ฝ่ าย Policy อาจจะมีการ Set Theme ใหญ่ขององค์กรเอาไว้ ว่าในแต่ละปี เราจะมุ่งเน้นไปในทิศทาง
ใด สื่ อสารกับใคร ทางกองบก. จะพิจารณาจากประเด็นหลักขององค์กรในแต่ละปี ก่อน เพื่อนามา
วิเคราะห์ แยกแยะ และพูดถึงหัวข้อของนิ ตยสารในประเด็นที่แตกย่อยลงไปและมีความสอดคล้อง
กับความสนใจของผูอ้ ่านในแต่ละช่วงเวลา โดยทุกธี มที่นาเสนอยังคงต้องทาหน้าที่สื่อสารประเด็น
หลักในการทางานของ TCDC เช่น ประเด็นเรื่ องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การออกแบบเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต เมืองที่มีนโยบายที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาของพื้นที่ ตลอดจนคนในพื้นที่ให้
ได้ทางานบนรากฐานของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และความคิดสร้างสรรค์
เป็ นต้น
ผู้วจิ ัย: ผมสั งเกตว่ าในคอลัมน์ “เรื่องจากปก (Cover Story) มีหลายคนเขียน อยากถามว่ ามีการแบ่ ง
งานกันอย่ างไร?
คุณพัชริ นทร์ : คนเรามีความสนใจไม่เหมือนกัน คนในกองก็มีความสนใจไม่เหมือนกัน บางคน
อาจจะถนัดเรื่ องเศรษฐกิจ บางคนอาจจะถนัดเรื่ องสังคม บางคนถนัดเรื่ อง Trends เพราะฉะนั้นเวลา
เรา Assign งานหรื อเวลาเราคุยกันในการประชุม คือเนื่ องจากว่าเราทางานด้วยกันมานาน เราก็จะรู ้
ว่าแต่ละคนมีสไตล์การเขียนแบบไหน สนใจเรื่ องอะไร ก็จะ Assign กันได้โดยไม่ค่อยมีปัญหา
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ผู้วจิ ัย: แหล่งค้นคว้ าของกองบรรณาธิการ มีการค้ นคว้ าจากแหล่งไหนบ้ างครับ?
คุณพัชรินทร์ : มีการค้นคว้าข้อมูลจากทั้งต่างประเทศและประเทศไทย คือในต่างประเทศเนี่ยมัน
ค่อนข้างจะเป็ น Secondary Data อย่างที่บอกว่าเรามีท้ งั การ Search หาจากทั้ง Database ของ TCDC
จากกงานวิจยั จากอินเทอร์เน็ตทัว่ ไป จากข่าว ถ้าเป็ นข้อมูลจากในประเทศเนี่ย ถ้าทาได้ ถ้ามีเวลาเรา
ก็สมั ภาษณ์ ทาข้อมูลเอง
ผู้วจิ ัย: ทีม่ าของแหล่งเงินทุนในการทานิตยสาร ?
คุณพัชรินทร์ : คือ TCDC เราเป็ นหน่วยงานของรัฐบาล เพราะฉะนั้นเงินที่เราใช้ส่วนใหญ่จะมาจาก
เงินงบประมาณทีได้รับการจัดสรรมาผ่านทางองค์กรแม่ ก็คือ OKMD คือแต่ละปี เราจะต้องเสนอ
TOR เข้าไปว่าปี นี้เราจะทาอะไรบ้าง อย่างเช่นนิตยสารก็เป็ นหนึ่งในโครงการ ก็คือเป็ นโครงการ
จัดทาสื่ อสิ่ งพิมพ์เพื่อกระจายความรู ้เรื่ องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แล้วก็จะมีอีกส่ วนหนึ่งที่เป็ นรายได้
จากการขายโฆษณาคล้ายกับ Magazine ทัว่ ไป คือหลักๆเราขายโฆษณาอยูท่ ี่ 4 หน้าต่อฉบับ ถ้าเรา
ขายโฆษณาได้ไม่ครบ เราก็มีโฆษณาภายในองค์กร อย่างเช่นนิทรรศการต่างๆ
ผู้วจิ ัย: ในคอลัมน์ “เรื่องจากปก (Cover Story) มีการทาโฆษณาแฝง Advertorial หรือเปล่า ?
คุณพัชรินทร์ : ไม่มีค่ะ การทา Advertorial เราจะทาในหน้าโฆษณาไปเลย ไม่มีการแฝงเนื้อหาใน
คอลัมน์ต่างๆ
ผู้วจิ ัย: แนวทางกลยุทธ์ ทาง Creative Economy ของสศช. มีส่วนเกีย่ วข้ องกับเนือ้ หาในนิตยสาร
Creative Thailand หรือไม่ ?
คุณพัชรินทร์ : จริ งๆแล้วไม่เกี่ยวกัน คือทางสภาพัฒน์ (สศช.) จะทางานในเรื่ องการวางนโยบาย
เศรษฐกิจที่เป็ นมหภาค ส่ วน TCDC เรารู ้สึกว่าเราเป็ นหน่วยงานที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ ง
เป็ นหน่วยงานรัฐ เราก็จะเลือกใช้นิตยสารที่ตรงกับหน้าที่ของเรามากกว่า
ผู้วจิ ัย: แนวทางการเผยแพร่ นิตยสาร เช่ นสถานที่การวาง มีการคัดเลือกอย่ างไรบ้ าง?
คุณพัชรินทร์ : คัดเลือกที่ที่มีคนเยอะ (หัวเราะ) ก็คือ คัดเลือกสถานที่ทวั่ ไปเหมือน Free magazine
อื่นๆ เช่น ร้านกาแฟ สานักงาน แต่เราจะเน้นไปที่ห้องสมุดตามสถาบันการศึกษาซะส่ วนใหญ่ ซึ่ ง
ต่างจาก Free Magazine เล่มอื่นๆ เนื่ องจากเรามี Mini TCDC ที่เป็ นเครื อข่ายห้องสมุดตาม
สถาบันการศึกษา รวมถึงห้องสมุดทัว่ ประเทศเราก็มีวาง
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ผู้วจิ ัย: แล้วกลุ่มเป้าหมายในการแจกนิตยสารเป็ นใครบ้ าง?
คุณพัชรินทร์ : คือจริ งๆแล้วกลุ่มเป้ าหมายของเราคือ ผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ นักออกแบบ หรื อ
เจ้าของ SME อ่าน แต่ที่ผา่ นมาเราก็ได้กลุ่มคนอ่านที่เป็ นนักศึกษามา เนื่องจากจุดวางเราที่เป็ น
ห้องสมุดตามสถาบันการศึกษา
ผู้วจิ ัย: ระบบการสมัครสมาชิก มีการวัดผลอย่ างไรบ้ าง?
คุณพัชรินทร์ : ตั้งแต่ปีที่ 1 มาก็มีเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ แต่ไมได้เป็ นตัวเลขที่หวือหวามาก เนื่องด้วยความที่
เราเป็ น Free magazine ที่สามารถหยิบอ่านตามสถานที่ต่างๆได้ ดังนั้น สมาชิกส่ วนใหญ่จึงเป็ นกลุ่ม
คนที่ไม่สะดวกหยิบตามสถานที่ต่างๆ ในส่ วนระบบการสมัครสมาชิกเราจะมีการเก็บฐานข้อมูลว่า
ประกอบอาชีพอะไร อยูแ่ ถวไหน เพื่อนามาพัฒนาเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งผูอ้ ่านที่
เป็ นสมาชิกจะเป็ นกลุ่มคนอ่านกลุ่มเดียวที่เราสามารถติดตามข้อมูลได้ เพราะลูกค้าที่หยิบตาม
สถานที่ต่างๆ เราจะรู ้จกั เขาน้อย บางครั้งเราก็มีโทรไปหาสมาชิกมาทา Focus Group เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากสมาชิก
ผู้วจิ ัย: การแจกนิตยสารตามสถานที่ต่างๆ มีการวัดผลไหมครับ ว่ ามีคนหยิบอ่านไปเป็ นจานวน
เท่ าไหร่ ?
คุณพัชรินทร์ : จริ งๆตรงนี้ เราวัดยาก เราไม่ได้จา้ งคนไปดูว่ามีคนหยิบนิตยสารไปกี่เล่ม คือวางแล้ว
วางเลย ทั้งนี้เรามีวิธีเดียว คือทีมงานอาจโทรไปที่จุดฝากวางว่าเหลือกี่เล่ม เหลือแล้วไปทาอะไร
ผู้วจิ ัย: ทิศทางในอนาคตของนิตยสาร Creative Thailand?
คุณพัชรินทร์ : ในส่ วนของเนื้อหา เราก็ยงั คงมุ่งเน้นไปที่เรื่ องเดิม คือ เรื่ องราวของการทามาหากินที่
มันมีประโยชน์ ในส่ วนรู ปแบบของสื่ ออาจจะมีการพัฒนาไปตามยุคสมัยของสื่ อนิ ตยสาร เช่ น
อนาคตอาจจะไม่มีการทาเป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ อาจจะมีการทาเป็ น E-book และเพิ่มลูกเล่นต่างๆเข้ามา
เช่น มีวีดีโอในตัว Magazine เป็ นต้น
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ผู้ วิจั ย : ประวัติ การศึ ก ษา ประวัติ ก ารทางาน ความสนใจพิเ ศษของกองบรรณาธิ ก ารนิ ต ยสาร
Creative Thailand แต่ ละท่ าน
คุณพัชรินทร์ : ในส่ วนประสบการณ์ของกองบรรณาธิการโดยส่ วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้
ภาษาและมนุ ษ ยศาสตร์ รวมถึ ง การวิเ คราะห์ ด้านสัง คม เศรษฐกิ จ ประวัติ ศาสตร์ ศิ ล ปะ ฯลฯ
เนื่องจากหลายคนในกองมีประสบการณ์การทางานเป็ นนักข่าวและนักเขียนอาชีพมาก่อนค่ะ ความ
สนใจพิเศษของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่ก็คือสิ่ งที่เราได้ถ่ายทอดลงไปในนิตยสาร CT
แต่ละเล่มที่ได้เห็นค่ะ
ผู้วิจัย: จากมุมมองของบรรณาธิการ ท่ านเห็นว่ าใครในทีมงานของท่ านมีความโดดเด่ นที่สุด เพราะ
อะไร หรือ ถ้ าทุกคนโดดเด่ นกันคนละแบบ กรุ ณาอธิบายถึง ความโดดเด่ นของแต่ ละคนในทีมว่ า
ใคร/เด่ นอะไร/อย่ างไร?
คุณพัชริ นทร์ : การทางานเป็ นทีม เราไม่ได้พยายามจะหันสปอร์ ตไลท์เพื่อส่ องไปที่ใครคนใดคน
หนึ่ ง แต่เราทางานร่ วมกันเป็ นทีม ผูท้ ี่อาวุโสกว่าอาจแสดงมุมมองที่จะต่อประเด็นต่างๆ ได้ลึกซึ้ ง
มากกว่า ขณะที่นอ้ งๆ ในกองก็เต็มไปด้วยพลังงานสร้างสรรค์ และความสนใจที่ร่วมสมัยมากกว่า
เมื่อทุกคนใส่ สิ่งดีๆ ของตัวเองเข้ามาในการทางาน จึงกลายเป็ นส่ วนผสมที่ลงตัวค่ะ
ผู้ วิจั ย : กองบรรณาธิ ก ารได้ มีก ารเรี ย นรู้ ข้ อ มู ล เกี่ย วกับ เศรษฐกิจสร้ า งสรรค์ และอุต สาหกรรม
สร้ างสรรค์ ก่อนเข้ าทางานหรื อไม่ ? ทางหน่ วยงานมีการอบรมหรื อให้ ความรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ และอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ หรือไม่ อย่ างไร?
คุณพัชรินทร์ : สมาชิกส่ วนใหญ่ในกองบรรณาธิการมีความรู ้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดีอยูแ่ ล้ว
เนื่องจากเป็ นหนึ่ งในทีมผูผ้ ลักดันนโยบายนี้ ให้บรรจุอยูใ่ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ขณะที่นอ้ งๆ ที่เข้ามาใหม่ ก็ได้เรี ยนรู ้มุมมองต่างๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากการทางานกับ
พี่ๆ ในกอง และแผนกอื่นๆ รวมถึงองค์กรยังมีองค์ความรู ้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท้ งั ที่จดั ทา
ขึ้นเอง เช่น พ็อกเก็ตบุ๊ก และหนังสื อเพื่อการค้นคว้าและอ้างอิงในห้องสมุดให้พนักงานทุกคนได้
ศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมค่ะ
ผู้วิจัย: ท่ านเห็ นด้ วยหรื อไม่ ว่ามุ มมองทางความคิด (แบบสร้ า งสรรค์ และวิพ ากษ์ ) ของทีมกอง
บรรณาธิการมีอิทธิพลต่ อ content ในนิตยสาร เห็นด้ วยเพราะอะไร ไม่ เห็นด้ วยเพราะอะไร และ
ท่ านคิดว่ ามุมมองแบบไหนสาคัญที่สุดของบุคคลที่จะมาเป็ นส่ วนหนึ่งของทีมบรรณาธิการของ
นิตยสารเล่มนี?้

101
คุ ณ พัช ริ น ทร์ : การใช้ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์แ ละวิ พ ากษ์กัน เป็ นสิ่ ง ส าคัญ มากส าหรั บ การท าสื่ อ
โดยเฉพาะสื่ อเพื่ อการเผยแพร่ องค์ความรู ้ แ ละกระตุ น้ ให้คิ ด ตลอดจนน าไปใช้ค่ะ ดังนั้น ทุ ก ๆ
ข้อคิดเห็นทุกๆ แง่มุมที่ได้รับบนโต๊ะขณะที่เราประชุม brainstrom กันจึงมีความสาคัญเท่าๆ กัน
และเราไม่จากัดมุมมองหรื อข้อคิดเห็นของใครค่ะ
ผู้วิจัย:ในปัจจุบันภายใต้ การบริหารประเทศของ คสช. ได้ มีการเพิ่มหรือตัดงบประมาณที่เกี่ยวข้ อง
กับการผลิตนิตยสาร Creative Thailand หรือไม่ ? อย่ างไร?
คุ ณ พั ช ริ น ทร์ : งบประมาณเป็ นไปตามแผนด าเนิ น งานของรั ฐ บาล ซึ่ งในขณะนี้ ยัง ไม่ ท ราบ
งบประมาณที่แน่นอนค่ะ แต่คิดว่าไม่น่าได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากนโยบายหลักของรัฐบาล
ในการส่ งเสริ มด้านความคิดและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยงั ไม่ได้ถูกเปลี่ยนอะไรค่ะ
ผู้วิจัย:กองบรรณาธิการมีความเห็นอย่ างไรเกี่ยวกับแหล่ งเงินงบประมาณในการดาเนินการของ
นิตยสาร ใครควรเป็ นผู้สนับสนุนหลัก แหล่งเงินทุนควรมาจากไหน เพราะอะไร
คุณพัชรินทร์ : หากมองในแง่นิตยสารเป็ นเครื่ องมือเพื่อการสื่ อสารองค์ความรู ้ที่สอดคล้องกับสิ่ งที่
รั ฐ บาลต้องการสื่ อสารไปยังประชาชน และเป็ นความรู ้ ที่เ กิ ด ประโยชน์ กับสังคมอย่างแท้จ ริ ง
ส่ ว นตัว ยัง คิ ด ว่ า งบด าเนิ น หลัก ควรมาจากภาครั ฐ ทั้ง นี้ เราก็ ไ ม่ ไ ด้ปิ ดกั้น การสนับ สนุ น จาก
ภาคเอกชนที่มีความคิดเห็นตรงกันกับเรา คือมุ่งนาเสนอประโยชน์แก่ผอู ้ ่านเป็ นสาคัญ
ผู้วจิ ัย: ถ้ าเลือกได้ ท่านอยากให้ นิตยสารนีม้ ีรูปแบบการนาเสนออย่ างไร? ในมุมมองของท่ านเองโดย
้
ไม่ ต้องคานึงถึงนโยบายต่ างๆทั้งจาก TCDC และหน่ วยงานภาครัฐ เอกชนในวงการ
คุณพัชริ นทร์ : เช่นที่เป็ นอยู่ค่ะ โดยอาจเพิ่มรู ปแบบการนาเสนอผ่านช่องทางอื่นๆ ที่ร่วมสมัยมาก
ขึ้น เช่นสื่ อออนไลน์ต่างๆ
ผู้วิจัย: จุดมุ่งหมายหลัก ที่ท่านอยากให้ ผู้อ่านได้ รับจากนิตยสาร Creative Thailand คืออะไร
กรุณาตอบเพียงหนึ่งอย่ างทีส่ าคัญทีส่ ุ ด
คุณพัชรินทร์ : ความรู ้ที่กระตุน้ ให้ขบคิดและเกิดการเปลี่ยนแปลงหรื อลงมือทาสิ่ งที่เป็ นประโยชน์
กับตัวเองและสังคม

ภาคผนวก ข.
ตารางบันทึกข้ อมูลประจาฉบับ

ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries)
ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

1. แนะนำประโยชน์และควำมสำคัญของ "ควำมคิดสร้ำงสรรค์"
โดยยกตัวอย่ำงจำกเรื่ องใกล้ตวั ของชี วติ คนไทย
ยินดีต้อนรับสู่ เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ : ปฐมบท
กล่ าวโดยรวม อธิบายความหมายของ
2 อธิ บำยทีม่ ำ ควำมหมำยและควำมสำคัญของ "เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์"
ทีว่ ่ าด้ วยเรื่องของการสร้ างเศรษฐกิจจาก
แนวคิด "เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ "
3.แนะนำกลุม่ อำชี พ "อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์" ของประเทศไทย
ความคิดและวัฒนธรรม
4.อธิ บำยองค์ประกอบของห่ วงโซ่มลู ค่ำของเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์

ชื่อเรื่อง

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 ( ตุล าคม 2552)
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จานวนหน้ า
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จานวนหน้ า

6

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

1. อธิ บำยทีม่ ำ ควำมหมำยของ "ครี เอทีฟคอมมอนส์" โดยเชื่ อมโยงกับ
กำรจดลิขสิ ทธิ์ ทำงปัญญำของกลุม่ อำชี พอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ตำ่ งๆ
ทัง้ ในเมืองไทยและต่ำงประเทศ
2 อธิ บำยสัญลักษณ์และควำมหมำยของ "ครี เอทีฟคอมมอนส์"

ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative
Industries)

กล่ าวโดยรวม อธิบายแนวคิดของ"ครีเอทีฟ
คอมมอนส์ " ด้ วยการเชื่อมโยงกับการจด
ลิ ขสิ ทธิ์ทางปัญญาของอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
ประเภทต่ างๆ

ชื่อเรื่อง

แจกฟรีมแี ต่ กาไร

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2552)
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ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

1. อธิ บำยควำมสำคัญในกำรนำวัฒนธรรมมำใช้เป็ นต้นทุนในกำร
ผลิตสิ นค้ำและบริ กำร พร้อมยกตัวอย่ำงอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ทง้ ั
จำกต่ำงประเทศและประเทศไทย

ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries)

1. งานออกแบบ (Design)
2. แฟชัน่ (Fashion)
3. การแพทย์ แผนไทย (Thai
Traditional Medicine)

ชือ่ เรือ่ ง

Repackaging Culture สร้ างความมัง่ คั่งจาก
วัฒนธรรม

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 1 ฉบับที่ 3 ( ธันวาคม 2552)

6

จานวนหน้ า
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Marcotrends Vs. Microtrends เล็ กก็ได้
ใหญ่กด็ ี

ชื่อเรื่อง

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

กล่ าวโดยรวม อธิบายความหมายและ 1. อธิ บำยควำมหมำยของ "Marcotrends" และ "Microtrends"
พร้อมทัง้ กำรเปรี ยบเทียบควำมแตกต่ำงของทัง้ สองแนวคิด ด้วยกำร
เปรียบเทียบความแตกต่ างของ"
Marcotrends" และ "Microtrends ยกตัวอย่ำงกำรผลิตสิ นค้ำและบริ กำรจำกต่ำงประเทศ

ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries)

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 1 ฉบับที่ 4 (มกราคม 2553)

6

จานวนหน้ า
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ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries)

1. อาหารไทย (Thai Food)

ชื่อเรื่อง

Bangkok City of Gastronomy
กรุงเทพมหานครแห่ งอาหาร

จานวนหน้ า

6

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

1. อธิ บำยลักษณะจุดเด่นของ "อำหำรไทย" ในกรุ งเทพมหำนคร ได้แก่ ทีม่ ำของ
แกงถุง, สถำนทีเ่ ด่นในกำรขำยอำหำร, กำรจัดเทศกำลอำหำร, วัตถุดิบในกำรผลิต
2 ให้ขอ้ มูลสถิตกิ ำรส่งออก อำหำรไทย ในปี 2552
3.ให้ขอ้ มูลภำพรวมกำรเรี ยนกำรสอนทำ "อำหำรไทย" ในประเทศไทย
4.ยกตัวอย่ำง เชฟจำกต่ำงประเทศทีช่ ื่ นชอบและเขียนหนังสื อเกี่ยวกับ "อำหำร
ไทย" แสดงให้เห็ นถึงควำมสำคัญของอำหำรไทยผ่ำนมุมมองชำวต่ำงชำติ
5.อธิ บำยควำมหมำยของ "Gastronomy" ซึ่งเป็ นวิชำควำมรู ้ในกำรนำเอำศำสตร์
แขนงต่ำงๆมำอธิ บำยเรื่ องของอำหำร
6.แนะนำทีม่ ำของรำงวัล "City of Gastronomy" หรื อเมืองแห่ งอำหำรกำรกินที่
จัดขึ้นโดยองค์กร Unesco พร้อมตั้งคำถำมเชื่ อมโยงว่ำ กรุ งเทพมหำนคร มี
ศักยภำพพอทีจ่ ะเป็ นได้หรื อไม่?

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 1 ฉบับที่ 5 (กุมภาพันธ์ 2553)
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เครือ่ งมือสร้ างชาติ

ชือ่ เรือ่ ง

1. งานฝี มือและหัตถกรรม (Crafts) 1.อธิ บำยทีม่ ำ ควำมสำคัญและวิวฒั นำกำรของเครื่ องมือต่ำงๆทีใ่ ช้ผลิต
2. การแพทย์ แผนไทย (Thai Traditional สิ นค้ำและบริ กำรของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ประเภทต่ำงๆ พร้อมทัง้
Medicine)
ยกตัวอย่ำงกำรผลิตสิ นค้ำและบริ กำรของประเทศไทย

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 1 ฉบับที่ 6 (มีนาคม 2553)

ทั้งเล่ ม

จานวนหน้ า
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ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative Industries)

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

กล่ าวโดยรวม : อธิบายทีม่ าและความของรางวัล อิก 1. ประวิตกิ ำรก่อตั้งของรำงวัลล้อเลียนโนเบล พร้อมยกตัวอย่ำง
IG Nobel วิทยาศาสตร์ กลั บหัวกับคาถามและ
โนเบล รางวัล ทีม่ อบให้ กบั งานวิจัยสร้ างสรรค์ โดยเน้ น ผลงำนทีไ่ ด้รับรำงวัลโยงเข้ำกับกำรคิดค้นสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ โดย
เสี ยงหัวเราะและแรงบันดาลใจ
ส่วนใหญ่เป็ นงำนวิจยั ด้ำนวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์
ไปทีง่ านด้ านวิทยาศาสตร์

ชื่อเรื่อง

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 1 ฉบับที่ 7 (เมษายน 2553)

6

จานวนหน้ า
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จานวนหน้ า

6

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

1. แนวคิดของ"ขนำด"ในกำรออกแบบเสื้อผ้ำ
2. ควำมเป็ นมำของโครงกำร Size Thailand ทีเ่ ป็ นกำรเก็บข้อมูล
ขนำดรู ปร่ ำงของคนไทย
3. ควำมสำคัญของ"ขนำด"ในกำรสร้ำงสรรค์สิ่งต่ำงๆ โดยให้
ควำมรู ้เกีย่ วกับแนวคิด Ergomics หรื อกำรยศำสตร์ พร้อมทัง้ ยกกำร
นำแนวคิดไปใช้กบั อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์

ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries)

1. งานออกแบบ (Design)
2. แฟชัน่ (Fashion)

ชือ่ เรือ่ ง

Size Does Matter

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 1 ฉบับที่ 8 (พฤษภาคม 2553)
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"จุดเริม่ ต้ น" เกิดขึน้ ได้ ทกุ ช่ วงชีวิต

ชือ่ เรือ่ ง

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

1.อาหารไทย (Thai Food)
1. สัมภำษณ์คน 6 คนในกลุม่ อำชี พอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ทีม่ ชี ่ วง
2.ศิ ล ปะการแสดง (Performing Arts)
อำยุตำ่ งกัน โดยใช้หัวข้อหลักในกำรสัมภำษณ์ คือ "คิด เห็ น ทำ เชื่ อ
3.การพิมพ์และสื่ อการพิมพ์ (Publishing)
ก้ำวต่อไป" เพื่อแสดงถึงกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของผูส้ มั ภำษณ์
4.ภาพยนตร์ และวีดิทศั น์ (Film & Video)
แต่ละคน
5.ซอฟท์แวร์ (Software)

ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries)

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 1 ฉบับที่ 9 (มิถุนายน 2553)
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จานวนหน้ า
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คนไม่ สาคัญ

ชื่อเรื่อง

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

1.การพิมพ์และสื่ อการพิมพ์ (Publishing) 1. ให้ขอ้ มูลและควำมสำคัญเกี่ยวกับบุคลำกรในวงกำรอุตสำหกรรม
2.ภาพยนตร์ และวีดิทศั น์ (Film & Video) สร้ำงสรรค์ประเภทต่ำงๆ เพื่อให้เห็ นถึงควำมสำคัญของตำแหน่ งหน้ำที่
ทีค่ อยผลักดันอยูเ่ บือ้ งหลังควำมสำเร็ จในกำรผลิตสิ นค้ำและบริ กำร
3.ดนตรี (Music)

ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative
Industries)

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 1 ฉบับที่ 10 (กรกฎาคม 2553)
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จานวนหน้ า

112

จานวนหน้ า

6

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

1. ให้ควำมรู ้เกีย่ วกับกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ผลิตสิ นค้ำและ
บริ กำรเพื่อรับมือกับภัยพิบตั ขิ องมนุ ษย์ ด้วยกำรยกตัวอย่ำง
กรณี ศึกษำทัง้ จำกต่ำงประเทศและประเทศไทย

ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries)

1.สถาปัตยกรรม (Architecture)
2.ซอฟท์แวร์ (Software)

ชือ่ เรือ่ ง

วิกฤตการณ์ความคิดสร้ างสรรค์ และ
นวัตกรรมแห่ งมนุ ษยชาติ

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 1 ฉบับที่ 11 (สิ งหาคม 2553)

113

Fight into Fantasy

ชือ่ เรือ่ ง

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

กล่ าวโดยรวม :แนะนาแนวคิด "โลกเสมือน" 1.ให้ควำมรู ้แนวคิด "โลกเสมือน" ทีน่ ำมำปรับใช้กบั กำรใช้
โดยการเชือ่ มโยงกับการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ตำ่ งๆ พร้อมทัง้ กรณี ศึกษำจำกต่ำงประเทศ

ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative
Industries)

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 1 ฉบับที่ 12 (กันยายน 2553)
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จานวนหน้ า
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นวัตกรรมเพือ่ สั งคม สั งคมเปิ ด การ
เปลี่ ยนแปลง และพลั งสร้ างสรรค์

ชื่อเรื่อง

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

กล่ าวโดยรวม : ให้ ข้อมูล และแนะนา 1. ให้ขอ้ มูลถึงทีม่ ำ ควำมหมำย ควำมสำคัญและวิธีกำรของ "นวัตกรรม
เพื่อสังคม" ทีใ่ ช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรออกแบบสิ นค้ำและ
ความสาคัญของประเด็น "นวัตกรรม
บริ กำรทีส่ ร้ำงคุณค่ำให้สงั คม ผ่ำนกำรยกตัวอย่ำงกรณี ศึกษำจำกทัว่ โลก
เพือ่ สั งคม"

ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries)

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1 (ตุล าคม 2553)
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จานวนหน้ า
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ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative
Industries)

1. กล่ าวโดยรวม : ให้ ข้อมูล และแนะนา
ความสาคัญของประเด็น "เพิม่ มูล ค่ าของสิ นค้ า
(Value Creation)"
Value Creation สมการทีว่ ่ าด้ วย "ปัญญา"
2. งานฝี มือและหัตถกรรม (Crafts)
กับ "การผลิ ต"
3. งานออกแบบ (Design)

ชื่อเรื่อง

1. ให้ขอ้ มูลถึงทีม่ ำ ควำมหมำย ควำมสำคัญของกำร "เพิ่มมูลค่ำของสิ นค้ำ
(Value Creation)" ซึ่งถือเป็ นวิธีกำรสำคัญของกลุม่ อำชี พอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ พร้อมยกตัวอย่ำงกรณี ศึกษำ กำรเพิ่มมูลค่ำสิ นค้ำของอำชี พ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ประเภทต่ำงๆ ทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ
2.บทสัมภำษณ์ พันศักดิ์ วิญญรัตน์ ถึงแนวคิดของกำร "เพิ่มมูลค่ำของสิ นค้ำ
(Value Creation)" ของประเทศไทย

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2553)

9

จานวนหน้ า

116

จานวนหน้ า

6

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

1. ให้ขอ้ มูลแนวคิดกำรนำ "ควำมสุข" มำใช้ในกำรออกแบบสิ นค้ำ
และบริ กำรต่ำงๆ พร้อมยกข้อมูลหลักจิตวิทยำของควำมสุขมำ
เชื่ อมโยงกับกำรผลิตสิ นค้ำและบริ กำรของกรณี ศึกษำจำก
ต่ำงประเทศ

ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries)

งานออกแบบ (Design)

ชือ่ เรือ่ ง

ออกแบบเพือ่ "ความสุ ข"

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 2 ฉบับที่ 3 ( ธันวาคม 2553)
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จานวนหน้ า

7

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

1. ให้ขอ้ มูลของประเด็น "ควำมรวย" ทีส่ ่งผลในกำรขับเคลื่อนของ
ชี วติ มนุ ษย์ พร้อมยกตัวอย่ำงกำรผลิตสิ นค้ำ บริ กำรและเรื่ องรำว
ต่ำงๆทีเ่ กี่ยวข้องกับแนวคิด "ควำมรวย" จำกทัว่ โลก

ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries)

กล่ าวโดยรวม : ให้ ข้อมูล ของประเด็น
"ความรวย"

ชื่อเรื่อง

รวย

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 2 ฉบับที่ 4 (มกราคม 2554)
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7

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

1.ให้ขอ้ มูลถึงแนวคิด วิธีกำรและควำมสำเร็ จของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ใน
ประเทศจีน พร้อมยกตัวอย่ำงกลุม่ อำชี พอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ทโี่ ดดเด่นของ
ประเทศจีน

ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries)

1. งานออกแบบ (Design)
2. แฟชั่น (Fashion)

ชื่อเรื่อง

China The Transformation

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 2 ฉบับที่ 5 (กุมภาพันธ์ 2554)
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ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries)

1. งานโฆษณา (Advertising)
2 .ซอฟท์แวร์ (Software)

ชื่อเรื่อง

Digitality Anytime Anywhere Everyone

1.อธิ บำยควำมสำคัญของแนวคิด "ดิจทิ ลั " ทีส่ ่งผลถึงกระบวนกำรผลิต
สิ นค้ำและบริ กำรของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ พร้อมยกตัวอย่ำงวิธีกำร
ผลิตสิ นค้ำของผูผ้ ลิตอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ประเภทต่ำงๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับแนวคิด "ดิจทิ ลั "

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 2 ฉบับที่ 6 (มีนาคม 2554)
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จานวนหน้ า

120

Take it Slow

ชื่อเรื่อง

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

1. อธิ บำยทีม่ ำ ควำมหมำยของแนวคิด " Slow Life" หรื อกำรใช้ชีวติ
1. การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม (Cultural & Heritage
แบบไม่เร่ งรี บ พร้อมนำเสนอตัวอย่ำงกำรนำแนวคิดดังกล่ำวไปปรับ
Tourism)
ใช้ในกำรผลิตสิ นค้ำและบริ กำรของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์
2. งานออกแบบ (Design)
ประเภทต่ำงๆ

ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative Industries)

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 2 ฉบับที่ 7 (เมษายน 2554)

7

จานวนหน้ า
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ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries)
ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

1. อธิบำยถึงองค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้องกับ "กำรช้อปปิ้ ง" ได้แก่ กล
ยุทธ์กำรผลิตสินค้ำของผูผ้ ลิต, ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อกำรเลือกซื้อสินค้ำ
ของผูบ้ ริ โภค พร้อมยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำจำกทัว่ โลก
กล่ าวโดยรวม : ให้ ข้อมูล และแนะนา
Shopping! แกะรอยสั ญชาตญาณการจับจ่ าย
2. มุง่ ให้ขอ้ มูลควำมรู้ทสี่ ำมำรถนำไปต่อยอดควำมคิดสร้ำงสรรค์ใน
ความสาคัญของประเด็น "การช้ อปปิ้ ง"
กำรผลิตสินค้ำและบริ กำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค
ในปัจจุบนั

ชือ่ เรือ่ ง

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 2 ฉบับที่ 8 (พฤษภาคม 2554)

9

จานวนหน้ า
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จานวนหน้ า

6

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

1.ให้ขอ้ มูล ควำมรู ้เกีย่ วกับวิธีกำรฝึ กฝน กำรพัฒนำบุคลำกร และ
แนวโน้มของกลุม่ อำชี พอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ประเภทดนตรี
(Music) โดยนำเรื่ องรำวของวิทยำลัยดุริยำงค์ศิลป์ มำเป็ นแกนหลัก
พร้อมยกตัวอย่ำงกรณี ศึกษำกำรพัฒนำนักดนตรี จำกต่ำงประเทศ

ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries)

ดนตรี (Music)

ชือ่ เรือ่ ง

Grooming Talents

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 2 ฉบับที่ 9 (มิถุนายน 2554)
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จานวนหน้ า

7

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

1. อธิ บำยถึงปัญหำทำงสังคมทีเ่ กิดขึ้นทัว่ โลกและส่งผลต่อวิถีชีวติ ของมนุ ษย์
2.อธิ บำยถึงกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรผลิตสิ นค้ำและบริ กำรของ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ทสี่ ่งผลมำกจำกสถำนกำรณ์ปัญหำในสังคม

ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative
Industries)

1.งานออกแบบ (Design)
2. แฟชั่น (Fashion)
3. สถาปัตยกรรม (Architecture)

ชื่อเรื่อง

New Normal ค่ านิยมใหม่ ใจกลางความโกลาหล

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 2 ฉบับที่ 10 (กรกฎาคม 2554)
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ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries)

กล่ าวโดยรวม : ให้ ข้อมูล และแนะนา
ความสาคัญของประเด็น "การบริหาร
จัดการนา้ "

ชือ่ เรือ่ ง

Water Control Is The Future

1. ให้ควำมรูู ้ ทีม่ ำและควำมสำคัญเกีย่ วกับ "กำรบริ หำรจัดกำรน้ ำ "
โดยกำรนำเรื่ องรำวของกำรจัดกำรน้ ำ ปัญหำกำรขำดแคลน และ
กำรทำธุรกิจต่ำงๆจำกทัว่ โลกมำนำเสนอ
2. มุง่ ให้ควำมรู ้ทเี่ กีย่ วข้องกับ "กำรบริ หำรจัดกำรน้ ำ " ทีส่ ่งผลต่อ
กำรผลิตสิ นค้ำและบริ กำรของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์
3.เนื้ อหำมีบริ บทเชื่ อมโยงกับสถำนกำรณ์น้ ำท่วมในประเทศไทย

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 2 ฉบับที่ 11 (สิ งหาคม 2554)

8

จานวนหน้ า
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จานวนหน้ า

7

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

1.ให้ควำมรู ้เกี่ยวกับแนวคิด ข้อมูล แนวโน้มในกำรออกแบบบริ กำร
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ประเภท "กำรท่องเทีย่ งเชิ งวัฒนธรรม"
ของประเทศต่ำงๆทัว่ โลกในปัจจุบนั

ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative
Industries)

การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม (Cultural &
Heritage Tourism)

ชื่อเรื่อง

Next Destination ประสบการณ์ใหม่ ของการ
เดินทาง

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 2 ฉบับที่ 12 (กันยายน 2554)
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จานวนหน้ า

8

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

1. อธิ บำยถึงควำมสำคัญของกำรเป็ น "ช่ ำงฝี มอื "ทีม่ ที กั ษะ
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงมูลค่ำให้กบั สิ นค้ำต่ำงๆ พร้อมยกตัวอย่ำง
กรณี ศึกษำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
2. เชื่ อมโยงกับบริ บทสังคมของประเทศไทย ด้วยกำรให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับกำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียนในปี 2557
3 มุง่ ให้ควำมรู ้และควำมสำคัญในกำรเป็ นช่ ำงฝี มอื ทีม่ ที กั ษะ
ควำมสำมำรถ

ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries)

กล่ าวโดยรวมอย่ างกว้ าง ถึ งประเด็น
"ช่ างฝี มือ" ทีม่ ที กั ษะความสามารถ

ชื่อเรื่อง

ช่ างฝี มือ นักขุดทองแห่ งอนาคต

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1( ตุล าคม 2554)
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จานวนหน้ า

7

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

1.อธิ บำยควำมหมำยของ "กระบวนกำรคิดเชิ งออกแบบ (Design Thinking)"
2.ยกตัวอย่ำงและให้รำยละเอียดขั้นตอนของกรณี ศึกษำทีป่ ระสบควำมสำเร็ จ
เพื่อให้ผอู ้ ำ่ นตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรใช้ "กระบวนกำรคิดเชิ ง
ออกแบบ" ในกำรผลิตสิ นค้ำและบริ กำร

ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative
Industries)

งานออกแบบ (Design)

ชื่อเรื่อง

Design Thinking กระบวนการคิดแห่ งอนาคต

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2554)
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ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries)

กล่ าวโดยรวมอย่ างกว้ าง ถึ งประเด็น
การคิดบวก

ชื่อเรื่อง

คิดบวก ขุมพลั งฝ่ าวิกฤต

1. อธิ บำยถึงประเด็น กำรคิดบวกและมีควำมหวังของมนุ ษย์ในกำรรับมือกับวิกฤตต่ำงๆในสังคม
เช่ นกำรฟื้ นฟูประเทศของญี่ปนุ่ หลังจำกเกิดเหตุกำรณ์สึนำมิและแผ่นดินไหว,กำรพัฒนำยำ
รำคำถูกสำหรับผูป้ ่ วยในประเทศยำกจน,กำรรับมือกับปัญหำน้ ำท่วมของประเทศอังกฤษ
2. เชื่ อมโยงกับบริ บทสังคมไทยด้วยเรื่ องรำวของทีมงำน รู ้สู้ Flood กลุม่ คนทีท่ ำอนิ เมชัน่ เพื่อให้
ควำมรู ้กบั คนไทยในช่ วงน้ ำท่วมเดือนตุลำคม 2554
3. อธิ บำยควำมสำคัญของประเด็น กำรคิดบวกและมองโลกในแง่ดีดว้ ยกำรใช้ควำมรู ้และ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพื่อรับมือกับวิกฤตต่ำงๆทีเ่ กิดขึ้นในสังคม

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 3 ฉบับที่ 3 ( ธันวาคม 2554)
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จานวนหน้ า
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นัยยะของเลข 1

ชื่อเรื่อง

1. แฟชั่น (Fashion)
2.กล่ าวโดยรวมถึ งประเด็นกว้ างๆ

ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries)

1.นำประเด็นของ "เลข 1" มำขยำยควำมและเชื่ อมโยงกับกำรใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรผลิตสิ นค้ำและบริ กำร เช่ น กำรพัฒนำ
เพื่อควำมเป็ นหนึ่ งของธุรกิจต่ำงๆ, สิ นค้ำทีม่ เี อกลักษณ์เฉพำะตัว
เพียงหนึ่ งเดียว, ก้ำวแรกของมนุ ษย์ในกำรเริ่ มต้นเข้ำสู่ธุรกิจ
2.มุง่ ให้ควำมรู ้และสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรใช้ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ผำ่ นกำรยกตัวอย่ำงของกรณี ศึกษำทีป่ ระสบควำมสำเร็ จ

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 3 ฉบับที่ 4 (มกราคม 2555)

7

จานวนหน้ า
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We Love Sweets

ชื่อเรื่อง

1.อาหารไทย (Thai Food)
2.กล่ าวโดยรวมถึ งประเด็นเกีย่ วกับ
"ความหวาน"

ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries)

1. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรทำอำหำรและขนมหวำน
2. ให้ขอ้ มูลถึงแนวโน้มควำมนิ ยมของธุรกิจเบเกอรี่ และขนมทัง้ ต่ำงประเทศและ
ประเทศไทย
3.เชื่ อมโยงกับทิศทำงกำรทำธุรกิจขนมหวำนของไทย

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 3 ฉบับที่ 5 (กุมภาพันธ์ 2555)

9

จานวนหน้ า
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The Power of Comics in a contemporary World
พลั งของการ์ ตูนในโลกร่ วมสมัย

ชื่อเรื่อง

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

1. อธิ บำยควำมสำเร็ จของ "หนังสื อกำร์ตนู " ในกำรเป็ นสิ นค้ำทีส่ ำมำรถ
สร้ำงรำยได้ให้กบั ประเทศญี่ปนุ่
2. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ ทิศทำงของแนวโน้มธุรกิจ "หนังสื อ
การพิมพ์และสื่ อการพิมพ์ (Publishing)
กำร์ตนู " จำกทัว่ โลก ผ่ำนกำรยกตัวอย่ำงกรณี ศึกษำ
3. มุง่ ให้ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรทำธุรกิจและกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ใน
วงกำร "หนังสื อกำร์ตนู "

ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries)

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 3 ฉบับที่ 6 (มีนาคม 2555)

7

จานวนหน้ า
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ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

1. ให้ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคคลำกรในวงกำรแฟชัน่ ของเมือง
นิ วยอร์ก
2. ให้ขอ้ มูลควำมสำเร็ จทำงเศรษฐกิจของวงกำรแฟชัน่ ของนิ วยอร์ก
3. กำรพัฒนำบุคลำกำรในวงกำรออกแบบของเมืองลอนดอน
4. มุง่ ให้ควำมรู ้เกี่ยวกับทิศทำงและแนวโน้มในกำรพัฒนำบุคลำกำร
ในวงกำรออกแบบและแฟชัน่ ด้วยกำรยกตัวอย่ำงทีป่ ระสบ
ควำมสำเร็ จ

ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative Industries)

1. งานออกแบบ (Design)
2. แฟชั่น (Fashion)

ชื่อเรื่อง

Upcoming Designer

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 3 ฉบับที่ 7 (เมษายน 2555)

8

จานวนหน้ า
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ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries)

1. แฟชัน่ (Fashion)
2. ซอฟท์แวร์ (Software)

ชือ่ เรือ่ ง

Just In Time เศรษฐกิจบนพืน้ ฐานความไว

1. นำประเด็น "ควำมรวดเร็ ว" มำขยำยควำมโดยเชื่ อมโยงกับกำรทำ
ธุรกิจในอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ประเภทต่ำงๆทีใ่ ช้ ได้แก่ ควำมไว
แบบรู ปธรรม(ควำมรวดเร็ วของเทคโนโลยี) และ ควำมไวแบบ
นำมธรรม (กำรบริ หำรจัดกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์)

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 3 ฉบับที่ 8 (พฤษภาคม 2555)

8

จานวนหน้ า
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ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative
Industries)

กีฬาฟุตบอล

ชือ่ เรือ่ ง

Beyond The Field เมือ่ ฟุตบอลไมได้ เล่ นแค่ 11
คน

จานวนหน้ า

8

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

1. ให้ควำมรู ้เกีย่ วกับกำรทำธุรกิจในวงกำรกีฬำฟุตบอลจำกทัว่ โลก
2. เชื่ อมโยงกับบริ บทสังคมด้วยกำรตีพิมพ์ช่วงฟุตบอลยูโร 2012

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 3 ฉบับที่ 9 (มิถุนายน 2555)
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จานวนหน้ า

7

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

1. มุง่ ให้ควำมรู ้เกี่ยวกับ วัฒนธรรมสตรี ท ซึ่งส่งผลต่อกำรผลิตสิ นค้ำและ
บริ กำรของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ประเภทต่ำงๆ

ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative
Industries)

กล่ าวโดยรวม

ชื่อเรื่อง

Street Smart เมือ่ หนู ช่วยราชสี ห์

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 3 ฉบับที่ 10 (กรกฎาคม 2555)
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จานวนหน้ า

7

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

1. มุง่ ให้ควำมรู ้เกีย่ วกับกำรผลิตอำหำรในอุตสำหกรรมอำหำร โดยมี
เรื่ องรำวเกีย่ วกับกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์เพื่อแก้ปัญหำกำรขำด
แคลนอำหำรและภัยธรรมชำติตำ่ งๆ ด้วยกำรยกตัวอย่ำงกรณี ศึกษำ
จำกทัว่ โลก

ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries)

อุตสาหกรรมอาหาร

ชือ่ เรือ่ ง

Super Food สุ ดยอดนวัตกรรมเลี้ยงโลก

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 3 ฉบับที่ 11 (สิ งหาคม 2555)
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จานวนหน้ า

8

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

1.ให้ควำมรู ้เกี่ยวกับอุตสำหกรรมภำพถ่ำย โดยให้รำยละเอียด
เกี่ยวกับบริ บทสังคมทีส่ ่งผลต่อกำรสร้ำงสรรค์ในวงกำรภำพถ่ำย
ต่ำงๆ เช่ น ธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้อง, ควำมสำคัญของภำพถ่ำยในอินเทอร์เน็ ต

ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative
Industries)

ทัศนศิ ล ป์ (Visual Arts)

ชื่อเรื่อง

พลั งแห่ งสั งคมภาพ

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 3 ฉบับที่ 12 (กันยายน 2555)
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ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries)

งานออกแบบ (Design)

ชื่อเรื่อง

Design is Opportunity การเดินทางครั้งใหม่
ของธุรกิจ

จานวนหน้ า

8

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

1.ให้ควำมรู ้และสร้ำงแรงบันดำลใจเกี่ยวกับกำรคิดเชิ งออกแบบ ที่
สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบั สิ นค้ำและบริ กำรต่ำงๆ ด้วยกำร
ยกตัวอย่ำงกรณี ศึกษำ, สถิตขิ อ้ มูลจำกต่ำงประเทศทีป่ ระสบควำมสำเร็ จ

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 4 ฉบับที่ 1 ( ตุล าคม 2555)
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ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative
Industries)

กล่ าวโดยรวมถึ งทิศทางการดาเนินเศรษฐกิจ
และสั งคมของพม่ า

ชื่อเรื่อง

Virgin Territory พม่ ากับอนาคตทีป่ รารถนา

1.ให้ควำมรู ้เกี่ยวกับสภำพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศพม่ำในปัจจุบนั
2.อธิ บำยถึงปัญหำแรงงำนของพม่ำทีส่ ่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
3.เชื่ อมโยงกับบริ บทสังคมไทยด้วยกำรให้ขอ้ มูลของอำชี พทีแ่ รงงำนพม่ำทำ
ในประเทศไทย

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2555)

8

จานวนหน้ า
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ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries)

กล่ าวโดยรวม

ชื่อเรื่อง

Million Dollar Baby

1.นำประเด็น "กำรมีลกู " ของคนในสังคมปัจจุบนั มำเชื่ อมโยงกับบริ บทกำรซื้อสิ นค้ำและบริ กำร
ต่ำงๆ
2.นำเสนอสิ นค้ำและบริ กำรทีผ่ ลิตด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของพ่อ
แม่ยคุ ใหม่
3.ให้ขอ้ มูลถึงแนวโน้มและทิศทำงกำรเติบโตของสิ นค้ำและบริ กำรทีเ่ กี่ยวข้องกับเด็ก

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 4 ฉบับที่ 3 ( ธันวาคม 2555)

7

จานวนหน้ า
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ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries)

กล่ าวโดยรวมถึ งประเด็น "Sex"

ชื่อเรื่อง

Sex The Source of Creative Energy

จานวนหน้ า

7

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

1.นำประเด็นเรื่ อง Sex มำถ่ำยทอดผ่ำนมุมมองทีเ่ ป็ นวัตถุดิบในกำร
ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของมนุ ษย์
2.นำเสนอตัวอย่ำงกำรนำประเด็นเรื่ อง Sex มำใช้ในกำรออกแบบ
สิ นค้ำและบริ กำรต่ำงๆ โดยยกตัวอย่ำงจำกต่ำงประเทศและใน
ประเทศ

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 4 ฉบับที่ 4 (มกราคม 2556)
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ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries)

งานออกแบบ (Design)

ชื่อเรื่อง

Service Design ความรู้สึกออกแบบได้

1 อธิ บำยและให้ควำมรู ้เกี่ยวกับแนวคิดและควำมสำคัญของกำร "ออกแบบ
บริ กำร"
2 .ยกตัวอย่ำงกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรออกแบบบริ กำรทีป่ ระสบ
ควำมสำเร็ จของบริ ษทั ต่ำงๆ ทัง้ ในไทยและต่ำงประเทศ

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 4 ฉบับที่ 5 (กุมภาพันธ์ 2556)

7

จานวนหน้ า
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จานวนหน้ า

7

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

1. อธิ บำยและให้ควำมรู ้เกี่ยวกับจังหวัดเชี ยงใหม่ ในแง่มมุ ของกำรเป็ น
Creative City หรื อเมืองสร้ำงสรรค์
2.แนะนำสถำนทีต่ ำ่ งๆทีเ่ กี่ยวข้องกับวิถีชีวติ ของศิลปิ นสร้ำงสรรค์ เช่ น
สถำนทีท่ ำงำน,สถำนทีพ่ บปะสังสรรค์ รวมถึงข้อมูลสถิตแิ ละ
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ในจังหวัดเชี ยงใหม่

ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries)

กล่ าวโดยรวมถึ งจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อเรื่อง

เชียงใหม่ หลายมุม

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 4 ฉบับที่ 6 (มีนาคม 2556)
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Plant A Garden

ชื่อเรื่อง

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

1. อธิ บำยถึงทีม่ ำ และแนวคิดของกำรจัดสวนในปัจจุบนั มำ
เชื่ อมโยงกับกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรผลิตสิ นค้ำของ
1. การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม (Cultural & Heritage
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์
Tourism)
2.ยกตัวอย่ำงสิ นค้ำและบริ กำรทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรจัดสวน ทัง้ ในไทย
2. สถาปัตยกรรม (Architecture)
และต่ำงประเทศ

ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative Industries)

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 4 ฉบับที่ 7 (เมษายน 2556)

7

จานวนหน้ า
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Hope & Fear From Runway To Railway

ชื่อเรื่อง

1. แฟชั่น (Fashion)
2. กล่ าวโดยรวม

ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries)

1.นำประเด็น "ควำมหวังและควำมกลัว" มำอธิ บำยในแง่มมุ ทีเ่ ป็ น
วัตถุดิบของกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์
2.ยกตัวอย่ำงกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ทเี่ กิดจำกควำมหวังและ
ควำมกลัวในสังคม

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 4 ฉบับที่ 8 (พฤษภาคม 2556)

7

จานวนหน้ า
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ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative
Industries)

ทัศนศิ ล ป์ (Visual Arts)

ชื่อเรื่อง

พืน้ ทีศ่ ิ ล ปะ พืน้ ทีช่ ีวิต (Art Space -Life Space)

1. ให้ควำมรู ้เกี่ยวกับ "พื้นทีศ่ ิลปะ" ทีว่ ำ่ ด้วยกำรใช้ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ในกำรบริ หำรจัดกำรพื้นทีท่ นี่ ำศิลปะเข้ำมำเป็ นส่วน
หนึ่ งในกำรพัฒนำเมือง และส่งผลในกำรพัฒนำคุณภำพชี วติ มนุ ษย์
2.ยกตัวอย่ำงกำรจัดกำรพื้นทีศ่ ิลปะทัง้ ในไทยและต่ำงประเทศ โดย
เป็ นงำนศิลปะประเภท จิตรกรรม และภำพถ่ำย

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 4 ฉบับที่ 9 (มิถุนายน 2556)

7

จานวนหน้ า
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ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative
Industries)

งานออกแบบ (Design)

ชื่อเรื่อง

Communicated Or Not?

1.ให้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมหมำย หน้ำที่ บทบำทของอำชี พกรำฟฟิ ก
ดีไซน์เนอร์
2.ให้รำยละเอียดขั้นตอนกำรทำงำนของอำชี พกรำฟิ กดีไซน์เนอร์ ด้วยกำร
ยกตัวอย่ำงทีป่ ระสบควำมสำเร็จทัง้ ในไทยและต่ำงประเทศ
3.มุง่ ให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรเป็ นกรำฟิ กดีไซน์เนอร์ทดี่ ี

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 4 ฉบับที่ 10 (กรกฎาคม 2556)

8

จานวนหน้ า
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ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries)

งานออกแบบ (Design)

ชือ่ เรือ่ ง

Timeless Skill เมือ่ "ผู้ประกอบการ" เท่ากับ
"นักผสมผสาน"

จานวนหน้ า

7

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

1.ให้ควำมรุู ้เกีย่ วกับกำรผสมผสำนทักษะควำมสำมำรถจำกสิ่งต่ำงๆ
ของผูป้ ระกอบกำรรุ่ นใหม่
2. ยกตัวอย่ำงและอธิ บำยถึงปัจจัยควำมสำเร็ จของผูป้ ระกอบกำรใน
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ประเภทออกแบบ (Design)

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 4 ฉบับที่ 11 (สิ งหาคม 2556)
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ประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative
Industries)

งานออกแบบ (Design)

ชื่อเรื่อง

Unmet Needs ค้ นหาความต้ องการทีม่ องไม่
เห็น

จานวนหน้ า

7

ประเด็นของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ "

1.ให้ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรออกแบบ
สิ นค้ำและบริ กำรทีส่ ำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค
2.อธิ บำยถึงประเด็น "ควำมต้องกำรของมนุ ษย์" และนำมำเชื่ อมโยง
กับกำรผลิตสิ นค้ำและบริ กำร พร้อมยกตัวอย่ำงกรณี ศึกษำทีป่ระสบ
ควำมสำเร็ จ

คอลั มน์ Cover Story นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 4 ฉบับที่ 12 (กันยายน 2556)
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ภาคผนวก ค.
ตารางบันทึกข้ อมูลประจาปี
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ฉบับที่

นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 1
1 2 3 4 5 6 7

1. มรดกทางวัฒนธรรม (Heritage or Cultural Heritage)
งานฝี มอื และหัตถกรรม (Crafts)
การท่องเทีย่ วเชิ งวัฒนธรรม (Cultural & Heritage Tourism)
การแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine)
อาหารไทย (Thai Food)
2. ศิ ล ปะ (Arts)
ศิลปะการแสดง (Performing Arts)
ทัศนศิลป์ (Visual Arts)
3. สื่ อ (Media)
การพิมพ์และสื่อการพิมพ์ (Publishing)
การกระจายเสี ยง (Broadcasting)
ภาพยนตร์และวีดิทศั น์ (Film & Video)
ดนตรี (Music)
4. งานสร้ างสรรรค์ ตามลั กษณะงาน (Functional Creation)
งานออกแบบ (Design)
แฟชัน่ (Fashion)
งานโฆษณา (Advertising)
สถาปัตยกรรม (Architecture)
ซอฟท์แวร์ (Software)
เนื้ อหาประเภทอื่น (Others)

กล่าวโดยรวม ให้ขอ้ มูลและแนะนาประเด็นต่างๆ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์แผนปัจจุบนั
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9 10 11 12 รวมทั้งหมด "ความถี่"
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ฉบับที่

นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 2
1 2 3 4 5 6 7

1. มรดกทางวัฒนธรรม (Heritage or Cultural Heritage)
งานฝี มอื และหัตถกรรม (Crafts)
การท่องเทีย่ วเชิ งวัฒนธรรม (Cultural & Heritage Tourism)
การแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine)
อาหารไทย (Thai Food)
2. ศิ ล ปะ (Arts)
ศิลปะการแสดง (Performing Arts)
ทัศนศิลป์ (Visual Arts)
3. สื่ อ (Media)
การพิมพ์และสื่อการพิมพ์ (Publishing)
การกระจายเสี ยง (Broadcasting)
ภาพยนตร์และวีดิทศั น์ (Film & Video)
ดนตรี (Music)
4. งานสร้ างสรรรค์ ตามลั กษณะงาน (Functional Creation)
งานออกแบบ (Design)
แฟชัน่ (Fashion)
งานโฆษณา (Advertising)
สถาปัตยกรรม (Architecture)
ซอฟท์แวร์ (Software)
เนื้ อหาประเภทอื่น (Others)

กล่าวโดยรวม ให้ขอ้ มูลและแนะนาประเด็นต่างๆ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์แผนปัจจุบนั
เกษตรกรรม
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9 10 11 12 รวมทั้งหมด "ความถี่"
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ฉบับที่

นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 3
1 2 3 4 5 6 7

1. มรดกทางวัฒนธรรม (Heritage or Cultural Heritage)
งานฝี มอื และหัตถกรรม (Crafts)
การท่องเทีย่ วเชิ งวัฒนธรรม (Cultural & Heritage Tourism)
การแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine)
อาหารไทย (Thai Food)
2. ศิล ปะ (Arts)
ศิลปะการแสดง (Performing Arts)
ทัศนศิลป์ (Visual Arts)
3. สื่อ (Media)
การพิมพ์และสื่อการพิมพ์ (Publishing)
การกระจายเสียง (Broadcasting)
ภาพยนตร์และวีดิทศั น์ (Film & Video)
ดนตรี (Music)
4. งานสร้ างสรรรค์ ตามลั กษณะงาน (Functional Creation)
งานออกแบบ (Design)
แฟชัน่ (Fashion)
งานโฆษณา (Advertising)
สถาปัตยกรรม (Architecture)
ซอฟท์แวร์ (Software)
เนื้ อหาประเภทอื่น (Others)

กล่าวโดยรวม ให้ขอ้ มูลและแนะนาประเด็นต่างๆ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์แผนปัจจุบนั
เกษตรกรรม
กีฬา
อุตสาหกรรมอาหาร
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9 10 11 12 รวมทั้งหมด "ความถี่"
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ฉบับที่
1. มรดกทางวัฒนธรรม (Heritage or Cultural Heritage)
งานฝี มอื และหัตถกรรม (Crafts)
การท่องเทีย่ วเชิ งวัฒนธรรม (Cultural & Heritage Tourism)
การแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine)
อาหารไทย (Thai Food)
2. ศิ ล ปะ (Arts)
ศิลปะการแสดง (Performing Arts)
ทัศนศิลป์ (Visual Arts)
3. สื่ อ (Media)
การพิมพ์และสื่อการพิมพ์ (Publishing)
การกระจายเสี ยง (Broadcasting)
ภาพยนตร์และวีดิทศั น์ (Film & Video)
ดนตรี (Music)
4. งานสร้ างสรรรค์ ตามลั กษณะงาน (Functional Creation)
งานออกแบบ (Design)
แฟชัน่ (Fashion)
งานโฆษณา (Advertising)
สถาปัตยกรรม (Architecture)
ซอฟท์แวร์ (Software)
เนื้ อหาประเภทอื่น (Others)

กล่าวโดยรวม ให้ขอ้ มูลและแนะนาประเด็นต่างๆ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์แผนปัจจุบนั
เกษตรกรรม

นิตยสาร Creatve Thailand ปี ที่ 4
1 2 3 4 5 6 7

8

9 10 11 12 รวมทั้งหมด "ความถี่"
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กีฬา
อุตสาหกรรมอาหาร

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ ชื่อสกุล

นายโกษม โกยทอง

ประวัติการศึกษา

เทคโนโลยีบณั ฑิต (ถ่ายภาพและภาพยนตร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปี ที่สาเร็ จการศึกษา พ.ศ. 2552

