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บทคดัย่อ 

งานวจิยัชิน้นี้มจีุดมุง่หมายในการศกึษาการท างานของโปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติเนื้อหารายการ

โทรทศัน์ทีต่อ้งมกีารปรบัตวัตามการเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัหลอมรวม ทีม่บีทบาทในฐานะ 

“เทคโนโลยกี่อกวน” (Disruptive Technology) ทีส่ง่ผลให ้บทบาท ทกัษะและเทคนคิในการท างาน

เปลีย่นแปลงไปภายใตก้ารสรา้งสรรคง์านในบรบิทของเทคโนโลยดีจิทิลั โดยใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัแบบ

ผสมผสาน (Mixed Method) ผลการวจิยัพบวา่ โปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์ในยคุสื่อหลอมรวม

ตอ้งม ี“พหุทกัษะ” (Multi-skill) สามารถผลติเนื้อหาสื่อขา้มแพลตฟอรม์ทีห่ลากหลายได ้(Multi-platform) 

รวมทัง้ยงัตอ้งเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัรปูแบบการท างานใหม่ในลกัษณะของการเป็นนายจา้งตนเอง (Self-

employment) โดยตอ้งพฒันาทกัษะและสรา้งโพรไ์ฟลร์ปูไมท้ทีีม่คีวามโดดเด่น อาท ิดา้นเทคนิคและการ

สรา้งสรรค ์เทคโนโลย ีธุรกจิ การท างานเป็นทมี และการบรหิารจดัการ ในส่วนของแนวทางการพฒันา

ทกัษะนัน้ ผูผ้ลติและโปรดวิเซอรท์วีมีคีวามตระหนกัในการปรบัตวัและตอ้งการพฒันาทกัษะทีจ่ าเป็น 

หากในระดบันโยบายกลบัพบวา่ ยงัขาดกลยทุธแ์ละหน่วยงานทีเ่ป็นผูน้ าในการขบัเคลื่อนอยา่งจรงิจงั 

อยา่งไรกต็าม ผูผ้ลติและโปรดวิเซอรท์วีคีวามเชื่อมัน่ในศกัยภาพของบุคลากรสื่อโทรทศัน์ในประเทศ

ไทยวา่ หากไดร้บัการสนบัสนุนจะท าใหส้ามารถน านวตักรรมมาช่วยยกระดบัเนื้อหาสื่อเพื่อการผลติเพื่อ

การส่งออกไดต้ามแนวคดิ ประเทศไทย 4.0 และแขง่ขนัไดใ้นอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์
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Abstract 

 

This research aims to study media work of TV producers and content creators which 

needs to adjust to the changing technology in digital convergent era. Digital convergence plays 

an important role as a ‘disruptive technology’ and brings a significant change upon the 

television industry. It has an effect on the producers’ roles, essential skills and production 

techniques in creating content within the digital environment. Conducting with mixed method, 

the research findings show that TV producers and content creators in digital convergence age 

need to acquire ‘multi-skills’ and be able to work across ‘multi-platform’. Moreover, they need to 

prepare to work in new business model such as self-employment. In this way, TV producers 

need to develop their ‘T-shaped skills’ in order to form their unique profiles. Essential skills for 

TV producers are creative and technical skills, technological skills, business skills, team working 

and management skills. In terms of developing those skills, TV producers and content creators 

are aware of the need for skill development. However, Thailand lacks of institute, policy and 

strategy in the development of skills for TV producers. The research suggests that Thai TV 

producers and content creators are confident in the country’s potential. In order to succeed 

under creative industry and Thailand 4.0 policy, there’s the need to support Thai television 

industry by utilizing innovative technology to elevate content creation to meet with international 

standard.  
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กิตติกรรมประกาศ 
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หยัง่ลกึมัน่คง ขณะเดยีวกนักป็รารถนาทีจ่ะแผ่ใบขยายกา้นและสาขาไปยงัผนืปา่แหง่วชิาการเพื่อเตมิ

ความชอุ่มสมบรูณ์ในแวดวงการศกึษาดา้นนิเทศศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน 
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แด่นกัวชิาชพีสื่อทุกคนทีร่กัและมุง่มัน่ในการสรา้งสรรคง์านสื่อ 

ส าหรบัผูท้ ีค่อยตดิตามอ่านงานวจิยัผูว้จิยัมาตลอด...จนกวา่จะพบกนัใหม ่ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ท่ีมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

การเปลีย่นผ่านเทคโนโลยกีารสื่อสารไปสู่ดจิทิลั (Digitisation) ส่งผลใหจ้ านวนของสื่อขยายตวั
ออกไปอยา่งกวา้งขวางและซบัซอ้น ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทุกมติ ิรวมทัง้ยงัส่งผลกระทบต่อทัง้
ผูบ้รโิภค นกัวชิาการดา้นสื่อ และนกัวชิาชพีผูผ้ลติสื่อ อุตสาหกรรมสื่อโทรทศัน์ซึง่ถอืเป็นแขนงหนึ่งของ
อุตสาหกรรมเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(Creative Industry) มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งมากในทุกระดบั ธุรกจิสื่อ
ทัง้ในต่างประเทศและในประเทศไทยเองไดร้บัผลกระทบและปญัหามากมายจากการเปลีย่นผ่าน
เทคโนโลยกีารสื่อสารไปสู่ระบบดจิทิลัหลอมรวม ก่อใหเ้กดิการซือ้ตวับุคลากรในระดบัขา้มองคก์ร 
รวมทัง้ยงัมกีารเปลีย่นแปลงโยกยา้ยบุคลากรภายในองคก์รเกดิขึน้ ดงัทีป่รากฏใหเ้หน็ในขา่วอยูห่ลาย
ครัง้ 

เทคโนโลยเีป็นตวัขบัเคลื่อนการเปลีย่นแปลงของสื่อโทรทศัน์ในทุกมติ ิทัง้ดา้นเนื้อหา (Content) 
กระบวนการผลติ (Production) การออกอากาศและการจดัจ าหน่าย (Distribution) โดยเทคโนโลยดีจิทิลั
หลอมรวม (Digital Convergence) ไดเ้ขา้มามบีทบาทในฐานะเป็น “เทคโนโลยกี่อกวน” (Disruptive 
Technology) ทีเ่ขา้มาสรา้งความเปลีย่นแปลงอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ดแ้ละเป็นแรงขบัทีส่ าคญัในการพฒันา
อุตสาหกรรมสื่อโทรทศัน์ในประเทศและนานาประเทศทัว่โลก 

 การเปลีย่นแปลงทีย่ ิง่ใหญ่เกีย่วกบัเทคโนโลยสีื่อไดน้ ามาซึง่ความทา้ทายอนัใหญ่หลวงในทุก
ภาคส่วนของธุรกจิสื่อโทรทศัน์ในประเทศไทย อนัไดแ้ก่ ดา้น อุปกรณ์ (Device) โครงสรา้งเทคโนโลย ี
(Infrastructure) พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behaviors) เนื้อหารายการ (Content) ส่วนแบ่งทาง
การตลาด (Market Segmentation) ช่องทางการออกอากาศ (Platform) อนัส่งผลต่อแนวทางการท างาน
ของผูอ้ านวยการผลติ หรอื โปรดวิเซอร ์(Producer) ซึง่ถอืเป็นบุคลากรหลกัอนัส าคญัทีค่วบคุมดแูล
กระบวนการงานผลติสื่อโทรทศัน์ทัง้หมด 
 การแขง่ขนัทีเ่ขม้ขน้ในอุตสาหกรรมสื่อโทรทศัน์เกดิขึน้ทัง้ภายในประเทศดว้ยกนัเองและการ
แขง่ขนักบัคู่แขง่ภายนอกประเทศ อาท ิผูใ้หบ้รกิาร Video Streaming อนัดบั 1 ของสหรฐัอเมรกิาอยา่ง 
Netflix ซึง่เพิง่เปิดตวัในประเทศไทยเมื่อตน้ปีทีผ่่านมา การแขง่ขนัทีก่ล่าวมาเกดิขึน้ภายใตค้วามกดดนั
จากสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืง ทัง้นี้ ผูอ้ านวยการผลติหรอืโปรดวิเซอรร์ายการ
โทรทศัน์ในยคุสื่อดจิทิลัหลอมรวมจงึตอ้งมกีารปรบัตวัภายใตส้ถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงอนัก่อใหเ้กดิ
ความทา้ทายมากมาย อาท ิความทา้ทายดา้นเทคโนโลย ีทัง้ดา้นฮารด์แวรแ์ละซอฟแวร ์ทกัษะและ
กระบวนการผลติ รวมทัง้ช่องทางหรอืแพลทฟอรม์การออกอากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไป โปรดวิเซอรแ์ละ
ผูผ้ลติเนื้อหารายการโทรทศัน์ ตอ้งพฒันาและเรยีนรูท้กัษะใหม่ๆ ทีแ่ตกต่างไปจากการท างานในยคุก่อน
และอาจไม่เคยพบจากการเรยีนรูใ้นโลกการศกึษาในอดตี ค าถามส าคญัในการท างานของโปรดวิเซอร์
และนกัวชิาชพีผูผ้ลติรายการโทรทศัน์ในยคุสื่อดจิทิลัหลอมรวมคอื จะท าอยา่งไรจงึสามารถแขง่ขนัใหอ้ยู่
ไดภ้ายใตภ้มูทิศัน์ของสื่อทีเ่ปลีย่นแปลงไป ขณะเดยีวกนักย็งัตอ้งคงรกัษาคณุค่าของเนื้อหาสื่อโทรทศัน์
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และคุณภาพของผลงานของตนเองใหไ้ด ้ภายใตบ้รบิทการท างานทีย่งัการขาดแนวทางการพฒันา
บุคลากรสื่อในอุตสาหกรรมโทรทศัน์ดจิทิลัในยคุเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์

โครงงานวจิยัชิน้นี้จงึมจีุดมุง่หมายเพื่อศกึษาสภาพผลกระทบของการท างานของ โปรดวิเซอร์
และนกัวชิาชพีผูผ้ลติรายการโทรทศัน์อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยทีีส่่งผลให ้สถานะ 
บทบาท ทกัษะและเทคนิคในการท างานเปลีย่นแปลงไป โดยมุ่งศกึษาบทเรยีนทัง้จากต่างประเทศและใน
ประเทศ เพื่อหาขอ้มลูมาประกอบในการเสนอแนะการพฒันาแนวทางปฏบิตัเิพื่อการปรบัตวัของ
บุคคลากรดา้นสื่อโทรทศัน์ทัง้ในระดบัวชิาชพี ใหส้อดคลอ้งกบัการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิตามแนวทาง
เศรษฐกจิสรา้งสรรคแ์ละสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกจิตามแนวคดินโยบาย ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้น
การน านวตักรรมมาสรา้งสนิคา้และบรกิารเพื่อมาตรฐานการส่งออก รวมทัง้ยงัมุ่งหวงัวา่ ผลการวจิยัจะ
ยงัประโยชน์ใหแ้วดวงการศกึษาในระดบัวชิาการไดป้รบัใชเ้ป็นแนวทางในการผลติบณัฑติดา้นนิเทศ
ศาสตรแ์ละการสื่อสารมวลชนผูเ้ป็นบุคลากรสื่อแหง่โลกอนาคตไดต่้อไป งานวจิยัชิน้นี้มวีตัถุประสงคใ์น
การวจิยัดงันี้ 
 

1.2 วตัถปุระสงคใ์นกำรวิจยั 
1.2.1 เพื่อศกึษาสถานะและบทบาทของโปรดวิเซอรส์ื่อโทรทศัน์ทีเ่ปลีย่นแปลงภายใตก้าร

ขบัเคลื่อนของอุตสาหกรรมยคุเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์
1.2.2 เพื่อถอดบทเรยีนแนวทางการส่งเสรมิทกัษะของบุคลากรในอุตสาหกรรมสื่อสรา้งสรรค์

จากบทเรยีนในระดบันานาชาต ิ
1.2.3 เพื่อส ารวจทกัษะทีจ่ าเป็นของโปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์ในบรบิทการท างานของ

อุตสาหกรรมสื่อยคุหลอมรวมในประเทศไทย 
1.2.4 เพื่อศกึษาความตอ้งการในการส่งเสรมิทกัษะส าคญัของผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์ในบรบิทของ

อุตสาหกรรมสื่อหลอมรวม 
 
1.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 1.3.1 ผลวจิยัทีไ่ดเ้ป็นขอ้มลูทีจ่ะช่วยใหแ้นวทางในการปรบัตวัของบุคลากรดา้นสื่อในยคุปจัจุบนั
ทีก่ าลงัไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอนัเกดิจากเทคโนโลยดีจิทิลัก่อกวน 

 1.3.2 ผลการศกึษาสามารถน ามาช่วยเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายเกีย่วกบัการส่งเสรมิ
และการพฒันาบุคลากรดา้นสื่อทัง้ในมติขิององคก์รและการพฒันาขบัเคลื่อนในระดบัประเทศใหท้นัต่อ
กระแสการเปลีย่นแปลง 
 1.3.3 ผลการศกึษาช่วยเพิม่พนูองคค์วามรู้นิเทศศาสตรใ์นดา้นต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิผลกระทบ
ของสื่อใหม ่นโยบายและการบรหิารจดัการสื่อ การผลติสือ่และนวตักรรมสื่อใหม่ สื่อและอุตสาหกรรม
สรา้งสรรค ์
 1.3.4 สถาบนัการศกึษาสามารถน าผลการวจิยัทีไ่ดไ้ปใชเ้ป็นขอ้มลูและแนวทางในการปรบัปรุง
หลกัสตูรการศกึษาและการจดัการเรยีนการสอนเพื่อสรา้งนกันิเทศศาสตรท์ีม่คีณุลกัษณะและทกัษะที่
สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของภมูทิศัน์สื่อดจิทิลัสมยัใหมใ่นอนาคต 
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1.4 ขอบเขตกำรวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้มขีอบเขตในการศกึษาวจิยัในกลุ่มนกัวชิาชพีผูผ้ลติรายการโทรทศัน์ทีม่ ี
ประสบการณ์ท างานดา้นการผลติรายการโทรทศัน์ในแพลทฟอรม์การออกอากาศแบบดจิทิลั โดยเน้น
ศกึษาทีก่ลุ่มผูผ้ลติรายการบนัเทงิและสาระบนัเทงิ  

ส าหรบัขอบเขตความหมายของ โปรดวิเซอร ์(Producer) ในการวจิยัครัง้นี้กนิความทัง้ “โปรดวิ
เซอร”์ โดยต าแหน่งงาน ในฐานะ “ผูอ้ านวยการผลติ” และทัง้ “ผูผ้ลติ ทีไ่ม่ไดม้ชีื่อต าแหน่งงานในระดบั
โปรดวิเซอร ์แต่ไดท้ าหน้าทีค่วบคุมดแูลการผลติทุกกระบวนการข ัน้ตอนประหนึ่งเดยีวกบับทบาทของ
โปรดวิเซอร”์  

ทัง้นี้ดว้ยธรรมชาตขิองงานสายการผลติเนื้อหาสื่อโทรทศัน์นัน้ ต าแหน่ง “โปรดวิเซอร”์ ถอืเป็น
ต าแหน่งทีใ่หญ่และมบุีคลากรทีด่ ารงต าแหน่งนี้จรงิโดยชือ่ต าแหน่งโปรดวิเซอรจ์ านวนไมม่ากนกัใน
ประเทศไทย แต่ในเชงิปฏบิตัขิองการท างานแลว้มนีกัวชิาชพีสื่อทีท่ างานในลกัษณะของการควบคุมดแูล
กระบวนการผลติแบบโปรดวิเซอรจ์ านวนมาก ขอบเขตความหมายของ โปรดวิเซอร ์โดยนิยามเชงิ
ปฏบิตักิารณ์ดงัทีร่ะบุมาจะช่วยขยายจ านวนกลุ่มตวัอยา่งเพื่อเอือ้ใหก้ารส ารวจขอ้มลูเชงิปรมิาณมคีวาม
เป็นไปได ้โดยในการเขยีนรายงานการวจิยัครัง้นี้จะใชท้ ัง้ค าวา่ โปรดวิเซอร ์ผูผ้ลติเนื้อหา นกัวชิาชพีสื่อ 
ซึง่กนิความหมายเดยีวกนัในฐานะ ผูค้วบคุมดแูลการผลติเนื้อหาสื่อโทรทศัน์ทัง้กระบวนการ 
 
1.5 ข้อสนันิษฐำนของกำรวิจยั 

ปจัจยัดา้นเทคโนโลยสี่งผลต่อสถานะ บทบาท และทกัษะของโปรดวิเซอรส์ื่อโทรทศัน์ในยคุ
ดจิทิลัหลอมรวม ภายใตบ้รบิทของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์
 
1.6 นิยามศพัท ์

 1.6.1 โปรดวิเซอร ์(Producer) หรอื ผูอ้ านวยการผลติ หมายถงึ ผูด้แูลควบคุมกระบวนการผลติ
ทัง้หมดของรายการโทรทศัน์ ตัง้แต่ข ัน้ตอนการวางแนวคดิรวบยอดของรายการ การออกแบบรายการ 
ข ัน้เตรยีมการผลติ ข ัน้การผลติ และหลงัการผลติ  

1.6.2 เอค็เซคคทูฟี โปรดวิเซอร ์(Executive Producer) หรอื ผูอ้ านวยการบรหิารการผลติ 
หมายถงึ ผูบ้รหิารทีค่วบคุมกระบวนการผลติทุกข ัน้ตอน มหีน้าทีใ่นการสรรคห์าวา่จา้งทมีงานและโปรดวิ
เซอร ์ระดมทนุ ดแูลดา้นการตลาดและการจดัจ าหน่าย 
 1.6.3 กระแสงาน (Workflow) หมายถงึ เสน้ทางทีเ่นื้อหาสื่อผ่านกระบวนการผลติและ
เทคโนโลย ีจากจุดเริม่ตน้จนถงึข ัน้สุดทา้ยของชิน้งาน 
 1.6.4 UGC (User-generated Content) หมายถงึ ผูใ้ชส้ือ่ อาท ิผูช้ม ผูฟ้งั เป็นผูม้สี่วนร่วมใน
การก าหนดและออกแบบเนื้อหาสื่อ ตวัอยา่งเช่น ผูช้มผลติคลปิวดิโีอน าเสนอผ่านสื่อโซเชยีลมเีดยี 
 1.6.5 ขัน้เตรยีมการผลติ (Pre-production) หมายถงึ ข ัน้เตรยีมการท างานก่อนการถ่ายท า อาท ิ
การพฒันาโครงการ ผลติบทรายการ สรรหาทมีงานและนกัแสดง ฉากและอุปกรณ์ประกอบ และจดัหา
ทุนในการผลติ 
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 1.6.6 ขัน้การผลติ (Production) หมายถงึ ข ัน้ตอนถ่ายท าและผลติรายการ 
 1.6.7 ขัน้หลงัการผลติ (Post-production) หมายถงึ ข ัน้ตอนหลงัการถ่ายท าเสรจ็แลว้ อาท ิตดั
ต่อ ผสมภาพและเสยีง ภาพพเิศษและเสยีงพเิศษ การออกอากาศและจดัจ าหน่ายเนื้อหา 
 1.6.8 การระดมความรูจ้ากหลายช่องทาง (Crowdsourcing) หมายถงึ การท างานทีเ่กดิขึน้มา
จากกลุ่มคนจ านวนมาก (Crowd) ในการช่วยกนัระดมความรูแ้ละขอ้มลูจากช่องทาง/แหล่ง (Sourcing) 
ต่างๆหลายๆแหล่งมารวมกนั  
 
1.7 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 การวจิยัครัง้นี้ใชก้รอบแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการผลติรายการโทรทศัน์ แนวคดิเรื่องสื่อ
ดจิทิลัหลอมรวม แนวคดิเศรษฐกจิดจิทิลัและอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์ภายใตน้โยบายประเทศไทย 4.0 
(Thailand 4.0) ดงัมกีรอบแนวคดิการวจิยัดงัต่อไปนี้ 
 

                                                                                                    
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 การวจิยัครัง้นี้เน้นศกึษาบทบาทหน้าที ่(Roles) และสถานภาพ (Status) ทีเ่ปลีย่นไปของโปรดวิ
เซอรร์ายการโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดา้นภมูทิศัน์สื่อ อนัส่งผลใหพ้ฤตกิรรมของผูช้ม
เปลีย่นแปลงและใหอ้ านาจผูช้มเป็นผูม้สี่วนร่วมในการก าหนดและออกแบบเนื้อหาสื่อ (User-generated 
Content หรอื UGC) ท าใหโ้ปรดวิเซอรร์ายการโทรทศัน์ตอ้งปรบัเปลีย่นสถานภาพบทบาทตนเอง 
รวมทัง้ทกัษะดา้นกระบวนการผลติทีต่อ้งปรบัเปลีย่นไปตามบรบิททีเ่ปลีย่นแปลงของอุตสาหกรรม
สรา้งสรรค ์(Creative Industry) ของสื่อในยคุดจิทิลัหลอมรวม (Digital Convergence) ภายใตแ้รง
ขบัเคลื่อนของ Thailand 4.0 ทีก่ าหนดใหส้ื่อ ซึง่ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้คอืโทรทศัน์ดจิทิลั เป็นหนึ่งใน
แนวทางทีม่บีทบาทในการพฒันาขบัเคลื่อนประเทศ 
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บทท่ี 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 

 “ทวีโีปรดวิเซอร:์ สถานะ บทบาท และการพฒันาทกัษะส าคญัในยคุดจิทิลัสรา้งสรรค์” เป็น
โครงการวจิยัทีม่จีุดมุ่งหมายในการศกึษาบทบาทหน้าที ่สถานภาพและทกัษะจ าเป็นทีเ่ปลีย่นไปของ
ผูผ้ลติเนื้อหาสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลั อนัเป็นผลพวงมาจากการเปลีย่นแปลงดา้นภมูทิศัน์ การตลาดและ
พฤตกิรรมของผูร้บัสื่อ ซึง่การเปลีย่นแปลงดงักล่าวเป็นผลมาจากการขบัเคลื่อนของเทคโนโลยดีจิทิลั
หลอมรวม ภายใตบ้รบิทของอุตสาหกรรมเศรษฐกจิสรา้งสรรคซ์ึง่เป็นการเปลีย่นแปลงในระดบัโลก 
รวมทัง้ยงัมคีวามเชื่อมโยงกบันโยบาย “ประเทศไทย 4.0” (Thailand 4.0) ของรฐับาลทีก่ าหนดใหส้ื่อ ซึง่
ในทีน่ี้คอืโทรทศัน์ดจิทิลั ถอืเป็นหนึ่งในแนวทางทีม่บีทบาทในการพฒันาขบัเคลื่อนประเทศ การวจิยัครัง้
นี้จงึเลอืกใชก้รอบแนวคดิทฤษฎต่ีอไปนี้มาเป็นแนวทางการศกึษาวจิยั 

2.1 แนวคดิโทรทศัน์ในฐานะสื่อดจิทิลัหลอมรวม (Television as digital media) 
2.2 แนวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(Creative Economy) 
2.3 แนวคดิประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 
2.4 เอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
2.1 แนวคิดโทรทศัน์ในฐานะส่ือดิจิทลัหลอมรวม 

โทรทศัน์เป็นสื่อทีข่บัเคลื่อนโดยเทคโนโลย ีการเปลีย่นแปลงดา้นต่างๆในธุรกจิและอุตสาหกรรม

สื่อโทรทศัน์จากอดตีจนถงึปจัจุบนัเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ตามแรงผลกัของพฒันาการทางดา้นเทคโนโลย ีการ

สื่อสารในยคุศตวรรษที ่21 นี้ เทคโนโลยดีจิทิลัและการหลอมรวมสื่อไดเ้ขา้มาสรา้งความเปลีย่นแปลง

อยา่งมากต่อทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมสื่อโทรทศัน์ การเปลีย่นผ่านเทคโนโลยกีารสื่อสารไปสู่ดจิทิลั 

(Digitisation) ส่งผลใหจ้ านวนของสื่อขยายตวัออกไปอย่างกวา้งขวางและซบัซอ้น ก่อใหเ้กดิการ

เปลีย่นแปลงในทุกมติ ิรวมทัง้ยงัสง่ผลกระทบต่อทัง้ต่อผูบ้รโิภคและนกัวชิาชพีผูผ้ลติสื่อ อุตสาหกรรมสื่อ

ซึง่ถอืเป็นแขนงหนึ่งของอุตสาหกรรมเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(Creative Economy) มกีารเปลีย่นแปลง

อยา่งมากในทุกระดบัทัง้ระดบัมหภาค (Macro Level) ระดบัจุลภาค (Micro Level)  และระดบัเทคนิควธิี

และนโยบาย (Meso Level) ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงดงักลา่วเป็นการกระตุน้โอกาสทางธุรกจิในการช่วย

เปิดช่องทางดา้นความคดิสรา้งสรรคใ์หผู้ผ้ลติมพีืน้ทีใ่นการแสดงออก ขณะเดยีวกนักน็ ามาซึง่ความทา้

ทายใหผู้ผ้ลติเองตอ้งปรบัตวัและทบทวนวธิกีารท างานใหม่ๆใหเ้ขา้กบัโลกการท างานในวฒันธรรมดจิทิลั

อกีดว้ย 

การหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) เป็นปรากฏการณ์ทีไ่ดร้บัการกล่าวถงึมาระยะเวลา

หนึ่ง โดยในระยะเริม่แรกช่วงปลายศตวรรษที ่20 ทีม่กีารพดูถงึการหลอมรวมสื่อนัน้อาจยงัมองเหน็ภาพ

การหลอมรวมไดไ้ม่ชดัเจนนกั ทัง้นี้เป็นเพราะการพฒันาดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัในช่วงแรกยงัเกดิขึน้อยา่ง
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ไม่ชดัเจนและไม่คงที ่มาจนถงึยคุ ศตวรรษที ่21 ปรากฏการณ์หลอมรวมสื่อจงึเริม่เหน็ภาพชดัเจนขึน้

และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อและอุตสาหกรรมอื่นๆมากขึน้   

Flew (2014) ไดใ้หน้ิยามความหมายของค าวา่ “การหลอมรวม” (Convergence) ไวว้า่ หมายถงึ 

การเชื่อมโยงกนัของ เทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เครอืขา่ยการสื่อสาร 

อนัก่อใหเ้กดิการหลอมรวมกนัใน 4 มติ ิคอื 

1. การหลอมรวมกนัทางเทคโนโลย ี(Technological Convergence) 

2. การหลอมรวมกนัของอุตสาหกรรม (Industrial Convergence) 

3. การหลอมรวมกนัของสงัคม (Social Convergence) 

4. การหลอมรวมกนัของเนื้อหาสื่อ (Textual Convergence) 

ผลพวงของการหลอมรวมกนัดงักล่าว สง่ผลใหเ้กดิการบรูณาการกนัของเทคโนโลยอีนิเตอรเ์น็ต

และสื่อดจิทิลั เกดิการประสานกนัของสนิคา้การบรกิารและกจิกรรมต่างๆภายใตก้ารสนบัสนุนของ

เทคโนโลยดีจิทิลัหลอมรวม การหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) ส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงต่อ

อุตสาหกรรมสื่อ โดยลดทอนอ านาจของอุตสาหกรรมสื่อแบบเดมิ อาท ิอุตสาหกรรมภาพยนตร ์

อุตสาหกรรมสิง่พมิพ ์อุตสาหกรรมดนตร ี และยงัก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงดา้นคุณลกัษณะของสื่อ 

ช่องทางสื่อ รปูแบบการใหบ้รกิาร รปูแบบเนื้อหาสื่อ รวมทัง้ยงัส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงต่อแนว

ทางการผลติเนื้อหาและวธิกีารปฏบิตังิานของผูผ้ลติสื่ออกีดว้ย 

การหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) ดงักล่าว ไดเ้ขา้มามบีทบาทในฐานะเป็น “เทคโนโลยี

ก่อกวน” (Disruptive Technology) ทีส่รา้งความเปลีย่นแปลงและเป็นแรงขบัทีส่ าคญัในการพฒันา

อุตสาหกรรมสื่อโทรทศัน์ในประเทศไทยและนานาประเทศ ดงัที ่Kung (2007) ไดก้ล่าววา่ การวจิยัทีเ่น้น

ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมไดส้ะทอ้นขอ้เทจ็จรงิทีว่า่ สื่อเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมทีต่อ้งประสบกบั

ปรากฏการณ์ทีเ่รยีกวา่ “เทคโนโลยกี่อกวน” (Disruptive Technologies) ซึง่ปรากฏการณ์ดงักล่าว

หมายถงึ นวตักรรมทีม่พีืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์(Science-based Innovation) และมศีกัยภาพในการ

สรา้งสิง่ใหม่ๆ หรอืเปลีย่นแปลงสิง่ทีม่อียูเ่ดมิ (Day และ Schoemaker, 2000) 

การหลอมรวมสื่อดงัทีก่ล่าวมาถอืเป็นหนึ่งในองคป์ระกอบของการเปลีย่นแปลงดา้นดจิทิลัทีม่ต่ีอ

โครงสรา้งทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ซึง่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาคส่วนอื่นๆ อาท ิ

สุขภาพ การศกึษา ส่วนในดา้นอุตสาหกรรมสื่อนัน้ การหลอมรวมสื่อมคีวามสมัพนัธก์บัการขยายตวัของ

องคก์รสื่อใหม่ๆ ทีม่พีืน้ฐานดา้นดจิทิลั อาท ิGoogle Apple Facebook Microsoft ฯลฯ ในบรบิทของ

เศรษฐกจิทีข่บัเคลื่อนโดยเทคโนโลยดีจิทิลั ซึง่ส่งผลใหเ้กดิการกระจายเนื้อหาขา้มสื่อหรอืขา้ม

แพลตฟอรม์สื่อ (Media Platform) หรอืการกระจายเนื้อหาสื่อหลายแพลตฟอรม์ (Multi-platform) 

รวมทัง้ยงัส่งผลใหว้ฒันธรรมการบรโิภคเปลีย่นแปลงไป โดยผูช้มหรอืผูบ้รโิภคสามารถมสี่วนร่วมในการ
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ผลติและกระจายเนื้อหาสื่อในลกัษณะ ผูใ้ชส้ื่อเป็นผูผ้ลติสื่อ (User-created Content/User-led Content) 

การหลอมรวมสื่อจงึสนบัสนุนใหเ้กดิการท างานขา้มสื่อ ซึง่ถอืเป็นการเปลี่ยนแปลงอนัส าคญัของ

อุตสาหกรรมสื่อโทรทศัน์และนกัวชิาชพีในธุรกจิสื่อโทรทศัน์ 

เทคโนโลยดีจิทิลัหลอมรวมเขา้มามบีทบาทในการเปลีย่นแปลงคุณลกัษณะของสื่อโทรทศัน์ 

กล่าวคอื จากอดตีโทรทศัน์เป็นสื่อทีม่ลีกัษณะของสื่อสารมวลชน (Mass Communication) ในศตวรรษที ่

20 ทีม่ลีกัษณะการสื่อสารแบบทางเดยีวจากผูผ้ลติรายใหญ่หนึ่งราย สื่อสารเนื้อหารายการผ่าน

สถานโีทรทศัน์หนึ่งช่องทางหลกัไปยงัมวลชน (One-to-Many) หากในปจัจุบนัโทรทศัน์ตอ้งปรบัตวั

ภายใตก้ารแขง่ขนักบัสื่อใหม่ซึง่ถอืเป็นช่วงเวลาการแห่งการปกป้องตนเอง (Defensiveness) ท าใหต้อ้ง

มกีารปรบัตวั (Adaptation) เพื่อใหอ้ยูร่อดจากความทา้ทายของสื่อใหม่ ในศตวรรษที ่21 โทรทศัน์ไดร้บั

เอาสื่อดจิทิลัสมยัใหม่เขา้มาประยกุตห์ลอมรวมและยกสถานะของโทรทศัน์เป็นสื่อดจิทิลัหลอมรวมทีม่ี

คุณลกัษณะใหม่กล่าวคอื สามารถสื่อสารเนื้อหาออกไปไดใ้นช่องทางทีห่ลากหลายแพลตฟอรม์ 

(Platform) ส่งสารแบบหลายหลายช่องทางไปยงัผูร้บัสารทีห่ลากหลาย (Many-to-Many) สามารถรบัชม

เนื้อหาไดต้ามความตอ้งการในเวลาทีต่อ้งการ (On-Demand) ช่องทางการรบัชมแบบเดมิจาก

จอโทรทศัน์ ทีเ่รยีกกนัวา่ แบบจอทีห่นึ่ง หรอื เฟิรส์สกรนี (First Screen) ไดข้ยายเป็นการรบัชมดว้ยจอ

ทีส่อง หรอื เซคกนัสกรนี  (Second Screen) ผ่านอุปกรณ์อื่นๆ อาท ิคอมพวิเตอร ์สมารท์โฟน แทป็เลต็ 

อุปกรณ์เล่นเกม 

นอกจากนี้แลว้ รปูแบบและรายละเอยีดของเนื้อหาสื่อมกีารเปลีย่นแปลงไปตามการขบัเคลื่อน

ของเทคโนโลยหีลอมรวม ซึง่คุณลกัษณะของเนื้อหาสื่อในยคุปจัจุบนัประกอบไปดว้ยลกัษณะดงัต่อไปนี้

คอื (ฐตินินั, 2560) 

 1.) เนื้อหามคีวามเป็นเฉพาะกลุ่ม (Content a’la carte) มากขึน้ ดว้ยพฤตกิรรมผูบ้รโิภคที่

เปลีย่นไป และเทคโนโลยดีจิทิลัเพิม่ช่องทางในการเขา้ถงึกลุ่มผูช้มเฉพาะทางมากขึน้ ท าใหก้ารผลติ

เนื้อหาตอ้งมคีวามชดัเจน ตรงกบัความตอ้งการและรสนยิมของผูช้ม เช่น รายการละครทีม่เีนื้อหาเฉพาะ

กลุ่มส าหรบัผูใ้หญ่สามารถผลติไดอ้ยา่งมขีอ้จ ากดัดา้นการควบคุมภาพและเนื้อหาน้อยกวา่ในอดตี มกีาร

เกดิขึน้ของรายการเรยีลลติีท้ ีอ่อกอากาศ 24ชัว่โมง และมกีารซ่อนกลอ้งจ านวนมากตามจุดต่างๆ ละครที่

เจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น ละครวยัรุ่น ไดร้บัการผลติมากขึน้ 

2.) ไม่มขีอ้จ ากดัดา้นสถานทีใ่นการเขา้ถงึเนื้อหาสื่อ (Content Everywhere) โดยผูช้มสามารถ

เปิดรบัเนื้อหาทีต่นตอ้งการไดห้ลายช่องทาง (Platform) ในเวลาทีต่นเองเป็นผูก้ าหนด (My Time) 

รวมทัง้สามารถเปิดรบัชมยอ้นหลงัไดต้ามเวลาทีต่อ้งการ ซึง่ขอ้นี้เป็นผลทีเ่กดิจากววิฒันาการและบรูณา

การของเทคโนโลยดีจิทิลัทีห่ลอมรวมเขา้กบัโทรทศัน์ ผูบ้รหิารตอ้งมกีลยทุธแ์ละเทคนิควธิใีนการ

น าเสนอเนื้อหา (Distribution) ใหเ้ขา้ถงึผูช้มไดทุ้กช่องทาง (Platform) ทัง้การรบัชมแบบจอทีห่นึ่ง (First 
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Screen) ผ่านเครื่องรบัโทรทศัน์แบบเดมิ และแบบจอทีส่อง (Second Screen) ผ่านสื่อใหม่ อาท ิสมารท์

โฟน แทป็เลต็ คอมพวิเตอร ์รวมทัง้ในการผลติเนื้อหาเดยีวเพื่อออกอากาศไดห้ลายช่องทางดงัทีก่ล่าวมา

นัน้ ตอ้งสามารถผลติออกมาในรปูแบบทีเ่หมาะกบัช่องทางทีน่ าเสนอดว้ย ตวัอยา่งเช่น เฟซบุ๊ก เป็นสื่อที่

เน้นการน าเสนอดว้ยภาพเป็นจุดเรยีกรอ้งความสนใจ ขณะทีก่ารน าเสนอผ่านสื่อออนไลน์ในเวบ็ไซตม์ที ัง้

รปูแบบยาวและแบบสัน้ ท าใหผู้ผ้ลติตอ้งมแีนวทางในการบรหิารจดัการดา้นการผลติทีไ่มท่ าให้เกดิการ

ท างานซ ้าซอ้น ขณะเดยีวกนักต็อ้งสามารถแขง่กบัเวลาและคู่แขง่ทางธรุกจิได้ 

3.) ผูช้มเขา้ถงึเนื้อหาไดโ้ดยไม่มคี่าใชจ้่าย (Content for Free) การเปิดรบัเนื้อหาผ่านสื่อใหมใ่น

อดตีนัน้ ผูช้มตอ้งเป็นผูเ้สยีค่าใชจ้่ายในการรบัชมเนื้อหา เช่น การจ่ายเงนิเพื่อดาวโหลดเนื้อหาเพลงและ

ภาพยนตร ์แต่ปจัจุบนัเนื้อหาส่วนใหญ่เปิดรบัและเขา้ถงึไดโ้ดยไมม่ค่ีาใชจ้่าย ดงันัน้การก าหนดกลยทุธ์

ทางการผลติและการส่งเสรมิการตลาดของธุรกจิสื่อในปจัจุบนัตอ้งสามารถหาแหล่งเงนิทุนใหม่ๆ  และ

ก าหนดขอ้ตกลงทางธุรกจิแบบใหม่เพื่อการบรหิารจดัการงบประมาณและผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่ง 

ผูผ้ลติเนื้อหา (Content Provider) ผูบ้รหิารช่องทาง (Platform) และหน่วยงานทีเ่ป็นคู่คา้ทางธุรกจิอื่นๆ 

เช่น ผูโ้ฆษณาสนิคา้ ประเดน็ทีก่ล่าวมานี้ถอืเป็นความทา้ทายอยา่งมากในการบรหิารจดัการเนื้อหาของ

ผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์ 

4.) ผูใ้ชเ้ป็นผูผ้ลติเนื้อหาสื่อ (User-generated Content) เทคโนโลยดีจิทิลัช่วยท าใหผู้ช้มหรอื

ผูใ้ชส้ื่อเปลีย่นสภาพมาเป็นผูผ้ลติหรอืร่วมผลติสื่อเองได ้ส่งผลใหพ้ลงัของผูบ้รโิภคในยคุดจิทิลัหลอม

รวมมมีากขึน้ ซึง่สิง่นี้ถอืเป็นผลของ “เทคโนโลยกี่อกวน” ทีผู่ผ้ลติสื่อตอ้งเรยีนรู ้เขา้ใจ และน ามาปรบั

ประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารจดัการของตน เทคโนโลยดีจิทิลัท าใหอุ้ปกรณ์การผลติมขีนาดเลก็ลงและราคา

ถูกลง ซือ้หาไดง้่ายขึน้ รวมทัง้ท าใหก้ารผลติเนื้อหาง่ายขึน้ ผูบ้รโิภคหรอืผูช้มในปจัจุบนัจงึเป็นผูท้ ีม่สี ื่อ

และเครื่องมอืการผลติในมอืและสามารถผลติสื่อไดเ้หมอืนกบัผูผ้ลติในองคก์รสื่อ ดงัทีเ่หน็ตวัอยา่งจาก

ปรากฏการณ์ของ “นกัขา่วพลเมอืง” (Citizen Reporter) ดงันัน้ ผูผ้ลติเนื้อหาสื่อโทรทศัน์ตอ้งปรบัเปลีย่น

การจดัการดา้นคุณภาพการผลติเนื้อหาใหแ้ตกต่างและอยูใ่นระดบัมาตรฐานวชิาชพีทีเ่หนือกวา่เนื้อหาที่

ผลติโดยภาคประชาชน เช่น ปรบัปรงุคุณค่าการผลติดา้นภาพ เสยีง และงานกราฟิก ใหม้กีารสื่อ

ความหมายเชงิศลิปะทีม่คีุณภาพมากขึน้ 

5.) เนื้อหาสื่อมคีวามเป็นสากล (Global Content) สื่อดจิทิลัสมยัใหมท่ีห่ลอมรวมเขา้กบัโทรทศัน์

ท าใหก้ารรบัส่งเนื้อหาเป็นไปไดอ้ยา่งรวดเรว็ กวา้งขวาง ไม่มปีญัหาดา้นพืน้ทีท่างกายภาพเป็นอุปสรรค

ในการเขา้ถงึของผูช้ม ดงัทีพ่บวา่ ยอดชมเนื้อหาเดยีวกนัผ่านสื่อใหม่มมีากกวา่การเปิดรบัชมผ่าน

เครื่องรบัโทรทศัน์แบบเดมิ สื่อดจิทิลัทีเ่ขา้มาหลอมรวมจงึเขา้มามบีทบาทดา้นเนื้อหาโดยผูผ้ลติสามารถ

ผลติเนื้อหาทีเ่ขา้ถงึกลุ่มผูช้มไดใ้นระดบัสากล และผลติเนื้อหาทีเ่จาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มทีช่อบและ

มรีสนิยมดรูายการประเภทเดยีวกนัแต่อาจอาศยัอยูใ่นพืน้ทีต่่างกนัคนละประเทศ ดงันัน้ในการผลติ
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เนื้อหาสื่อในขอ้นี้ ผูผ้ลติตอ้งวางกลยทุธท์ีใ่หค้วามส าคญักบัรสนิยมของผูช้มและการเจาะกลุ่มเป้าหมาย

ทีช่ดัเจน  

6.) มกีารเชื่อมโยงเนื้อหาสื่อเขา้ดว้ยกนั (Content about Content) ดงัทีไ่ดก้ล่าวไวว้า่เนื้อหาสื่อ

ในปจัจุบนัมคีวามหลากหลายและมอียูใ่นสื่อต่างๆมากมาย รวมทัง้ยงัสามารถผลติไดเ้องโดยผูบ้รโิภค 

ซึง่สิง่นี้สะทอ้นใหเ้หน็วา่ผูบ้รโิภคสื่อในยคุปจัจุบนัไดเ้ปลีย่นสถานะจากผูช้มมาเป็นผูม้สี่วนร่วมในการ

ผลติเนื้อหา (Co-creation) และร่วมสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัเนื้อหา (Value-added Content) นัน้อกีดว้ย 

ดงันัน้ ผูผ้ลติตอ้งมกีลยทุธใ์นการน าเนื้อหาในสื่อต่างๆมาต่อยอดการผลติ เช่น มกีารน าเนื้อหาทีเ่ป็น

ประเดน็ทีน่่าสนใจและเป็นทีก่ล่าวถงึในสื่อใหมม่าต่อยอดการผลติในรายการโทรทศัน์ แต่ขณะเดยีวกนัก็

ตอ้งใหค้วามส าคญักบัคณุภาพและความถูกตอ้งของเนื้อหานัน้ดว้ย 

การหลอมรวมกนัของโทรทศัน์กบัวฒันธรรมดจิทิลัในบรบิทของเทคโนโลยหีลอมรวมส่งผลต่อ

การเปลีย่นแปลงกระบวนการผลติและการบรโิภค รวมทัง้กฎระเบยีบต่างๆ James Bennett และ Niki 

Strange (2011) ไดก้ล่าวถงึ นิยามของโทรทศัน์ในฐานะสื่อดจิทิลัไวว้า่ เป็นวฒันธรรมลกูผสม มรีปูแบบ

ของเทคโนโลยไีม่จ ากดัสถานที ่(Non-site Specific) และเป็นเทคโนโลยทีีข่ยายขา้มแพลทฟอรม์ 

สามารถเปิดรบัเนื้อหาไดจ้ากหลายช่องทาง อาท ิโทรทศัน์ แผงเครื่องเล่นเกมคอมพวิเตอร ์iPods 

รวมทัง้ผ่านช่องทางวดิโีอออนไลน์ ตวัอยา่งเช่น YouTube ซึง่เป็นเวบ็ไซตท์ีใ่หบ้รกิารวดิโีอออนไลน์แบบ

ผูใ้ชส้ามารถร่วมผลติสื่อเองได ้Hulu ธุรกจิสื่อทีใ่หบ้รกิารวดิโีอออนไลน์ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ภายใต้

สโลแกน “Watch your favorites, Anytime for Free” และ BBCiplayer ของบบีซี ีทีเ่ริม่ใหบ้รกิารเนื้อหา

สื่อโทรทศัน์แบบ Online Streaming และใหบ้รกิาร Download เนื้อหาสื่อโทรทศัน์มาตัง้แต่เดอืน

ธนัวาคม ปี ค.ศ. 2007 ภายใตส้โลแกน “Making the unmissable, unmissable” ซึง่ทีก่ล่าวมาทัง้หมด 

เป็นการใหบ้รกิารเนื้อหาสื่อโทรทศัน์ขา้มช่องทางหรอืแพลทฟอรม์ (Platform) ผูช้มสามารถเปิดรบั

เนื้อหารายการผ่านช่องทางและอุปกรณ์ทีห่ลากหลาย เชน่ ช่องทางโทรทศัน์ปกต ิผ่านคอมพวิเตอร ์

โทรศพัทม์อืถอื แทปเลต็ ซึง่ปรากฏการณ์ดงักล่าวถอืเป็นการหลอมรวมกนัของสื่อคอมพวิเตอรแ์ละสื่อ

โทรทศัน์ ท าใหโ้ทรทศัน์ในฐานะสื่อดจิทิลักลายเป็นสื่อที ่Michael Curtin (2009) ) เรยีกวา่ “สื่อประสาน” 

(Matrix Media) อนัเกดิจากการทีส่ ื่อโทรทศัน์ถูก “ก่อกวน” โดยวฒันธรรมดจิทิลั โดย Curtin ใหน้ิยามค า

วา่ “สื่อประสาน” (Matrix Media) ไวว้า่ เป็นสื่อทีม่กีารแลกเปลีย่นและปฏสิมัพนัธจ์ากหลายแหล่ง (Site) 

การผลติ มกีารเปิดรบัสื่อไดห้ลากหลายรปูแบบวธิ ีซึง่ส่งผลกระทบทีท่ าใหเ้สน้แบ่งระหวา่งการบรโิภค

และการผลติเลอืนลางลง 

การเปลีย่นแปลงดงักล่าวมาขา้งตน้ส่งผลกระทบใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทัง้ดา้นมติขิองเวลาและ

พืน้ที ่รวมทัง้มติดิา้นเศรษฐกจิและความสมัพนัธว์ฒันธรรม โทรทศัน์ในปจัจุบนัไมใ่ช่เพยีงแค่หน้าต่าง

โลก (Window in the world) โดยไมใ่ช่เพยีงกรอบหน้าต่างหนึ่งกรอบทีท่ าใหม้องเหน็โลก แต่โทรทศัน์ใน
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ฐานะสื่อดจิทิลั คอื “หน้าต่างเสมอืนจรงิ” ทีม่ชี่องทางรบัส่งเนื้อหาทีห่ลากหลายเหมอืนประตทูางเขา้ 

(Portal) หลายช่องทาง นอกจากนี้ ประสบการณ์รบัชมโทรทศัน์จากอดตีทีเ่น้นประสบการณ์ร่วมของ

ผูช้มจ านวนมากทีช่มรายการเดยีวกนัในช่องทางเดยีวกนั ไดเ้ปลีย่นไปเป็นประสบการณ์ส่วนตวัที่

มากกวา่แค่เพยีงการรบัชมเนื้อหา แต่เทคโนโลยไีดเ้ชือ้เชญิใหผู้ช้มเขา้ไปสรา้งปฏสิมัพนัธแ์ละการมสี่วน

ร่วมกบัเนื้อหานัน้อกีดว้ย 

Jason Jacob ( 2003) ใหท้ศันะวา่ โทรทศัน์เป็นสื่อทีม่คีณุลกัษณะส าคญั 3 ประการ อนัไดแ้ก่ 

ความใกลช้ดิ (Intimacy) ความสามารถในการพกพาเคลือ่นยา้ย (Mobility) และความเป็นลกูผสม 

(Hybridity) ซึง่คุณสมบตัปิระการณ์สุดทา้ยทีก่ล่าวมาสะทอ้นใหเ้หน็ววิฒันาการของสื่อโทรทศัน์ในฐานะ

สื่อดจิทิลัทีส่ามารถผสมผสานกบัสื่อใหม่ทีเ่กดิมาภายหลงัได ้ตวัอยา่งทีเ่หน็ชดัเจนคอืววิฒันาการของสื่อ

โทรทศัน์ของบบีซีทีีเ่พิม่การใหบ้รกิารแบบออนไลน์และดาวน์โหลดผ่าน BBCiplayer มาตัง้แต่ปี ค.ศ.

2007 ซึง่เป็นการใหอ้สิรภาพคนดใูนการเลอืกเปิดรบัเนื้อหาทีต่นเองตอ้งการในเวลาและช่องทางทีต่น

ตอ้งการ ประสบการณ์รบัชมโทรทศัน์เปลีย่นจากประสบการณ์ของผูช้มแบบมวลชน (Mass Audience) 

มาสู่ประสบการณ์ชมแบบช่องทางส่วนตวั (Personalized Audience) ซึง่บบีซีมีแีผนงานทีพ่ฒันา iPlayer 

ของตนเองใหห้ลอมรวมกบัอนิเตอรเ์น็ตวดิโีอและสื่อโซเชยีลมเีดยี ตามนโยบาย Broadcast 2:0 ของ 

Anthony Ross หวัหน้าฝา่ยสื่อออนไลน์ของบบีซี ีภายใตส้โลแกนใหม่ทีว่า่ “Information, Education, 

Entertainment, Interaction, Wherever, Whenever, However You Want It” ซึง่การพฒันาดงักล่าว

เป็นกลยทุธข์องอุตสาหกรรมโทรทศัน์ในการวางสื่อโทรทศัน์ไวเ้ป็นศนูยก์ลางของวฒันธรรมดจิทิลั 

เพื่อใหส้ามารถด ารงตนและต่อสูก้บัสื่อใหม่ไดด้ว้ยการเชือ่มโยงตนเองกบัสื่อดจิทิลั กลยทุธด์งักล่าวสง่ผล

ต่อการท างานดา้นการผลติเนื้อหาโทรทศัน์ในหลายประการ อาท ิก่อใหเ้กดิแนวคดิในการผลติเนื้อหา

รายการและการใหทุ้นในการผลติเนื้อหาสื่อแบบ 360 องศา ทีเ่ป็นการสนบัสนุนการใหทุ้นแบบใหม่ใน

รปูแบบโครงการ (Project) แทนทีก่ารใหท้นุแบบรายการ (Program) ดงัในอดตี การปรบัปรบักลยทุธ์

ดงักล่าวส่งผลต่อการปรบัตวัของผูผ้ลติและการพฒันาทกัษะทางวชิาชพีผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์ในบรบิท

ดจิทิลัซึง่มบีทเรยีนทีน่่าสนใจจากทัง้ของบบีซีปีระเทศองักฤษ หน่วยงานในประเทศสมาชกิสหภาพยโุรป

และในประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวจะน าเสนอในผลการศกึษาในบทที ่4 เรื่องการถอด

บทเรยีนการพฒันาทกัษะนกัวชิาชพีสื่อจากนานาประเทศต่อไป 

ดงัทีไ่ดเ้คยกล่าวไวแ้ลว้วา่ โทรทศัน์ในฐานะสื่อดจิทิลัเขา้มาเปลีย่นแปลงการบรโิภคจากรปูแบบ

สื่อมวลชน (Mass Media) แบบเดมิ ทีผู่ผ้ลติรายเดยีวส่งเนื้อหารายการไปยงัผูช้มเป็นกลุ่มใหญ่จ านวน

มากทีม่พีฤตกิรรมการรบัชมแบบกลุ่มกอ้น มาสู่รปูแบบการผลติและการบรโิภคทีไ่ม่จ ากดัดา้นพืน้ทีแ่ละ

เวลาในการรบัชม โดยผูบ้รโิภคสามารถมสี่วนร่วมในการสรา้งสรรคเ์นื้อหา ซึง่แตกต่างจากในอดตีที่

ผูผ้ลติและผูบ้รโิภค(ผูช้ม) แยกส่วนจากกนัอยา่งเดด็ขาด ปจัจุบนัเทคโนโลยเีอือ้อ านวยใหผู้บ้รโิภคหรอื
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ผูช้มสามารถเป็นผูส้รา้งสรรคเ์นื้อหาเอง มปีฏสิมัพนัธห์รอืมสี่วนร่วมในการสรา้งสรรคเ์นื้อหากบัผูผ้ลติ 

ท าใหค้ านิยามและค าเรยีกผูช้มในปจัจุบนัเปลีย่นไป จากเดมิในอดตีทีใ่ชค้ าวา่ผูช้ม (Audience) ปจัจุบนั

มคี าอื่นๆทีใ่ชเ้รยีก อาท ิผูช้มเป็นผูผ้ลติเนื้อหา (User-generated Content/UGC หรอื User-created 

Content/ UCC) ผูผ้ลติ-บรโิภค (Prosumer/Prousage)  ซึง่ในงานวจิยัชิน้นี้จะใชค้ าวา่ UGC เป็นหลกั 

ดว้ยเป็นค าทีใ่ชก้นัแพรห่ลายและรูจ้กักนัทัว่ไปในประเทศไทยมากกวา่ค าอื่นๆทีย่กมา 

ดา้นการเปลีย่นแปลงทีส่ง่ผลต่อผูผ้ลติ หรอื โปรดวิเซอร ์(Producer) ซึง่เป็นผูอ้ านวยการผลติที่

มหีน้าทีใ่นการบรหิารจดัการ สนบัสนุนการผลติเนื้อหาภายใตบ้รบิทวฒันธรรมสื่อดจิทิลันัน้ พบขอ้มลูที่

น่าสนใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงดา้นกระแสงาน (Workflow) จากเดมิแบบ “บนสู่ล่าง” และแบบ “เชงิ

เสน้” (Linear) มาสู่รปูแบบวธิกีารทีแ่ตกต่างออกไปดว้ยเทคโนโลยเีป็นตวั “ก่อกวน” กล่าวคอื กระแส

งานแบบเสน้ตรงในการท างานสายการผลติเนื้อหาสื่อโทรทศัน์ประกอบดว้ย 3 ขึน้ตอน อนัไดแ้ก่ การ

เตรยีมการผลติ (Pre-production) ข ัน้การผลติ (Production) ขัน้หลงัการผลติ (Post-production) เริม่

เหน็การเปลีย่นแปลง ดว้ยเทคโนโลยสีามารถเอือ้อ านวยใหข้ ัน้ตอนหลงัการผลติทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบั

การตดัต่อ ผสมภาพ/เสยีง และเทคนิคพเิศษ สามารถท าไดอ้ยา่งรวดเรว็และไม่จ าเป็นตอ้งรอใหข้ ัน้ตอน

การผลติเสรจ็สิน้ก่อน จงึท าใหก้ารท างานสรา้งสรรคเ์นื้อหาบางงานสามารถท าสลบัข ัน้หรอืขา้มไปมา

แบบไม่ใช่เชงิเสน้ (Non-linear) ได ้ยกตวัอยา่งเช่น การออกแบบงานสรา้งสรรคเ์ดมิทตีอ้งเริม่จาก

กระบวนการเตรยีมการผลติ การออกแบบฉาก แสงส ีแต่ปจัจุบนั เทคโนโลยดีจิทิลัสามารถท าใหง้าน

ดงักล่าวสามารถไดร้บัการออกแบบไดจ้ากทมีงานทีท่ างานในกระบวนการหลงัการผลติ เชน่ ทมีภาพ

พเิศษ (Visual Effect) สามารถออกแบบงานขึน้มาก่อนเพื่อใหท้มีงานและผูก้ ากบัหรอืโปรดวิเซอรเ์หน็

ภาพรวมของงานก่อน จากนัน้จงึค่อยเตรยีมการผลติและเขา้สขู ัน้ตอนการผลติถ่ายท าต่อไป ซึง่ระหวา่ง

นัน้เองทมีงานหลงัการผลติกส็ามารถท างานของตนไดไ้ปพรอ้มๆกบัข ัน้ตอนการผลติอกีดว้ย จากการ

เปลีย่นแปลงทีก่ล่าวมาส่งผลกระทบต่อสายการท างาน รวมทัง้สง่ผลต่อการเกดิขึน้และการจากไปของ

ต าแหน่งงานในทมีงานผลติ ทีเ่หน็ไดช้ดัเจนคอื ทมีของผูก้ ากบัภาพ (Director of Photography) หรอืที่

มกัเรยีกกนัตามอกัษรยอ่วา่ DP) ซึง่เป็นทมีงานใหญ่และมอี านาจในการก ากบังานศลิป์ของรายการ โดย

ทมีงานทีอ่ยูภ่ายใตก้ารดแูลของ DP ไดแ้ก่ ผูก้ ากบัศลิป์ (Arts Director) ผูอ้อกแบบงานสรา้ง 

(Production Designer) เป็นหลกั ปจัจุบนัต าแหน่งงานอกีต าแหน่งหนึ่งคอื ผูค้วบคุมภาพพเิศษ (Visual 

Effect Supervisor/ VFX Supervisor) เริม่เขา้มามบีทบาทมากขึน้ จากเดมิทีเ่คยเป็นทมีงานเบือ้งหลงั

และท างานดา้นการผสมภาพและเสยีงพเิศษในขัน้ตอนตดัต่อหลงัการผลติ ปจัจุบนัต าแหน่งดงักล่าวกลบั

กา้วเขา้มามบีทบาทอยา่งมากตัง้แต่ในขัน้ตอนเตรยีมการผลติและขัน้ตอนการผลติ นอกจากนี้การที่

เทคโนโลยเีปลีย่นจากการผลติดว้ยระบบเทปเป็นระบบไฟลค์อมพวิเตอรท์ าใหม้กีารเกดิขึน้ของต าแหน่ง

งานใหม่ๆ อาท ิ Data Wrangler ซึง่เป็นต าแหน่งทีด่แูลไฟลข์องเนื้อหางานสรา้งสรรคท์ีไ่มใ่ช่ระบบเทป 
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(Non-film Master Format) ซึง่ Data Wrangler เป็นต าแหน่งทีก่ล่าวกนัวา่จะมาแทนทีต่ าแหน่งผูก้ ากบั

ภาพ (Director of Photography หรอื Cinematographer) ทีด่แูลทมีงานดา้นกลอ้งและไฟ นอกจากนี้

ต าแหน่งอื่นๆทีค่าดวา่จะมคีวามตอ้งการน้อยลง ไดแ้ก่ ต าแหน่งผูก้ ากบัภาพ (Director of 

Photography) ผูช้่วยกลอ้ง (Assistant Camera) ส่วนต าแหน่งใหม่ๆ ทีก่ าลงัตอ้งการในปจัจุบนันอกจาก 

Data Wrangler แลว้ ไดแ้ก่ ผูช้ านาญดา้นแกส้/ีศลิปินแกส้ ี(Colorist) นกัออกแบบคอมพวิเตอรก์ราฟิก 

(Computer-generated imagery Artist หรอื CGI Artist) และ ผูด้แูลภาพพเิศษ (Visual Effect 

Supervisor / VFX Supervisor) จากการเปลีย่นแปลงดา้นความส าคญัของต าแหน่งงานเก่าและใหม่ดงัที่

กล่าวมา สะทอ้นใหเ้หน็วา่ บทบาทหน้าทีข่องต าแหน่งงานในทมีงานผลติสื่อเริม่มกีารเปลีย่นแปลง 

ต าแหน่งผูก้ ากบัภาพ ซึง่เคยเป็นต าแหน่งทีใ่หญ่ ปจัจุบนัตอ้งพึง่พาทมีงานในต าแหน่งทีเ่ลก็กวา่และเป็น

ผูอ้ยูใ่ตส้ายงานอยา่งเช่น ต าแหน่งผูด้แูลภาพพเิศษ (Visual Effect Supervisor) ซึง่เคยเป็นต าแหน่งที่

รบัค าส ัง่ในการท างานขัน้ตอนหลงัการผลติ ปจัจุบนั ต าแหน่งผูด้แูลภาพพเิศษ กลบัมบีทบาทส าคญักวา่

และมหีน้าทีเ่กีย่วขอ้งตัง้แต่ในกระบวนการก่อนการผลติ สิง่นี้สะทอ้นใหเ้หน็วา่ ลกัษณะการท างานจาก 

“บนลงล่าง” แบบเดมิก าลงัเปลีย่นแปลงไป เพราะงานของผูด้แูลภาพพเิศษมบีทบาทส าคญัในการผลติ

และบางครัง้มพีลงัในการตดัสนิใจมากกวา่ต าแหน่งผูก้ ากบัภาพ ซึง่ส่งผลใหเ้กดิกระแสงาน (Workflow) 

แบบไม่เป็นเชงิเสน้ (Non-linear) และการบรหิารงานแบบ “ล่างขึน้บน” มาแทนที ่

นอกจากนี้ ปรากฏการณ์ทีเ่ทคโนโลยเีอือ้อ านวยใหผู้ใ้ชส้ือ่เป็นผูผ้ลติสื่อ ซึง่ในทีน่ี้ใชค้ าวา่ UGC 

ยงัถอืเป็นประโยชน์และการเพิม่ช่องทางในการพฒันาสรา้งสรรคเ์นื้อหาสื่อ โดยผูผ้ลติสามารถน าขอ้มลู

และเนื้อหาจาก UGC มาใชป้ระโยชน์ในการสรา้งเนื้อหาผ่านวธิกีาร “การร่วมสรา้งสรรคข์องกลุม่คน” 

(Crowdsourcing) โดยใหผู้ใ้ชส้ื่อเป็นผูม้สี่วนร่วมในการคดิออกแบบและสรา้งสรรคเ์นื้อหา อนัเป็นวธิกีาร

ทีไ่ดร้บัความนิยมในปจัจุบนั โดย Bennett และ Strange (2011) อธบิายคุณลกัษณะของวธิกีาร “การ

ร่วมสรา้งสรรคข์องกลุม่คน” (Crowdsourcing) ไวว้า่ เป็นรปูแบบของการจา้งงานภายนอก (Outsource) 

แบบหนึ่ง ทีใ่หก้ลุ่มบุคคลทีเ่ป็นกลุ่มกอ้นกนัอยู่แลว้มาเป็นผูผ้ลติเนื้อหาสื่อ แต่การสรา้งงานดงักล่าวไมม่ี

ค่าตอบแทน ไม่มตี าแหน่งและรายได ้ไม่มกีารบรหิารจดัการทีม่รีะบบ และไม่ตอ้งมเีรื่องกฎหมาย

แรงงานเขา้มาเกีย่วขอ้ง ดงันัน้ UGC อาจไม่ใช่เพยีงคู่แขง่ของสื่อโทรทศัน์ แต่โปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติ

เนื้อหาสื่อสามารถน า UGC มาใชป้ระโยชน์ในการสรา้งสรรคเ์นื้อหาสื่อได้ 

ในดา้นกลบักนั ผูผ้ลติสื่อในปจัจุบนักม็สีองบทบาท คอื บทบาทในการเป็นผูผ้ลติและผูบ้รโิภคสื่อ

รวมทัง้ยงัสามารถผลติสื่อแบบ UGC ไดเ้ช่นเดยีวกนักบัผูบ้รโิภค ส่งผลใหเ้กดิเนื้อหาสื่อแบบ “ผูผ้ลติเป็น

ผูส้รา้งกระแส” (Worker-generated Content/WGC หรอื Producer-generated Content/PGC ซึง่ในทีน่ี้

จะเรยีกโดยตวัยอ่วา่ WGC) ดงัทีเ่หน็ไดจ้ากกลยทุธท์างการตลาดในปจัจุบนัทีผู่ผ้ลติสื่อใชเ้ทคโนโลยแีละ

สื่อใหมเ่ป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อสรา้งกระแสสนบัสนุนเนื้อหาสื่อทีต่นเองเป็นผูผ้ลติ เช่น การใช้
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เทคนิคการตลาดแบบไวรลั (Viral Marketing) การใชก้ลยทุธเ์พาะเมลด็พนัธ ์(Seeding Marketing) หรอื

ทีใ่นประเทศไทยรยีกวา่ “การตลาดหน้ามา้” และการสรา้งขา่วปลอม (Fake Buzz) ซึง่เป็นวธิกีารในการ

สรา้งกระแสความสนใจและการไดร้บัการกล่าวถงึใหแ้ก่เนื้อหาสื่อของตนเองและองคก์ร นอกจากนี้ ในแง่

การพฒันาวชิาชพีนัน้ WGC ยงัสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดใ้นการเป็นวธิกีารรวมกลุ่มของผูผ้ลติและ

นกัวชิาชพีสื่อทีม่คีวามสนใจหรอืมปีระเดน็ทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นพืน้ทีใ่นการพดูคุยแลกเปลีย่น

ความคดิเหน็และความรูเ้พื่อพฒันาทกัษะ และยงัเป็นการสรา้งการรวมกลุ่มทางวชิาชพีเพื่อต่อรองกบั

องคก์รธุรกจิสื่อในประเดน็ต่างๆ อาท ิการจา้งงาน ค่าตอบแทน ลขิสทิธิ ์และประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

กฏหมายแรงงาน ตวัอยา่งทีถ่อืเป็นการรวมตวักนัของ WGC ทีเ่ขม้แขง็และเหน็ไดช้ดัในอุตสาหกรรมสื่อ

ในต่างประเทศ คอืการรวมตวักนัของผูท้ างานดา้นเทคนคิ โดย Michael Horton ผูก้่อตัง้กลุ่มผูใ้ช้

โปรแกรมตดัต่อ Final Cut Pro แห่งลอสแองเจลิลสิ (Los Angeles Final Cut Pro User Group) หรอื

สมาคมผูค้วบคุมกลอ้ง (Society of Operating Cameramen) ซึง่เป็นตวัอยา่งของการใชส้ื่อโซเชยีล

มเีดยีในการสง่เสรมิการพฒันาทกัษะวชิาชพีของผูผ้ลติสือ่และสรา้งคณุค่าของงานตนเอง ซึง่ในประเดน็

นี้ Andreas Wittels (2001) ไดก้ล่าวไวว้า่ กจิกรรมหรอืการรณรงคท์างวฒันธรรมทีม่รีากฐานมาจาก

เทคโนโลยใีนยคุอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ ไมใ่ช่เป็นเพยีงแค่การส่งต่อขอ้มลูหรอืแลกเปลีย่นขอ้มลูกนัของ

นกัวชิาชพี รวมทัง้ยงัไมใ่ช่เป็นเพยีงแค่การแลกเปลีย่นสิง่ใหม่ๆเท่านัน้ แต่เป็นการตอกย า้คุณค่าทีโ่ดด

เด่นของพวกเขาทีม่ต่ีออุตสาหกรรม  

 การเปลีย่นแปลงของลกัษณะธรุกจิสื่ออนัเป็นผลมาจากการก่อกวนของเทคโนโลยดีจิทิลัหลอม

รวมดงักล่าวขา้งตน้ไดน้ ามาซึง่ความทา้ทายอนัใหญ่หลวงในทุกภาคส่วนของธุรกจิสื่อโทรทศัน์ใน

ประเทศไทย อนัไดแ้ก่ ดา้น อุปกรณ์ (Device) โครงสรา้งเทคโนโลย ี(Infrastructure) พฤตกิรรม

ผูบ้รโิภค (Consumer Behaviors) เนื้อหารายการ (Content) ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market 

Segmentation) ช่องทางการออกอากาศ (Platform) การเปลีย่นแปลงทีก่ล่าวมาขา้งตน้นี้ส่งผลใหส้ื่อ

โทรทศัน์ในยคุ ศตวรรษที ่21 ตอ้งปรบัตวัเองและหลอมรวมเขา้กบัสื่อใหม่เพื่อใหส้ามารถแขง่ขนัได้ ซึง่

การปรบัตวัดงักล่าวของอุตสาหกรรมสื่อโทรทศัน์ยงัส่งผลต่อแนวทางการท างานของบุคลากรในสาย

วชิาชพีสื่อโทรทศัน์ทีต่อ้งมกีารปรบัตวัและพฒันาทกัษะวชิาชพีใหม่ๆใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงทาง

เทคโนโลยอีกีดว้ย 

   
2.2 แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

แนวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(Creative Economy) เป็นแนวคดิทีม่รีากฐานมาจากนโยบายของ
รฐับาลประเทศองักฤษ ภายใตก้ารน าของพรรคแรงงาน โดย โทน ีแบร ์ซึง่เป็นนายกรฐัมนตรใีนช่วงสมยั
นัน้ โดยเศรษฐกจิสรา้งสรรคถ์อืเป็นแนวคดิทีเ่ชื่อมโยง ศลิปะ สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการสรา้งเศรษฐกจิ และพฒันากลยทุธเ์ศรษฐกจิเพื่อการส่งออก  
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กระทรวงวฒันธรรม สื่อและกฬีา ขององักฤษ (Department of Culture, Media and Sport หรอื 
DCM) ไดใ้หน้ิยามของค าวา่ เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(Creative Economy) ไวว้า่ หมายถงึ กจิกรรมทีม่ี
รากฐานมาจากความคดิสรา้งสรรคข์องบุคคลและทกัษะทีโ่ดดเด่นอนัมศีกัยภาพในการสรา้งงานและสรา้ง
ความมัง่คัง่ โดยการใชท้นุทางปญัญา (Intellectual Property) และโอกาสในการเชื่อมโยง ศลิปะ สื่อ การ
ออกแบบ มรดกทางวฒันธรรม ในการใหบ้รกิารทีส่รา้งสรรคเ์พื่อผลกัดนัใหเ้กดิอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์
(Creative Industries) 

แนวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรคไ์ดร้บัการน ามาใชใ้นนานาชาต ิโดย องคก์รความร่วมมอืเพื่อการคา้
และการพฒันา (องัคถ์ดั) (The United Nations Conference on Trade and Development  หรอื 
UNCTAD) ถอืเป็นองคก์รดา้นการคา้และพฒันาระดบันานาชาตทิีร่บัเอาแนวคดิอุตสาหกรรมแบบ
เศรษฐกจิสรา้งสรรคม์าใชใ้นการสนบัสนุนประเทศต่างๆ โดย John Hartley (2005) ไดอ้ธบิาย
ความหมายของ เศรษฐกจิสรา้งสรรคไ์วว้า่ เป็นแนวคดิและแนวปฏบิตัทิีห่ลอมรวมศลิปะในระดบั
ความสามารถของบุคคล เขา้กบัอุตสาหกรรมวฒันธรรมในระดบัมวลชน ในบรบิทของสื่อใหม่ ดว้ย
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ภายใตเ้ศรษฐกจิฐานความรูใ้หม ่(New Knowledge Economy) ที่
ใชค้วามรูเ้ป็นตวัขบัเคลื่อน ส าหรบัการบรโิภคแบบใหม่ทีเ่ปิดโอกาสใหผู้บ้รโิภคถอืเป็นพลเมอืงทีม่สี่วน
ร่วม (Interactive Citizen Consumer) 

ส าหรบัประเทศไทยนัน้ไดม้กีารรบัแนวคดิอุตสาหกรรมเศรษฐกจิสรา้งสรรคม์าเป็นแนวทาง โดย
รฐับาลไทยสมยัที ่นายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ เป็นนายกรฐัมนตร ีไดเ้ปิดตวันโยบายเศรษฐกจิสรา้งสรรค์
ของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2552 ต่อมาในปี พ.ศ.2553 ไดม้กีารออกระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีวา่
ดว้ยการขบัเคลื่อนนโยบายเศรษฐกจิสรา้งสรรคแ์หง่ชาต ิพ.ศ.2553 โดยในปีต่อมา ส านกันายกรฐัมนตร ี
ไดจ้ดัตัง้กองทุนเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ในปี พ.ศ.2554 ตามระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยกองทุน
เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์พ.ศ.2554 นอกจากนี้ การพฒันาประเทศตามระยะแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555-2559) ใหค้วามส าคญักบัเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ซึง่พฒันามาจาก
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 โดยใน ฉบบัที ่11 ไดมุ้ง่เน้นใหค้นเป็นศนูยก์ลางการ
พฒันา มกีารสรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิดว้ยฐานความรู ้เทคโนโลย ีนวตักรรม และความคดิสรา้งสรรค ์
บนพืน้ฐานการผลติและการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม โดยใหค้วามส าคญักบัการปรบัโครงสรา้ง
เศรษฐกจิบนฐานความรู ้ความคดิสรา้งสรรค ์และภมูปิญัญา ภายใตป้จัจยัสนบัสนุนทีเ่อือ้อ านวยและใช้
ระบบการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม มุง่ปรบัโครงสรา้งการคา้และการลงทนุใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาดทัง้ภายในและต่างประเทศ สรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัสาขาบรกิารทีม่ศีกัยภาพ พฒันาภาคอุตสาหกรรม
สู่อุตสาหกรรมฐานความรูเ้ชงิสรา้งสรรคแ์ละเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและ
ระบบโลจสิตกิส ์ควบคู่ไปกบัการปฏริปูกฎหมายและกฎ ระเบยีบต่างๆ และบรหิารจดัการเศรษฐกจิ
ส่วนรวมอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหเ้ป็นฐานเศรษฐกจิของประเทศทีเ่ขม้แขง็และขยายตวัอยา่งมี
คุณภาพ และใชก้ารสรา้งฐานทางปญัญาเพื่อเป็นภมูคุิม้กนัใหก้บัคนและสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมทีม่ี
คุณภาพ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต,ิ 2555)  
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รฐับาลไทยในสมยัต่อมาทีน่ าโดย นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร เป็นนายกรฐัมนตร ียงัไดม้กีารออก
ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์พ.ศ.2556  แต่ภายหลงั ในปี พ.ศ.
2558 กองทุนดงักล่าวถูกยบุเลกิตามมตคิณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) เมื่อวนัที ่26 กรกฎาคม 
2557 โดย ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีเรื่องยกเลกิระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยการส่งเสรมิ
เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์พ.ศ.2556 พ.ศ.2559 ในสมยัที ่พลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อชา เป็นนายกรฐัมนตร ี
และก าหนดใหภ้ารกจิดา้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ของส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีไปเป็น
ภารกจิของส านกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

ทัง้นี้ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิไดใ้หค้วามหมายของ
เศรษฐกจิสรา้งสรรคไ์วว้า่ เป็นกระบวนการหรอืกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีใ่ชพ้ืน้ฐานของสนิทรพัยท์าง
วฒันธรรม (Cultural Asset-based) ร่วมกบัความคดิสรา้งสรรค ์(Creativity) นวตักรรม (Innovation) 
หรอืเทคโนโลย ีในการสรา้งสรรคส์นิคา้และบรกิารทีส่ามารถสรา้งมลูค่าเพิม่ในเชงิพาณิชย ์
(Commercialization) หรอืคุณค่าเพิม่ทางสงัคม 

ส่วนดา้นส านกันายกรฐัมนตร ีไดใ้หน้ิยามของค าวา่เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ไวใ้นระเบยีบส านกั
นายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยกองทุนเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์พ.ศ.2554 วา่ เป็นการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิบนพืน้ฐาน
ของการใชอ้งคค์วามรู ้การสรา้งสรรคง์าน และการใชท้รพัยส์นิทางปญัญาทีเ่ชื่อมโยงกบัพืน้ฐานทาง
วฒันธรรม การสัง่สมความรูข้องสงัคม และเทคโนโลยแีละนวตักรรมสมยัใหม่ รวมทัง้ยงัไดใ้หน้ิยาม ไว้
ในระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์พ.ศ.2556 ไวว้า่ เป็นการพฒันา
ระบบเศรษฐกจิโดยใชอ้งคค์วามรู ้ความคดิสรา้งสรรค์ ทรพัยส์นิทางปญัญา และการศกึษาวจิยั ที่
เชื่อมโยงกบัพืน้ฐานทางวฒันธรรม การสัง่สมความรูข้องสงัคม เทคโนโลย ีและนวตักรรมสมยัใหม่ ใน
การผลติสนิคา้และบรกิารในรปูแบบใหม ่ซึง่สรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ หรอืคณุค่าทางสงัคม  

ในขณะทีศ่นูยส์รา้งสรรคก์ารออกแบบ ไดใ้หน้ิยามเศรษฐกจิสรา้งสรรคไ์วว้า่ คอืการสรา้งมลูค่า
ทางเศรษฐกจิทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของความรูแ้ละนวตักรรม เพื่อสรา้งความโดดเด่นและความสามารถในการ
แขง่ขนัของระบบเศรษฐกจิ 
 
องคป์ระกอบและขอบเขตของเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

John Howkins (2004) ประธานกลุ่มเศรษฐกจิสรา้งสรรคแ์ห่งองักฤษ ไดอ้ธบิายถงึแกนหลกัของ 
เศรษฐกจิสรา้งสรรคว์า่ประกอบดว้ยกลุ่มกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีส่รา้งสรรคส์ิง่ใหม่หรอืสื่อความหมาย
ใหม่ๆ  โดยไม่จ ากดัวา่ตอ้งเป็นเรื่องของวฒันธรรมเท่านัน้ อนัก่อใหเ้กดิอุตสาหกรรมทีเ่ป็นผลมาจาก
กจิกรรมทางเศรษฐกจิทีส่รา้งสรรคส์ิง่ใหม่ และสนบัสนุนใหเ้กดิเป็น “อุตสาหกรรมสรา้งสรรค”์ เป็นผลให้
เกดิระบบนิเวศของการสรา้งสรรคท์ีห่ลากหลาย อนัประกอบดว้ย ทรพัยากรในทอ้งถิน่ และระบบสงัคมที่
ส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค ์ 

ทัง้นี้ประเทศองักฤษไดก้ าหนดใหเ้ศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ประกอบดว้ยประเภทอุตสาหกรรม
สรา้งสรรค ์(Creative Industries) ทัง้หมด 13 รายการ ไดแ้ก่ 

1) โฆษณา (Advertising) 
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2) สถาปตัยกรรม (Architecture) 
3) งานศลิปะและโบราณวตัถุ (Arts and Antiques) 
4) งานฝีมอื (Craft) 
5) งานออกแบบ (Design) 
6) แฟชัน่ (Fashion) 
7) ฟิลม์และวดีโีอ (Film and Video) 
8) ซอฟตแ์วร/์เกมส ์(Leisure Software) 
9) เพลง (Music) 
10) ศลิปะการแสดง (Performing Arts) 
11) สิง่พมิพ ์(Publishing) 
12) ซอฟตแ์วรแ์ละบรกิารทางดา้นคอมพวิเตอร(์Software and Computer Services) 
13) โทรทศัน์และวทิย ุ(Television and Radio) 
ดงัจะเหน็ไดว้า่ โทรทศัน์และวทิย ุถอืเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสรา้งสรรคภ์ายใตแ้นวคดิเศรษฐกจิ

สรา้งสรรค ์ซึง่สอดคลอ้งกบัการจดักลุ่มประเภทอุตสาหกรรมสรา้งสรรคข์อง UNCTAD ซึง่ก าหนดให ้
กลุ่มสื่อ ถอืเป็นหนึ่งในประเภทของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์

โดยในการประชุมครัง้ที ่11 ณ. ประเทศบราซลิ ในปี ค.ศ. 2004  ของทีป่ระชุมองคก์าร
สหประชาชาตวิา่ดว้ยการคา้และการพฒันา (United Nations Conference on Trade and 
Development หรอืUNCTAD) ไดจ้ าแนกประเภทของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ออกเป็น 4 กลุ่มไดแ้ก่ 

1) กลุ่มมรดก (Heritage) 
2) กลุ่มศลิปะ (Arts) 
3) กลุ่มสื่อ (Media) 
4) กลุ่มงานสรา้งสรรคแ์ละออกแบบ (Functional Creation) 
ส าหรบัประเทศไทยนัน้ ส านกังานคณะกรรมการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(สคช.) ไดม้กีาร

ก าหนดขอบเขตของเศรษฐกจิสรา้งสรรคใ์นประเทศไทยโดยยดึตามรปูแบบขององคก์ารสหประชาชาตวิา่
ดว้ยการคา้และการพฒันา (UNCTAD) และรปูแบบของยเูนสโก (UNESCO) โดยได ้จ าแนกประเภท
อุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์ออกเป็น 4 กลุ่มอุตสาหกรรมหลกั โดยมสีื่อสมยัใหม่เป็นหนึ่งในกลุ่ม
อุตสาหกรรมหลกัจากทัง้หมด 4 กลุ่ม ดงันี้ 

1) มรดกทางวฒันธรรม (Cultural Heritage) ไดแ้ก่ งานฝีมอืและหตัถกรรม การท่องเทีย่วเชงิ
วฒันธรรมและความหลากหลายทางชวีภาพ การแพทยแ์ผนไทย และอาหารไทย 

2) ศลิปะ (Arts) ไดแ้ก่ ศลิปะการแสดง และทศันศลิป์ 
3) สื่อสมยัใหม ่(Media) ไดแ้ก่ ภาพยนตรแ์ละวดิทีศัน์ การพมิพ ์การกระจายเสยีงและดนตร ี
4) งานสรา้งสรรคแ์ละออกแบบ (Functional Creation) ไดแ้ก่ การออกแบบแฟชัน่ 

สถาปตัยกรรม การโฆษณา และซอฟตแ์วร ์
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ดงัจะเหน็ไดว้า่รฐับาลไทยในยคุทีผ่่านๆมามคีวามพยายามในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์
ซึง่แนวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรคเ์ป็นแนวคดิทีส่ะทอ้นใหเ้หน็วา่ ทุนทางปญัญา อนัไดแ้ก่ ทกัษะ ความรู ้
ความสามารถ ความคดิสรา้งสรรค์และภมูปิญัญา ถอืเป็นปจัจยัส าคญัในการสรา้งเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมใหม่ทีก่อ่ใหเ้กดิการเพิม่มลูค่าของผลผลติในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์ซึง่อุตสาหกรรมสื่อ
โทรทศัน์ถอืเป็นหน่วยหนึ่งในอุตสาหกรรมเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์โดยธุรกจิโทรทศัน์ถอืเป็นสื่อเศรษฐกจิใน
ศตวรรษที ่21 ทีข่บัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยแีละความคดิสรา้งสรรคอ์นัมลีกัษณะเป็นนวตักรรมและเป็น
สนิทรพัยท์างปญัญา การพฒันาอุตสาหกรรมสื่อโทรทศัน์จงึจ าเป็นตอ้งมกีารพฒันาทกัษะวชิาชพีของ
บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมสื่อโทรทศัน์ใหม้คีวามพรอ้มในการขบัเคลื่อนธุรกจิและเศรษฐกจิไดใ้นบรบิท
ของแนวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์
 ทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้นี้ มคีวามสอดคลอ้งกบัที ่Flew (2014) ไดเ้สนอแนะวา่ การพฒันา
อุตสาหกรรมสรา้งสรรคไ์ม่ใช่แค่เป็นประเดน็ทางเศรษฐกจิหรอืเป็นเพยีงแค่การสรา้งแบรนดใ์หม่จาก
นโยบายดา้นการพฒันาศลิปะทีเ่คยมอียูแ่ลว้ แต่อุตสาหกรรมสรา้งสรรคม์คีวามเชื่อมโยงกบัโลกาภวิฒัน์ 
สื่อใหม ่และเศรษฐกจิฐานความรู ้นอกจากนี้แลว้เศรษฐกจิสรา้งสรรคย์งัเป็นแนวคดิทีเ่ชื่อมโยงกบัความ
สรา้งสรรคข์องปจัเจกบุคคลซึง่ถอืเป็นทรพัยากรส าคญัทีเ่ป็นแก่นอนัจบัตอ้งได ้และยงัสามารถน าไปใช้
ในการพฒันาเนื้อหาใหม่ๆ ทีม่พีลงัจบัใจในโลกทีแ่วดลอ้มดว้ยสื่อดจิทิลัและปฏสิมัพนัธ ์ซึง่ในประเดน็นี้
พบวา่ Hartley (2005) ไดเ้สนอไวต้รงกนัวา่ อุตสาหกรรมสรา้งสรรคเ์ป็นแนวคดิทีว่วิฒันาการมาจาก
วธิกีารพืน้ฐานทีเ่คยมอียู ่โดยมพีฒันาการมาจากวธิกีารท างานของชุมชนผูส้รา้งงานศลิปะ อาท ิศลิปิน
และนกัออกแบบ ดงันัน้ ผูผ้ลติสื่อในบรบิทของอุตสาหกรรมสรา้งสรรคใ์นปจัจุบนัมโีอกาสทีเ่ปิดกวา้งทาง
นวตักรรมโดยเฉพาะอยา่งยิง่คอื โอกาสในการน าเครอืขา่ยเทคโนโลยดีจิทิลัมาช่วยสรา้งโอกาสใหม่ๆ ใน
การผลติเนื้อหาและพฒันาการท างาน ดงัเราจะเหน็ไดว้า่ อุตสาหกรรมสื่อโทรทศัน์ถอืเป็นอุตสาหกรรมที่
ใหค้วามส าคญักบัความคดิสรา้งสรรค ์นวตักรรม และเทคโนโลย ีนกัวชิาชพีผูผ้ลติสื่อสามารถน า
นวตักรรมดจิทิลัมาใชส้รา้งสรรคร์ปูแบบเนื้อหาสื่อใหม่ๆ ป้อนใหแ้ก่ภาคอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์ขณะดยีว
กนั เทคโนโลยดีจิทิลักย็งัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ใ้ชส้ื่อยกสถานะเป็นผูผ้ลติเนื้อหาเอง (User-created 
Content/ User-led Innovation) ซึง่ปรากฏการณ์ดงักล่าวถอืเป็นมติใิหม่ของอุตสาหกรรมสื่อทีช่่วยเพิม่
ความหลากหลายของเนื้อหา ก่อใหเ้กดิการผลติและการบรโิภคทีห่ลากหลายช่องทาง ของอุตสาหกรรม
สื่อโทรทศัน์ภายใตแ้นวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์จงึเป็นแนวคดิทีช่่วยสะทอ้นมมุมองทีว่า่อุตสาหกรรมสื่อ
โทรทศัน์คอือุตสาหกรรมทางวฒันธรรมทีม่เีทคโนโลยเีป็นเครื่องมอื (Technologically-equipped 
Culture) 
 
2.3 แนวคิด “ประเทศไทย 4.0” 

แนวคดิ ประเทศไทย 4.0  หรอื ไทยแลนด ์4.0 (Thailand 4.0)  เป็นวสิยัทศัน์เชงินโยบายการ
พฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทย หรอื โมเดลพฒันาเศรษฐกจิของรฐับาลภายใตก้ารน าของ พลเอก
ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรแีละหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) ทีเ่ข้ามาบรหิาร
ประเทศบนวสิยัทศัน์ทีว่า่ “มัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื” โดยมภีารกจิส าคญัในการขบัเคลื่อนปฏริปูประเทศ
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ดา้นต่างๆ เพื่อปรบัแก ้จดัระบบ ปรบัทศิทาง และสรา้งหนทางพฒันาประเทศใหเ้จรญิ เพื่อใหส้ามารถ
รบัมอืกบัโอกาสและภยัคุกคามแบบใหม่ๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งเรว็ รุนแรงในศตวรรษที ่21 ได ้
 กลไกขบัเคลื่อนความมัง่คัง่ของประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงมาโดยตลอดจาก “โมเดลประเทศ
ไทย 1.0” ทีเ่น้นการขบัเคลื่อนดว้ยเกษตรกรรม พฒันาไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 2.0” ทีเ่น้นอุตสาหกรรม
เบา และ “โมเดลประเทศไทย 3.0” ทีเ่น้นอุตสาหกรรมหนกัตามล าดบั ซึง่ประเทศไทยในศตวรรษที ่21 
จะตอ้งเปลีย่นผ่านจากโมเดลประเทศไทย 3.0 เป็น “โมเดลประเทศไทย 4.0” เพื่อพฒันาประเทศใหก้า้ว
สู่การเป็นประเทศในโลกทีห่นึ่ง ปรบัเปลีย่นจากประเทศ “รายไดป้านกลาง” เป็นประเทศ “รายไดส้งู” 
ปรบัเปลีย่นจากเศรษฐกจิทีข่บัเคลื่อนดว้ย “ประสทิธภิาพ” เป็นเศรษฐกจิทีข่บัเคลื่อนดว้ย“นวตักรรม”  

โมเดลการพฒันาทางเศรษฐกจิใหม่ตามแนวคดิ ประเทศไทย 4.0 เป็นความมุ่งมัน่ของ
นายกรฐัมนตร ีทีต่อ้งการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งเศรษฐกจิ ไปสู่ “Value–based Economy” หรอื 
“เศรษฐกจิทีข่บัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม”  โดยมฐีานคดิหลกั คอื เปลีย่นจากการผลติสนิคา้ “โภคภณัฑ”์ 
ไปสู่สนิคา้เชงิ “นวตักรรม” เปลีย่นจากการขบัเคลื่อนประเทศดว้ยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขบัเคลื่อน
ดว้ยเทคโนโลย ีความคดิสรา้งสรรค ์และนวตักรรม  และเปลีย่นจากการเน้นภาคการผลติสนิคา้ไปสู่การ
เน้นภาคบรกิารมากขึน้  

โมเดลการพฒันาเศรษฐกจิ ประเทศไทย 4.0 เป็นการเปลีย่นวธิกีารท างานทีม่ลีกัษณะส าคญั คอื 
เปลีย่นจากการเกษตรแบบดัง้เดมิในปจัจุบนั ไปสู่การเกษตรสมยัใหมท่ีเ่น้นการบรหิารจดัการและ
เทคโนโลย ี(Smart Farming) โดยเกษตรกรตอ้งร ่ารวยขึน้ และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผูป้ระกอบการ 
(Entrepreneur) นอกจากนี้ อภริด ีตนัตราภรณ์ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณิชย ์(ฐานเศรษฐกจิ, 2558)  
ยงัอธบิายถงึการพฒันาเศรษฐกจิตามโมเดล ประเทศไทย 4.0 ไวว้า่ เป็นการเปลีย่นรปูแบบจากวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มแบบเดมิ (Traditional SMEs) ซึง่เป็นวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มทีร่ฐั
ตอ้งใหค้วามช่วยเหลอือยูต่ลอดเวลา ไปสู่การเป็นธุรกจิขนาดเลก็ทีม่สีนิคา้ด ีแนวคดิด ีบรหิารจดัการ
คล่องตวั มองตลาดโลกเป็นส าคญั (Smart Enterprises) และการเริม่ตน้ธุรกจิเพื่อการเตบิโตแบบกา้ว
กระโดด (Startups) เป็นลกัษณะของบรษิทัเกดิใหมท่ีม่ศีกัยภาพสงู มวีธิสีรา้งรายไดท้ีส่ามารถหาเงนิ
แบบท าซ ้าและขยายไดง้่าย โดยเปลีย่นจากการใหบ้รกิารแบบเดมิ (Traditional Services) ซึง่เป็นธุรกจิ
ทีม่กีารสรา้งมลูค่าค่อนขา้งต ่า ไปสู่ธรุกจิบรกิารทีม่มีลูค่าสงู (High Value Services) และเปลีย่นจาก
แรงงานทกัษะต ่าไปสู่แรงงานทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และทกัษะสงู  

ซึง่การจะก่อใหเ้กดิผลจรงิดงัทีก่ล่าวมานัน้ จ าป็นตอ้งมกีารพฒันาวทิยาการ ความคดิสรา้งสรรค ์
นวตักรรม วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและการวจิยัและพฒันา และต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยแีละ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ดงันี้ 

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยชีวีภาพ เช่น สรา้งเสน้ทางธุรกจิใหม่ (New Startups) 
ดา้นเทคโนโลยกีารเกษตร  เทคโนโลยอีาหาร  

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยทีางการแพทย ์เช่น พฒันาเทคโนโลยสีุขภาพ 
เทคโนโลยกีารแพทย ์สปา  
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3. กลุ่มเครื่องมอื อุปกรณ์อจัฉรยิะ หุ่นยนต ์และระบบเครื่องกลทีใ่ชร้ะบบอเิลก็ทรอนิกสค์วบคุม 
เช่น เทคโนโลยหีุ่นยนต ์ 

4. กลุ่มดจิทิลั เทคโนโลยอีนิเตอรเ์น็ตทีเ่ชื่อมต่อและบงัคบัอุปกรณ์ต่างๆ ปญัญาประดษิฐแ์ละ
เทคโนโลยสีมองกลฝงัตวั เช่น เทคโนโลยดีา้นการเงนิ อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ตอ้งใชค้น 
เทคโนโลยกีารศกึษา อมีารเ์กต็เพลส อคีอมเมริซ์  

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์วฒันธรรมและบรกิารทีม่มีลูค่าสงู เช่น เทคโนโลยกีารออกแบบ 
ธุรกจิไลฟ์สไตล ์เทคโนโลยกีารท่องเทีย่ว การเพิม่ประสทิธภิาพการบรกิาร   
 กลไกขบัเคลื่อนประเทศชุดใหม่ภายใต ้แนวคดิประเทศไทย 4.0 นี้ มเีป้าหมายเพื่อหลุดพน้ 3 
กบัดกั โดยปรบัเปลีย่นกลไกการขบัเคลื่อนการเตบิโตชุดใหม่ (New Growth Engines) เพื่อเปลีย่นผ่าน
ประเทศไทยไปสู ่“ประเทศในโลกทีห่นึ่ง” ภายในปี 2575 โดยกบัดกั 3 ขอ้ ทีก่ล่าวถงึ (ฐานเศรษฐกจิ, 
2558) ไดแ้ก่ 

1. หลุดพน้จากกบัดกัประเทศรายไดป้านกลาง ดว้ยการสรา้งความมัง่คัง่ผ่าน กลไกขบัเคลื่อน 
เศรษฐกจิดว้ยนวตักรรม ปญัญา เทคโนโลย ีและความคดิสรา้งสรรค ์(Competitive Growth 
Engines) เพื่อกา้วสู่ประเทศทีม่รีายไดส้งู โดยเปลีย่นจาก “ท ามากไดน้้อย” เป็น “ท าน้อยได ้
มาก” ซึง่ประกอบไปดว้ย 

- การยกระดบัขดีความสามารถดา้นการวจิยัและพฒันา 
- การสรา้งคลสัเตอรท์างดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
- การบ่มเพาะธุรกจิดา้นเทคโนโลย ีการออกแบบและความคดิสรา้งสรรค ์
- การพฒันาวสิาหกจิทีข่บัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม 
- การพฒันาทกัษะและงานใหม่เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต 
- การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้อ านวยต่อการท าธุรกจิ 
- การบรหิารจดัการสมยัใหม่ ทีพ่รอ้มด าเนินการ ทัง้ใน Physical และ Digital Platforms 
- กจิการร่วมทุนรฐัและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ 
2. หลุดพน้จากกบัดกัความเหลื่อมล ้า ดว้ยการสรา้งความมัน่คงผ่าน กลไกการกระจายรายได ้

โอกาสและความมัง่คัง่อยา่งเท่าเทยีม (Inclusive Growth Engine) โดยเน้นการปรบัเปลีย่นจาก 
ความมัง่คัง่ทีก่ระจุกเป็นความมัง่คัง่ทีก่ระจาย ดว้ยหลกัคดิทีว่า่ “เราจะเดนิหน้าไปดว้ยกนั โดยไม ่
ทิง้ใครไวข้า้งหลงั” ประกอบไปดว้ย 

- การยกระดบัความรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการรูเ้ท่าทนัสื่อของคนไทย 
- การสรา้งคลสัเตอรเ์ศรษฐกจิระดบักลุ่มจงัหวดั และจงัหวดั 
- การสรา้งเศรษฐกจิระดบัฐานรากในชมุชน 
- การสง่เสรมิวสิาหกจิเพื่อสงัคม 
- การส่งเสรมิและสนบัสนุนใหว้สิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มเขม้แขง็และสามารถแขง่ขนัได้ 
  ในเวทโีลก 
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- การยกระดบัขดีความสามารถ การเสรมิสรา้งทกัษะและการเตมิเตม็ศกัยภาพของ 
            ประชาชนใหท้นักบัพลวตัจากภายนอก 

- การสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืในรปูแบบประชารฐั 
- การจ่ายภาษใีหแ้ก่ผูท้ ีม่รีายไดต้ ่ากวา่เกณฑท์ีก่ าหนดแบบมเีงื่อนไข 
3. หลุดพน้จากกบัดกัความไม่สมดุล ดว้ยการสรา้งความยัง่ยนืผ่าน กลไกการพฒันาทีเ่ป็นมติร

ต่อสิง่แวดลอ้ม (Green Growth Engine) ปรบัเปลีย่นจากการพฒันาทีไ่มส่มดุลสู่ “การพฒันาทีส่มดุล” 
ซึง่ประกอบไปดว้ย 

- การมุ่งเน้นธุรกจิ การผลติ และการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
- การมุ่งเน้นการใชพ้ลงังานทดแทน 
- การปรบัแนวคดิจากเดมิทีค่ านึงถงึความไดเ้ปรยีบเรื่องตน้ทุน (Cost Advantage) เป็นหลกั มา 
  สู่การค านึงถงึประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการลดความสญูเสยีทีเ่กดิขึน้ทัง้ระบบ (Lost Advantage) 
- การส่งเสรมิใหภ้าคเอกชนเป็นองคก์รที ่“คดิดที าด”ี  
การพฒันาประเทศภายใตโ้มเดล ประเทศไทย 4.0 จะส าเรจ็ไดต้อ้งใชแ้นวทาง “สานพลงัประชา

รฐั” เป็นตวัการขบัเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมสี่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงนิการธนาคาร ภาค
ประชาชน ภาคสถาบนัการศกึษา มหาวทิยาลยัและสถาบนัวจิยัต่างๆร่วมกนัระดมความคดิ ผนึกก าลงั
กนัขบัเคลื่อน ผ่านโครงการ  บนัทกึความร่วมมอื  กจิกรรม หรอื งานวจิยัต่างๆ  โดยการด าเนินงานของ 
”ประชารฐั” กลุ่มต่างๆ อนัไดแ้ก่  

กลุ่มที ่1 การยกระดบันวตักรรมและผลติภณัฑก์ารปรบัแกก้ฎหมายและกลไกภาครฐั พฒันา 
คลสัเตอรภ์าคอุตสาหกรรมแหง่อนาคต และการดงึดดูการลงทุน และการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  

กลุ่มที ่2 การพฒันาการเกษตรสมยัใหม่และการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและประชารฐั  
กลุ่มที ่3 การส่งเสรมิการท่องเทีย่วและไมล ์การสรา้งรายได ้และการกระตุน้การใชจ้่ายภาครฐั  
กลุ่มที ่4 การศกึษาพืน้ฐานและพฒันาผูน้ า (โรงเรยีนประชารฐั) รวมทัง้การยกระดบัคุณภาพ 

วชิาชพี  
กลุ่มที ่5 การส่งเสรมิการสง่ออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทัง้การส่งเสรมิกลุ่ม SMEs 

และผูป้ระกอบการใหม่ (Start Up) ซึง่แต่ละกลุ่มก าลงัวางระบบและก าหนดแนวทางในการขบัเคลื่อน
นโยบายอยา่งเขม้ขน้ 

ดงัจะเหน็ไดว้า่การพฒันาประเทศภายใตโ้มเดล ประเทศไทย 4.0 ใหค้วามส าคญักบัความคดิ
สรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม ซึง่ถอืเป็นปจัจยัทีจ่ะสรา้งเศรษฐกจิเชงิมลูค่า (Value–based Economy) เพื่อ
สรา้งความมัง่คัง่และมัน่คงใหก้บัประเทศ อุตสาหกรรมสือ่ถอืเป็นภาคส่วนหนึ่งทีม่คีวามส าคญัในการ
ขบัเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกจิดงัทีก่ล่าวมา ทัง้ในฐานะทีอุ่ตสาหกรรมสื่อเป็นหน่วยหนึ่งทางเศรษฐกจิที่
ตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนใหเ้กดิมลูค่า รวมทัง้อุตสาหกรรมสื่อเองยงัเป็นภาคส่วนทีส่ามารถสนบัสนุนและ
บรูณาการกบัอุตสาหกรรมอื่นๆเพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่ ดงันัน้การพฒันาทกัษะวชิาชพีและความรูใ้หแ้ก่
บุคลากรในภาคส่วนอุตสาหกรรมสื่อ โดยเฉพาะอยา่งยิง่คอือุตสาหกรรมสื่อโทรทศัน์ซึง่เป็นหน่วยที่เลอืก
ศกึษาวจิยัครัง้นี้ จงึถอืเป็นสิง่ทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดินโยบาย ประเทศไทย 4.0 ที่ใหค้วามส าคญั
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กบัการพฒันาทกัษาความรูส้่วนบุคคล ดงัทีร่ะบุไว ้อาท ิทกัษะดจิทิลั นวตักรรม ความคดิสรา้งสรรค ์
รวมทัง้ยงัใหค้วามส าคญักบัการสง่เสรมิผูป้ระกอบการใหม่ (Start Up) และกลุ่ม SMEs ซึง่เป็นลกัษณะ
ธุรกจิทีก่ าลงัมคีวามส าคญักบัการพฒันาอุตสาหกรรมสื่อโทรทศัน์ในขณะนี้ 
 
2.4 เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 จากการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งพบวา่ เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวคดิ เศรษฐกจิสรา้งสรรคแ์ละ 
แนวคดิประเทศไทย 4.0 ส่วนใหญ่เป็นการอธบิายแนวคดิในระดบักวา้ง ยงัไม่มกีารเชื่อมโยงกบั
อุตสาหกรรมสื่อและโทรทศัน์ ตวัอยา่งเช่น งานวจิยัของ พริยิะ ผลพริฬุห ์(2556)  เรื่อง “เศรษฐกจิ
สรา้งสรรคก์บัการพฒันาประเทศไทย” ไดศ้กึษาเศรษฐกจิสรา้งสรรคใ์นมติคิวามมุ่งมัน่และพลงัขบัเคลื่อน 
โดยไดอ้ธบิายวา่ การขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมในอดตีเป็นการท างานทีข่บัเคลื่อนดว้ยปจัจยัดา้นฐาน
ทรพัยากร แรงงาน เครื่องจกัร และเงนิทุน แบบเน้นผลติครัง้ละจ านวนมาก ในยคุเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
(Industrial Economy) ทีผ่่านมานัน้ บุคลากรตอ้งอยูใ่นสภาพการตอ้งเชื่อฟงัและขยนัหมัน่เพยีรตาม
ค าส ัง่ของนายจา้งโดยเน้นใชแ้รงงาน เมื่อพฒันามาเป็นเศรษฐกจิฐานความรู ้(Knowledge-based 
Economy) ทีเ่น้นใหแ้รงงานใชค้วามรู ้ทกัษะ และสตปิญัญา (Knowledge and Intelligence) ของ
บุคลากรมากขึน้ เน้นความเรว็ (Speed) และการสรา้งมลูค่าเพิม่ (Value Added) แต่ยงัคงถูกกระตุน้ดว้ย
เงนิทุนและตวัชีว้ดั แต่ในทีสุ่ด แต่ละอุตสาหกรรมตอ้งแขง่ขนักนัที ่ความคดิรเิริม่ (Initiative) ความคดิ
สรา้งสรรค ์(Creativity) และความสามารถเฉพาะตน (Unique) แรงงานและองคก์รในระบบเศรษฐกจิ
สรา้งสรรคจ์งึมคีวามแตกต่างจากระบบเศรษฐกจิแบบอื่น ตรงทีม่แีรงกระตุน้และความมุ่งมัน่ทีม่ามาก
จากพลงัขบัเคลื่อน (Passion) จากแรงบนัดาลใจ และความสุขของบุคลากรเป็นพลงัขบัเคลื่อนพนัธกจิ 
 งานวจิยัทีย่กมาขา้งตน้สะทอ้นใหเ้หน็วา่ เศรษฐกจิสรา้งสรรคม์คีวามเชื่อมโยงกบั ความคดิรเิริม่ 
ความคดิสรา้งสรรค ์และความสามารถเฉพาะตน ซึง่มคีวามเชื่อมโยงกบัอุตสาหกรรมสื่อโทรทศัน์ทีต่อ้ง
อาศยัปจัจยัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ในการขบัเคลื่อนและพฒันาอุตสาหกรรม แต่อยา่งไรกต็าม งานวจิยั
ดงักล่าวและเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรคใ์นประเทศไทยยงัขาดการศกึษา
เชื่อมโยงเจาะจงในมติขิองอุตสาหกรรมสื่อซึง่เป็นภาคส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์
 ในส่วนของเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวคดิ ประเทศไทย 4.0 พบขอ้มลูผลสรุปจากงานสมัมนาที่
เกีย่วขอ้ง อาท ิขอ้มลูจากการสมัมนาในงาน “สปช.รายงานประชาชน:เปลีย่นประเทศไทยกบัสปช.” ซึง่
จดัโดยสภาปฏริปูแห่งชาต ิ(สปช.) ในงานดงักล่าว ดร.สวุทิย ์เมษนิทรยี ์ประธานคณะกรรมาธกิาร
วสิามญัจดัท าวสิยัทศัน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย สภาปฏริปูแห่งชาต ิ(สปช.) ขณะนัน้กล่าววา่ ที่
ผ่านมาประเทศไทยมกีารปฏริปูขนานใหญ่อยา่งเป็นระบบเพยีงครัง้เดยีว คอืในสมยัรชักาลที ่5 หลงัจาก
นัน้กข็าดการปฏริปูขนานใหญ่อยา่งต่อเนื่องจวบจนปจัจบุนั ผลลพัธท์ีต่ามมาคอื เมื่อพฒันาไดถ้งึระดบั
หนึ่งประเทศไทยตอ้งเผชญิกบักบัดกัประเทศรายไดข้นาดปานกลาง เป็นประเทศทีเ่ตม็ไปดว้ยความ
เหลื่อมล ้า ทุจรติคอรร์ปัชนั ก าลงัเผชญิกบัความขดัแยง้ทีรุ่นแรงในช่วงทศวรรษทีผ่่านมา หากปราศจาก
การปฏริปูใหญ่ครัง้ที ่2 ประเทศไทยอาจกลายเป็นประเทศทีล่า้หลงั เป็นรฐัทีล่ม้เหลวในทีสุ่ด แต่ถ้าหาก
ด าเนินการปฏริปูครัง้ใหญ่อยา่งจรงิจงัและต่อเนื่อง โดยการผนึกก าลงัของทุกภาคส่วน กอ็าจเป็นไปไดว้า่ 
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ประเทศไทยจะสามารถปรบัเปลีย่น กลายเป็นประเทศในโลกทีห่นึ่ง เป็นประเทศทีม่คีวามมัง่คัง่ มัน่คง 
และยัง่ยนื เฉกเชน่เดยีวกบัอารยประเทศอื่นในประชาคมโลก โดย ดร. สุวทิย ์ไดก้ล่าววา่ จ าเป็นอยา่งยิง่
ทีป่ระเทศไทยจะตอ้งมวีสิยัทศัน์เพื่อก าหนดทศิทางการพฒันาประเทศ ใหม้คีวามชดัเจนและสอดคลอ้ง
กบัประเดน็ทา้ทายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ โดยยดึผลประโยชน์ชาตเิป็นส าคญั นอกจากนี้ ยงัตอ้งก าหนดกรอบ
ยทุธศาสตรช์าตเิพื่อเป็นแนวทางขบัเคลื่อนประเทศเพื่อไปสู่วสิยัทศัน์ทีก่ าหนดไวไ้ดใ้นการเปลีย่นผ่านสู่
ระบบเศรษฐกจิสงัคมดจิทิลัในศตวรรษที ่21 หลายประเทศไดด้ าเนินการปฏริปูขนานใหญ่อยา่งเป็น
ระบบ เพื่อรบัมอืกบัชุดของโอกาส ความเสีย่ง และภยัคุกคามชุดใหม่ ท าการรื้อปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิ
สงัคม โครงสรา้งพืน้ฐาน ปรบัเปลีย่นระบบคุณค่าและวฒันธรรมการด ารงชวีติ การท างาน และการ
เรยีนรู ้โดยการยกระดบัคณุภาพในทุกภาคส่วนและปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นประเทศในโลกทีห่นึ่ง ฉะนัน้ 
เป้าหมายหรอืวสิยัทศัน์ของประเทศไทย กค็อื การพฒันาประเทศใหเ้ป็นประเทศในโลกทีห่นึ่งภายในปี 
พ.ศ. 2575  

ดร. สุวทิย ์สะทอ้นวา่ ประเทศไทย 4.0 เป็นโมเดลเพื่อพฒันาประเทศใหก้า้วสู่การเป็นประเทศ
ในโลกทีห่นึ่ง ปรบัเปลีย่นจากประเทศ “รายไดป้านกลาง” เป็นประเทศ “รายไดส้งู” ปรบัเปลีย่นจาก
เศรษฐกจิทีข่บัเคลื่อนดว้ยประสทิธภิาพ เป็นเศรษฐกจิทีข่บัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม โดยภายใต ้โมเดล
ประเทศไทย 4.0 จ าเป็นจะตอ้งมกีารปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิของประเทศ จากเดมิทีม่ ี“ความไดเ้ปรยีบ
เชงิเปรยีบเทยีบ” ใหม้ ี“ความไดเ้ปรยีบในเชงิแขง่ขนั” เพื่อเปลีย่นจากโครงสรา้งเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
“เพิม่มลูค่า” ไปสู่โครงสรา้งเศรษฐกจิอุตสาหกรรม “สรา้งมลูค่า” ซึง่ประกอบดว้ย 5 กลุ่มหลกัๆคอื 1. 
กลุ่มอุตสาหกรรมทางชวีภาพ  2. กลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานทดแทน 3. กลุ่มอุตสาหกรรมดา้นวศิวกรรม
และการออกแบบ 4. กลุ่มอุตสาหกรรมเกีย่วเนื่องกบัคุณภาพชวีติ และ 5. กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกจิ
สรา้งสรรค ์(ฐานเศรษฐกจิ, 2558) 

ขอ้มลูจากเอกสารทีก่ล่าวมาขา้งตน้พบวา่ ในตอนทา้ยของปาฐกถานัน้ ดร.สุวทิย ์ไดเ้ชื่อมโยงให้
เหน็ความส าคญัของอุตสาหกรรมส่วนต่างๆทีม่สี่วนในการการขบัเคลื่อนประเทศไทยภายใตโ้มเดล
ประเทศไทย 4.0 ซึง่หนึ่งในอุตสาหกรรมดงักล่าวคอื กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ซึง่
อุตสาหกรรมสื่อโทรทศัน์เองจดัวา่เป็นแขนงหนึ่งของอุตสาหกรรมดงักล่าว นอกจากนี้ ในปาฐกถาขา้งตน้
พบวา่ ดร.สุวทิย ์ยงัใหค้วามส าคญักบัการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิดว้ยนวตักรรม ซึง่สอดคลอ้งกบั
อุตสาหกรรมสื่อทีข่บัเคลื่อนดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลย ี

แต่อยา่งไรกต็าม จากการศกึษาเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้วจิยัครัง้นี้พบวา่ ยงั
ขาดเอกสารงานวจิยัและวรรณกรรมทีว่เิคราะหแ์นวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรคแ์ละแนวคดิประเทศไทย 4.0 
ทีเ่ชื่อมโยงโดยตรงกบัอุตสาหกรรมสื่อโทรทศัน์ในประเทศไทย ในขณะทีเ่อกสารงานวจิยัในต่างประเทศ
มกีารศกึษาวเิคราะหเ์ชื่อมโยงแนวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรคเ์ขา้กบัอุตสาหกรรมวฒันธรรม ซึง่
อุตสาหกรรมสื่อถอืเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมวฒันธรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวมใีหเ้หน็เป็นรปูธรรมในเชงิ
นโยบายระดบักวา้ง ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวจะขอยกไปน าเสนอในบทที ่4 ในส่วนของการถอดบทเรยีนระดบั
นานาชาตใินการพฒันาทกัษะวชิาชพีผูผ้ลติอุตสาหกรรมสื่อและวฒันธรรม 



23 
 

 ในส่วนของเอกสารงานวจิยัทีว่เิคราะหแ์นวคดิโทรทศัน์ในฐานะสื่อดจิทิลัหลอมรวมและการ
พฒันาทกัษะนกัวชิาชพีสื่อโทรทศัน์ในบรบิทสื่อดจิทิลัหลอมรวมในประเทศไทยนัน้ไม่ปรากฏใหเ้หน็ ที่
ใกลเ้คยีงกม็อียูเ่พยีงแต่เอกสารบทความทางการตลาดและบทวเิคราะหเ์กีย่วกบัผลกระทบของสื่อ
โทรทศัน์ทีเ่กดิจากการแขง่ขนักบัสื่อใหม่ และขอ้มลูสรุปจากงานสมัมนาในประเดน็ทีก่ล่าวมา ซึง่กไ็ดแ้ต่
ระบุแนวทางกวา้งๆในการอยูร่อดของสื่อโทรทศัน์และการปรบัตวัเพื่อต่อสู่กบัสื่อใหม่ อาท ิขอ้มลูจาก
งานเสวนาหวัขอ้ “ทางรอด/ทางรุง่ของสื่อไทยยคุ 4.0” เพื่อส่งเสรมิและพฒันามาตรฐานวชิาชพีและ
จรรยาบรรณของนกันิเทศศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน ในสถานการณ์ปจัจุบนัทีเ่ทคโนโลยดีจิทิลัเขา้มามี
บทบาทส าคญัซึง่จดัโดย มลูนิธนิิเทศศาสตร ์ศาสตราจารยบ์ ารุงสุข สหีอ าไพ ในงานดงักล่าว ดร.สุวทิย ์
เมษนิทรยี ์ซึง่ด ารงต าแหน่งรฐัมนตรชี่วยวา่การกระทรวงพาณิชยใ์นขณะนัน้ ไดก้ล่าวปาฐกถาพเิศษ 
เรื่อง “บทบาทสื่อมวลชนยคุใหม่กบัการพฒันาประเทศไทย 4.0” ไวว้า่ ในปจัจุบนันี้มนุษยอ์ยูใ่นยคุ
เทคโนโลยเีกดิขึน้มากมาย เทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทครอบง าในเรื่องพฤตกิรรมต่าง ของมนุษย ์ โดย
ในทางสงัคมวทิยามองวา่คนเราตอ้งอยูใ่นสงัคมทีค่นกบัเทคโนโลยไีมส่ามารถแยกออกจากกนัได ้มนุษย์
จากนี้ไป เรยีกวา่ “Digital Humanities” ซึง่ ดร.สุวทิย ์กล่าววา่ พลวตัรการเปลีย่นแปลงทัง้หมดนัน้ 
น ามาสู่การเปลีย่นแปลงต่างๆ อาท ิเกดิชุดของโอกาสชดุใหม่ ทีแ่ตกต่างจากศตวรรษทีผ่่านมา เกดิชุด
ของภยัคุกคามชุดใหม่ เกดิชุดของขอ้จ ากดัชุดใหม่ พรอ้มกนันัน้ยงัท าใหม้นุษยจ์ าเป็นตอ้งพฒันาขดี
ความสามารถขึน้มาชุดใหม่เช่นกนั    

นอกจากนี้แลว้ ดร.สุวทิย ์ยงักล่าวในปาฐกถาดงักล่าวดว้ยวา่ โลกก าลงัอยูใ่นช่วงเปลีย่นผ่าน   
ซึง่มคีวามเกีย่วกบัสื่อมวลชนโดยตรง อนัไดแ้ก่  

1.กระแสโลกาภวิตัน์ท าใหโ้ลกเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดยีว สิง่ทีเ่กดิขึน้ คอื เกดิการเคลื่อนไหวอยา่ง
เสร ีไม่เฉพาะเรื่องของทุนเท่านัน้ และยงัเกีย่วขอ้งกบัเรื่องความคดิทุนมนุษยอ์กีดว้ย  

2.โลกเปลีย่นระบบการสื่อสารไปสู่ดจิทิลั  (Digitalization) วนันี้มนุษยเ์ราสามารถตดิต่อสื่อสาร
ไดทุ้กที ่ทุกวนั ทุกเวลา สิง่ทีเ่กดิขึน้เราก าลงัอยูใ่นโลกของ 2 อารยธรรมไปพรอ้มๆ กนั คอื โลกจรงิ และ
โลกเสมอืนจรงิ ไปพรอ้มๆ กนั  

3.โลกเปลีย่นแปลงในทศิทางทีค่นมคีวามเป็นปจัเจกมากขึน้   (Individualization) หมายความ
วา่คนตอ้งการแสดงออกมากขึน้ มเีวทใีหแ้สดงออก สิง่ทีเ่กดิขึน้ คอื คนต่างคนต่างอยู ่แต่ยงัรูส้กึวา่ 
อยากจะอยูด่ว้ยกนั  อยากท าใหส้งัคมเป็นปกตสิุข แต่เมือ่คนเป็นปจัเจกจะท าใหต่้างคนต่างอยู ่ ตวัใคร
ตวัมนั ซึง่สื่อมวลชนมโีอกาสท าใหเ้กดิได้ทัง้หมด   

4.โลกต่อจากนี้ไป สุขกจ็ะสุขดว้ยกนั ทุกขก์จ็ะทุกขด์ว้ยกนั ทุกคนมอีสิระมากขึน้ พรอ้มๆ กนั
นัน้ยิง่จ าเป็นตอ้งพึง่พงิกนัมากขึน้ 

ดร.สุวทิย ์ทิง้ทา้ยวา่ “วฒันธรรมการท างานจากนี้ไปจะเป็นการท างานทีเ่ปิดมากขึน้ ทีแ่ชรก์บั
คนอื่นมากขึน้ หลายๆงานถูกแทนทีด่ว้ยหุ่นยนตจ์ะหมดไป เราจะเตรยีมแรงงานไทยสู่ยคุ 4.0 ได้
อยา่งไร”  (ส านกัขา่วอศิรา, 2559) 
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ปาฐกถาดงักล่าวและช่วงทีท่ ิง้ทา้ยสะทอ้นใหเ้หน็วา่ การเตรยีมพฒันาบุคลากร หรอืที ่ดร.สุวษิย ์
ใชค้ าวา่ “แรงงานไทย” นัน้ เป็นประเดน็ทีต่อ้งใหค้วามส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิตามโมเดล
ประเทศไทย 4.0 ซึง่เป็นสิง่ทีม่คีวามสอดคลอ้งเชื่อมโยงกบัวตัถุประสงคใ์นการวจิยัครัง้นี้ 

นอกจากนี้ ในปาฐกถาขา้งตน้ ดร.สุวทิย ์ยงัไดเ้ปรยีบเทยีบการพฒันา ประเทศไทย 3.0 วา่
เปรยีบเสมอืน “การปกัช า” คอื เมื่ออยากไดส้ิง่ใดกใ็หส้ านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุหรอืบโีอ
ไอไปดงึดดูการลงทุนมา ท าใหป้ราศจากการถ่ายทอดเทคโนโลย ี ในขณะที ่ไทยแลนด ์4.0 ตอ้ง
เปลีย่นตวัเองจาก “การปกัช า” มาสู่ “รากแกว้” โดยตอ้งสรา้งเทคโนโลยแีละนวตักรรมของตนเอง 

ขอ้มลูจากงานเสวนาหวัขอ้ “บทบาทสื่อสารมวลชนยคุใหม่กบัการพฒันาประเทศไทย 4.0 และ
ทางรอด ทางรุง่สื่อไทยในยคุ 4.0” เทพชยั หยอ่ง นายกสมาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย เสนอไวใ้น
งานสมัมนาวา่ ปจัจุบนัสื่อดัง้เดมิ อาท ิวทิย ุโทรทศัน์ และหนงัสอืพมิพ ์ก าลงัประสบกบัความทา้ทาย
ทีม่าพรอ้มกบัโลกยคุดจิทิลัมากขึน้ และเชื่อวา่ในอกีหลายปีขา้งหน้า จะมคีวามทา้ทายใหม่ๆเกดิขึน้อกี 
โดย เทพชยั หยอ่ง เสนอวา่ สิง่ส าคญัคอื สื่อหลกัทีม่อียู่ตอ้งปรบัตวัเพื่อใหอ้ยูร่อดในยคุ ประเทศไทย 4.0 
เพราะฐานคนเสพสื่อ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปเสพสื่อออนไลน์เป็นหลกั ซึง่มองวา่โอกาส
ทีส่ ื่อหลกัจะอยูร่อดกย็งัมสีงู แต่ตอ้งปรบัตวัอย่างมทีศิทาง โดยเฉพาะรายงานขา่ว จะไม่ไดแ้ขง่ขนักนัที่
ความเรว็อกีต่อไป แต่จะตอ้งรายงานขา่วในเชงิอธบิาย มมีติใินเชงิลกึ และสรา้งความเขา้ใจใหค้นใน
สงัคมไดร้บัรูอ้ยา่งเท่าทนั (พพีทีวี,ี 2559) 

บทความเรื่อง “จบัชพีจรธุรกจิสื่อไทย เอาตวัรอดอย่างไรในยคุ 4.0” จากทมีขา่วเศรษฐกจิ 
หนงัสอืพมิพม์ตชินรายวนั เสนอวา่ ในรอบหลายปีทีผ่่านมาเกดิการเปลีย่นแปลงอยา่งมากของวงการสื่อ 
เนื่องจากเป็นปีทีธุ่รกจิสื่อไดปิ้ดตวัลงไปหลายราย บางรายมกีารขายกจิการหรอืเปลีย่นตวัผูถ้อืหุน้ใหญ่ 
ซึง่ทัง้หมดลว้นแลว้มาจาก 2 ปจัจยัดว้ยกนั ไดแ้ก่ ปญัหาเศรษฐกจิไม่ค่อยดนีกัจนกระทบต่อการซือ้
โฆษณา และจากการผลดัเปลีย่นไปสู่ยคุ ประเทศไทย 4.0 ทีท่ าใหส้ื่อดจิทิลัหรอืสื่อออนไลน์เขา้มาแยง่
จ านวนผูช้มจากสื่ออื่นๆไป ดงันัน้สื่อโทรทศัน์และสื่ออื่นๆทีอ่ยากอยูร่อดปลอดภยัไดท้่ามกลางการ
แขง่ขนัในยคุต่อไป คอืสื่อทีม่กีารปรบัตวัและรูจ้กัการหาประโยชน์จากช่องทางอื่นๆ มากยิง่ขึน้ เช่น การ 
ใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการสนบัสนุนการรบัรูร้ายการต่างๆใหแ้ก่ประชาชน การออกอากาศแบบสดผ่านสื่อ
สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊กไลฟ์ เพื่อใหร้ายการต่างๆของช่องเป็นทีรู่จ้กัของประชาชน (มตชิน, 2560) 

รายงานการสมัมนาหวัขอ้ “ทศิทางหลงัประเทศไทย 4.0 ภายใตก้ารสื่อสารยคุดจิทิลัใหม่” ซึง่
เป็นการจดัร่วมกนัระหวา่ง ภาคการศกึษา วจิยั และองคก์ารสื่อสารมวลชน พบวา่ เนื้อหาในการสมัมนา
กล่าวถงึเพยีงแค่บทบาทของสื่อใหม่ การใชป้ระโยชน์จากสื่อใหม ่การพฒันาการท างานขา่วในภาพกวา้ง 
การเปลีย่นแปลงดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค และการรูเ้ท่าทนัสื่อ (Bangkokbiznews, 2560) 

ขอ้มลูจากเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งทีก่ล่าวมาขา้งตน้ พบวา่ขอ้มลูส่วนใหญ่เป็นเพยีง
การศกึษาในภาพกวา้งของผลกระทบและการแข่งขนัระหวา่งอุตสาหกรรมสื่อโทรทศัน์และสื่อใหม่ ซึง่ยงั
ไม่ตรงกบักรอบแนวคดิในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ทีเ่สนอวา่ สื่อโทรทศัน์ไม่ไดต่้อสูก้บัสื่อใหม ่หากโทรทศัน์
คอืสื่อหลอมรวมทีบ่รูณาการเทคโนโลยดีจิทิลัและสื่อใหมม่าใชส้ง่เสรมิอุตสาหกรรมโทรทศัน์  ซึง่สง่ผลให้
นกัวชิาชพีโทรทศัน์ตอ้งเรยีนรูท้กัษะดจิทิลัใหม่ๆเพื่อน ามาสนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมโทรทศัน์ ที่
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เปรยีบเสมอืนอุตสาหกรรมวฒันธรรมทีม่เีทคโนโลยดีจิทิลัเป็นเครื่องมอื สง่ผลใหโ้ปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติ
รายการโทรทศัน์ตอ้งปรบัเปลีย่นสถานภาพบทบาทตนเอง รวมทัง้ทกัษะความรูด้า้นกระบวนการผลติใน
ขัน้ตอนต่างๆตอ้งปรบัเปลีย่นไปตามบรบิททีเ่ปลีย่นแปลงของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์(Creative 
Industries) ภายใตแ้นวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(Creative Economy) ของอุตสาหกรรมสื่อโทรทศัน์ใน
ยคุดจิทิลัหลอมรวม (Digital Convergence) ภายใตแ้รงขบัเคลื่อนของนโยบายเศรษฐกจิตามโมเดล 
ประเทศไทย 4.0 ทีก่ าหนดใหส้ื่อซึง่ในบรบิทของการวจิยัครัง้นี้คอืโทรทศัน์ดจิทิลั ถอืเป็นหนึ่งในภาคส่วน
ทีม่บีทบาทในการพฒันาขบัเคลื่อนประเทศ 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจยั 

 
 การวจิยัครัง้นี้ใชร้ะเบยีบวธิกีารการวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทัง้เชงิปรมิาณและเชงิ
คุณภาพ โดยในเชงิคณุภาพใชว้ธิกีารศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อถอดบทเรยีนแนว
ทางการสง่เสรมิทกัษะของบุคลากรในอุตสาหกรรมสื่อสรา้งสรรคใ์นระดบันานาชาต ิและสมัภาษณ์เดีย่ว
รายบุคคลกลุ่มโปรดวิเซอรใ์นระดบัผูบ้รหิารต าแหน่ง Executive Producer จ านวน 5 คน เพื่อเป็นการ
วจิยัน าร่องเพื่อศกึษาขอ้มลูเชงิลกึและสกดัตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งมาจดัท าเป็นแบบสอบถามเพื่อเกบ็ขอ้มลูใน
เชงิปรมิาณกบักลุ่มนกัวชิาชพีผูผ้ลติรายการโทรทศัน์ในระดบัปฏบิตักิารณ์จ านวน 300 คน ดงัมี
รายละเอยีดของวธิกีารศกึษาวจิยัดงันี้ 
 
3.1 ประชากรและการคดัเลือกตวัอย่าง  

 ประชากรในการศกึษาครัง้นี้ประกอบดว้ย 2 กลุ่ม คอื 
3.1.1 กลุ่มผู้อ านวยการบริหารการผลิต (Executive Producer) คอื กลุ่มโปรดวิเซอรใ์น

ระดบัผูบ้รหิารทีม่ตี าแหน่งตัง้แต่ระดบัผูอ้ านวยการบรหิารการผลติ (Executive Producer) ขึน้ไป โดย
ตอ้งมปีระสบการณ์ท างานในต าแหน่งดงักล่าวมาอยา่งน้อย 5 ปี จ านวน 5 คน โดยกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
5 ท่าน ในกลุม่ผูอ้ านวยการบรหิารการผลติ ไดแ้ก่ 

1. ชลากรณ์ ปญัญาโฉม ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานดจิทิลัทวี ีบรษิทั เวริค์พ๊อยท ์เอน
เทอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

2. บงการณ์ พยฆัวเิชยีร กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั โปร-ทอยส ์จ ากดั 
3. พวงเพชร สุภาวาณิชย ์ผูผ้ลติอสิระ และผูอ้ านวยการโครงการจดัท ารายการโทรทศัน์ ททบ.5 
4. พชัรวลยั รงัสโีสภณอาภรณ์ ผูจ้ดัการฝา่ยผลติ บรษิทั ทรวูชินัส ์จ ากดั (มหาชน) 
5. ชชัวาล วลิาวรรณ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั แสนด ีมสีุข จ ากดั 
3.1.2 กลุ่มนักวิชาชีพผู้ผลิตและผู้อ านวยการผลิต คอื กลุ่มนกัวชิาชพีผูผ้ลติเนื้อหารายการ

โทรทศัน์ในระดบัปฏบิตักิารณ์ทีม่ปีระสบการณ์ท างานในต าแหน่งผูอ้ านวยการผลติ (Producer) ลงมาถงึ
ต าแหน่งฝา่ยสรา้งสรรคร์ายการ (Creative) โดยตอ้งมปีระสบการณ์ท างานในต าแหน่งดงักล่าวมาอยา่ง
น้อย 2 ปี จ านวน 300 คน โดยใชเ้กณฑก์ารก าหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งโควตา้เป็น 3 กลุ่ม คอื องคก์ร
ขนาดใหญ่ (มพีนกังานมากกวา่ 100 คนขึน้ไป) ขนาดกลาง (มพีนกังาน 50- 100 คนขึน้ไป)  และขนาด
เลก็ (มพีนกังานต ่ากวา่ 50 คน)  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มละ 100 คน 

 
3.2 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

3.2.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในกลุ่มผู้อ านวยการบริหารการผลิต ใชว้ธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู
โดยการสมัภาษณ์เดีย่วรายบุคคล (Individual Interview) เพื่อใหไ้ดข้ึน้มลูเชงิลกึและตวัแปรทีส่ าคญั
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ต่างๆในการศกึษา จากนัน้จงึน าตวัแปรและขอ้มลูทีไ่ดม้าสรา้งเป็นแบบส ารวจเพื่อเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มนกั
วชิาชพีผูผ้ลติและผูอ้ านวยการผลติ  

3.2.2 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มนักวิชาชีพผู้ผลิตและผู้อ านวยการผลิต ใชว้ธิกีารเกบ็
ขอ้มลูเชงิส ารวจดว้ยแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิดทีส่รา้งจากตวัแปรทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์และ
ใชก้รอบแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งเป็นกรอบในการออกแบบเครื่องมอืวจิยั โดยผูว้จิยัแจง้ความประสงค์
และขออนุญาตไปยงัองคก์รสื่อเพื่อเขา้เกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง รวมทัง้ใชช้่องทางการสื่อสาร ทาง
อเีมลแ์ละสื่อออนไลน์อื่นๆในการตดิตามขอ้มลูจากแบบสอบถามในกรณีทีก่ลุ่มผูใ้หข้อ้มลูไมส่ะดวกใน
ช่วงเวลาทีล่งพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง 
 
3.3 การวิเคราะหข้์อมลูและการตรวจสอบข้อมลู  
 การวจิยัครัง้นี้ใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพโดยการบรรยายพรรณาและวพิากษ์ตามกรอบ
แนวคดิทฤษฎใีนการศกึษาวจิยัโดยใชท้ฤษฎแีละแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งเป็นกรอบในการวเิคราะห ์รวมทัง้ใช้
วธิกีารตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูแบบการตรวจสอบสามเสา้ 

 ส่วนขอ้มลูเชงิปรมิาณจากการส ารวจใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติพิรรณา สถติคิ่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  

 ในการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณเกีย่วกบัระดบัความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอยา่งจาก
แบบสอบถาม ใชเ้กณฑใ์นการใหค้่าคะแนนความคดิเหน็แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงันี้ 

ค่าเฉลีย่ 4.21 – 5.00 คะแนน   หมายความวา่   เหน็ดว้ยในระดบัมากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ 3.41 – 4.20 คะแนน   หมายความวา่   เหน็ดว้ยในระดบัมาก 

ค่าเฉลีย่ 2.61 – 3.40 คะแนน   หมายความวา่   เหน็ดว้ยในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลีย่ 1.81 – 2.60 คะแนน   หมายความวา่   เหน็ดว้ยในระดบัน้อย 
ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.80 คะแนน   หมายความวา่   เหน็ดว้ยในระดบัน้อยทีสุ่ด 

 
3.5 ระยะเวลาและแผนการด าเนินงานวิจยั 12 เดือน 

Process & Timeline 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Literature Review 
 

            

Developing 
Research Tools 

            

Data Collection 
 

            

Data Analysis 
 

            

Writing Up             
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บทท่ี 4 

ผลการวิจยั 

 

ผลการศกึษารวบรวมขอ้มลู ทัง้เชงิคุณภาพจากเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การ

สมัภาษณ์เดีย่วรายบุคคลผูอ้ านวยการบรหิารการผลติ รวมทัง้การเกบ็ขอ้มลูเชงิปรมิาณจากแบบส ารวจ

ความคดิเหน็และความตอ้งการในการพฒันาทกัษะวชิาชพีของผูอ้ านวยการผลติและผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์

ในยคุดจิทิลัหลอมรวม พบขอ้มลูผลการวจิยัดงัจะแยกการน าเสนอออกเป็น 3 ส่วน คอื 

4.1 การส่งเสรมิทกัษะของบุคลากรในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค:์ บทเรยีนในระดบันานาชาต ิ

4.2 สถานะ บทบาท และแนวทางการพฒันาโปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์ในประเทศไทย 

4.3 ผลการส ารวจทกัษะทีจ่ าเป็นและความตอ้งการในการพฒันาทกัษะของโปรดวิเซอรโ์ทรทศัน์

ในประเทศไทย 

 

4.1 การส่งเสริมทกัษะของบคุลากรในอตุสาหกรรมสร้างสรรค:์ บทเรียนในระดบันานาชาติ 

จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในระดบันานาชาตเิกีย่วกบัแนวทางการส่งเสรมิ

ทกัษะของบุคลากรในอุตสาหกรรมสื่อตามแนวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(Creative Economy) ซึง่ในทีน่ี้ 

สื่อโทรทศัน์ ในฐานะทีเ่ป็นแขนงหนึ่งของวชิาชพีในกลุ่มสื่อภาพและเสยีง (Audiovisual Media) ไดร้บั

การจดัวางใหเ้ป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์(Creative Industry) โดยจากการศกึษาและถอด

บทเรยีน พบขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพการณ์ ความทา้ทาย ผลกระทบและแนวทางการสง่เสรมิพฒันาทกัษะ

ทางวิชิาชพีทีส่ าคญัท ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

 4.1.1 สภาพการณ์ ความท้าทายและผลกระทบต่อธรุกิจและบคุลากรในอตุสาหกรรม

เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

อุตสาหกรรมสื่อในยคุปจัจุบนัก าลงัเผชญิหน้ากบัการเปลีย่นแปลงใหเ้ป็นผลพวงมาจาก 

เทคโนโลยดีจิทิลั ในเขา้มาสรา้งการเปลีย่นแปลงในฐานะ “เทคโนโลยกี่อกวน” (Disruptive Technology) 

อนัส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมสื่อตอ้งววิฒันาการตนเองในดา้นต่างๆ โดยการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัอนัเป็นผล

มาจากการก่อกวนของเทคโนโลยดีจิทิลัคอื พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไป ดงัจะพบวา่ ผูบ้รโิภคเปิดรบั

สื่อทัง้ทีเ่ป็นขอ้มลูและความบนัเทงิจากช่องทางดจิทิลัทีห่ลากหลายมากขึน้ อาท ิผ่านสมารท์โฟน 

คอมพวิเตอร ์แทป็เลต็ เครื่องเล่นเกม ซึง่พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปดงักล่าวส่งผลใหเ้กดิ

โอกาสอนัดสี าหรบัองคก์รสื่อทีม่คีวามเขม้แขง็เชงิธรุกจิในสายสื่ออนิเตอรเ์น็ตอยา่งผูใ้หบ้รกิารเนื้อหา

ผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต อาท ิAmazon Apple Hulu และ Netflix ทีส่ามารถตอบสนองวฒันธรรมการ

บรโิภคสื่อแบบตามความตอ้งการ (On-demand Service) ของผูบ้รโิภค ในขณะทีอ่งคก์รสื่ออื่นๆทีย่งัไม่
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พรอ้มเปิดรบัพฒันาการทางเทคโนโลยดีจิทิลัตอ้งประสบกบัความอุปสรรค ดว้ยเทคโนโลยดจิทิลัไดเ้ขา้

มาสรา้งความทา้ทายกบัรปูแบบการท างานของสื่อแบบเดมิและโมเดลทางธุรกจิแบบเดมิ ดงัที ่Day และ 

Schoemaker (2000) ไดอ้ธบิาย ไวว้า่ “เทคโนโลยกี่อกวน” (Disruptive Technology) คอื นวตักรรมทีม่ี

พืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์(Science-based Innovation) และมศีกัยภาพในการสรา้งสิง่ใหม่ๆ หรอื

เปลีย่นแปลงสิง่ทีม่อียูเ่ดมิ การเปลีย่นแปลงทีย่ ิง่ใหญ่เกีย่วกบัเทคโนโลยดีจิทิลัซึง่เป็นเทคโนโลยทีีม่ ี

ศกัยภาพต่างไปจากในอดตีจงึเขา้มามบีทบาทในการ “กอ่กวน” โดยการสรา้งทัง้โอกาสและความทา้ทาย

ใหก้บัผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์ในยคุเทคโนโลยหีลอมรวมในปจัจุบนั 

จากการศกึษาบทเรยีนในระดบันานาชาตพิบวา่ อุตสาหกรรมสื่อทัว่โลกตระหนกัถงึความทา้ทาย

และโอกาสทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ รวมทัง้ยงัใหค้วามส าคญักบัการศกึษาวจิยัเพื่อวางแผนพฒันา

อุตสาหกรรมสื่อและผูผ้ลติสื่อเพื่อใหส้ามารถปรบัตวัและดงึเอาศกัยภาพของเทคโนโลยมีาใชใ้นการ

พฒันาอุตสาหกรรมทัง้ในดา้นกระบวนการผลติ (Production) กระแสงาน (Workflow) การบรหิารจดัการ 

(Management) และการวางแนวปฏบิตัใินการท างาน (Best Practice) โดยการศกึษาวจิยัดงักล่าวไดร้บั

ความสนใจจากทัง้องคก์รเอกชนและหน่วยงานทีส่นบัสนุนโดยรฐับาล 

บรษิทั Strategy& (ชื่อเดมิคอื บรษิทั Booz& Company) ซึง่เป็นบรษิทัเอกชนทีม่ทีมีนกัวจิยัจาก

หลากหลายประเทศ อาท ิสหรฐัอเมรกิา จนี เมก็ซโิก บราซลิ เยอรมนี และ เลบานอน ไดท้ าการศกึษา

วจิยัองคก์รสื่อหลากหลาย พบวา่ บรษิทัสื่อทัว่โลกก าลงัพบกบัอุปสรรคปญัหาและความทา้ทาย ทัง้ใน

ดา้น Hardware และ Software รวมทัง้ปญัหาความไม่เขา้กนัทางเทคโนโลยขีองโปรแกรม Software 

ในช่วงการพฒันาเทคโนโลยดีจิทิลั ซึง่สง่ผลใหเ้กดิปญัหาในการพฒันาองคก์รในดา้นต่างๆไดแ้ก่ ปญัหา

กระแสงาน (Workflow) การบรหิารเทคโนโลย ีการใหบ้รกิารเนื้อหา ส่งผลใหข้าด Roadmap ในการ

พฒันาองคก์ร โดยงานวจิยัเรื่อง Media workflow and content management in digital era: unlock 

the Value from your investment ของบรษิทั Strategy& ซึง่น าทมีวจิยัโดย Tom Casey และคณะ ได้

เสนอแนะวา่ การเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัส่งผลกระทบต่อการผลติเนื้อหาสื่อใน 4 ดา้น คอื 

1.) จ านวนและประเภทของเนื้อหาสื่อขยายตวัและเพิม่จ านวนขึน้ เกดิผูผ้ลติรายเลก็ๆทีผ่ลติ

เนื้อหาวดิโีอและภาพยนตรร์ายยอ่ยๆ อนัเป็นผลมาจากการทีอุ่ปกรณ์การผลติมรีาคาถูกลงและใชง้่าย

มากขึน้ ท าใหผู้ผ้ลติรายเลก็ๆสามารถผลติเนื้อหาสื่อไดด้ว้ยสมารท์โฟนและโปรแกรมการตดัต่อทีใ่ชง้่าย

และมรีาคาไมส่งูเกนิไป 

2.) การเปลีย่นแปลงของกระแสงาน (Workflow) อนัเกดิจากเทคโนโลยกีารผลติแบบอตัโนมตั ิ

(Automated workflow technologies) โดยโปรแกรมการตดัต่อแบบอตัโนมตัไิดเ้ขา้มาแทนทีก่ารท างาน

ตดัต่อแบบเดมิๆดว้ยแรงงานและฝีมอืมนุษย ์ท าใหก้ระบวนการผลติอนัไดแ้ก่ ข ัน้ตอนการตดัต่อ 

(Editing) และการจดัเรยีงเนื้อหา (Cataloguing) เปลีย่นแปลงไป 
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3.) การจดักระจายเนื้อหา (Distribution) และช่องทางสื่อขยายจ านวนมากขึน้ ดงัจะเหน็ไดจ้าก

การเกดิขึน้ของผูใ้หบ้รกิารเนื้อหาผ่านช่องทางอนิเตอรเ์น็ต (Web-based Service) เกดิขึน้เป็นจ านวน

มาก อาท ิHulu iTunes Netflix YouTube รวมทัง้ผูใ้หบ้รกิารของประเทศไทยอยา่ง OPPA ทีเ่พิง่เปิดตวั

ไปเมื่อตน้ปีทีผ่่านมา 

4.) พฤตกิรรมและแพลทฟอรท์ (Platform) การเปิดรบัสื่อทีเ่ปลีย่นแปลงไปของผูช้ม อาท ิการ

รบัชมในช่องทางดจิทิลัทีห่ลากหลายมากขึน้ ความตอ้งการมสี่วนร่วมในการสรา้ง/ผลติเนื้อหา การมสี่วน

ในการแสดงความคดิเหน็ รวมทัง้การสรา้งปฏสิมัพนัธก์บัทัง้ผูผ้ลติเนื้อหาและผูช้มดว้ยกนั 

ความเปลีย่นแปลงทีก่ล่าวมาขา้งตน้ทัง้หมดน ามาทัง้โอกาส อนัไดแ้ก่ การช่วยลดตน้ทุนการผลติ 

และน ามาซึง่ความทา้ทาย อนัไดแ้ก่ การแขง่ขนัทีท่วคีวามรุนแรงมากขึน้ดว้ย 

รายงานชิน้ดงักล่าวโดยหวัหน้าทมีวจิยั Tom Casey และคณะ ในรายงานของ Strategy& 

(2013) ระบุวา่ เทคโนโลยดีจิทิลัไดน้ ามาซึง่ความทา้ทาย 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1.) กระบวนการผลติมคีวามซบัซอ้นมากขึน้ แมจ้ะมกีารหลอมรวมกนัของสื่อเกดิขึน้ แต่

กระบวนการผลติของสื่อแต่ละประเภทยงัมคีวามแตกต่างกนั สื่อสารดว้ยภาษาและรปูแบบทีแ่ตกต่างกนั 

2.) ขาดการบรูณาการกนัของเทคโนโลย ีในดา้นเทคโนโลยกีารผลติของสื่อแต่ละประเภทยงัใช้

เทคโนโลยทีีแ่ยกจากกนั ไม่ไดใ้ชอุ้ปกรณ์ Hardware และโปรแกรม Software เดยีวกนั 

3.) โครงสรา้งองคก์รยงัขาดความชดัเจน ขาดโมเดลแผนผงัองคก์รและการบรหิารงานทีไ่ม่

ชดัเจน อนัเป็นผลมาจากธรรมชาตขิองการท างานในแต่ละสื่อทีย่งัมคีวามเฉพาะตวัแตกต่างกนั 

4.) มาตรฐานของอุตสาหกรรมสื่อมกีารเปลีย่นแปลง รวมทัง้มาตรฐานของสื่อแต่ละประเภทเองมี

การเปลีย่นแปลงตลอดเวลาและมาตรฐานยงัไม่มคีวามคงที ่การท างานสื่อแบบหลอมรวมจงึยงัขาดภาพ

ทีช่ดัเจนร่วมกนั 

ทัง้นี้ Tom Casey และคณะ ไดเ้สนอแนะแนวทางการพฒันาองคก์รและบุคลากรผูผ้ลติสื่อ หรอื 

Roadmap 7 ประการ ในการช่วยพฒันาองคก์รสื่อไวใ้นรายงานของ Strategy&  (2013) ดงันี้ คอื 

1.) ลดความซบัซอ้นในการท างานและขัน้ตอนกระบวนการผลติ โดยเป็นการบรูณาการกนัใน

เฉพาะดา้นเนื้อหา ขณะทีก่ระบวนการผลติและเทคโนโลยอุีปกรณ์ในการผลติยงัแยกส่วนกนั 

2.) เพิม่ประสทิธภิาพและความรวดเรว็ในการผลติดว้ยการแชรข์อ้มลูร่วมกนัและน าเทคโนโลยี

มาใชใ้นการแลกเปลีย่นขอ้มลูกนั โดยใชห้ลกัการส าเนาเดยีว (Single Copy Principle) คอื น าเนื้อหา

เดยีวมาแชรก์นัในหลายช่องทางโดยใชเ้ทคโนโลยเีป็นเครื่องมอื 

3.) บรูณาการโครงสรา้งทางเทคนิคเพื่อลดค่าใชจ้่ายดา้นไอท ีโดยบรูณาการในดา้นโครงสรา้ง

พืน้ฐานทางเทคโนโลย ีกระแสงาน การบรหิารเนื้อหา การจดักระจายเนื้อหา 

4.) ลงทนุกบัเทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อใชพ้ฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน 
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5.) ตดิตามคุณภาพมาตรฐานทางอุตสาหกรรมของสื่อ เพื่อลดตน้ทุนการผลติ เพิม่ประสทิธภิาพ

ดา้นเทคโนโลยแีละความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยขีององคก์ร 

6.) สรา้งและพฒันาการกระบวนการบรหิารจดัการขององคก์รใหท้นัสมยั 

7.) ปรบัโครงสรา้งองคก์รใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง 

จาก Roadmap 7 ประการทีก่ล่าวมาขา้งตน้ของ Tom Casey และคณะ พบวา่ ใหค้วามส าคญั

กบัการวางแผนพฒันากระบวนการผลติ การบรหิารจดัการและการกระจายเนื้อหาใหส้อดคลอ้งตามตาม

เปลีย่นแปลงอนัเป็นผลพวงมาจากเทคโนโลย ีซึง่ถงึแมว้า่จะยงัไม่มคีวามคงทีใ่นแงโ่ครงสรา้งการบรหิาร

จดัการและคุณภาพมาตรฐานของอุตสาหกรรมสื่อ แต่ Roadmap ขา้งตน้ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็วา่ การบรหิาร

จดัการเป็นคุณลกัษณะและบทบาททีผู่ผ้ลติสื่อโดยเฉพาะอยา่งยิง่โปรดวิเซอรท์ีม่หีน้าทีใ่นการบรหิาร

จดัการโครงการตอ้งใหค้วามส าคญัในการท างานดา้นสื่อยคุสื่อดจิทิลัหลอมรวม 

 ในส่วนของบทเรยีนเกีย่วกบัแนวทางการสง่เสรมิทกัษะของบุคลากรในอุตสาหกรรมสื่อ

สรา้งสรรคใ์นทวปียโุรปพบวา่ มกีารจดัตัง้หน่วยงานและองคก์รหลายหน่วยงานขึน้มาศกึษาวจิยั

ผลกระทบของเทคโนโลยดีจิทิลัต่ออุตสาหกรรมเชงิวฒันธรรมและสรา้งสรรค ์โดยรายงานทีศ่กึษาโดย

องคก์รต่างๆมขีอ้เสนอแนะและแนวทางในการส่งเสรมิพฒันาทกัษะใหม่ๆใหส้อดคลอ้งกบับรบิทการ

ท างานในวฒันธรรมดจิทิลั ดงัจะอธบิายรายละเอยีดต่อไป 

 จากรายงานศกึษาของหน่วยงานทีช่ ื่อวา่ Creative Skills Europe (2016) ซึง่ไดท้ าการศกึษา

วจิยัผลกระทบของเทคโนโลยดีจิทิลัทีม่ต่ีออุตสาหกรรมสือ่สรา้งสรรคใ์นระดบัประเทศและระดบัทวปี

ยโุรป พบวา่ สหภาพยโุรปไดจ้ดัวางสื่อโทรทศัน์ไวใ้นหมวดของสื่อประเภทภาพและเสยีง (Audiovisual 

Media) ซึง่อยูใ่นในภาคส่วนของวฒันธรรม โดยมกีารศกึษาวจิยัผลกระทบของเทคโนโลยดีจิทิลัต่อ

อุตสาหกรรมเชงิวฒันธรรมสรา้งสรรคใ์นปจัจุบนัและอนาคต ศกึษาววิฒันาการและแนวโน้มส าคญั 

รวมทัง้ทกัษะทีจ่ าเป็นในการท างานของธุรกจิ พบขอ้มลูดา้นการพฒันาจาก 2 ประเทศ ไดแ้ก่ ฝรัง่เศส 

และ องักฤษ กล่าวคอื ในประเทศฝรัง่เศส ไดจ้ดัใหม้หีน่วยงาน CPNEF AV (Commission Paritaire 

Nationale Emploi et Formation de l'Audiovisuel) ขึน้มาศกึษาวจิยัและเสนอแนะแนวทางการพฒันา

ภาคธุรกจิและบุคลากรในอุตสาหกรรมสื่อภาพและเสยีง (Audiovisual Media) และสื่อการแสดง (Live 

Performance) ซึง่ไดร้บัเงนิสนบัสนุนจากกระทรวงวฒันธรรมและการสื่อสาร โดยมรีายงานผลการ

ศกึษาวจิยัเรื่อง New Media Multiplatform Environment เพื่อศกึษาเกีย่วกบัสื่อภาพและเสยีงในดา้น

ต่างๆและยงัจดัท าคู่มอืการท างานของศลิปินทัง้ในดา้น ความคดิสรา้งสรรค ์เทคนิค การบรหิารจดัการ

วชิาชพี 

 ในขณะที ่ประเทศองักฤษ ไดม้กีารจดัตัง้ 2 หน่วยงาน คอื Creative Skillset และ Creative & 

Cultural Skills ขึน้มาศกึษาวจิยัและเผยแพร่ขอ้เสนอแนะในการพฒันาทกัษะบุคคลากรในอุตสาหกรรม
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สรา้งสรรค ์ซึง่พบวา่ มรีายงานศกึษาวจิยัและกรณีศกึษาออกเผยแพร่มากมาย โดยเนื้อหาส่วนใหญ่เป็น

ผลการศกึษาและขอ้เสนอแนะต่อบุคลากรในภาคส่วนอุตสาหกรรมสื่อภาพและเสยีง อาท ิโทรทศัน์ 

ภาพยนตร ์ละครเวท ีรวมทัง้ยงัจดัท าเวบ็ไซตท์ีม่ชี ีอ่ดยีวกนัวา่ Creative & Cultural Skills 

(https://ccskills.org.uk/)  ขึน้มาเป็นช่องทางในการเผยแพร่ขอ้คน้พบจากการศกึษา นอกจากนี้ ยงั

สนบัสนุนใหม้กีารจดัท าการอบรมเชงิปฏบิตักิารใหแ้ก่บุคลากรในภาคส่วนอุตสาหกรรมดงักล่าวอยา่ง

ต่อเนื่องอกีดว้ย 

 ในภาพรวมพบวา่ ตัง้แต่ม ีค.ศ.2013 เป็นตน้มา คณะกรรมการสหภาพยโุรป ไดม้คีวาม

พยายามในการสนบัสนุนการพฒันาทกัษะดจิทิลัส าหรบัอุตสาหกรรมสื่อสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรมภายใต้

บรบิททีเ่รยีกวา่ “วาระดจิทิลัของยโุรป” (Digital Agenda for Europe) โดยสหภาพยโุรปมคีวามพยายาม

ในการสนบัสนุนการพฒันากรอบคุณสมบตัมิาตรฐานยโุรป หรอื SQF (European Sectoral 

Qualification Framework) ซึง่พฒันาภายใตโ้ครงการทีม่ชี ื่อวา่ TUNING Educational Structure’s 

Europe) อนัเป็นโครงการทีร่่วมพฒันากบัหลายสถาบนัการศกึษาทีจ่ดัการเรยีนการสอนดา้นสื่อ มกีารจดั

สมัมนาและอบรมเชงิปฏบิตักิารณ์ทีส่ าคญัเกีย่วกบัสื่อโทรทศัน์คอื งานสมัมนาและอบรมเชงิปฏบิตักิารณ์

หวัขอ้ “Promoting Television in the Digital Age” ทีจ่ดัขึน้ในปี ค.ศ. 2014 โดยมหาวทิยาลยั Lund 

University และ Aarhus University เป็นการอบรมและสมัมนาเน้นหนกัทีเ่กีย่วกบัสื่อโทรทศัน์ใน 

Multiplatform และ Multichannel มนีกัวจิยัและนกัวชิาการทีม่ชี ื่อเสยีงหลากหลายจากมหาวทิยาลยัชัน้

น าในยโุรป อาท ิAnnette Hill และ Catherine Johnson เขา้ร่วมน าการสมัมนาอบรม โดยในการอบรม

สมัมนามขีอ้สรุปวา่ พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเปลีย่นไป การผลติเนื้อหาสื่อโทรทศัน์ตอ้งใหค้วามส าคญักบั

ทัง้คุณภาพของเนื้อหาและการบรหิารจดัการดา้นการตลาด 

 รายงานการศกึษาของหน่วยงาน Creative Skills Europe ไดร้ะบุแนวโน้มส าคญั 3 ประการ ที่

เป็นแรงขบัดนัอุตสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรมของยโุรป อนัไดแ้ก่ การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี

ดจิทิลั วกิฤตเศรษฐกจิยโุรป และโลกาภวิฒัน์ ซึง่ปจัจยัทีก่ล่าวมาทัง้ 3 ขอ้นี้ถอืเป็นแรงกดดนัและ

ผลกัดนัใหย้โุรปตอ้งเดนิหน้าพฒันาอุตสาหกรรมดงักล่าว ภายใตป้ญัหาเศรษฐกจิ ภาวะการลด

งบประมาณในภาคบรกิารสงัคมของรฐับาล ซึง่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและแรงงาน โดยพบวา่ 

ลกัษณะการท างานของบุคลากรในภาคธุรกจิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรมมลีกัษณะการท างานแบบเป็น

นายจา้งตนเอง (Self-employment) มากขึน้ ซึง่เทคโนโลยดีจิทิลัมสี่วนช่วยเพิม่ศกัยภาพและ

ประสทิธภิาพในฐานะเครื่องมอืใหมใ่นการท างาน โลกาภวิฒัน์ช่วยสรา้งตลาดใหม่ทีน่่าสนใจ แต่ใน

ขณะเดยีวกนักเ็พิม่การแขง่ขนัทัง้ในระดบับุคลากรและในระดบัองคก์ร 

 รายงานศกึษาของสหภาพยโุรปโดย Creative Skills Europe ไดเ้สนอแนะผลกระทบของ

เทคโนโลยดีจิทิลัและขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานและผูป้ระกอบวชิาชพีในภาคส่วนของอุตสาหกรรม

https://ccskills.org.uk/
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สรา้งสรรคไ์ว ้โดยอธบิายวา่ ตัง้แต่หลงั ศตวรรษ 1990s เป็นตน้มา เทคโนโลยดีจิทิลัไดเ้ขา้มา

ครอบครองชวีติส่วนตวัและชวีติการท างานของมนุษยเ์รา อนัก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็

มากมาย ภาคส่วนวชาชพีทีเ่กีย่วกบัเศรษฐกจิสรา้งสรรคแ์ละสนิคา้ทางวฒันธรรมไดร้บัผลกระทบ

มากมาย อาท ิสื่อ สิง่พมิพ ์ดนตร ีภาพยนตร ์ส่งผลใหต้อ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการท างานภายใต้

สิง่แวดลอ้มสิง่แวดลอ้มใหม่ๆ ทีใ่นรายงานเรยีกวา่สิง่แวดลอ้มแบบหลายแพลตฟอรม์ (Multiplatform 

Environment) นกัวชิาชพีในอุตสาหกรรมตามแนวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรคจ์งึตอ้งมทีกัษะใหม่ๆในการ

ออกแบบเนื้อหาและทกัษะการผลติเนื้อหาเพื่อใหส้ามารถกระจายเนื้อหาไปไดใ้นหลายช่องทาง 

(Multichannel) หรอื หลายแพลตฟอรม์ / พหุแพลตฟอรม์ (Multiplatform) 

ดงัจะเหน็วา่ค าวา่ พหุแพลตฟอรม์ (Multiplatform) ไดเ้ขา้มามสี่วนส าคญัและสรา้งผลกระทบกบั

ผูม้สี่วนไดเ้สยีในภาคผูผ้ลติสื่อภาพและเสยีง (Audiovisual Media) ซึง่ตอ้งกระจายเนื้อหาผ่านสื่อ

ออนไลน์ (Online) ทีม่ลีกัษณะแตกต่างจากสื่อเดมิ สื่อดจิทิลัคอืเทคโนโลยใีหมท่ี่ช่วยท าใหเ้นื้อหา

สามารถกระจายไปเขา้ถงึคนจ านวนมากได ้และช่วยสรา้งประสบการณ์ใหม่ๆ ในการรบัชมและการผลติ

เนื้อหา การเปลีย่นแปลงดา้นดจิทิลัส่งผลใหบุ้คลากรในสายวชิาชพีสื่อตอ้งเรยีนรูท้กัษะใหม่ๆ อาท ิการ

บรหิารจดัการความปลอดภยัในโลกไซเบอร ์การเชีอ่มโยงเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละโทรศพัทไ์รส้าย

(Mobile Computing) การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) กระบวนการวเิคราะหก์ลุ่ม

ขอ้มลูขนาดใหญ่เพื่อคน้หารปูแบบความสมัพนัธข์องขอ้มลูเหล่านัน้ทีซ่่อนอยูข่า้งใน (Big Data 

Analytics) รวมทัง้ทกัษะความรูเ้กีย่วกบั แอพพลเิคชัน่ (Application) ในสื่อสงัคมออนไลน์ 

นอกเหนือจากทกัษะเชงิเทคโนโลยทีีก่ล่าวมาขา้งตน้แลว้ ยงัมทีกัษะอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิทกัษะกลยทุธ์

ในการพฒันารปูแบบธุรกจิใหม่ๆ การสรา้งแพลทฟอรม์แบบบรูณาการ การบรหิารจดัการทรพัยส์นิทาง

ปญัญาและลขิสทิธิ ์โดย Creative Skills Europe ไดเ้สนอแนะผลการศกึษาวา่ องคก์รธุรกจิขนาดใหญ่ใน

องักฤษสามารถปรบัตวัและยอมรบัเทคโนโลยไีดเ้รว็ โดยน าเทคโนโลยมีาใชเ้ชงิการตลาดและการจดั

จ าหน่ายเพื่อสรา้งรายได ้ขณะทีอ่งคก์รขนาดเลก็ยงัรบัเทคโนโลยไีดช้า้กวา่ แต่อยา่งไรกต็าม การ

ยอมรบัเทคโนโลยถีอืเป็นแนวทางเดยีวทีม่อียูเ่พื่อความอยูร่อด องคก์รธุรกจิต่างๆจะค่อยๆปรบัตวัและ

รบัเอาเทคโนโลยมีาใชป้ระโยชน์มากขึน้เรื่อยๆ โดยรปูแบบการพฒันาจะเป็นไปในลกัษณะ 2 แนวทาง 

คอื แนวทางแรกเป็นรปูแบบของการน าเอาเทคโนโลยมีาใชพ้ฒันารปูแบบวธิกีารท างานเดมิทีม่อียูใ่หด้ี

ขึน้และเพิม่ประสทิธภิาพมากขึน้ ส่วนรปูแบบทีส่องคอื การน าเอาเทคโนโลยมีาสรา้งโอกาสและรปูแบบ

การท างานใหม่ๆ เช่น สรา้งเนื้อหาใหม่ โมเดลทางธรุกจิใหม่ๆ อยา่งไรกต็ามเนื้อหาทีม่คีวามโดดเด่น

และมคีุณภาพยงัถอืเป็นหวัใจของการสรา้งงานในอุตสาหกรรมสื่อภายใตแ้นวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์
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4.1.2 แนวทางการพฒันาทกัษะบคุลากรในอตุสาหกรรมสร้างสรรค ์

จากสภาพการณ์ ความทา้ทายและผลกระทบทีก่ล่าวมาในหวัขอ้ขา้งตน้ รายงานของสหภาพ

ยโุรป โดย Creative Skills Europe ไดน้ าเสนอแนวทางการปรบัตวัของหน่วยงานและบุคลากรในสาย

วชิาชพีเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์โดยจะขอสรุปผลกระทบและขอ้เสนอแนะออกเป็นประเดน็ยอ่ยๆดงัต่อไปนี้ 

- ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจต่อรปูแบบธรุกิจใหม่  

วกิฤตการณ์ทางการเงนิในทวปียโุรปสง่ผลใหเ้กดิการปรบัตวัดา้นลกัษณะรปูแบบการท างาน

ของนกัวชิาชพีในอุตสาหกรรมตามแนวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์โดยมลีกัษณะการท างานในรปูแบบ

โครงการ (Project-based work) การเป็นนายจา้งตนเอง (Self-employment) ธุรกจิตนเอง (One-man 

Business) มากขึน้ ซึง่ในความเป็นจรงิแลว้ ลกัษณะการท างานดงัที่กล่าวมาเหล่านี้ เริม่เกดิขึน้มาก่อนปี 

ค.ศ. 2008 แลว้ ซึง่ช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงของวกิฤตกิารณ์ทางการเงนิในยโุรป การเปลีย่นแปลง

รปูแบบธุรกจิและการท างานดงักล่าวท าใหผู้ท้ างานตอ้งพฒันาทกัษะใหม่ๆเชงิธรุกจิ เชน่ ทกัษะการหา

ทุน การบรหิารจดัการธุรกจิและโครงสรา้งการท างาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่คอืการพฒันารปูแบบธุรกจิที่

สอดคลอ้งกบันโยบายปฏวิตัเิขยีว  “Green Revolution” ของสหภาพยโุรป  

- ผลกระทบต่อทกัษะการประกอบวิชาชีพ 

คุณลกัษณะทีโ่ดดเด่นหรอื DNA ทีส่ าคญัของนกัวชิาชพีในกลุ่มสื่อภาพและเสยีง (Audiovisual 

Media) คอื การเป็นนกัสรา้งสรรค ์(Creator) และนกัแสดง (Performance) โดยนโยบายดา้นสื่อของ

ยโุรปจดัใหน้กัวชิาชพีสื่ออยูใ่นกลุม่ของศลิปิน ซึง่หมายรวมทัง้ศลิปินทีใ่ชก้ารแสดงและศลิปินทีใ่ชเ้ทคนิค

สื่อในการสรา้งการแสดง ดงันัน้ผลกระทบของเทคโนโลยทีีม่ต่ีอการสรา้งสรรคง์านและการน าเสนองาน

ของสื่อโทรทศัน์ซึง่จดัอยูใ่นกลุ่มของสื่อภาพและเสยีง คอื การพฒันาทกัษะทีส่ามารถน าเทคโนโลยมีา

ส่งเสรมิการสรา้งสรรคแ์ละการน าเสนองาน อาท ิการน าเสนอผ่านช่องทางใหม่ๆ ทางอนิเตอรเ์น็ต หรอื

ถ่ายทอดสด (Live Streaming) ในระบบความคมชดัสงู (High Definition) โดยนกัวชิาชพีสื่อตอ้งมคีวามรู้

เชงิเทคนิค มสีมรรถนะดา้นศลิปะ และความสามารถในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มใหม่ๆ 

- ผลกระทบต่อสายงานด้านข่าว 

วชิาชพีขา่วคอืภาคส่วนทีไ่ดร้บัผลกระทบและตอ้งมกีารปรบัตวัอยา่งมากใน 2 ดา้น คอื ดา้นการ

หาและจดัเกบ็ขอ้มลู อาท ิการตรวจตราขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ต การตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู 

การรวบรวมขอ้มลูจากหลายทศิทางโดยการร่วมสรา้งสรรคข์องกลุ่มคน (Crowdsourcing) ส่วนในอกี

ดา้นหนึ่งทีไ่ดร้บัผลกระทบคอื ดา้นช่องทางในการกระจายและจดัส่งขอ้มลูไปยงัผูร้บัสื่อ โดยบุคลากร

ดา้นงานขา่วตอ้งมทีกัษะในการผลติเนื้อหาส าหรบัส่งออกไปยงัหลายแพลตฟอรม์ การบรหิารจดัการกบั

ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะของผูร้บัสาร รวมทัง้ทกัษะการน าขอ้มลูหรอืความรูม้าสรุปเป็นสารสนเทศใน

ลกัษณะของขอ้มลูและกราฟิก หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ “อนิโฟกราฟิกส”์ (Infographics)  
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- ผลกระทบต่อสายงานด้านเทคนิค 

บุคลากรดา้นสายงานเทคนิคเป็นอกีหนึ่งกลุม่ทีต่อ้งมกีารปรบัตวัและพฒันาทกัษะ เพราะพบวา่

ในปจัจุบนับุคลากรสายงานเทคนคิไดร้บัมอบหมายใหต้อ้งท างานทีม่คีวามทา้ทายต่อทกัษะเดมิทีเ่รยีนมา

หรอืไดร้บัการฝึกฝนมา งานทีเ่ป็นเทคนิคเฉพาะตวัจะลดลง จากเดมิทีน่กัวชิาชพีสื่อสายเทคนิคจะมี

ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น อาท ิการตดัต่อภาพ การตดัต่อเสยีง เป็นความเชีย่วชาญแยกในรายบุคคล 

แต่ปจัจุบนับุคลากรดา้นเทคนิคนี้ตอ้งม ี“พหุทกัษะ” คอืมทีกัษะทีห่ลากหลาย (Multi-skill Profile) 

นอกจากนี้ยงัพบทกัษะหน้าทีใ่หม่ๆ อาท ิต าแหน่ง ผูด้แูลระบบการจดัเนื้อหาดจิทิลั (Digital Archiving) 

รวมทัง้งานดา้นหลงัการผลติ (Post-production) กย็งัขาดแคลนบุคลากรทีม่ทีกัษะอยูจ่ านวนมาก 

- ผลกระทบต่องานด้านการบริหารจดัการ 

 บุคลากรในสายงานบรหิารและปฏบิตักิารเป็นส่วนทีไ่ดร้บัผลกระทบและตอ้งปรบัทกัษะการ

ท างานตามรปูแบบธุรกจิใหม่ๆ ดงัทีท่ราบกนัดวีา่ เทคโนโลยดีจิทิลัส่งผลใหผู้ร้บัสื่อสามารถเขา้ถงึเนื้อหา

สื่อไดโ้ดยไม่มคี่าใชจ้่าย รวมทัง้รายไดจ้ากค่าโฆษณาลดลง พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลง งาน

ดา้นการบรหิารจดัการจงึตอ้งพึง่พาเทคโนโลยใีนการเขา้ถงึผูบ้รโิภค โดยตอ้งเรยีนรูก้ารใชง้านสื่อใหม่

เพื่อใหส้ามารถตดิต่อสื่อสารกบัผูบ้รโิภคได ้อาท ิการบรหิารเวบ็ไซต ์และการตลาดออนไลน์ ผูบ้รหิาร

เองตอ้งมคีวามคดิสรา้งสรรค ์มนีวตักรรม และเขา้ใจเทคโนโลย ีโดยทกัษะจ าเป็นทีต่อ้งมคีอื การ

วางแผนนงบประมาณ การหาแหล่งทุนในการท างาน การบรหิารอยา่งเตบิโตและยัง่ยนื นอกจากนี้

ผูบ้รหิารควรมคีวามเชีย่วชาญดา้น การหาเงนิทุน การหารายไดรู้ปแบบใหม่ๆ  และการประสานเชื่อมโยง

กบัแหล่งรายไดต่้างๆ 

 จากผลกระทบจากเทคโนโลยแีละทกัษะทีต่อ้งปรบัเปลีย่นของบุคลากรสายวชิาชพีสื่อทีไ่ด้

น าเสนอไปขา้งตน้ น ามาสู่แนวทางในการพฒันาทกัษะทีจ่ าเป็นซึง่ควรตอ้งมกีารด าเนินการอยา่งเป็น

ระบบและเป็นรปูธรรม จากการรวบรวมขอ้มลูเพื่อศกึษาบทเรยีนจากระดบันานาชาตพิบวา่ การพฒันา

ทกัษะวชิาชพีดจิทิลัของกลุ่มผูผ้ลติในสายงานสื่อภาพและเสยีงในยโุรปไดร้บัการสนบัสนุนจากหน่วยงาน

ทัง้ในระดบัทวปีและระดบัประเทศ ซึง่เป็นการด าเนินงานโดยภาคธุรกจิเอกชนทีเ่ป็นผูผ้ลติรายใหญ่ 

องคก์รการศกึษา และองคก์รทีส่นบัสนุนโดยภาครฐั ทัง้นี้ การบรหิารจดัการเพื่อการพฒันาทกัษะวชิาชพี

ดงักล่าว ตอ้งตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความเขา้ใจเกีย่วกบับรบิทของอุตสาหกรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไป ทัง้ดา้น

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและโครงสรา้งเศรษฐกจิ ซึง่ส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงลกัษณะการจา้งงานดงัทีไ่ด้

กล่าวไวแ้ลว้ อาท ิการท างานในรปูแบบโครงการ (Project-based Work) การเป็นนายจา้งตนเอง (Self-

Employment) ธุรกจิตนเอง (One-man Business) นอกจากนี้ผูร้บัผดิชอบการจดัโครงการพฒันาทกัษะ

ดงักล่าวตอ้งมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบั โครงสรา้งการตลาด กฎหมายแรงงาน สถานภาพและกฏระเบยีบใน

การท างานและจา้งงาน โดยขอ้คน้พบจากการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งพบวา่มหีน่วยงานทีม่บีทบาท
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ส าคญัและท างานเกีย่วขอ้งกบัการพฒันาทกัษะนกัวชิาชพีสื่อประกอบไปดว้ย 2 หน่วยงานหลกั คอื 

มหาวทิยาลยั และองคก์รธุรกจิสื่อเอกชน โดยจะน าเสนอในรายละเอยีดต่อไปนี้ 

- บทบาทของมหาวิทยาลยั 

สถาบนัการศกึษาคอืหน่วยงานทีท่ าหน้าทีเ่ตรยีมบุคคลากรเขา้สู่ภาควชิาชพี จงึมคีวามจ าเป้น

ตอ้งตระหนกัถงึสภาพความเปลีย่นแปลงในอุตสาหรรมสือ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเดน็การ

เปลีย่นแปลงของลกัษณะการท างานและการจา้งงาน โดยประเดน็หลกัทีส่ าคญั 4 ประเดน็ทีม่หาวทิยาลยั

ควรบรรจุไวใ้นการศกึษาเพื่อพฒันาความพรอ้มของบณัฑติเขา้สู่ภาคอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ การท างานเป็น

ทมี การพฒันาเครอืขา่ยวชิาชพี ทกัษะและกลยทุธก์ารสือ่สาร รปูแบบธุรกจิทีย่ ัง่ยนื โดยเฉพาะอยา่งยิง่

คอื มหาวทิยาลยัตอ้งสรา้งความเขา้ใจกบัผูเ้รยีนถงึโลกวชิาชพีทีเ่ปลีย่นแปลงไป และเตรยีมความพรอ้ม

ใหน้กัศกึษาสามารถบรหิารจดัการอาชพีตนเองไดใ้นอนาคตภายใตล้กัษณะการท างานและจา้งงานแบบ 

การเป็นนายจา้งตนเอง (Self-employment) 

นอกจากนี้แลว้ องคก์รการศกึษาตอ้งสรา้งความตระหนกัแก่ผูเ้รยีนเกีย่วกบัทกัษะจ าเป็นที่

หลากหลาย ซึง่การมทีกัษะทีห่ลากหลายนี้ถอืเป็นปจัจยัส าคญัในการสรา้งการเตบิโตในการท างาน 

อยา่งไรกต็ามในเชงิการปฏบิตัแิลว้ เป็นเรื่องยากทีจ่ะมบุีคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญหรอืเก่งในทุกดา้น 

ดงันัน้ในแง่การประยกุตไ์ปใชเ้พื่อการพฒันา การจดัฝึกอบรมควรเริม่จากการฝึกปฏบิตัใินทุกดา้นใหร้อบ

ดา้นก่อน และเน้นการฝึกฝนการท างานเป็นทมี จากนัน้ค่อยใหผู้เ้รยีนคน้หาความสนใจและความ

เชีย่วชาญเพื่อฝึกฝนเป็นทกัษะเฉพาะทีโ่ดดเด่นของแต่ละบุคคล 

บทบาททีส่ าคญัอกีประการหนึ่งของภาคการศกึษาคอืการลดช่องวา่งทางความรูแ้ละทกัษะ

ระหวา่งภาคการศกึษาและภาคอุตสาหกรรม โดยตอ้งสรา้งความรูแ้ละความตระหนกัในผูเ้รยีนเขา้ใจวา่ 

อุตสาหกรรมสื่อในอนาคตมลีกัษณะอยา่งไร ผูเ้รยีนตอ้งพบกบัโลกแห่งความจรงิแบบใด และทกัษะ

วชิาชพีสื่อในอนาคตประกอบดว้ยคุณสมบตัใิดบา้ง 

- บทบาทขององคก์รธรุกิจส่ือเอกชน 

ดา้นบทบาทของภาคธุรกจิสื่อนัน้ นกัวชิาชพีตอ้งมกีารปรบัตวัใหท้นัสมยัตลอดเวลา ทัง้เรื่องการ

ใชเ้ทคโนโลย ีและการท างานขา้มแพลตฟอรม์ โดยทกัษะเชงิเทคนิคทีม่คีวามส าคญัมากในการท างาน

ดา้นการผลติสื่อภาพและเสยีงไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการใชเ้ทคนิค (Technical Skills) ความเขา้ใจใน

กระบวนการสรา้งสรรค ์(Creative Process) และการท างานแบบทมีทีม่คีวามเป็นสหวทิยาการ 

(Multidisciplinary Team) 

จากขอ้มลูพบวา่ องคก์รธุรกจิสื่อขนาดใหญ่มกัมกีารพฒันาทกัษะของบุคคลากรเพื่อใหท้นัต่อ

การเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยใีนอุตสาหกรรมสื่ออยา่งต่อเนื่อง ในขณะทีบุ่คลาการวชิาชพีสื่อในองคก์ร

ขนาดเลก็และนกัวชิาชพีอสิระยงัขาดโอกาสในการพฒันาอบรมดา้นเทคโนโลยแีละทกัษะใหม่ ซึง่
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บุคลากรเหล่านี้ตอ้งใชว้ธิกีารเรยีนรูแ้ละหาความรูด้ว้ยตนเอง ทัง้นี้สายงานทีข่าดแคลนบุคลากรอยา่ง

มากในอุตสาหกรรมสื่อของประเทศองักฤษคอื สายงานดา้นเทคนิคภาพพเิศษ (Visual Effect) 

- การประสานความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาควิชาชีพ 

ในการพฒันาทกัษะวชิาชพีผูผ้ลติสื่อดา้นต่างๆทีก่ล่าวมาขา้งตน้นัน้ ตอ้งอาศยัการประสาน

ร่วมมอืกนัระหวา่งภาคการศกึษาและภาควชิาชพี สภาพการณ์ทีเ่ป็นอยู ่ณ ปจัจุบนัคอื ความรูใ้นภาค

การศกึษายงัคงตามหลงัภาควชิาชพีในธุรกจิสื่อ ในขณะทีภ่าคการศกึษาเองตอ้งเป็นผูผ้ลติบุคลากร

ป้อนเขา้ภาคแรงงาน หากการท างานและการพฒันาเป็นไปอยา่งลกัษณะของเสน้ขนานทีข่าดการ

ประสานเชื่อมโยงกนั ส่งผลท าใหข้าดการเตมิเตม็ซึง่กนัและกนั ดงันัน้การประสานความร่วมมอืระหวา่ง

สองส่วนงานดงักล่าวจงึเป็นเรื่องทีม่คีวามจ าเป็น โดยตอ้งมกีารสรา้งพืน้ทีส่ าหรบัการเรยีนรูแ้ละฝึก

ปฏบิตั ิโดยขอ้เสนอแนะในรายงานของ Creative Skills Europe (2016) เสนอวา่ มหาวทิยาลยัและ

สถาบนัการศกึษาควรท าหน้าทีส่่งเสรมิชุมชนและนกัวชิาชพีในพืน้ทีข่องตน โดยการเปิดโอกาสและพืน้ที่

ของสถาบนัใหเ้ป็นแหล่งศกึษาเรยีนรูเ้พิม่เตมิแก่นกัวชิาชพีทีท่ างานในสถานประกอบการในพืน้ทีชุ่มชน

ละแวกเดยีวกนักบัตน ทัง้นี้ดว้ยความสะดวกในแง่ของระยะทางทีใ่กลก้นัจะช่วยท าใหบุ้คลากรของ

องคก์รสื่อสามารถการเดนิทางมาฝึกฝนทกัษะหรอืศกึษาความรูเ้พิม่ไดอ้ยา่งสะดวกมากขึน้ นอกจากนี้

แลว้ควรมกีารสรา้งพืน้ทีป่ระชุมแลกเปลีย่นความคดิเหน็ร่วมกนัระหวา่งสถาบนัการศกึษาและภาคธุรกจิ

สื่อเพื่อสรา้งพืน้ทีใ่นการถกเถยีงแลกเปลีย่นและระดมความคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ร่วมกนั  จากตวัอยา่ง

พบวา่ สถาบนัการศกึษาในประเทศเนเธอแลนดม์กีารเชญิองคก์รสื่อเอกชนในชุมชนของตนเองมาเป็น

คณะกรรมการบอรด์ในสถาบนัการศกึษา ในขณะทีส่ถาบนัการศกึษาในประเทศองักฤษมกีารจดัประชุม

ร่วมกนัระหวา่งนกัวชิาชพีร่วมกบับณัฑติจบใหม่อยา่งสม ่าเสนอ ส่วนทีป่ระเทศฝรัง่เศสกม็กีารจดัประชุม

ร่วมกนับ่อยครัง้ระหวา่งนกัวชิาการและวชิาชพีสื่อ 

รายงานของ Creative Skills Europe (2016)ไดใ้หค้วามส าคญักบัแนวคดิเกีย่วกบั มาตรฐาน

วชิาชพี (Professional Standard) วา่ เป็นประเดน็ทีต่อ้งมกีารถกเถยีงพดูคุยถงึแนวทางกนัอยา่ง

ยดืหยุน่ โดยไม่ปิดกัน้ความคดิสรา้งสรรคข์ณะเดยีวกนักไ็ม่ลดทอนคณุภาพของการท างาน โดยควรเป็น

การพดูคุยจากพืน้ฐานของมาตรฐานทางวชิาชพีทีม่อียูแ่ลว้และพฒันาต่อยอดขึน้ไป โดยอาจใชก้ารวจิยั

และพฒันา อาท ิการท าการส ารวจในกลุ่ม นายจา้ง ลกูจา้ง ควรมหีน่วยงานใหง้บประมาณสนบัสนุน

การศกึษาแนวโน้มต่างๆและทกัษะจ าเป็นทีต่อ้งพฒันา 

 ขอ้มลูจากรายงานของ Creative & Cultural Skills ซึง่เป็นหน่วยงานของประเทศองักฤษทีไ่ดร้บั

การสนบัสนุนโดย 4 หน่วยงาน อนัไดแ้ก่ “Lottery Fund UK” “CES Arts Council” “Skills Funding 

Agency” และ “Creative Scotland” ในรายงานทีช่ ื่อวา่ Building a Creative Nation: The Next Decade 

ในปี ค.ศ. 2015  ซึง่ม ีSamuel Mitchell เป็นหวัหน้าทมีวจิยั มคีวามสอดคลอ้งกบัรายงายของสหภาพ
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ยโุรปทีก่ล่าวมาก่อนหน้านี้ ไดยในรายงานของ Creative & Cultural Skills ระบุวา่ ในช่วงระหวา่งปี ค.ศ. 

2005-2015 เป็นปีทีป่ระเทศองักฤษตอ้งประสบกบัความผนัผวนทางเศรษฐกจิ โดยในปี ค.ศ. 2008 

องักฤษและยโุรปประสบกบัปญัหาวกิฤตการเงนิ อนัน ามาสู่ปญัหาการจา้งงาน เกดิลกัษณะการท างาน

แบบเป็นนายจา้งตนเอง (Self-employment) มากขึน้ รฐับาลลดการสนบัสนุนทางการเงนิในภาค

สาธารณะและสงัคม ขณะเดยีวกนักเ็กดิแนวโน้มการเปลีย่นแปลงในภาคอุตสาหกรรมไปสู่ดจิทิลั โดย

รายงานดงักล่าวเสนอวา่ การเปลีย่นแปลงดงัทีก่ล่าวมาทัง้หมดก่อใหเ้กดิทัง้ประโยชน์และผลกระทบดา้น

ลบแก่ประเทศและประชาชน ซึง่ก่อใหเ้กดิทัง้ผูแ้พแ้ละผูช้นะในเกมธุรกจิ กล่าวคอื ในภาพรวมแลว้ 

องักฤษถอืเป็นผูเ้ล่นในเศรษฐกจิระดบันานาประเทศ แต่หากเจาะลกึลงไปจะพบวา่การเตบิโตดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ การออกแบบ การพฒันาซอฟแวร ์และการจา้งงานในอุตสาหกรรมเกีย่วกบัศลิปะ

และวฒันธรรมมอีตัราทีน้่อยลง สง่ผลกระทบทัง้ภาคสื่อ และส่วนอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิดนตร ีพพิธิภณัฑ ์

และศลิปะชุมชน รายงานยงัระบุดว้ยวา่โลกาภวิฒัน์ส่งผลใหเ้กดิการแขง่ขนัทีรุ่นแรง บณัฑติจบใหม่ของ

องักฤษตอ้งแขง่ขนักบัประชากรโลกและยโุรป องคก์รเลอืกจา้งงานจากบุคลากรนอกประเทศองักฤษ

มากกวา่ โดยพบวา่ หน่วยงานดา้นพพิธิภณัฑแ์ละการออกแบบเวบ็ไซตเ์ลอืกจา้งงานจากประเทศ

เนเธอรแ์ลนดเ์ป็นส่วนใหญ่ แรงงานในอุตสาหกรรมดา้นศลิปะและวฒันธรรม ซึง่สื่อโทรทศัน์ถอืเป็น

แรงงานในภาคส่วนดงักล่าว มจี านวนมากกวา่ต าแน่งงาน ขณะเดยีวกนั แรงงานทีม่อียูก่็มลีกัษณะของ

การเลอืกงาน สถานการณ์ดงัทีก่ล่าวมาจงึถอืเป็นปญัหาทีส่ าคญัของบุคลากรในดา้นสื่อของประเทศ

องักฤษ ซึง่เป็นประเทศทีเ่ปลีย่นฐานเศรษฐกจิจากภาคการผลติสนิคา้ (Manufacturing-based Industry) 

มาสู่ภาคบรกิาร (Service-led Industry) และเศรษฐกจิความรู ้(Knowledge Economy) 

 การเปลีย่นแปลงเชงิฐานการผลติและเศรษฐกจิทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ถอืเป็นสภาพความ

เปลีย่นแปลงไม่เพยีงแต่เฉพาะในประเทศองักฤษ แต่เป็นปรากฏการณ์ของนานาประเทศทัว่โลก ใน

ประเทศสหรฐัอเมรกิาพบวา่ รฐับาลไมส่ามารถรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าวไดด้เีท่ากบัภาคธุรกจิ 

โดยรฐับาลสหรฐัอเมรกิาวางประเดน็ดงักล่าวไวใ้นมอืของหน่วยงานทีด่แูลดา้นเทคโนโลย ีส่งผลให้

โครงการหลายโครงการของรฐับาลชุดประธานาธบิดโีอบามา อาท ิโครงการดา้นสุขภาพ ประสบกบั

ความลม้เหลว และตอ้งใหเ้จา้หน้าที่ผูบ้รหิารระดบัสงูของภาคเอกชนอยา่ง กเูกิล้ เขา้มาช่วยแกไ้ขปญัหา

ดงักล่าว โครงการดา้นเศรษฐกจิสรา้งสรรคข์องสหรฐัอเมรกิาไม่ประสบความส าเรจ็ในภาครฐับาล ขณะที่

ภาคเอกชนมคีวามเชีย่วชาญมากกวา่และน าหน้าไปไกลกวา่ 

 องักฤษและประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรปมกีารเรยีนรูซ้ ึง่กนัและกนัภายใต้ปรชัญาความคดิ

เศรษฐกจิสรา้งสรรคท์ีม่คีวามคลา้ยคลงึกนั ซึง่สง่ผลใหเ้กดิการผลกัดนัเรื่องความคดิสรา้งสรรคใ์นระดบั

ภาคการศกึษาเพื่อเป็นการส่งแรงขบัดนัใหก้บัภาคอุตสาหกรรม ในรายงานของ Creative Economy 

Report โดยอา้งวา่ UNESCO และ UNDP ระบุวา่ เศรษฐกจิสรา้งสรรคไ์มไ่ดเ้ป็นเพยีงแค่สิง่ทีเ่ตบิโต
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รวดเรว็ในแง่เศรษฐกจิโลกเท่านัน้ แต่ยงัส่งผลต่อการพฒันาเปลีย่นแปลงในแง่การจา้งงาน การสรา้ง

รายได ้และรายไดจ้ากการส่งออกอกีดว้ย 

รายงานของ Creative & Cultural Skills โดย Samuel Mitchell (2015) กล่าววา่ บุคคลากรใน

สายงานอุตสาหกรรมสรา้งสรรคใ์นประเทศองักฤษถอืเป็นบุคลากรทกัษะระดบัคณุภาพ แต่กย็งัไม่

สามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบันานาประเทศ โดยพบวา่ ทกัษะดา้นเทคนิค (Technical Skills) ยงัคงขาด

คุณภาพ และตามหลงัหลายประเทศในสหภาพยโุรป มตี าแหน่งงานวา่งจ านวนมาก ขณะเดยีวกนักย็งั

ขาดบุคลากรทีม่ทีกัษะเหมาะสมต่อต าแหน่งเหล่านัน้ รายงานของคณะกรรมการแรงงานและทกัษะของ

องักฤษ (The UK Commission for Employment and Skills / UKCES) ระบุวา่ ประเดน็ปญัหาส าคญั

เกีย่วกบัแรงงานในองักฤษคอื การขาดแรงงานทกัษะ ซึง่มอีตัราการขาดแคลนทีส่งูเพิม่ขึน้ทุกปี 

ขณะเดยีวกนักร็ะบุแนวโน้มในอนาคตวา่ ตวัขบัเคลื่อนทีส่ าคญัในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์ระหวา่ง ปี 

ค.ศ. 2015-2025 คอื การท างานแบบเป็นนายจา้งตนเอง (Self-employment) โดยพบวา่ ตัง้แต่เกดิ

วกิฤตการเงนิในปี ค.ศ.2008 เป็นตน้มานัน้ 1 ใน 7 ของแรงงานในประเทศองักฤษมลีกัษณะการท างาน

แบบ เป็นนายจา้งตนเอง (Self-employment) ซึง่มกีารคาดการณ์ไวว้า่แนวโน้มดงักล่าวจะยิง่สงูมากขึน้ 

และภายในปี ค.ศ. 2020 ลกัษณะการท างานแบบเป็นนายจา้งตนเอง (Self-employment) จะมอีตัรา

มากกวา่การจา้งงานแบบพนกังานประจ าแบบเดมิ ซึง่ลกัษณะการจา้งงานแบบทีก่ล่าวมานัน้ท าใหบ้รษิทั

นายจา้งไม่ตอ้งผกูพนัธก์บัการจ่ายเงนิในระยะยาว และลดภาระการจ่ายเงนิบ าเหน็จบ านาญแก่พนกังาน 

ส่วนคนท างานกม็แีบบแผนการท างานทีย่ดืหยุน่มากขึน้ ซึง่ถอืเป็นการเปลีย่นแปลงทีม่ผีลในเชงิบวก

และลบ 

เมื่อมองการเปลีย่นแปลงดงักล่าวในเชงิตวัเลข พบขอ้มลูจากรายงานดงักล่าววา่ 43.5% ของ

เศรษฐกจิสรา้งสรรคใ์นประเทศองักฤษ ซึง่อุตสาหกรรมสือ่ถอืเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมดงักล่าว มี

ลกัษณะการจา้งงานแบบ เป็นนายจา้งตนเอง (Self-employment) ดงันัน้จงึสง่ผลต่อการพฒันาทกัษะ

วชิาชพีดา้นดจิทิลัของบุคคลากรในภาคส่วนดงักล่าว ผลการศกึษาในรายงานของ Creative & Cultural 

Skills โดย Samuel Mitchell อา้งขอ้เสนอแนะของ Creative Industries Council UK วา่ “ทกัษะทีจ่ าเป็น

ต่อบุคคลากรในสายงานอุตสาหกรรมสรา้งสรรคใ์นประเทศองักฤษ คอื การผสมผสานกนัของความคดิ

สรา้งสรรคแ์ละทกัษะดจิทิลั” โดยไดม้กีารสรุปออกมาเป็นสตูรความรูใ้นแขนงทีเ่ป็นสหวทิยาการที่

เรยีกวา่ STEAM อนัไดแ้ก่ วทิยาศาสตร ์(Science) เทคโนโลย ี(Technology) วศิวกรรม (Engineers) 

ศลิปะ (Arts) คณิตศาสตร ์(Math) โดยความรูท้ ีเ่รยีกวา่วาระ STEAM หรอื STEAM Agenda นี้ ไดร้บั

การบรรจุเขา้ไปในการพฒันาระบบการศกึษาขององักฤษซีง่เป็นภาคส่วนทีจ่ดัเตรยีมบุคลากรใหแ้ก่

ภาคอุตสาหกรรม โดยรายละเอยีดแนวทางสง่เสรมิมดีงันี้ 
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- จดัการเรยีนการสอนแบบ STEAM ในรายวชิาหลกั โดยเน้นทีก่ารบรูณาการกนัระหวา่ง

รายวชิาภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์

- การขา้มการเรยีนการสอนในรายวชิาเทคโนโลย ีวทิยาศาสตร์ และศลิปะ ซึง่มี

ภาคอุตสาหกรรมมแีนวโน้มในการบรูณาการความรูเ้หลา่นี้มากขึน้ 

- เน้นการบรูณาการท างานขา้มส่วนงานกนั เช่น ศลิปะในพพิธิภณัฑ ์บา้นประวตัศิาสตร์ 

- การบรหิารจดัการทีม่กีจิกรรมเพื่อสง่เสรมิการพฒันาทกัษะและการศกึษา เช่น การระดมทุน

และความรูจ้ากหลายช่องทาง (Crowdsourcing Platform) การรบับรจิาคทางช่องทาง

ออนไลน์ (Online Donation) การจดัการสนิคา้ออนไลน์ ( Online Merchandising) การ

จดัการศกึษาทีม่เีนื้อหาและกจิกรรมออนไลน์ เป็นตน้ 

 

โดยสรุปแลว้ ขอ้มลูเกีย่วกบัแนวทางในการพฒันาทกัษะวชิาชพีสื่อในระดบันานาชาต ิจากผล

การศกึษาพบวา่ ในประเทศแถบยโุรปนัน้โทรทศัน์ไดร้บัการจดัไวใ้นประเภทของสื่อภาพและเสยีง 

(Audiovisual Media)  โดยทกัษะทีจ่ าเป็นอนัถอืเป็นเสาหลกัของนกัวชิาชพีสื่อภาพและเสยีง 

(Audiovisual Media) ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการผลติ (Production Skills) ทกัษะเชงิเทคนิค (Technical 

Skills) และโมเดลใหม่ทางธรุกจิ (New Business Model) ทีย่ ัง่ยนื พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและโครงสรา้ง

เศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นไปส่งผลต่อลกัษณะการจา้งงานทีเ่ปลีย่นไป นกัวชิาชพีตอ้งพฒันาคุณลกัษณะของ

ตนเองใหส้ามารถท างานไดห้ลากหลายแบบ “พหุทกัษะ” (Multi-skill Profile) ตอ้งสามารถใชเ้ทคโนโลยี

ทีห่ลากหลายและผลติงานไดส้ าหรบัหลายแพลตฟอรม์ จงึจะสามารถอยูร่อดไดใ้นสิง่แวดลอ้มทาง

เทคโนโลยทีีม่คีวามหลากหลายและเปลีย่นแปลงตลอดเวลา การจดัการฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะต่างๆ

จะสง่ผลใหเ้กดิพลวตัรของทมีงาน ขณะเดยีวกนักอ็าจก่อใหเ้กดิปญัหาเรื่องระดบัข ัน้ในการท างาน เพราะ

นกัวชิาชพีรุ่นใหม่มคีวามรูท้างเทคโนโลยมีากกวา่นกัวชิาชพีรุ่นเก่า จงึตอ้งอาศยัการบรหิารจดัการทีด่ ี

และมกีารน าเทคโนโลยดีจิทิลัมาบรูณาการกบักลยทุธก์ารบรหิารจดัการ นอกจากนี้การท างานเป็นทมีทีม่ี

ความเป็นสหวทิยาการจะช่วยระดมความรูท้ ีห่ลากหลายและสรา้งความเป็นพลวตัรในกบัวชิาชพี ในส่วน

ของการการพฒันาทกัษะวชิาชพีสื่อตอ้งพฒันาไปใน 2 แนวทางกวา้งๆคอื การพฒันาทกัษะการบรหิาร 

(Skill Management) โดยพฒันาทกัษะแบบไมท้ ีคอื มที ัง้ทกัษะแนวนอนหรอืหวัไมท้ทีีเ่สมอืนเป็น

คุณสมบตัริ่วมกนัทีน่กัวชิาชพีทุกคนตอ้งม ีและทกัษะแนวตัง้หรอืดา้มจบัทีเ่ปรยีบเสมอืนทกัษะเฉพาะที่

เป็นความเชีย่วชาญส่วนบุคคล นอกจากนัน้แลว้ยงัตอ้งมกีารพฒันาทกัษะการบรหิารจดัการอาชพี 

(Career Management) เช่น การหาทุน ระดมทุน ประสานแหล่งทนุ เพื่อสนบัสนุนใหบุ้คลลากรใน

วงการสื่อสามารถน าไปใชบ้รหิารจดัการการท างานและการพฒันาความกา้วหน้ามัน่คงในอาชพีของ

ตนเองต่อไปได ้
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 ขอ้มลูจากรายงานของ Creative & Cultural Skills เน้นย า้เช่นกนัวา่ แรงงานในอุดมคตขิอง

อุตสาหกรรมสื่อและอุตสาหกรรมเศรษฐกจิสรา้งสวรรค์ในศตวรรษต่อไป ตอ้งเป็นแรงงานทีม่ทีกัษะรปูไม้

ท ี(T-shaped Skill) คอืตอ้งมคีวามเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ใน 1 ดา้น แต่ตอ้งสามารถน าทกัษะนัน้มาปรบัใชใ้น

ภาษาและสหวทิยาการไดก้วา้งขวาง ตอ้งอาศยัความกระตอืรอืรน้ อยากรูอ้ยากเหน็ และสนใจเรยีนรู้

นอกเหนือจากการเรยีนในระบบ การจะเตรยีมพรอ้มเพื่อการพฒันาทกัษะวชิาชพีของบุคลากรใน

อุตสาหกรรมสื่อหลอมรวมทีเ่ป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเศรษฐกจิสรา้งสรรคจ์งึมคีวามจ าเป็นตอ้งพฒันา

ทกัษะรปูไมท้ดีงักล่าว โดยเริม่การบรูณาการการจดัการเรยีนการสอนแบบ STEAM Agenda ตัง้แต่ช่วง

วยั 16-18 ปี ในขณะเดยีวกนักต็อ้งมกีารพฒันาทกัษะวชิาชพีของบุคลากรในแวดวงธุรกจิสื่อไปดว้ยใน

เวลาเดยีวกนั โดยองคก์รสื่อทุกขนาดตอ้งพฒันาภาวะความเป็นผูน้ า ทกัษะการบรหิารจดัการ รวมทัง้

การสรา้งโมเดลทางธรุกจิใหม่ๆ  ซึง่เป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัมากในภาคอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์ซึง่องคก์ร

ส่วนใหญ่มลีกัษณะธุรกจิแบบ SMEs แต่กย็งัมคีวามจ าเป็นตอ้งใชท้กัษะความเป็นผูน้ าในระดบัธุรกจิ

ดงักล่าว 

ภาวะผนัผวนอนัเกดิจากสภาพเศรษฐกจิและวกิฤตการณ์เงนิโลก สง่ผลใหเ้กดิรปูแบบลกัษณะ

การท างานแบบเป็นนายจา้งตนเอง (Self-employment) ปจัจุบนัมตี าแหน่งงานวา่งมากมายใน

อุตสาหกรรมสรา้งสรรคท์ีไ่มส่ามารถสรรหาบุคลากรมาท างานได ้ดว้ยเหตุทีบุ่คลากรทีม่อียูใ่น

ภาคอุตสาหกรรมสรา้งสรรคใ์นปจัจุบนัยงัขาดทกัษะเชงิเทคนิคและทกัษะดจิทิลั ซึง่การจะพฒันาทกัษะ

บุคลากรใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งต่อการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว มแีนวทางดงัต่อไปนี้คอื 

- การประสานร่วมกนัระหวา่งโลกดจิทิลัและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์

- การพฒันาทกัษะทีส่ามารถผสมผสานความคดิสรา้งสรรคก์บัเทคนิค โดยใช ้STEAM 

Agenda ในการจดัการเรยีนการสอน 

- สรา้งโมเดลทางธรุกจิใหม่ๆ  พฒันาบุคลากรทีส่ามารถท างานไดด้ว้ยตนเอง 

- ภาวะความเป็นผูน้ าทีเ่ขม็แขง็คอืหวัใจส าคญัในการต่อสูก้บัการเปลีย่นแปลง 

- อุตสาหกรรมตอ้งการบุคลากรทีม่คีวามลกึซึง้เชงิเทคนิค คดิไดแ้ละตอ้งลงมอืปฏบิตัไิดด้ว้ย

ในเวลาเดยีวกนั 

ภาพสถานการณ์โดยสรุปของแรงงานในธุรกจิสื่อซีง่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเศรษฐกจิสรา้งสรรค์

ก าลงัประสบกบัภาวะผนัผวนอนัเกดิจากสภาพเศรษฐกจิและวกิฤตการณ์เงนิโลก ส่งผลใหเ้กดิรปูแบบ

ลกัษณะการท างานแบบเป็นนายจา้งตนเอง (Self-employment) ปจัจุบนัพบวา่ มตี าแหน่งงานวา่ง

มากมายในอุตสาหกรรมสรา้งสรรคท์ีไ่มส่ามารถสรรหาบุคลากรมาท างานได ้ดว้ยเหตุทีบุ่คลากรทีม่อียูใ่น

ภาคอุตสาหกรรมสรา้งสรรคใ์นปจัจุบนัยงัขาดทกัษะเชงิเทคนิคและทกัษะดจิทิลั  
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ดงันัน้ การทีอุ่ตสาหกรรมสื่อจะอยูร่อดไดห้รอืไม่นัน้ จงึขึน้อยูก่บัความเขม้แขง็และนวตักรรม

ของบุคลากรในภาคส่วนนัน้ๆ โดยหวัใจส าคญัคอืการผลติและพฒันาก าลงัคนทีม่คุีณภาพเพื่อป้อนเขา้สู่

ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมสื่อซึง่ถอืเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ 

โครงการวจิยัชิน้นี้ จงึเป็นเสมอืนความพยายามในการถอดบทเรยีนทัง้ในระดบันานาชาตแิละใน

ระดบัประเทศ เพื่อคน้หาแนวทางในการเสนอแนะเพื่อการพฒันาทกัษะนกัวชิาชพีสื่อในอุตสาหกรรม

โทรทศัน์ โดยในหวัขอ้ต่อไปจะไดน้ าเสนอผลการวจิยัทีเ่ป็นบทเรยีนในประเทศไทยอนัไดข้อ้คน้พบมา

จากการสมัภาษณ์เดีย่วรายบุคคลกลุ่มผูอ้ านวยการบรหิารการผลติสื่อโทรทศัน์ในประเทศไทย 

 

4.2 สถานะ บทบาท และแนวทางการพฒันาโปรดิวเซอรแ์ละผู้ผลิตส่ือโทรทศัน์ในประเทศไทย 

 จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิคุณภาพโดยการสมัภาษณ์เดีย่วรายบุคคลผูท้รงคณุวฒุทิี่เคยมี

ประสบการณ์ท างานดา้นการผลติเนื้อหาสื่อในต าแหน่งโปรดวิเซอรแ์ละปจัจุบนัด ารงต าแหน่งในระดบั

บรหิาร ตัง้แต่ต าแหน่งเอค็เซคคทูฟี โปรดวิเซอร ์(Executive Producer)  ขึน้ไป จ านวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ 

 1. ชลากรณ์ ปญัญาโฉม ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานดจิทิลัทวี ีบรษิทั เวริค์พ๊อยท ์เอน

เทอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 2. บงการณ์ พยฆัวเิชยีร กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั โปร-ทอยส ์จ ากดั 

 3. พวงเพชร สุภาวาณิชย ์ผูผ้ลติอสิระ และผูอ้ านวยการโครงการจดัท ารายการโทรทศัน์ ททบ.5 

 4. พชัรวลยั รงัสโีสภณอาภรณ์ ผูจ้ดัการฝา่ยผลติ บรษิทั ทรวูชินัส ์จ ากดั (มหาชน) 

 5. ชชัวาล วลิาวรรณ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั แสนด ีมสีุข จ ากดั 

 ผลการศกึษาพบขอ้มลูเกีย่วกบัสถานะ บทบาท และแนวทางการพฒันาโปรดวิเซอรโ์ทรทศัน์ใน

ประเทศไทย โดยจะแบ่งการน าเสนอขอ้มลูออกเป็นหวัขอ้ยอ่ยดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

 

1. สถานภาพ บทบาท และการปรบัตวัของโปรดิวเซอร ์

 ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทุกคนซึง่มปีระสบการณ์ในต าแหน่งงานโปรดวิเซอร์

ในระดบัผูบ้รหิารเหน็ตรงกนัวา่ ผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์ตอ้งมกีารปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงในยคุ

ดจิทิลัหลอมรวม โดยในภาพรวมนัน้ พชัรวลยั รงัสโีสภณอาภรณ์ ผูจ้ดัการฝา่ยผลติ ของ บรษิทั ทรวูิ

ชนัส ์จ ากดั (มหาชน) ใหค้วามเหน็ในภาพกวา้งวา่ ปจัจุบนัสื่อโทรทศัน์ตอ้งท างานแขง่กบัทัง้ตนเอง กบั

คู่แขง่ทางธุรกจิ ขณะเดยีวกนักย็งัตอ้งแขง่ขนักบัเทคโนโลย ีซึง่เป็นสภาวการณ์ทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรบัตวั

อยา่งมาก  

“ในภาพใหญ่ สื่อใหม่มนัเป็นคู่แขง่กบัธุรกจิเดมิ แต่ขณะเดยีวกนัมนัมาในช่วงเวลาทีส่ ื่อเก่ามี

ความยากล าบากกเ็ลยตอ้งแขง่ขนักบัตนเอง กบัคู่แขง่ กบัเทคโนโลย ีดมูคีู่แขง่เพิม่มากขึน้ ณ วนัแรก
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ของการประมลู มกีารกล่าววา่ ถ้าเก่งจรงิๆ ตอ้งรอ 5 ปี ถงึจะคุม้ทุน ตอนนัน้ ภาพโซเชยีลมนัยงัไม่ชดั 

คู่แขง่ยงัไมช่ดั แต่ตอนนี้เหน็ชดัขึน้ ธุรกจิอยูย่าก ดงันัน้ การปรบัตวัของโปรดวิเซอร ์ตอ้งปรบัมาก” 

(พชัรวลยั รงัสโีสภณอาภรณ์, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 20 มกราคม 2560) 

ขณะที ่ชชัวาล วลิาวรรณ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั แสนด ีมสีุข ใหค้วามเหน็วา่ ในฐานะทีต่นมี

ประสบการณ์เป็นทัง้ผูผ้ลติ ผูบ้รหิารและเจา้ของธุรกจิ มองเหน็วา่ ไมใ่ช่เพยีงแค่โปรดวิเซอรเ์ท่านัน้ที่

ตอ้งปรบัตวั แต่บุคลากรและผูบ้รหิารเองกต็อ้งปรบัตวัตามไปดว้ย  

“ในฐานะทีเ่ป็นผูผ้ลติดว้ยและผูบ้รหิารดว้ย มองวา่ ในอนาคตอนัใกลน้ี้ทุกคนทีท่ างานตรงนี้ ทัง้

โปรดวิเซอรห์รอืเจา้ของธุรกจิเองตอ้งมคีวามรอบรู ้ทนัการณ์ ถ้าไม่มกีต็อ้งท าใหม้โีดยเรว็ด่วนเพราะทุก

อยา่งเปลีย่นไปมาก เทคโนโลยเีปลีย่นตอ้งตามใหท้นั มนัเรว็จนคนรุน่เก่าอาจตามไม่ทนั จากยคุ

จดหมาย SMS สด Phone in มาถงึยคุโตต้อบปฏสิมัพนัธ ์เช่น ไลน์ เฟซบุ๊กไลฟ์ ยทูปู ทวติเตอร ์ตอ้ง

ตามทนั แลว้ยงัมเีรื่องกฏระเบยีบ กฎหมายทีต่้องเองรูด้ว้ย” (ชชัวาล วลิาวรรณ, การสื่อสารระหวา่ง

บุคคล, 25 กุมภาพนัธ ์2560) 

ทัง้นี้ ชชัวาล ใหค้วามเหน็เพิม่เตมิวา่ สิง่แรกทีโ่ปรดวิเซอรต์อ้งเรยีนรูแ้ละตามใหท้นัคอื 

เทคโนโลย ีส่วนเรื่องต่อมาคอืกลยทุธใ์นการท างานทีเ่ปลีย่นไป โดยโปรดวิเซอรต์อ้งท าหน้าทีด่า้นการ

สื่อสารเพื่อส่งเสรมิเนื้อหา รวมทัง้จดัวางกลยทุธท์างการตลาด เช่น กจิกรรมพเิศษเพื่อใชส้ง่เสรมิเนื้อหา

ของรายการโทรทศัน์ โดยเนื้อหาทีด่อียูแ่ลว้จะยิง่ไดร้บัความนิยมผ่านการสนบัสนุนทางการตลาด 

รวมทัง้เนื้อหาทีอ่าจยงัไมไ่ดร้บัความนิยมกส็ามารถไดร้บัการโปรโมทใหเ้ป็นทีรู่จ้กัผ่านกลยทุธท์าง

การตลาดได ้ซึง่สิง่นี้ถอืเป็นหน้าทีห่นึ่งของโปรดวิเซอรใ์นปจัจุบนั  

“เนื้อหาสื่ออยูโ่ดยล าพงัเหมอืนเมื่อก่อนไมไ่ดแ้ลว้ มนัตอ้งมอีเีวน้ท ์ตอ้งเล่นกบัคนดตูลอดเวลา 

ซึง่มนัมเีทคนิคมากมาย ผูผ้ลติตอ้งลงมาคลุกคล ีรูข้อ้มลู เขา้ถงึใหท้นั ตวัอยา่งทีเ่หน็ เช่น ดาราลงมา

เล่นโซเชยีลมเีดยีกบัผูช้ม คุยกบัแฟนคลบัแบบเรยีลไทมข์ณะทีล่ะครก าลงัออกอากาศ ซึง่ดาราอาจจะท า

เองหรอืหน่วยธุรกจิเป็นคนก าหนดกลยทุธ ์ถอืเป็นเทคนคิใหม่ๆ นอกจากเนื้อหาทีด่แีลว้กลยทุธเ์หล่านี้ท า

ใหน่้าตดิตามมากขึน้ หรอืถ้าเนื้อหาไม่ดแีต่กลยทุธก์ม็าชว่ยท าใหน่้าตดิตามมากขึน้ สรา้งการมสี่วน

ร่วมกบัคนด”ู (ชชัวาล วลิาวรรณ, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 25 กุมภาพนัธ ์2560) 

ในดา้นสถานภาพและบทบาทของโปรดวิเซอรใ์นยคุปจัจบุนันัน้ กลุ่มตวัอยา่งเหน็ตรงกนัวา่ 

สถานภาพของโปรดวิเซอรย์งัคงไม่เปลีย่นแปลง แต่สิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งมากคอืบทบาท ดงัที ่ชชัวาล 

ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้วา่ โปรดวิเซอรต์อ้งมคีวามรูแ้ละหน้าทีม่ากกวา่การดแูลการผลติเนื้อหา แต่ตอ้งมคีวาม

เขา้ใจและมบีทบาททางดา้นการตลาดเขา้มาเกีย่วขอ้ง ซึง่สอดคลอ้งกบัที ่บงการ พยฆัวเิชยีร กรรมการ

ผูจ้ดัการ บรษิทั โปร-ทอยส ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัทีร่บัผลติเนื้อหาสื่อ จดักจิกรรมทางการตลาด และเป็น

ผูผ้ลตินวตักรรมการถ่ายท าเพื่อการส่งออก ไดส้นบัสนุนวา่  
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“หน้าทีข่องโปรดวิเซอร ์โดยแก่นการท างานไม่แตกต่าง คอื ท าหน้าทีร่บัผดิชอบหลกัในการผลติ

เนื้อหา เพยีงแต่สิง่ทีเ่ปลีย่นไปในบทบาท คอื ลกัษณะของสื่อและเครื่องมอืทีค่นดเูสพ พฤตกิรรมและ

เทคโนโลยเีขา้มามผีลท าใหผู้ผ้ลติตอ้งเรยีนรูเ้ขา้ใจในสิง่ทีเ่ปลีย่นไป ความยากคอืมนัเรว็ขึน้ในหลายๆ

ดา้น แต่ตรงขา้มคอื การบรหิารตน้ทุนมนัผกผนั เมื่อก่อนโปรดวิเซอรท์ าหน้าทีเ่ดยีวคอืผลติเนื้อหา แต่

ปจัจุบนัหน้าทีถู่กกดดนัใหท้ ามากขึน้ แง่จ านวนและคุณค่า Volume และ Value ในรายทางกต็อ้งเรยีนรู้

เขา้ใจสื่อใหม่ พฤตกิรรมลกูคา้ สปอนเซอร ์การขาย การตลาด เป็นโปรดวิเวอรแ์บบหลากหลาย

มากกวา่” (บงการ พยฆัวเิชยีร, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 กุมภาพนัธ ์2560) 

ขณะที ่พวงเพชร สุภาวาณิชย ์ซึง่มปีระสบการท างานในฐานะผูค้วบคุมและอ านวยการผลติ

รายการโทรทศัน์หลายรายการ และ ชลากรณ์ ปญัญาโฉม ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานดจิทิลัทวี ี

บรษิทั เวริค์พ๊อยท ์เอนเทอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ไดแ้สดงความคดิเหน็ตรงกนัวา่ โปรดวิเซอรแ์ละ

ผูผ้ลติเนื้อหาสื่อในยคุปจัจุบนัตอ้งมกีารปรบับทบาทหน้าที ่ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลัเขา้มากระตุน้ใหเ้กดิการ

เปลีย่นแปลง ซึง่โปรดวิเซอรท์ีด่ตีอ้งมกีารปรบัตวัเองและเรยีนรูอ้ยูเ่สมอ 

“สถานะอาจไม่เปลีย่น แต่บทบาทเปลีย่น ตอ้งกระตุน้ตวัเองใหม้าก ตอ้งมมีมุมองต่อโลกและสื่อ

ทีเ่ปลีย่นไป มวีธิกีารรูเ้ท่าทนัสื่อจะไดไ้ม่ถูกหลอก” (พวงเพชร สุภาวาณิชย,์ การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 

18 กุมภาพนัธ ์2560) 

“สถานภาพ บทบาท ไม่เปลีย่นเยอะ แต่ตอ้งปรบัตวัมาก เครื่องมอืช่วยใหง้่ายขึน้ ท าใหใ้ครก็

สามารถท าได ้เพราะชอบ สนุก เป็นงานอดเิรก แง่การแขง่ขนัเยอะขึน้ Video Online เยอะ เพราะฉะนัน้ 

โปรดวิเซอรต์อ้งปรบัตวัเยอะ ธรรมชาตขิองโปรดวิเซอรท์ีด่แีละเก่งกต็อ้งคอยดแูลงานของตนเองอยู่

เสมอ” (ชลากรณ์ ปญัญาโฉม, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 มนีาคม 2560) 

จากขอ้มลูทีน่ าเสนอมากล่าวโดยสรุปไดว้า่ สถานภาพของโปรดวิเซอรโ์ทรทศัน์ในยคุสื่อหลอม

รวมยงัไม่มกีารเปลีย่นแปลง แต่ตอ้งมกีารปรบัตวัดา้นบทบาทหน้าทีท่ีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยโปรดวิเซอร์

ตอ้งมบีทบาทหน้าทีใ่นดา้นการตลาดและการสื่อสารเพื่อส่งเสรมิเนื้อหารายการใหเ้ขา้ถงึและไดร้บัความ

นิยมจากกลุ่มเป้าหมายอกีดว้ย ทัง้นี้ โปรดวิเซอรต์อ้งเรยีนรูแ้ละปรบัตวัตลอดเวลาจงึจะสามารถท างาน

ในสภาวะแวดลอ้มของสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวมได้ 

 

2. มมุมองด้านผลกระทบของ UGC ต่อการท างานของโปรดิวเซอร ์

 ดา้นมุมมองเกีย่วกบัผลกระทบของการทีผู่ใ้ชส้ ื่อเป็นผูผ้ลติสื่อ (User-generated Content / 

UGC) ทีม่ต่ีอการท างานของโปรดวิเซอรน์ัน้ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เหน็วา่ การทีผู่ใ้ชส้ ื่อเป็นผูผ้ลติสื่อ 

(ซึง่ต่อไปจะขอใชค้ าวา่ UGC) เองไดน้ัน้ เป็นการเขา้มาสรา้งความเปลีย่นแปลงในฐานะ “เทคโนโลยี

ก่อกวน” ในทางดมีากกวา่ทางลบ  
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‘UGC ก่อกวน แต่ไม่ถงึขนาดหนกั เพราะเขาไม่ใชร่ะดบับรอดคาส คอืมคีนพดูประเดน็นี้เยอะวา่ 

คนดมูาผลติสื่อเอง แต่ในสื่อใหม่อยา่งโซเชยีลมเีดยีเขากไ็ดใ้นการจุดประเดน็เลก็ๆทีส่ ื่อใหญ่ไม่ท า แต่

อาจจุดประกายใหส้ื่อใหญ่เอามาท าใหแ้ตกเป็นประเดน็ทีน่่าสนใจมากขึน้ การใชป้ระโยชน์ ในสื่อใหญ่ 

เขามเีวลาและเนื้อหาทีจ่ ากดั สื่อเลก็ถ้าท าซ ้ากบัสื่อใหญ่กไ็ม่มปีระโยชน์ แต่เขาท าเยอะสกั 10 เนื้อหา 

ถ้าม ี1 เนื้อหาทีด่แีลว้สื่อใหมน่ ามาเล่นกช็่วยขยายกนัไป สื่อออนไลน์เรว็กวา่สิง่พมิพแ์ละบรอดคาส ก็

เอามาใชห้าขอ้มลูส่งเสรมิกนัได”้ (พชัรวลยั รงัสโีสภณอาภรณ์, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 20 มกราคม 

2560) 

“UGC และ Digital มนัคอืตวักระตุน้ทีท่ าใหโ้ปรดวิเซอรต์อ้งมมีุมมองใหม่เปลีย่นแปลง ทวีจีะท า

ดงัใหญ่เหมอืนเดมิวา่เป็นสื่อกระแสหลกัไมไ่ด ้แต่ตอ้งเป็นผูต้ามโลก เช่น เล่าขา่วกบัโซเชยีล ทีเ่หน็วา่ 

โซเชยีลกส็ าคญั” (พวงเพชร สุภาวาณิชย,์ การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 18 กุมภาพนัธ ์2560) 

“UGC กบัโปรดวิเซอรต่์างกนัพอสมควร ปีๆหนึ่งมงีานวดิโีอทีฮ่ติอยูใ่นโลกออนไลน์ไม่เกนิ 10 

ชิน้ จากจ านวนทีผ่ลติเป็นลา้นๆชิน้ ในแง่อุตสาหกรรมมนัไม่พอเพราะตอ้งมสีม ่าเสมอ ไม่ใช่ดงัเป็นครัง้

ครา ส าหรบัโปรดวิเซอรเ์ราไม่ตอ้งการปาฏหิารยปี์ละครัง้ เราตอ้งการความสม ่าเสมอ เป็นความต่าง 

โปรดวิเซอรต์อ้งท างานหนกัวา่ท าอยา่งไรใหง้านโดดออกมาจาก UGC หรอืถ้า UGC จะเริม่เป็น โปรดวิ

เซอร ์เช่น บี ้เดอะสกา เขาจะท าอกีแบบ ท าสม ่าเสมอ และโฟกสัเนื้อหาวา่จะท าอยา่งไรอะไร คนจะชอบ

ไม่ชอบ” (ชลากรณ์ ปญัญาโฉม, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 มนีาคม 2560) 

โดยภาพรวมคอื กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูมองวา่ เนื้อหาสื่อทีน่ าเสนอในสื่อใหม่รวมทัง้ช่องทางสื่อใหม่เอง

อาจเป็นคู่แขง่ของสื่อโทรทศัน์ในระดบัหนึ่ง แต่ในทางกลบักนัคอืถอืเป็นคู่คา้ทางธุรกจิมากกวา่ โดย

โปรดวิเซอรเ์องสามารถน าเอาเนื้อหาทีผ่ลติโดยผูใ้ชส้ื่อรวมทัง้ช่องทางของสื่อใหม่มาใชส้รา้งประโยชน์

ใหก้บัการท างานของตนเองไดม้าก 

“สื่อใหม่ มนัเหมอืนเป็นทัง้สองอยา่ง เป็นคู่แขง่ แต่ขณะเดยีวกนักม็าสนบัสนุนเราได ้จากทีเ่คย

เป็นคู่แขง่กม็าเป็นพนัธมติรกนัได ้เราเลอืกทีจ่ะไม่แขง่ แต่น าเขามาเสรมิทพัเรา มาท าใหเ้ราแกรง่ขึน้ 

เขาเก่งอะไร ท าโครงการร่วมกนั เชน่ เขาอยูใ่นส่วนทีไ่ดส้ปอนเซอรม์า เขากห็าคนตวัเลก็มาเสรมิเขา 

ใครถนดัเรื่องใด กม็าบรหิารจดัการ เคยแขง่กนัมาก่อนใน Scale งานใหญ่มากม็าช่วยกนัท างานดว้ยกนั 

เพราะยงัไงเรากส็ูอ้งคก์รใหญ่ไมไ่ด้” (ชชัวาล วลิาวรรณ, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 25 กุมภาพนัธ ์

2560) 

ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์พบวา่ สื่อใหมถู่กจดัวางไวใ้น 2 สถานภาพ กล่าวคอื เป็นทัง้คู่แขง่กบัผู้

มาก่อนอยา่งสื่อโทรทศัน์ ดงัทีช่ชัวาลไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ขณะเดยีวกนักเ็ป็นคู่คา้กบัสื่อโทรทศัน์หาก

ผูผ้ลติสามารถน าสื่อใหมม่าใชส้นบัสนุนเนื้อหาสื่อโทรทศัน์ของตน  
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“90 เปอรเ์ซน็ตข์องคนทัว่โลกเชื่อวา่ เป็นการต่อสูก้นัระหวา่งโทรทศัน์กบัสื่อใหม ่คุยกบั ABC 

Google เขาเชื่อกนัอยา่งนัน้ แต่ผมคดิวา่มนัเสรมิกนัได ้อาจเป็นเพราะผมเป็นช่องทวีทีีท่ า Content 

เยอะ ท าใหไ้ม่เป็นปญัหา โดยความเชื่อ ผมเชื่อวา่มนัไมไ่ดแ้ขง่กนั ทวีมีนัเป็นสนิคา้และบรกิาร คนด ูคอื

ผูบ้รโิภค เขาอยูบ่า้นกด็ทูวี ีอยูน่อกบา้นกด็มูอืถอือยูแ่ลว้ เขาอาจจะกงัวลใจวา่ คนอยูบ่า้นไม่ดทูวี ี

มากกวา่ ผมมองเฟซบุ๊กเป็นเพื่อน เหมอืนเราเป็น Top Supermarket มทีัง้เปิดเองตามหวัมุมและเปิดใน

หา้งใหญ่ คอืเราท าของเราเอง ไปไดทุ้กที ่หา้งมาเปิดใกลเ้รา เขาอาจจะเจ๊งกไ็ด ้เราจะเปิดหา้งแขง่กบั

เขาไหม เรามอีอนไลน์เองกไ็ด ้หรอืไปอยูใ่นออนไลน์คนอื่นกไ็ด”้ (ชลากรณ์ ปญัญาโฉม, การสื่อสาร

ระหวา่งบุคคล, 10 มนีาคม 2560) 

 กล่าวโดยสรุปคอื งานผลติเนื้อหาสื่อรายการโทรทศัน์กบังานผลติเนื้อหาสื่อแบบ UGC ยงัมี

ความแตกต่างกนั ดงัที ่ชลากรณ์ ปญัญาโฉม ไดใ้หค้วามเหน็ไวข้า้งตน้ สื่อใหม่อาจน ามาซึง่การแขง่ขนั

กบัสื่อโทรทศัน์ แต่ขณะเดยีวกนัโปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติสือ่โทรทศัน์ตอ้งรูจ้กัน าเอาสื่อใหม่มาใชส้นบัสนุน

เนื้อหาของตนเอง ทัง้ในการสนบัสนุนดา้นเทคนคิการน าเสนอและดา้นช่องทางในการกระจายเนื้อหา

โทรทศัน์ผ่านสื่อใหม ่

 

3. การเปล่ียนแปลงของกระแสงาน (Workflow) 

 ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เหน็วา่กระแสงาน (Workflow) หรอื

ข ัน้ตอนในการท างานผลติเนื้อหารายการโทรทศัน์ในยคุปจัจุบนัยงัเป็นลกัษณะเดมิในการปฏบิตัเิรยีง

ตามล าดบัเป็นเสน้ตรงหรอืแบบเชงิเสน้ (Linear) คอื ข ัน้เตรยีมการผลติ (Pre-production) ข ัน้การผลติ 

(Production) ขัน้หลงัการผลติ (Post-production) ในปจัจุบนั แมว้า่เทคโนโลยจีะอ านวยความสะดวกให้

สามารถท างานสลบัข ัน้ตอนไดแ้บบไม่เป็นเชงิเสน้ (Linear) กต็าม โดย พชัรวลยั กล่าววา่ ในงานขา่วนัน้

ตอ้งเริม่จากขัน้ตอนการหาขอ้มลูก่อน ดงันัน้ การท างานจงึยงัเป็นกระแสงานเสน้ตรงแบบทีก่ล่าวมา  

“กระแสงานการผลติ โดยพืน้ฐานยงัท าเหมอืนเดมิ โดยเฉพาะงานขา่วตอ้ง Pre-production มา

ก่อนจากแหล่งขา่วแลว้ค่อยมา Post-production เราอาจวางแผนการ Post ไวก้่อนไดค้ร่าวๆในงาน

บางอยา่ง เช่น ฉากสูร้บในละครวา่จะมอีะไรบา้ง แต่เวลาปฏบิตัจิรงิกย็งัเป็นแบบเดมิ” (พชัรวลยั รงัสี

โสภณอาภรณ์, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 20 มกราคม 2560) 

 ขณะที ่ชลากรณ์ แสดงทศันะตรงกนัวา่ กระแสงานยงัคงเป็นแบบเดมิ และยงัตอ้งใชเ้วลามากขึน้

ในขัน้ตอนหลงัการผลติอกีดว้ย  

“Workflow ผมท าเหมอืนเดมิเป๊ะ Step เดมิ แต่ Post-production นานขึน้ ทัง้ตดัต่อ Effect แสง 

ส ีเสยีง ถ่ายซ่อม ปญัหาทีเ่กดิในการ Post-production แลว้ตอ้งแกค้อื หนึ่งไปคลา้ยกบัคนอื่น สองไปซ ้า

งานเดมิ เช่น Visual ซ ้า และสามคอื Current Issue เปลีย่นไป เราตอ้งถ่ายซ่อม งาน Post-production 
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หนกัขึน้ ในอุตสาหกรรมเหมอืนกนั อุตสาหกรรมขาดแคลนงาน Post-production หวัใจของงานคอื 

Content และ Story ส่วน Post-production คอื Packaging เราตอ้งท าเนื้อหา Story ก่อน” (ชลากรณ์ 

ปญัญาโฉม, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 มนีาคม 2560) 

 ขณะทีผู่ใ้หข้อ้มลูอกี 3 ท่าน ใหค้วามเหน็วา่ การท างานดา้นการผลติเนื้อหาสื่อในปจัจุบนันัน้ 

เทคโนโลยเีอือ้อ านวยใหท้ างานแบบสลบัหรอืขา้มขึน้ตอน (Non-linear) ได ้แต่ผูผ้ลติเองยงัตอ้งมกีาร

วางแผนงานตามล าดบัข ัน้ตอนแบบเดมิไวใ้นหวัของตนเอง  

“กระแสงาน ทีผ่่านมามนัมคีวามผสมผสานกนัในระดบัหนึ่งแลว้ ท าละครยงัตอ้งท า 3 ตอนก่อน 

แลว้มาด ูFeedback การเชค็ Feedback กต็อ้งแบบ Real Time ขณะทีผ่ลติอนัหนึ่งอยู ่เราอาจตอ้ง

เตรยีมผลติอกีอนัแลว้” (ชชัวาล วลิาวรรณ, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 25 กุมภาพนัธ ์2560) 

“ข ัน้ตอนการท างานเปลีย่นแปลง เทคโนโลยเีป็นประโยชน์ สลบั Pre-production กบั 

Production ได ้ เชน่ เริม่จาก แนวคดิและโครงบท จากนัน้ไปถ่ายท าและถอดเทปเอามาเขยีนบท

สมบรูณ์ ทุกอยา่งมนัน่าตื่นเตน้ แต่บางทตีอ้งอธบิายกบัลกูคา้ทีข่อดบูทสมบรูณ์วา่ไมไ่ด ้มแีต่โครง มนั

สลบัไดห้มด ขึน้กบัวา่เราตอ้งคดิในหวัก่อน ตอ้งม ีPre Pro Post (ผูใ้หส้มัภาษณ์ใชค้ ายอ่จากค าเตม็คอื 

Preproduction Production และ Postproduction ซึง่เป็นค ายอ่ทีน่ิยมพดูกนัในหมู่นกัวชิาชพีผูผ้ลติสื่อ

โทรทศัน์และภาพยนตร)์ ในหวัก่อน ซึง่ถ้าเราไม่แตกฉานพอกท็ าไม่ได”้ (พวงเพชร สุภาวาณิชย,์ การ

สื่อสารระหวา่งบุคคล, 18 กุมภาพนัธ ์2560) 

ความคดิเหน็ขา้งตน้ของ พวงเพชร สอดคลอ้งกบัของ บงการ พยฆัวเิชยีร ทีก่ล่าววา่ การผลติ

เนื้อหาสื่อในปจัจุบนัสามารถท าสลบัข ัน้ตอนแบบไม่เป็นเชงิเสน้ (Non-linear) ได ้โดยปรากฏการณ์

ดงักล่าวอาจยงัไม่ชดัเจนนกัในกระบวนการผลติของอุตสาหกรรมสื่อในประเทศไทย แต่เทคโนโลยี

เอือ้อ านวยใหก้ระแสงานแบบไม่เป็นเชงิเสน้มคีวามเป็นไปได้ 

“กระแสงาน ตอนนี้มนัยงัไม่ชดั เมื่อก่อนเป็น Pre Pro Post จรงิ ปจัจุบนักย็งัมอียู ่โดยเฉพาะใน

โครงงานขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร ์โฆษณา ยงัเป็นแบบนัน้ตายตวัอยู ่เพราะเป็นงานทีล่ะเอยีดอ่อน 

ตอ้งมคีวามชดัเจนในการเล่าเรื่อง แต่ปจัจุบนัมเีนื้อหาแบบใหม่ๆ ทีต่อ้งการแค่เล่าเรื่องสรา้งความดงึดดู

ใหค้นสนใจ เพราะฉะนัน้ การเรยีงล าดบัอาจเกดิจากภาพทีม่อียูแ่ลว้เอามา Recurring มเีรื่องราวมาก่อน 

เช่น ผ่านสื่อโซเชยีลมเีดยี แลว้เอามาบดิมาปรบั เพราะฉะนัน้ เนื้อหาสุดทา้ยอาจออกมาจากงานทีม่อียู่

แลว้ Pre และ Pro จากของที ่Post มาแลว้ เอาท าซ ้า คอืเอาเรื่องราวมาใส่เทคนิค สลบัทีไ่ด ้แลว้แต่

เรื่องราว แพลทฟอรม์ อุปกรณ์ ทีเ่อาไปใช ้จรงิๆมปีรากฎการณ์นี้มานานแลว้ เชน่ iMovie ในเฟซบุ๊ก 

และ App ส าเรจ็รปู ใชว้ธิกีารท า Template ขึน้มาก่อน แต่ไม่ใช่ล่องลอย ท า Template จากขอ้มลู Big 

Data คอืศกึษาอรรถรสคนด ูคอมพวิเตอรเ์ริม่เรยีนรูเ้รา เช่น เราอยูก่บัเฟซบุ๊กมา 5 ปี แลว้กท็ า Post-

production น า แลว้เอามาปรบัแต่ง ขอ้ดคีอืเรว็ขึน้ ผ่านกระบวนการวเิคราะหม์าแลว้ เช่น รสนิยมคนด ู
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โดยผ่านการใชน้วตักรรม ตวัอยา่ง ลกูคา้เมอืงนอกจะมาสมัมนางานเรา จะท าแนะน าประเทศ มวีดิโีอ

น าเขา้มา เราตอ้งท า Template รอ แลว้เอาภาพมาใชใ้นโปรแกรม คอื ออกแบบล่วงหน้า ท า Post ก่อน 

วา่คาดหวงั Shot แบบใด แลว้เอา Input มาใส่” (บงการ พยฆัวเิชยีร, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 

กุมภาพนัธ ์2560) 

 กล่าวโดยสรุปคอื เทคโนโลยเีอือ้อ านวยใหก้ระแสงานแบบไม่เป็นเชงิเสน้ (Non-linear) มคีวาม

เป็นไปได ้แต่อยา่งไรกต็าม โปรดวิเซอรต์อ้งมพีืน้ฐานการท างานและการคดิงานแบบกระแสงานเดมิคอื 

ข ัน้เตรยีมการผลติ (Preproduction) ข ัน้การผลติ (Production) และหลงัการผลติ (Postproduction) ที่

แน่นมาก่อนจงึจะสามารถพลกิแพลงมาสู่กระแสงานแบบไม่เป็นเชงิเสน้ทีม่กีารท างานสลบัข ัน้หรอืขา้ม

ขัน้ตอนได ้

 

4. การปรบัแนวคิดและวิธีการสร้างสรรคง์านของผู้ผลิตเน้ือหาส่ือ 

 กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามเหน็ตรงกนัวา่ วชิาชพีของผู้ผลติสือ่มธีรรมชาตทิีต่อ้งเรยีนรูต้ลอดเวลา 

และเป็นการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การเรยีนจากสถาบนัการศกึษาอาจไม่เพยีงพอ รวมทัง้เทคโนโลยทีี่

เปลีย่นแปลงตลอดเวลาเป็นกรอบทีก่ าหนดใหทุ้กคนตอ้งขวนขวายหาความรูม้าเพิม่เตมิ รวมทัง้ฝึก

ทกัษะและวธิกีารสรา้งสรรคง์านใหม่ๆ  โดยในปจัจุบนัวธิกีารคดิเนื้อหาตอ้งคดิบรูณาการเชื่อมโยงกบัการ

สรา้งการมสี่วนร่วมกบัคนดผู่านกจิกรรมและสื่ออื่นๆ การออกแบบเนื้อหาไม่ใช่มกีรอบอยูเ่พยีงตวั

รายการ (Program) แต่ตอ้งคดิในลกัษณะภาพกวา้งแบบโครงการ (Project) 

“เดีย๋วนี้ละครหนึ่งเรื่อง ไม่ใช่แค่ละครหนึ่งเรื่องแลว้ม ีEvent โชวต์วัดาราแลว้จบ แต่ละครหนึ่ง

เรื่อง ตอ้งม ีEvent เปิดตวั Event ยอ่ย สื่อสีแ่ยกไฟแดง วิง่ขึน้จอ แฟนเพจ สารพดั ซึง่มมีานานแลว้ก่อน

ดจิทิลั” (พวงเพชร สุภาวาณิชย,์ การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 18 กุมภาพนัธ ์2560) 

 นอกจากนี้ พวงเพชร ยงัยกตวัอยา่งหลกัการท างานขา้งตน้ใหฟ้งัจากประสบการณ์ท างานใน

โครงการผลติละครของตนเองเรื่อง วนัวานทีบ่า้นเรา ดงันี้ 

 “เช่น โครงการละครเรื่อง คณุตาคุณยาย ซึง่ปรบัชื่อเป็นเรื่อง วนัวาน ม ีEvent เกีย่วกบัขนม

ไทย มโีปรเจค็นิทาน ปรบัใชใ้นชื่อ วนัวานทีบ่า้นเรา แลว้ยงัมคี่ายหนงัสัน้โดยเอาไปปรบัเป็นบทหนงัสัน้ 

เกีย่วกบัหลานทีส่อนตาเล่นโปเกม่อน ตาสอนหลานตดีว้ง เป็นวธิกีารเล่นกบัสตัว ์เปรยีบเทยีบใหเ้หน็

คอนเซป็และธมีเดยีว แต่มหีลายกจิกรรมยอ่ย แลว้แต่การเชื่อมโยง ซึง่ท าใหข้อทุนไดจ้ากหลากหลาย

แหล่ง ไม่มใีครเป็นเจา้ของโปรเจค็ทัง้หมดใหญ่ ทุนมาจากไหนไม่ส าคญั” (พวงเพชร สุภาวาณิชย,์ การ

สื่อสารระหวา่งบุคคล, 18 กุมภาพนัธ ์2560) 

 ในขณะที ่ชลากรณ์ มองวา่ วธิกีารคดิสรา้งสรรคง์านสามารถท าไปไดพ้รอ้มกนัทัง้ 2 แบบ คอื 

จะคดิเนื้อหาก่อนเป็นตวัน าแลว้ตามดว้ยกจิกรรมอื่น หรอืคดิพรอ้มกนัออกมาเป็นโครงการใหญ่กไ็ด ้



49 
 

 “ผมวา่ตอ้งท าไป 2 อยา่ง ขณะนี้ บางอยา่งท าเป็นรายการ บางอยา่งท าเป็นโครงการ ขึน้กบัเรื่อง

ทีท่ า เราไมม่รีปูแบบตายตวั ส่วนใหญ่จะคดิเหมอืนเดมิคอืคดิรายการก่อน แลว้โครงการตามมา ส่วนการ

ใหท้นุ มนัขึน้กบั Idea มาแบบไหนกไ็ด ้แต่โดยมากทีม่าเป็น โครงการ Project มกัไม่เขา้ร่องเขา้รอย 

เทคโนโลยเีปิดกวา้ง การคดิเป็น Project จะฟุ้งทุกคน คดิวา่ทุกอยา่งเป็นไปได ้ไม่มขีอ้จ ากดั พอคดิใหญ่ 

คนใหทุ้นไม่เขา้ใจ ไม่มจีุดโฟกสั กใ็หทุ้นไมถู่ก โปรแกรมและ Story คอืหวัใจ ส่วน Project เป็นส่วน

ขยาย” (ชลากรณ์ ปญัญาโฉม, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 มนีาคม 2560) 

 ดา้น ชชัวาล ใหค้วามส าคญักบัวธิกีารท างานแบบใหม่ของโปรดวิเซอรท์ีต่อ้งกา้วขา้มจาก

ลกัษณะการท างานแบบศลิปินเดีย่วมาเป็นนกัผสมผสาน โดยตอ้งสามารถทีห่ยบิจบัความรู ้ขอ้มลู และ

ทกัษะความสามารถแต่ละดา้นของคนอื่นๆมาผสมผสานกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่คอื การใหค้วามส าคญั

กบัการท างานผสมผสานของคนรุน่ (Generation) ต่างๆทีม่รีสนิยมและแบบแผนการด าเนินชวีติที่

ต่างกนั 

“ขณะนี้ Generation Y เป็นกลุ่มใหญ่ในธุรกจินี้และมบีทบาท ขณะที ่Generation X ขยบัมาเป็น

ผูบ้รหิาร ส่วน Generation Z ถอืเป็นกลุ่มผูช้มและบางสว่นก าลงักา้วมาเป็นผูผ้ลติ ดงันัน้ นอกจากการ

ตามเรื่องเทคโนโลยแีลว้ Generation X ซึง่เป็นผูบ้รหิารจะท างานแบบฉายเดีย่วอกีไม่ไดแ้ลว้ ตอ้งไปหา

ขอ้มลูใหท้นัและปรบัตวั มฉิะนัน้จะมปีญัหาและไม่เขา้ใจกนั เราจะท างานใหก้ลุ่มนี้แต่ไม่เขา้ใจเขา เราจะ

พลาด แค่รายการ 5 นาท ีใส่เพลงประกอบดนตรแีนวหนึ่งอาจเชยไปแลว้ในปจัจุบนั ถ้าเราไม่ฟงั ไม่

ยอมรบั กจ็ะพลาดไปเพราะเพยีงจุดเลก็ๆ ผูบ้รหิารอาจจะเชื่อมัน่ในสิง่ทีต่วัเองมอียู ่แต่ถ้าเราปฏเิสธ

บางอยา่ง จุดเลก็ๆ อาจท าใหเ้ราขาดขอ้มลูรอบดา้น” (ชชัวาล วลิาวรรณ, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 25 

กุมภาพนัธ ์2560) 

 กลุ่มตวัอยา่งเหน็ตรงกนัวา่ โอกาสในการไดง้านและการพฒันาตนเองของนกัวชิาชพียงัมอียูม่าก

ในธุรกจิสื่อ แต่คนท างานตอ้งพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ โดยปจัจุบนัพบวา่ แมจ้ะมอีตัราการวา่งงาน

มาก แต่ขณะเดยีวกนัองคก์รธุรกจิสื่อยงัขาดคนท างานในหลายต าแหน่งงานเนื่องจากไมส่ามารถสรรหา

บุคคลทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะทีเ่หมาะสมกบัต าแหน่งดงักลา่วมาท างานได ้โดยเฉพาะในต าแหน่งงานที่

เกีย่วกบัการเขยีนบท และการท างานขัน้ตอนหลงัการผลติ (Post-production) ดงัที ่ชลากรณ์ ไดก้ล่าวไว้

แลว้ในประเดน็เกีย่วกบักระแสงาน 

“ตลาดยงัขาดแคลนโปรดวิเซอรท์ีเ่ก่ง ยงัไม่ค่อยม ีส่วนใหญ่เอาคนโปรดกัชัน่และประสานงาน 

มาท าโปรดวิเซอร ์ณ วนันี้ ทุกอาชพีถ้ารกัษาคุณภาพไดก้จ็ะมคีวามมัน่คงไปเรื่อยๆ แต่ทีก่งัวลกนัวา่ 

เทคโนโลยเีปลีย่นจะมากระทบ แต่ถ้าเป็นคนเปิดโลก ยงัไงซะ คนท า Content ยงัขาดในอุตสาหกรรม

โลก” (ชลากรณ์ ปญัญาโฉม, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 มนีาคม 2560) 
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 ความเหน็ดงักล่าวขา้งตน้มคีวามสอดคลอ้งกบัความเหน็ของ พชัรวลยั ซึง่เป็นผูบ้รหิารใน

สายการผลติเนื้อหาในองคก์รขนาดใหญ่เหมอืนกบัชลากรณ์ ซึง่มปีระสบการณ์ในการท างานกบับุคลากร

หลากหลายรุ่นภายใตร้ะบบองคก์ร ท าใหม้โีอกาสไดส้มัผสักบัทกัษะและวธิกีารการท างานของคนรุ่น

ต่างๆ 

“สภาพการท างาน เดก็จบใหม่ ทกัษะน้อยมาก ไม่รูว้า่เป็นเพราะอะไร การท าธุรกจิโทรทศัน์ตอ้ง

ใชป้ระสบการณ์ เราไมไ่ดค้าดหวงัวา่เดก็จบใหม่จะเกง่เลย แต่ขอใหเ้ขาอยากรูใ้นงานของตนเอง แต่ดเูขา

ไม่สนใจในสิง่ทีเ่ขาจะไปประกอบอาชพี เรยีนไปเพื่อปรญิญา ไม่ไดไ้ปประกอบอาชพี แต่เวลาสมคัรงานก็

เรยีกเงนิเดอืนมาก ทัง้ทีต่วัเองมคีวามสามารถน้อย และมคีวามอดทนในการท างานน้อย แต่พอลองมา

ท าได ้2-3 เดอืน พอมปีระสบการณ์ท างานไดก้ไ็ปอยูท่ ีอ่ื่น ถูกซือ้ตวัไป โอกาสในการประกอบอาชพีมี

มาก ยงัตอ้งการคนท างานอยู ่แต่หาคนทีต่รงกบัสเปคทีเ่ราตอ้งการ หายาก” (พชัรวลยั รงัสโีสภณ

อาภรณ์, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 20 มกราคม 2560) 

 ผลการสมัภาษณ์พบผลสรุปวา่ เนื้อหารายการยงัถอืเป็นหวัใจส าคญัของการผลติรายการ

โทรทศัน์ ส่วนกจิกรรมและโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนื้อหารายการถอืเป็นส่วนขยาย การคดิงานไม่มี

รปูแบบตายตวั โดยอาจจะเริม่จากเนื้อหารายการ (Program) และขยายเป็นโครงการ (Project) กไ็ด ้

หรอือาจคดิงานเป็นโครงการใหญ่ (Project) ทีม่เีนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งในนัน้กไ็ด ้ขอ้ดขีองการคดิงานแบบ

เป็นโครงงานหรอืแบบโครงการ (Project) คอืจะท าใหส้ามารถหาแหล่งทนุไดจ้ากหลายทศิทางและขยาย

ช่องทางการขอทุนไดม้ากขึน้โดยไม่มปีญัหาเรื่องลขิสทิธิข์องเนื้อหา 

 โปรดวิเซอรป์ละผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์ตอ้งมธีรรมชาตขิองการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (DIY Learning) 

แบบไม่สิน้สุด และเป็นนกัผสมผสานทีรู่จ้กัมนุษยใ์นแต่ละช่วงวยัทีม่คีวามแตกต่างกนั นอกจากนี้พบวา่ 

อุตสาหกรรมสื่อยงัขาดแคลนบุคลากรนกัวชิาชพีผูผ้ลติสือ่ทีม่คีวามสามารถ บณัฑติจบใหม่ยงัขาดทกัษะ

ทีจ่ าเป็นในการท างานจรงิในอุสาหกรรมสื่อ แมว้า่อตัราการวา่งงานในอุตสาหกรรมโทรทศัน์จะอยูใ่น

ระดบัสงู แต่กย็งัขาดแคลนบุคลากรทีม่ทีกัษะเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน 

 

5. ทกัษะพื้นฐานจ าเป็น 4 ด้าน ของโปรดิวเซอรแ์ละผู้ผลิตส่ือโทรทศัน์ 

 ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์พบทกัษะจ าเป็น 4 ดา้น ของโปรดวิเซอรผ์ูผ้ลติรายการโทรทศัน์ในยคุ

ดจิทิลัหลอมรวมอนัไดแ้ก่ 1. ทกัษะดา้นการผลติและความคดิสรา้งสรรค ์2. ทกัษะเชงิเทคนิคและ

เทคโนโลย ี3. การท างานเป็นทมี และ 4. ทกัษะเชงิธุรกจิ โดยจะน าเสนอรายละเอยีดผลการศกึษาตาม

หวัขอ้ทีก่ล่าวมาดงันี้ 
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1. ทกัษะด้านการผลิต (Production) และความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) 

ทกัษะดา้นการผลติและความคดิสรา้งสรรคถ์อืเป็นทกัษะล าดบัแรกทีผู่ใ้หข้อ้มลูทุกคนเหน็

ตรงกนัวา่โปรดวิเซอรต์อ้งม ีแต่จะมคีวามลุ่มลกึในดา้นการผลติมากน้อยเพยีงใดถอืเป็นความเชีย่วชาญ

เฉพาะทางของแต่ละบุคคล อยา่งไรกต็าม ทกัษะการผลติพืน้ฐานถอืเป็นสิง่ทีโ่ปรดวิเซอรต์อ้งมเีพื่อให้

สามารถมองภาพของเนื้องานออกและสามารถสื่อสารกบัทมีงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

“ทกัษะ Production Skill จะช่วยท าใหคุ้ยกนัเขา้ใจมากขึน้ ท างานเสรจ็เรว็ งบไม่มปีญัหา ถ้า

งานมปีญัหาแลว้โปรดวิเซอรไ์ม่มคีวามรูด้า้น Production งานจะบานปลาย ถ้าไม่ม ีCreative Idea กจ็ะ

ดงูานไม่ออก วา่งานมนัไดร้อืไมไ่ด”้ (ชลากรณ์ ปญัญาโฉม, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 มนีาคม 2560) 

นอกจากทกัษะความรูด้า้นการผลติเนื้อหาแลว้ โปรดวิเซอรใ์นยคุดจิทิลัหลอมรวมตอ้งมคีวามคดิ

สรา้งสรรคแ์ละสามารถออกแบบเนื้อหาขา้มสื่อและแพลตฟอรม์ (Platform) ไดอ้กีดว้ย 

“งานโปรดวิเซอรไ์มไ่ดจ้บแค่การท าเนื้อหา วธิกีารท าเนื้อหาเองมคีวามแตกต่างและละเอยีดขึน้ 

เช่น การสง่ Master File แต่ละช่องกส็ง่ไม่เหมอืนกนั เพราะฉะนัน้ตอ้งมคีวามรูม้ากขึน้ ปญัหาของคน

ยคุอะแนลอ็ค คอือาจไม่เขา้ใจวา่ดจิทิลัไมใ่ช่แค่เนื้อหาแต่เป็นไฟล ์หลงัๆ ลกูคา้มองงานเป็น มกีารบรฟี 

(Brief) งานออนไลน์ คอืลมืโลกเก่า บรฟีงานกนัแบบ Online Campaign ดงันัน้ การท างานสื่อสาร

แคมเปญแบบออนไลน์ กบัออฟไลน์ไม่เหมอืนกนั พฤตกิรรมผูเ้สพและการดงึดดูกต่็างกนั”  (บงการ 

พยฆัวเิชยีร, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 กุมภาพนัธ ์2560) 

นอกจากนี้ บงการ ยงัไดอ้ธบิายเพิม่เตมิถงึวธิกีารออกแบบสรา้งสรรคง์านในยคุปจัจุบนัทีต่อ้ง

ท างานทัง้ในรปูแบบเดมิและรปูแบบออนไลน์ ซึง่โปรดวิเซอรต์อ้งมคีวามเขา้ใจแนวความคดิดงักล่าวและ

สามารถท างานประสานไดท้ัง้สองรปูแบบ 

“Creative Process มนัเปลีย่นไป วธิกีารท างานแบบ Online Media Content กม็วีธิกีารคดิ

ต่างกนั ตอ้งการวธิกีารใหม่ๆ  รปูแบบเนื้อหามนัตอ้งถี่ข ึน้แต่ใชเ้งนิน้อยลง เนื้อหามอีายสุ ัน้ เช่น ไวรลั

คลปิ เมื่อก่อนท าหนงั 3 เรื่อง ทุก 6 เดอืน ปจัจุบนั อายเุนื้อหาสัน้ลงในสื่อออนไลน์และ Out of home 

media หนึ่งชิน้ต่อหนึ่งเดอืนลกูคา้มเีงนิเท่าเดมิถูกแยกแลว้เป็นโจทยท์า้ทายวา่อยากไดเ้นื้อหาทีเ่ป็น 

Talk of the town หรอืเอากจิกรรมมาน าแลว้เอาเนื้อหามาสนบัสนุน วธิกีารคดิสรา้งสรรคก์ต่็างออกไป 

เดมิการคุยงานคุยกบัเอเจนซีห่นึ่งรายกจ็บ ปจัจุบนั คุยกบัหลายเอเจนซี ่เช่น ผูผ้ลติเนื้อหา โฆษณา 

ประชาสมัพนัธ ์เน็ตไอดอล ทมี Push up rate งานหนึ่งชิน้ ตอ้งท างานกบัหลายองคก์ร ไมใ่ช่ Full 

Service แต่ตอ้งคดิขา้มแพลตฟอรม์ ขา้มเอเจนซี ่เพราะฉะนัน้ โลกเก่าและวธิกีารคดิแบบเก่าก าลงั

ล าบาก ดว้ยวธิกีารคดิทีเ่ปลีย่นยาก เพราะเอเจนซีเ่ดมิอยากท างานกบั House Director แบบเคมเปญ

เดยีว แบบวธิกีารคดิแบบเดมิ ” (บงการ พยฆัวเิชยีร, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 กุมภาพนัธ ์2560) 

2. ทกัษะเชิงเทคนิคและเทคโนโลยี  



52 
 

ดงัทีไ่ดก้ล่าวไวแ้ลว้วา่ ธุรกจิสื่อเป็นธรุกจิทีข่บัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลย ีการพฒันาดา้นอุปกรณ์

การผลติและเทคโนโลยกีารรบัส่งสญัญาณใหม่ๆ  เป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในดา้นต่างๆ

ตามมา ดงันัน้ทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัโปรดวิเซอรอ์กีประการหนึ่งคอื ทกัษะเชงิเทคนิคและความ

กระตอืรอืลน้ในการกา้วทนัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ี

“ทกัษะดา้นเทคนิคกส็ าคญั กระบวนการเปลีย่น เทคนิคกเ็ปลีย่นตาม เครื่องไมเ้ครื่องมอืถูก

เปลีย่น ตอ้งอาศยัเทคโนโลยใีหม่ๆ มาช่วย การใชไ้ลน์ Mobile ในการสื่อสาร เมื่อก่อนตอ้งม ีCall Report 

ใน 24 ชัว่โมง ตอนนี้เป็น Minute Call Report ใชไ้ลน์ในการสื่อสารหลกั เรว็ แต่ขอ้เสยีคอื พืน้ทีด่า้น

เวลา คอืลกูคา้รอไม่ได ้เพราะลกูคา้มคีวามรูใ้กลเ้คยีงหรอืฉลาดกวา่ เมื่อก่อนม ีBlack Book หรอื 

Library ทีร่ะดบัอาวโุสเท่านัน้จะเขา้ถงึไดแ้ละรู ้แต่เดีย๋วนี้คยีค์ าเขา้ไปในอนิเตอรเ์น็ต ทุกอยา่งออกมา

หมด โปรดวิเซอรต์อ้งมทีกัษะดา้นเทคนิคมากกวา่เดมิ” (บงการ พยฆัวเิชยีร, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 

10 กุมภาพนัธ ์2560) 

“ทกัษะของโปรดวิเซอร ์ตอ้งรูเ้ทคนิคประมาณหนึ่ง ไม่ลกึในทุกเรื่อง แต่กไ็ม่รูแ้ค่ผวิเผนิจนทุก

คนหลอกได ้ลกึมากกไ็ม่มเีวลา สญูเสยีการ Concentrate การเอาเดก็ใหม่ๆมาท างานแบบงบรวมกนั

หลกัหมืน่ ไมใ่ช่วา่งานจะออกมาด ีการจดัสรรงบประมาณ ขา้มแค่ 5 นาท ีนบัเป็นอกีควิ ถ้าไม่รูอ้ะไรกจ็ง

ถามและเลอืกคนถามทีไ่ม่หลอกเรา มอีนิเตอรเ์น็ต ศกึษาเองได ้ไมถู่กหลอก เคารพความรูผู้อ้ื่นดว้ย เขา

ยนิดใีหค้วามรูเ้ราโดยไม่ตอ้งจ่ายเงนิ” (พวงเพชร สุภาวาณิชย,์ การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 18 กุมภาพนัธ ์

2560) 

3. ทกัษะการท างานเป็นทีม  

กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูทุกคนเหน็พอ้งตรงกนัวา่ งานผลติเนื้อหาสื่อเป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถท าไดเ้พยีงคน

เดยีวโดยล าพงั ตอ้งอาศยัทมีงานและการท างานเป็นทมี โดยถอืเป็นหน้าทีห่ลกัของโปรดวิเซอรใ์นการ

บรหิารทมีงาน 

“การท างานเป็นทมีส าคญัมาก งานทีเ่ป็นการผลติสื่อไม่สามารถท าไดค้นเดยีว เทคโนโลยชี่วย

ไดเ้ยอะ เพราะนัน้ความเป็น Expert จะมน้ีอยลง ท าเองไดทุ้กอยา่ง ทุกคนตอ้งท าไดห้มด สิง่ทีต่อ้งมี

แน่ๆคอื ทมีงานตอ้งเรยีนรูก้ารใชน้วตักรรม ไม่ตอ้งลกึเหมอืนเมื่อก่อน โน๊ตบุ๊กหนึ่งเครื่อง ท าไดทุ้กอยา่ง 

ตอ้งมทีกัษะความรูข้า้มหน้าทีท่ ีเ่ราท า เช่น ผูส้ ื่อขา่ว ตอ้งตดัต่อ ส่งไฟลอ์อกอากาศได้” (บงการ พยฆั

วเิชยีร, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 กุมภาพนัธ ์2560) 

หวัใจของการท างานเป็นทมีคอืการสรา้งบรรยากาศการท างานทีด่ ีขณะเดยีวกนัการผลติเนื้อหา

สื่อตอ้งอาศยัทมีทีม่คีวามหลากหลายมาท างานร่วมกนัหรอืมคีวามเป็นทมีทีม่สีหวชิา ตวัโปรดวิเซอรเ์อง

กต็อ้งขวนขวายเรยีนรู้ 
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“โปรดวิเซอรต์อ้งเป็นนกับรหิารทมีเวริค์ ตอ้งคุยกบัคนเยอะมาก ท ายงัไงใหไ้ปกนัไดอ้ยา่งมี

ความสุข บรรยากาศดกีไ็ปกนัไดด้ว้ยด ีดา้นการท างานในทมีทีม่คีวามรูห้ลากหลายนัน้ขอใหน้ ้าหนกักบั

การหาความรู ้โปรดวิเซอรต์อ้งเป็นคนอยากหาความรู ้วนันี้ท า Mask Singer ตอ้งรูเ้รื่องดนตร ีถ้าตอ้งไป

ท า คุณพระช่วย กต็อ้งรูเ้รื่องวฒันธรรม เป็นเรื่องของการหาความรูเ้พิม่เตมิ ตอ้งเป็นคนขยนัหาความรู”้  

(ชลากรณ์ ปญัญาโฉม, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 มนีาคม 2560) 

 

4. ทกัษะเชิงธรุกิจ (Business Skills) 

ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเหน็ตรงกนัวา่ ทกัษะเชงิธุรกจิอาจไมใ่ช่ปจัจยัที่

จ าเป็นมากส าหรบัผูผ้ลติทีอ่ยูใ่นระบบองคก์ร แต่ส าหรบันกัวชิาชพีทีเ่ป็นผูผ้ลติอสิระ (Freelance) และ

เจา้ของธุรกจิขนาดเลก็หรอืผูท้ ีเ่ป็นนายจา้งตนเอง (Self-employment) แลว้ ถอืวา่เป็นทกัษะทีจ่ าเป็น

อยา่งมาก 

“ทกัษะเชงิธุรกจิ ในองคก์รธุรกจิใหญ่ๆอาจไม่จ าเป็น แต่ในธุรกจิเลก็ๆถอืเป็นทกัษะส าคญั ถ้า

คุณค่า ศกัยภาพเยอะถงึจะด ีโปรดวิเซอรต์อ้งขายงาน เช่น การท า Tie in มรีายไดม้ากกวา่โฆษณา ตอ้ง

รูจ้กัฝงัลงไปในเนื้อหา ซึง่มคุีณค่าในระยะยาว มากกวา่การขายโฆษณา โปรดวิเซอรต์อ้งมทีกัษะการคดิ 

การขาย การสรา้ง Value-based ของ Brand ลงไปในเนื้อหาทีท่ าแลว้ไม่น่าเกลยีด บางครัง้การตลาด

ตอ้งคดิมาก่อนแลว้เนื้อหามาทหีลงั” (บงการ พยฆัวเิชยีร, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 กุมภาพนัธ ์

2560) 

“ดา้น Business Skill หรอื Model การท า Start Up ส าคญัมาก ส าหรบั Freelance น้องๆที่

อยากโต การหารายไดต้อ้งแน่น งาน Freelance เดอืนหนึ่งตอ้งมกีีง่านจงึจะด ารงชวีติได ้แต่ละงานมาก

น้อยอยา่งไร ไมใ่ช่หมาล่าเนื้อ เอาแค่ประทงัชวีติ” (ชลากรณ์ ปญัญาโฉม, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 

มนีาคม 2560) 

ทกัษะทัง้ 4 ดา้น ทีก่ล่าวมานี้ถอืเป็นทกัษะทีน่กัวชิาชพีผูผ้ลติสื่อทุกคนจ าเป็นตอ้งม ีซึง่ส าหรบั

ต าแหน่งหน้าทีข่องโปรดวิเซอรซ์ึง่เป็นผูอ้ านวยการผลติแลว้ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบั

ทกัษะการจดัการบรหิารเป็นส าคญั  

“จรงิๆ ณ วนันี้ ในแงโ่ปรดวิเซอรอ์าจตอ้งรูเ้กอืบทัง้หมดทีม่อียูน่ี้ 4 ขอ้นี้ควรมใีหค้รบ เรื่องส าคญั

ทีผ่มใหน้ ้าหนกัเป็นเรื่องการบรหิารงาน ตอ้งเสรจ็งานตรงเวลา ใน Budget ทีเ่หมาะสม และไดง้าน

คุณภาพด ีสิง่นี้ตอ้งอยูใ่นหวัโปรดวิเซอรก์่อน ส่วนทกัษะอื่นๆจะเป็นสิง่ทีช่่วยท างานใหง้่ายขึน้” 

(ชลากรณ์ ปญัญาโฉม, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 มนีาคม 2560) 
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“โปรดวิเซอรก์บัผูก้ ากบัต่างกนั  ท างานคานกนั ผูก้ ากบับรรเจดิของเขาสุดโต่ง โปรดวิเซอรม์อง

อะไรเป็นองคร์วม คดิทุกเรื่อง มองทะล ุจะเป็นคนบอกวา่ไดห้รอืไมไ่ด ้มองกวา้งและลกึ ทกัษะนี้ไมง่่าย 

ในหวัตอ้งมขี ัน้ตอนครบ บางคนบรหิารจดัการงบประมาณผดิพลาด กลวัเลย ไม่กลา้ออกกองอกี ขาดทุน 

ดงันัน้ ตอ้งรูเ้รื่องบญัชใีนระดบัหนึ่ง บญัชเีบือ้งตน้ การเงนิ ตอ้งรู ้แต่อาจไม่เท่านกับญัช ีคนท างบแรกๆ 

ไม่เขา้ใจ Vat กบัหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย ท างานหลกัแสนโดนหกัหลกัหมื่น การบรหิารจดัการตอ้งรอบคอบ ใจ

เยน็ โปรดวิเซอรเ์ป็นผูจ้ดัการปญัหา ปญัหามารบัก่อน  ขา้งนอกอยา่งไรขา้งในตอ้งนิง่ การบรหิาร

จดัการเวลาและบุคคลส าคญัมาก ตอ้งม ีBreakdown ทีเ่ป็นไปได ้โปรดวิเซอรต์อ้งอ่านออก ประเมนิได ้

ตอ้งเรยีนรู ้ทุกรายการใชเ้วลาไม่เท่ากนั ประเมนิเวลาจากประสบการณ์เดมิไดบ้า้ง แต่กไ็ม่เหมอืนเดมิ 

เมื่อท าไป 3-4 เทปแรกเราจะรูว้า่ใชเ้วลาเท่าไหร่” (พวงเพชร สุภาวาณิชย,์ การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 18 

กุมภาพนัธ ์2560) 

 ในภาพรวม ผลการวจิยัพบวา่ โปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์ในยคุปจัจุบนัตอ้งม ี“พหทุกัษะ” 

คอื มคีวามสามารถทีห่ลากหลาย ท างานขา้มแพลทฟอรม์ (Platform) ไดท้ ัง้แบบออนไลน์และแบบ

ออฟไลน์ มคีวามรูท้ ีห่ลากหลายในสหสาขาวชิา โดยทกัษะจ าเป็นทีน่กัวชิาชพีทุกคนตอ้งมไีดแ้ก่ ทกัษะ

ดา้นการผลติและความคดิสรา้งสรรค ์ทกัษะเชงิเทคนิคและเทคโนโลย ีทกัษะการท างานเป็นทมี และ

ทกัษะเชงิธรุกจิ ส่วนทกัษะทีส่ าคญัส าหรบัต าแหน่งผูอ้ านวยการผลติหรอืโปรดวิเซอรค์อื ทกัษะการ

บรหิารจดัการ 

 

6. การพฒันาเน้ือหาและทกัษะเพ่ือบรรลผุลตามแนวทาง ประเทศไทย 4.0 และเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์

 การพฒันาเนื้อหาสื่อในฐานะหน่วยหนึ่งของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์ตามแนวทาง ประเทศไทย 

4.0 คอื ตอ้งพฒันาเนื้อหาใหเ้ป็นสากล สามารถเขา้ถงึรสนิยมของผูช้มระดบัโลกและสามารถสง่ออกได้ 

ซึง่ประเทศไทยมศีกัยภาพแต่ตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนจากภาครบัในหลายๆดา้น ขอ้มลูจากการศกึษา

พบวา่ กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูทุกคนต่างเชื่อมัน่วา่ประเทศไทยและบุคลากรในอุตสาหกรรมสื่อโทรทศัน์ของ

ประเทศไทยมคีวามสามารถ แต่ยงัตอ้งการการสนบัสนุนและการผลกัดนัอยา่งเป็นระบบ 

“เนื้อหาส าหรบั ประเทศไทย 4.0 ตอ้งใชเ้ทคโนโลยชี่วยท าเนื้อหาใหน่้าสนใจ ใหด้งึดดูในระดบั

สากล แต่ปจัจุบนั ประเทศไทยเป็นประเทศน าเขา้เนื้อหา ไมใ่ช่ประเทศสง่ออกเนื้อหา ดว้ยขอ้จ ากดัคอื 

ทกัษะภาษาองักฤษของคนไทย กบัการไม่เขา้ใจรสนิยมของต่างประเทศของสากล จะท าอะไรใหช้าวโลก 

เมื่อคดิแค่แคบๆกไ็ม่มทีางจะไปถงึ 4.0 ทีม่คีวามเป็นสากล ของทุกอยา่งตอ้งขายไดใ้นสากล มาตรฐาน

ในสิง่ทีม่ ีถ้าบา้นเราจะท าเนื้อหา 4.0 คอืการท าใหช้าวโลกด ูและใชเ้ทคโนโลย ีวธิกีารเล่าเรื่องใหเ้ป็น
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มาตรฐาน ใหเ้ป็นกลาง ไม่ใช่แค่คนไทยด”ู (บงการ พยฆัวเิชยีร, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 

กุมภาพนัธ ์2560) 

“ภาครฐัตอ้งเขม้แขง็มาก ตอ้งน าทางใหเ้ยอะพอสมควร ความทีร่ฐับาลยงัไมม่ ัน่คงกอ็าจไปถงึ

ยาก รฐับาลตอ้งเริม่ให ้เพราะธรรมชาตขิองคนไทยต้องมคีนชีแ้นะ คนทีจ่ะกระตอืรอืรน้อาจมอียูบ่า้ง แต่

รฐับาลตอ้งเริม่ให ้เชน่เมื่อก่อน การพฒันา SMEs มสีถาบนัมาด าเนินงานใหจ้ดัฝึกอบรม ถ้าจะท าแบบนี้

ในเรื่องสื่อกต็อ้งมคีนมาเทรนใหเ้ขา” (ชชัวาล วลิาวรรณ, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 25 กุมภาพนัธ ์

2560) 

ชชัวาล เสนอความเหน็วา่ ภาครฐับาลตอ้งมบีทบาทเป็นผูน้ า และสรา้งการประสานความร่วมมอื

จากภาคส่วนอื่นๆ อาท ิสถาบนัการศกึษา องคก์รธุรกจิ ซึง่ถอืเป็นโอกาสทีด่ ี

“สถาบนัการศกึษา เช่น คณะบรหิาร นิเทศ ตอ้งมหีลกัสตูร มคี่าย มกีารอบรม เพื่อจุดไฟให ้

ตัง้แต่ระดบันกัศกึษา ใหเ้หน็อนาคตออกวา่เป็นอย่างไรบา้ง เพื่อเตรยีมปรบัตวั ดา้นองคก์รธุรกจิ คงตอ้ง

รวมกนัหลายฝา่ย แต่ตอ้งเริม่จากรฐับาล เพราะตอ้งใชง้บประมาณ ไปจบัมอืกบัส่วนต่างๆ เชน่ กสทช 

สถาบนัการศกึษา ภาคเอกชนธุรกจิขนาดใหญ่ทีป่ระสบความส าเรจ็ โดยมรีฐับาลเป็นตวัเชื่อม มา

แลกเปลีย่นความคดิ ท างานร่วมกนั ผนึกก าลงักนั สถาบนัการศกึษาตอ้งเขม้แขง็ ไม่มองแค่ธรุกจิเพยีง

อยา่งเดยีว มอุีดมคตริ่วมกนั มสี่วนร่วมในการพฒันา กต็อ้งฉกฉวยเอาโอกาสนี้มาเริม่ตน้” (ชชัวาล วิ

ลาวรรณ, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 25 กุมภาพนัธ ์2560) 

ซึง่ความเหน็ขา้งตน้สอดคลอ้งกบั ที ่บงการ พยฆัวเิชยีร มองวา่ การจะบรรลุตามเป้าหมายของ 

ประเทศไทย 4.0 ได ้ตอ้งมภีาครฐัเป็นตวัขบัเคลื่อนการผลติสื่อใหเ้ขา้สู่ระดบัมาตรฐานสากล 

“การท าใหส้ าเรจ็ ประเทศไทย 4.0 ตอ้งไม่หลอกกนั ตอ้งใหต่้างชาตยิอมรบั เป็นมาตรฐานสากล 

ประเทศไทยพรอ้มเขา้สู่มาตรฐานระดบัโลกในการท าเนื้อหาทีต่อ้งเป็นเนื้อหาทีช่าวโลกดแูลว้เขา้ใจ” (บง

การ พยฆัวเิชยีร, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 กุมภาพนัธ ์2560) 

 นอกจากนี้ บงการ พยฆัวเิชยีร ซึง่เป็นทัง้เจา้ของธุรกจิสือ่และมปีระสบการณ์ในการพฒันาธุรกจิ

ใหม่แบบ Start Up ทีส่่งออกเทคโนโลยไีปยงัต่างประเทศ ไดใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัการผลกัดนั ประเทศ

ไทย 4.0 เพื่อการส่งออกเนื้อหาทีม่มีาตรฐานสากลวา่ตอ้งมกีารท างานอยา่งเป็นระบบ ซึง่จะขอสรุป

ใจความเพื่อน าเสนอดงันี้ 

1. การผลกัดนัใหเ้ป็นวาระแหง่ชาต ิโดยผูน้ าภาครฐับาลทีม่วีสิยัทศัน์ มรีฐับาลเป็นแมง่าน และ

ตอ้งท าซ ้าๆ ใชเ้วลา ทัง้นี้ดว้ยนสิยัคนไทยตอ้งมผีูน้ าก ากบัการท างาน ยกตวัอยา่งประเทศเกาหลทีี่

สามารถไปถงึไดเ้พราะเป็นวาระแห่งชาตใินการยกระดบัเครื่องมอื ภาพยนตร ์มวิสคิวดิโีอ ซรียี ์เพลง 

โดยรฐับาลเป็นแม่งาน ผูบ้รหิารตอ้งมวีสิยัทศัน์ ไมใ่ช่มแีต่เงนิทุนเท่านัน้ 
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2. พฒันาศกัยภาพและความคดิสรา้งสรรคข์องผูผ้ลติ ดว้ยปญัหาทีเ่ป็นอุปสรรคคอื ทกัษะการ

คดิและการเขยีนบทไมไ่ดร้บัการใหค้วามส าคญัในประเทศไทย ในระบบการศกึษาไมไ่ดม้กีารเน้นทกัษะ

การเขยีน ทกัษะต่างๆของนกัวชิาชพีเกดิจากประสบการณ์ทัง้สิน้ ขาดการสนบัสนุนการสอนเชงิลกึดา้น

การเขยีนเชงิสรา้งสรรค ์หากบุคลากรไม่มคีวามพรอ้มดา้นนี้กเ็หมอืนกบัไม่พรอ้มรบ การเรยีนการสอน

ดา้นการเขยีนทีม่อียูเ่ป็นการสอนแบบกลางๆเท่านัน้ ตอ้งมกีารสอนและฝึกทกัษะการเขยีนเชงิสรา้งสรรค์

ทีจ่ะช่วยท าใหค้นท างานผลติงานไดใ้นหลายแพลตฟอรม์ 

3. การสรา้งทกัษะใหบุ้คลากรสามารถใชเ้ครื่องมอืไดห้ลากหลาย ปจัจุบนัธุรกจิสื่อขาดบุคลากรที่

มทีกัษะการท างาน เช่น แอดมนิดแูลเพจในสื่อสงัคมออนไลน์มคีวามขาดแคลนอยา่งมาก ระบบ

การศกึษาไมไ่ดม้สีอนในหลกัสตูร ซึง่เป็นทีข่าดแคลนมาก การเตรยีมบุคลากรจงึเป็นเรื่องส าคญั 

 นอกจากแนวทางการพฒันาทกัษะ ดา้นการคดิ การเขยีน เทคโนโลย ีเพื่อเตรยีมความพรอ้มสู่ 

ประเทศไทย 4.0 ดงัทีส่รุปจากบทสมัภาษณ์มาขา้งตน้แลว้ บงการ พยฆัวเิชยีร ในฐานะเจา้ของธุรกจิสื่อ

และธุรกจิ Start Up รุ่นใหม่ ยงัใหค้วามส าคญักบัการเรยีนรูข้องผูผ้ลติสื่อ ทีต่อ้งเรยีนรูด้ว้ยตนเองอยา่ง

ไม่หยดุนิง่ เพื่อใหต้ามทนัแนวโน้มต่างๆ ทัง้ดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค เทคนิคการผลติ การใชส้ื่อใหม่ เพื่อ

เพิม่อ านาจในการต่อรองทางธุรกจิใหก้บัตนเอง ซึง่จะขอสรุปความจากการสมัภาษณ์เกีย่วกบั

ขอ้เสนอแนะในการผลกัดนัดงันี้ 

1. เทรนดแ์ละแนวโน้ม ผูผ้ลติตอ้งหตูาไวพอทีจ่ะรูว้า่เทรนดผ์ูบ้รโิภคคอือะไร การท าเนื้อหาต้อง

เขา้ใจรสนิยมผูบ้รโิภค โปรดวิเซอรค์อืผู้จบัจงัหวะผูบ้รโิภค ครเีอทฟีคอืคนทีท่ าใหเ้นื้อหาน่าสนใจ 

2. การเรยีนรูเ้รื่องเทคนิควธิกีารน าเสนอใหม่ เนื้อหาแขง่กนัทัว่โลก จงึจ าเป็นตอ้งหาวธิกีาร

น าเสนอ วธิกีารเล่าเรื่องทีเ่ดนิหน้าไปเรื่อยๆ การเรยีนรูเ้ครื่องมอื รูว้่าอะไรท าได ้อะไรท าไมไ่ด ้

3. บรษิทัเลก็ๆ ตอ้งใหค้วามส าคญัเรื่องการท าบญัชแีละงบประมาณ 

4. ใชส้ื่อโซเชยีลมเีดยีใหเ้ป็น เพิม่อ านาจต่อรองใหง้านของตนเอง ในการกระจายและ

ประชาสมัพนัธเ์นื้อหา  

ทัง้นี้ บงการ พยฆัวเิชยีร ทิง้ทา้ยวา่ “แต่ละบรษิทัดงึคนเก่งๆมารวมกนัเป็น Dream Team โดย

มรีฐับาลเป็นจา้ภาพ จงึจะไปถงึ ประเทศไทย 4.0” (บงการ พยฆัวเิชยีร, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 

กุมภาพนัธ ์2560) 

โดยสรุปคอื ประเทศไทยมศีกัยภาพและมบุีคลากรทีม่คีวามสามารถ แต่การจะพฒันาไปไดถ้งึ

การผลติเพื่อส่งออกตามแนวทาง ประเทศไทย 4.0 ตอ้งมกีารประสานเชื่อมโยงโดยรฐับาลเป็นผูน้ า มี

การสรา้งดรมีทมี (Dream Team) จากทมีงานทีม่คีวามสามารถในระดบัประเทศมารวมกนั 

 

 



57 
 

7. แนวทางการเตรียมตวัเพ่ือเข้าสู่รปูแบบการเป็นนายจ้างตนเอง (Self-employment) 

 จากขอ้มลูพบวา่ รปูแบบการเป็นนายจา้งตนเอง (Self-employment) เป็นโมเดลทางธรุกจิและ

รปูแบบการท างานทีเ่ขา้กบัไลฟ์สไตลห์รอืวถิชีวีติของคนรุ่นใหม่ในยคุปจัจุบนัทีช่อบความอสิระในการ

ท างาน โดยเฉพาะกบักลุ่มทีเ่ตบิโตมาแบบทางบา้นพรอ้มและไดร้บัการสนบัสนุน นอกจากนี้แลว้ สภาพ

เศรษฐกจิในปจัจุบนัไม่เอือ้ใหค้นเขา้สู่ระบบองคก์ร จงึก่อใหเ้กดิการผลกัดนัใหค้นท างานในลกัษณะการ

เป็นนายจา้งตนเอง (Self-employment) 

“Self-employment มนัเป็นธรรมชาตขิองการท างานดา้นสื่อ มนัมมีานานแลว้ เพยีงแต่ใน

ปจัจุบนัมคีวามชดัเจนมากขึน้ เพราะถูกบงัคบัโดยธุรกจิ ลดตน้ทุนในการจา้งพนกังาน ลดตน้ทุนราคาค่า

ผลติและอุปกรณ์ มนัจะช่วยลดตน้ทุนได ้ค่าตวัคนท างานอาจสงู แต่สามารถเลอืกชอ็ปเลอืกใชไ้ด ้แวดวง

สื่อกเ็หมอืน Supermarket สิง่ทีเ่หมาะสมกบังาน กบัคณุภาพและงบประมาณของโครงการใหพ้รอ้ม 

เดีย๋วนี้ชดัเจนขึน้ เป็นทศิทางของธุรกจิ ดงันัน้ เราตอ้งขายตนเอง โดยการสรา้งผลงาน ท าโพรไ์ฟลใ์ห้

ดีๆ  นอกเหนือจากทกัษะวชิาชพีดา้นการผลติแลว้ ตอ้งมทีกัษะทางการตลาด สามารถขายตนเองได ้

ดงันัน้ ตอ้งมทีกัษะการเจรจาทางธุรกจิ ทกัษะการท าเอกสาร การใชภ้าษา เราเป็นศลิปินเดีย่วไมไ่ด ้ตอ้ง

หาคนมาช่วย ท างานคนเดยีวไมไ่ด ้ตอ้งมพีารท์เนอร ์มทีมีท างานไปดว้ยกนั ซึง่สิง่นี้ตอ้งเรยีนรูด้ว้ย

ตนเอง ไปเรยีนเพิม่เตมิเอา ในอนาคต ถ้าเราไมม่โีพรไ์ฟลน์ี้ เขากเ็ลอืกคนอื่นไป” (ชชัวาล วลิาวรรณ, 

การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 25 กุมภาพนัธ ์2560) 

“Start Up มหีลายบทบาทกบัการท าเนื้อหาในปจัจุบนั ขาหน้าเราเป็น Startup คอืมทีมีเทคนิค 

มกีารสรา้งสรรคค์วามตื่นตาตื่นใจใหเ้นื้อหา ปจัจุบนัเราแขง่กนัทีเ่นื้อหา แต่เอาชนะกนัทีก่ารสรา้ง

ประสบการณ์ใหค้นด ูเช่น ขา่ว เนื้อหาคอืขา่ว แต่บางธุรกจิไม่ไดท้ าขา่วเอง แต่มกี าไรจากการชนะดว้ย

วธิกีารน าเสนอและสสีนั เราเป็นพนัธมติรกบัคนทีผ่ลติเนื้อหา ขณะเดยีวกนักเ็ป็นคู่แขง่ในตวัเพราะเรามี

เนื้อหาของเราเอง ในแพลตฟอรม์ตวัเองดว้ย เช่น VR (Virtual Reality) เป็นแพลตฟอรม์ใหม่ ถ้าเราท า 

VR มวย Live สด เสมอืนจรงิวา่ดอูยูใ่นสนามมวย กม็า Disrupt กบัช่องมวย” (บงการ พยฆัวเิชยีร, การ

สื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 กุมภาพนัธ ์2560) 

บงการ ยงัเสนอความเหน็เพิม่เตมิดว้ยวา่ หวัใจของการท า Start Up ดา้นธุรกจิสื่อ คอืการสรา้ง

ประสบการณ์ใหม่ๆ แก่ผูบ้รโิภค ซึง่การต่อสูด้งักล่าวอยูท่ ีว่ธิกีารน าเสนอและการเล่าเรื่อง โดยตนเองมอง

วา่ องคก์รธุรกจิเลก็ๆแบบ Startup มคีวามคล่องตวัในการท างานและการแขง่ขนัมากกวา่ 

“เนื้อหาเดมิไม่เปลีย่น แต่วธิกีารเล่าเรื่องและเสนอประสบการณ์ชมต่างกนั ยิง่ถูก ยิง่เรว็ ตื่นตา

ตื่นใจ คนปจัจุบนัรอไมไ่ด ้เรว็เขา้เรื่อยๆ รายใหญ่จะแขง่ไม่ทนั แขง่ล าบาก เพราะใหญ่ไป ไม่สามารถลง

มาแขง่ไดก้บัรายเลก็ๆทีท่ าถูกท าเรว็ ตื่นตาตื่นใจ โลกอนาคตกรอบจะแคบเขา้ สิง่ทีม่ปีระเพณีอยา่งงาน

ออสการ ์คานส ์จะถูกบบีโดยเทคโนโลยใีนอนาคต หลายอยา่งไม่คดิวา่จะเกดิกย็งัเกดิ เช่น นิตยสารโวค 
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เอาโทรศพัทห์วัเหวย่มาถ่ายแฟชัน่ คุณภาพกไ็ม่ลดลง ใชไ้อโฟนถ่ายหนงั เทคโนโลยพีรอ้มใหโ้อกาส 

เช่น กลอ้งเดมิหลกัลา้น เดีย๋วนี้กลอ้งทัว่ไปกถ่็ายได ้แปลวา่เทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทมากๆ ไมใ่ช่แค่

ระดบัธุรกจิมวลชน แต่ท าใหผู้เ้สพกลายเป็นผูส้รา้งสื่อ แปลกแตกต่างได้” (บงการ พยฆัวเิชยีร, การ

สื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 กุมภาพนัธ ์2560) 

ทัง้นี้ บงการ เหน็ตรงกนักบักลุ่มผูใ้หข้อ้มลูทุกคนวา่ สื่อใหม่เป็นทัง้คู่แขง่และพนัธมติรของผูผ้ลติ

สื่อ “เป็นทัง้คู่คา้และคู่แขง่ YouTube มองวา่เป็นคู่คา้ เป็นช่องทาง Channel กลายมาเป็น Platform คน

ทีค่วบคุมมาตรการตอ้งมองภาพแนวโน้มเทคโนโลย ีผูบ้รโิภคไปทางใด ควบคุมไปในทางทีจ่ะเป็นไปได ้

แต่ไม่ใช่บงัคบั” (บงการ พยฆัวเิชยีร, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 กุมภาพนัธ ์2560) 

ดา้น พวงเพชร สุภาวาณิชย ์ซึง่มปีระสบการณ์ท างานดา้นสื่อในฐานะโปรดวิเซอรอ์สิระมาตัง้แต่

ช่วงแรกๆของชวีติการท างาน และคุน้เคยกบัลกัษณะการท างานแบบเป็นนายจา้งตนเอง (Self-

employment) มาอยา่งยาวนานมองวา่ หวัใจส าคญัของการเป็นนายจา้งตนเอง ซึง่เป็นลกัษณะการ

ท างานทีต่อ้งมกีารคดิงานสรา้งงานใหเ้กดิกบัตนเองและผูอ้ื่นตลอดเวลา รวมทัง้ตอ้งมกีารประสานการ

ท างานกบัองคก์รและคนท างานหลายดา้น ดงันัน้ตอ้งมรีะบบความคดิทีด่ ีสามารถคดิเชื่อมโยงได ้เพื่อให้

สามารถแตกแขนงงานจากเนื้อหาเดมิใหข้า้มสื่อได ้ซึง่จะก่อใหเ้กดิผลดใีนการหางบประมาณและ

ช่องทางการระดมทุนในการท างาน เพราะตวัเนื้องานไมไ่ดต้กเป็นลขิสทิธิข์องนายทนุเจา้ใดเจา้หนึ่ง

เท่านัน้ 

“ตวัเองอยูก่บัการเชื่อมโยงมาตัง้แต่อาย ุ20 ตน้ๆ มพีืน้ฐานมาจากการเขยีนบททวี ีเมื่อมกีาร

เชื่อมโยง กผ็นัมาเขยีนหนงัสอืได ้ใชก้ารประยกุต ์ชวีติเริม่จากไม่มัน่คงมาสูม่ ัน่คง ส่วนคนทีม่ ัน่คงแลว้

มาไม่มัน่คง กต็อ้งท าได ้ไม่กลวั ตอ้งคดิเป็น สรา้งโปรเจค็ใหต้นเองได ้ประยกุตไ์ด ้จากรอรบัเงนิเดอืน ก็

ตอ้งออกมาเผชญิโลก จาก Comfort มาสู่ Danger Zone” (พวงเพชร สุภาวาณิชย,์ การสื่อสารระหวา่ง

บุคคล, 18 กุมภาพนัธ ์2560) 

 ทัง้นี้ พวงเพชร ใหท้ศันะวา่ ก าไรในการท างานของตนเองบางครัง้อาจไม่ไดเ้ขา้มาในรปูแบบ

ของผลก าไรทีเ่ป็นตวัเงนิ แต่ความผกูพนักบัลกูคา้ถอืเป็นหวัใจส าคญั 

“เงนิเป็นส่วนหนึ่ง แต่โบนสัคอืทกัษะทีไ่ดแ้ละความสุขกบัการท างาน ถอืเป็นค่าตอบแทนที่

มากกวา่เงนิ แต่กห็า้มขาดทุนก าไร ความรูส้กึผกูพนักบัลกูคา้ ความยัง่ยนืในการทีเ่ขาเลอืกใชเ้รา 

ความรูส้กึทีเ่ขาเลอืกเราเป็นอนัดบัแรกคอืสิง่ส าคญัไม่แพก้นั” (พวงเพชร สุภาวาณิชย,์ การสื่อสาร

ระหวา่งบุคคล, 18 กุมภาพนัธ ์2560) 

กล่าวโดยสรุปคอื การเป็นนายจา้งตนเอง (Self-employment) คอืรปูแบบการท างานทีจ่ะเขา้มา

มบีทบาทส าคญัในอุตสาหกรรมสื่อในอนาคต ในการเตรยีมพรอ้มเพื่อเขา้สู่รปูแบบการท างานดงักล่าว 
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โปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติสื่อตอ้งมกีารสรา้งผลงานเพื่อสรา้งโฟรไฟลข์องตนเองทีแ่ตกต่าง สามารถคิด

เชื่อมโยงเป็นโครงการและขยายช่องทางการหาทนุและรายไดใ้นการท างาน 

   

8. ทกัษะรปูไม้ทีในการสร้างโพรไฟลข์องผู้ผลิตส่ือในยคุดิจิทลัหลอมรวม 

 จากการรวบรวมความคดิเหน็ดว้ยการสมัภาษณ์กลุ่มโปรดวิเซอรร์ะดบัต าแหน่งบรหิารทัง้ 5 

ท่าน ซึง่มปีระสบการณ์ทัง้ในองคก์รสื่อระดบัใหญ่ เจา้ของธุรกจิและผูผ้ลติอสิระพบผลการวจิยัเกีย่วกบั

ทกัษะส าคญัทีจ่ าเป็นในการสรา้งโพรไฟลข์องโปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติสื่อ โดยจะแบ่งการน าเสนอออกเป็น 

2 ดา้นในรปูแบบของไมท้คีอื ทกัษะแนวนอนหรอืหวัไมท้ ีหมายถงึ ทกัษะร่วมที่ผูผ้ลติทุกคนจ าเป็นตอ้ง

ม ีและทกัษะแนวตัง้หรอืดา้มจบั ซึง่หมายถงึ ลกัษณะเฉพาะทีโ่ดดเด่นของแต่ละบุคคล ซึง่ในทีน่ี่คอืของ 

ผูอ้ านวยการผลติ หรอื โปรดวิเซอร ์

 ทกัษะแนวนอนหรือหวัไม้ที  

ผลการศกึษาพบวา่ ทกัษะร่วมทีโ่ปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติสือ่ทุกคนจ าเป็นตอ้งม ีไดแ้ก่ 

ความคดิสรา้งสรรค ์ความสามารถเชงิเทคนิคและเทคโนโลย ีทกัษะการใชภ้าษาและการสื่อสาร ทกัษะ

ดา้นธุรกจิ 

พชัรวลยั รงัสโีสภณอาภรณ์ ใหค้วามส าคญักบัทกัษะความคดิสรา้งสรรคแ์ละเทคโนโลย ีโดยให้

ความเหน็จากมุมมองของผูบ้รหิารการผลติในระบบองคก์รวา่ ส าหรบับุคลากรทีอ่ยูใ่นระบบองคก์รแลว้ 

ทกัษะ 2 ดา้นทีก่ล่าวมาเป็นสิง่ส าคญั ในขณะทีท่กัษะทางธุรกจิอาจไมม่คีวามจ าเป็นมาก เพราะใน

องคก์รมสี่วนงานดา้นการตลาดและการพฒันาธุรกจิท าหน้าทีน่ี้แลว้ “หนึ่งคอืความคดิสรา้งสรรค ์สองคอื

เทคโนโลย ีทีต่อ้ง มสี่วนความรูท้างธรุกจิอาจไม่จ าเป็น เพราะอยูใ่นระบบองคก์ร ขอใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบั

พืน้ฐาน เน้นการสรา้งเนื้อหา แต่ละแพลทฟอรม์เขามคีนดแูลใหอ้ยูแ่ลว้” (พชัรวลยั รงัสโีสภณอาภรณ์, 

การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 20 มกราคม 2560) 

เช่นเดยีวกนักบั ชลากรณ์ ปญัญาโฉม ทีใ่หค้วามเหน็วา่ ความรูพ้ืน้ฐานดา้นการผลติและ

ความคดิสรา้งสรรคถ์อืเป็นทกัษะส าคญัและจ าเป็นส าหรบัโปรดวิเซอร์และผูผ้ลติทุกคน โดยใหท้ศันะและ

ขอ้สงัเกตุวา่ ประเทศไทยมรีะบบอาวโุสซึง่เป็นปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งในการท างานของทมีงานผลติรายการ 

ดงันัน้จะพบวา่ โปรดวิเซอรส์่วนใหญ่จะมาจากสายงานผูก้ ากบัทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะระดบัสงูในขัน้ทีไ่ดร้บั

การยอมรบัจากทมีงาน 

“ในเมอืงไทย ระบบอาวโุสมเีรื่อง Seniority และ Loyalty บางอยา่งทีท่ าใหเ้ขาตอ้ง...ถ้าไมม่าจาก

สายประสานงาน กส็าย Production เพราะในอดตีทีผ่่านมา กองถ่ายเมอืงไทย ผูก้ ากบัเป็นใหญ่ ไมใ่ช่

โปรดวิเซอรเ์ป็นใหญ่ โปรดวิเซอรม์กัมาจากสายผูก้ ากบั เพราะมนัมบีารมอีะไรบางอยา่ง แต่จรงิๆแลว้
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มนัตอ้งมอีะไรมากกวา่นี้ มนัตอ้งแกป้ญัหาอื่นๆได ้ตอ้งสอนคนอื่นได ้และถ้ามคีวามรูเ้ยอะพอกส็ ัง่ได”้ 

(ชลากรณ์ ปญัญาโฉม, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 มนีาคม 2560) 

อยา่งไรกต็ามในตอนทา้ยของบทสมัภาษณ์ขา้งบนสะทอ้นใหเ้หน็วา่ ทกัษะส าคญัของโปรดวิ

เซอรใ์นความคดิของ ชลากรณ์ นัน้ ใหน้ ้าหนกักบัความสามารถในการบรหิาร ซึง่จะขอกล่าวถงึในทกัษะ

แนวตัง้หวัขอ้ต่อไป 

ดา้น พวงเพชร สุภาวาณิชย ์ซึง่มปีระสบการณ์ท างานโปรดวิเซอรใ์นรปูแบบอสิระและเป็น

นายจา้งตนเอง ใหน้ ้าหนกักบักระบวนการคดิและความคดิสรา้งสรรค ์ซึง่หมายรวมถงึความสามารถใน

การวเิคราะหส์งัเคราะหเ์ชื่อมโยงขอ้มลูเนื้อหา และการสือ่สารเนื้อหาขา้มสื่ออกีดว้ย  

“โดยทัว่ไปคอืตอ้งมกีระบวนการคดิทีเ่ขม็แขง็ ประกอบดว้ย Theme และ Concept ทีแ่ขง็แรง 

ทกัษะการฟงัอยา่งลกึซึง้ การสงัเกตุ การอ่าน การสื่อสารพดูเขา้ใจง่าย มจีติวทิยา ถ้าไมม่จีติวทิยาใน

การสื่อสาร ไม่มทีางจะไดข้อัมลู ตอ้งมคีวามพยายาม มคีวามสามารถในการเชื่อมโยงองคค์วามรู้ 

ความสามารถในการเชื่อมโยงทีก่ลัน่มาจากประสบการณ์ของตวัเอง สามารถท างานขา้มสายงานได ้จาก

เขยีนบททวี ีไปเขยีนหนงัสอื คุยภาษาแพทย ์พยาบาลได ้ศกึษาขอ้มลูแลว้คดิได้” (พวงเพชร สุภา

วาณิชย,์ การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 18 กุมภาพนัธ ์2560) 

ส่วน ชชัวาล วลิาวรรณ ใหค้วามส าคญักบัทกัษะภาษาและการสื่อสาร ซึง่ไม่เพยีงแต่หมายถงึ

ทกัษะการหาขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลูเพื่อน ามาใชใ้นการเขยีนบทและสรา้งเนื้อหารายการเท่านัน้ แต่หมาย

รวมถงึทกัษะการจดัการงานเอกสารทีต่อ้งใชต้ดิต่อประสานงานกบัลกูคา้และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอกี

ดว้ย  

“เรื่องภาษาและการสื่อสารเป็นสิง่ส าคญั ไม่ใช่แค่ภาษาในการเขยีนบทและผลติเนื้อหา เช่น ไต

เติล้ กราฟิก แต่หมายถงึภาษาในการสื่อสาร เช่น งานเอกสาร ทัง้หมดทัง้มวลคอืเรื่องความเขา้ใจ ส่งผล

ต่อภาพลกัษณ์และความน่าเชื่อถอืของตวัองคก์รเราดว้ย ทกัษะดา้นการหาขอ้มลูกส็ าคญั ซึง่ปจัจุบนัขาด

มาก ทัง้ทีเ่ป็นเรื่องพืน้ฐานมากในการผลติสื่อ ตอ้งมทีกัษะในการหาขอ้มลู รวบรวมขอ้มลู แยกแยะ

สงัเคราะหใ์หไ้ด ้ถ้าไม่มทีกัษะการอ่าน การจบัใจความ กส็ื่อสารไมไ่ด ้ไม่สามารถหยบิความน่าสนใจมา

พฒันาเป็นเนื้อหาได ้ใชเ้วลาในการหาขอ้มลูนานไป” (ชชัวาล วลิาวรรณ, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 25 

กุมภาพนัธ ์2560) 

อยา่งไรกต็าม ชชัวาล กใ็หค้วามส าคญักบัทกัษะเทคโนโลยเีช่นกนั “ขอ้สุดทา้ยคอื เทคโนโลย ี

บางคนเรยีนมาอยากเขยีนบท ไม่สนใจเรื่องกลอ้ง กราฟิก เทคโนโลย ีไม่ได ้มนัตอ้งมไีม่อยา่งนัน้จะคดิ

งานส่งต่อไปใหท้มีผลติไม่ได”้ (ชชัวาล วลิาวรรณ, การสือ่สารระหวา่งบุคคล, 25 กุมภาพนัธ ์2560) 
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ในภาพรวมดงัทีก่ล่าวมา ทกัษะแนวนอนหรอืทกัษะร่วมทีโ่ปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติสื่อทกุคนตอ้งมี

ประกอบดว้ย ทกัษะการผลติ ความคดิสรา้งสรรค์ ภาษาและการสื่อสาร และทกัษะเชงิธุรกจิ ซึง่สามารถ

สรุปไดจ้ากค าใหส้มัภาษณ์ของ บงการ พยฆัวเิชยีร ต่อไปนี้ 

“ตอ้งเขา้ใจแนวคดิ ความคดิสรา้งสรรค ์(Creativity) เทคโนโลย ี(Technology) เรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ

เพื่อน ามาเสนองงาน ช่องทาง (Channel) ใหม่ๆ หรอื Platform ใหม่ๆ  เขา้ใจพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

Segmentation การบรหิารจดัการ (Management) ดเูรื่อง Cost Control Price Control Time and 

Quality Control” (บงการ พยฆัวเิชยีร, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 กุมภาพนัธ ์2560) 

 

ทกัษะแนวตัง้หรือด้ามจบัไม้ที 

ดา้นทกัษะแนวตัง้หรอืดา้มจบัไมท้ ีซึง่เป็นทกัษะเฉพาะสว่นบุคคลนัน้ ผูใ้หข้อ้มลูแต่ละท่านเน้น

ย า้ทกัษะแตกต่างกนัออกไปตามประสบการณ์และความเชีย่วชาญของแต่ละคน โดย ชลากรณ์ ปญัญา

โฉม และ พชัรวลยั รงัสโีสภณอาภรณ์ ซึง่เป็นผูบ้รหิารในองคก์รสื่อขนาดใหญ่ใหค้วามส าคญัตรงกนัใน

ทกัษะดา้นการบรหิารจดัการ โดยใหข้อ้เสนอแนะวา่ ผูอ้ านวยการผลติ หรอื โปรดวิเซอร ์ถอืเป็นผูน้ าของ

ทมี หวัใจส าคญัในการท างานคอืการบรหิารงานและบรหิารทมีงาน 

“ในส่วนแนวตัง้ ตอ้งมคีวามเป็นผูน้ า การบรหิารจดัการ ตดัสนิใจรวดเรว็ ซึง่เป็นทกัษะส าคญั

ของโปรดวิเซอร”์ (พชัรวลยั รงัสโีสภณอาภรณ์, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 20 มกราคม 2560) 

“แนวตัง้ ผมใหค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการกอง การบรหิารจดัการโครงการใหม้นัเรยีบรอ้ย 

Management Skill Communication Skill Coaching Skill ซึง่บงัเอญิในอุตสาหกรรมทวีมีนัมกัจะแยก

จากกนั คนถ่ายท าเก่ง คนบรหิารเก่ง แยกกนั ส าหรบัโปรดวิเซอร ์เขาตอ้งมคีวามรู ้และอาจไม่ตอ้งถ่าย

ท าเป็น” (ชลากรณ์ ปญัญาโฉม, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 มนีาคม 2560) 

นอกจากนี้ ชลากรณ์ ยงัเน้นย า้วา่ นอกจากมคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ลว้ คณุลกัษณะทีเ่ป็นสิง่ส าคญั

ของโปรดวิเซอรค์อื ความสามารถในการน าเอาแนวความคดิมาท าใหเ้กดิเป็นรปูธรรมได ้ซึง่ชลากรณ์ใช้

ท าวา่ Activation ซึง่หมายถงึการท าใหค้วามคดินัน้เกดิขึน้ได ้มชีวีติขึน้จรงิ 

“ การ Activation อนันี้ส าคญักบัโปรดวิเซอรม์าก คอืเรื่องไอเดยีครเีอทฟีทุกคนมนัมไีดห้มด แต่

โปรดวิเซอรต์อ้งเอาไอเดยีนัน้มาท าใหเ้กดิขึน้ได ้เราคุยกนัวา่ท าไอเดยีประกวดน ้าแขง่กนัไหม มคีนพดู

แบบนี้มา โปรดวิเซอรต์อ้งเอาไอเดยีไปท าออกมาใหไ้ด ้ไอเดยีแบบนัน้มนัเป็นไปไดจ้รงิไหม สุดทา้ยเขา

ตอ้ง Finish งาน ตอ้งเป็นนกัปฏบิตัดิว้ย ไม่ใช่นกัคดิอยา่งเดยีว” (ชลากรณ์ ปญัญาโฉม, การสื่อสาร

ระหวา่งบุคคล, 10 มนีาคม 2560) 

ดา้น ชชัวาล วลิาวรรณ ซึง่เป็นเจา้ของธุรกจิสื่อขนาดเลก็ทีเ่ริม่ตน้ธุรกจิจากการเรยีนรูด้ว้ย

ตนเอง ใหค้วามส าคญักบัการขวนขวายเรยีนรู ้ไม่วา่จะเป็นการฝึกอบรมในองคก์ร หรอืการเรยีนรูด้ว้ย
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ตนเอง ซึง่สอดคลอ้งกบัความเหน็ของ พวงเพชร สุภาวาณิชย ์ทีเ่น้นทกัษะความสามารถในการคดิ

เชื่อมโยง เรยีนรูช้่องทางใหม่ๆ ดว้ยตนเองเพื่อสรา้งงานใหต้นเอง นอกจากนี้ ชชัวาล ยงัไดเ้น้นย า้ถงึ

ทกัษะแนวตัง้ทีส่ าคญัอกีขอ้คอื ทกัษะการสื่อสารและการน าเสนอ 

“เป็นสิง่ทีต่อ้งพฒันาเอง เรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรยีนจบมาจากมหาวทิยาลยัอาจไม่มตีรงนี้ แต่เมื่อ

เขา้สู่กระบวนการผลติแลว้ตอ้งม ีหรอืองคก์รตอ้งท าใหม้ ีคอื ทกัษะการท าเอกสาร ต่อรองกบัลกูคา้ 

สื่อสารกบัลกูคา้ และทกัษะการน าเสนอ จะมาใหผู้บ้รหิารไปน าเสนอไม่ได ้ตอ้งถ่ายทอด ตอ้งขายงานได้” 

(ชชัวาล วลิาวรรณ, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 25 กุมภาพนัธ ์2560) 

ในส่วนของ บงการ พยฆัวเิชยีร ซึง่เป็นเจา้ของธุรกจิสื่อทีใ่หบ้รกิารดา้นเนื้อหา และสรา้งสรรค์

นวตักรรมเพื่อการส่งออกในรปูแบบธุรกจิ Start Up ใหค้วามส าคญักบัทกัษะดา้นการสรา้งเครอืขา่ย 

“การสรา้งเครอืขา่ย (Networking) ส าคญั เมื่อก่อนเราตอ้งลงทนุทุกอยา่ง ปจัจุบนัตอ้งเป็น Profit 

Sharing วธิคีดิ วธิที าของคนรุ่นใหม่คอืการช่วยเตมิเตม็เพิม่ศกัยภาพใหธุ้รกจิ เราม ีเขาไม่ม ีเขามี เรา

ไม่ม ีเราจะไม่เสยีเวลาสรา้ง แต่ตอ้งเพิม่ Value กนัและกนั” (บงการ พยฆัวเิชยีร, การสื่อสารระหวา่ง

บุคคล, 10 กุมภาพนัธ ์2560) 

นอกจากนัน้ บงการ ยงัใหค้วามส าคญักบัการวจิยัพฒันาทางเทคโนโลย ีซึง่มคีวามเกีย่วขอ้งกบั

ธุรกจิของตนและถอืเป็นความโดดเด่นของดา้มจบัไมท้ขีองตนเอง 

“เทคโนโลยเีพื่อการผลติเนื้อหา (Film Effect) การสรา้งแพลตฟอรม์ใหม่ เช่น VR วธิกีารสรา้ง

ประสบการณ์ใหม ่Live Streaming ตอ้งมกีารวจิยัและพฒันา (R&D) องคก์รตอ้งมกีารวจิยั พฒันา

นวตักรรมของตนเอง สรา้งความแตกต่าง ยกระดบัการแขง่ขนัใหก้บัธรุกจิ ซึง่จุดนี้คนอื่นไม่ม ีไม่ค่อย

ลงทุน” (บงการ พยฆัวเิชยีร, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 กุมภาพนัธ ์2560) 

 โดยสรุปคอื ผูอ้ านวยการผลติ หรอื โปรดวิเซอร ์ตอ้งเป็นทัง้นกัคดิและนกัปฏบิตั ิคอืตอ้ง

สามารถน าความคดิมาสรา้งสรรคใ์หเ้กดิขึน้ไดจ้รงิผ่านทกัษะการบรหิารจดัการโครงการและทมีงาน และ

ตอ้งมกีารสื่อสารเพื่อน าเสนองาน ประสานสมัพนัธใ์นทมี สรา้งเครอืขา่ยในการท างาน 

 

9. แนวทางการพฒันาทกัษะผู้ผลิตส่ือยคุดิจิทลัหลอมรวม 

 ส าหรบัแนวทางการพฒันาทกัษะผูผ้ลติสื่อในยคุดจิทิลัหลอมรวมนัน้ ผลการศกึษาความเหน็ของ

กลุ่มตวัอยา่งเหน็พอ้งตรงกนัวา่มคีวามจ าเป็นอยา่งมาก ซึง่ในส่วนขององคก์รขนาดใหญ่จะมกีารจดัการ

ฝึกอบรมและพฒันาทกัษะความรูแ้ละเทคโนโลยใีหก้บับุคลากรในองคก์รอยูแ่ลว้ ในส่วนของ

ผูป้ระกอบการขนาดเลก็และนกัวชิาชพีผูผ้ลติอสิระตอ้งขวนขวายเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (DIY Learning) 

 หากจะมกีารจดัตัง้หน่วยงานขึน้มาเป็นแมง่านในการด าเนินการอยา่งจรงิจงัเพื่อการพฒันา

ทกัษะในระดบัประเทศนัน้คงไมใ่ช่เรื่องง่าย ภาคเอกชนอาจมคีวามพรอ้มดา้นทกัษะความรูแ้ละ
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เทคโนโลย ีแต่ความเป็นคู่แขง่ขนักนัเชงิธุรกจิท าใหไ้มส่ามารถเป็นผูน้ าในการพฒันาร่วมระดบัประเทศ

ได ้ดงันัน้ผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่จงึเหน็วา่ ภาครฐัตอ้งเป็นผูน้ าหรอืหวัเรอืในการจดัตัง้หน่วยงานขึน้มาท า

หน้าทีใ่นการจดัการพฒันาทกัษะวชิาชพีดงักล่าว นอกจากนัน้แลว้ยงัตอ้งมกีารจดัสรรงบประมาณในการ

ท างานดงักล่าว จงึท าใหภ้าครฐัน่าจะเป็นตวัขบัเคลื่อนทีม่คีวามเป็นไปไดม้ากทีสุ่ด 

 “ของไทยมนัยากนิดนึง ในแง่องคก์รของเรามนัง่ายหน่อยเพราะวา่เนื่องจากมนัเป็นเรื่องของเรา

เอง ดงันัน้ในเรื่องการพฒันามนักอ็พัเดทกนัทุกเดอืนทุกสปัดาหอ์ยูแ่ลว้วา่มเีครื่องไมเ้ครื่องมอือะไรใหม่ๆ

บา้ง มวีธิกีารตดัต่ออะไรง่ายขึน้ มวีดิโีอแบบไหนทีด่งัขึน้มา มกีาร Workshop ม ีPersonal 

Development ท า Training กนัเองและสง่ไปดงูานขา้งนอก แต่ในภาพรวม บา้นเราปญัหาคอื หนึ่งสื่อเรา

รวมกนัไมไ่ดจ้รงิ สองรฐัไม่สนบัสนุน ทีส่ ื่อรวมกนัไมไ่ดจ้รงิมาจาก 2 เหตุผล หนึ่งคอืแขง่ขนัอยู ่สองคอื 

Vision  ในอนาคตไม่ตรงกนั เนื่องจาก Platform มนัต่างกนั ไปคนละทาง มนัเลยรวมกนัยาก 

อกีอยา่งรฐัไม่ไดส้นบัสนุนอยา่งจรงิจงั ในภาพรวมจงึเป็นไปไดย้าก” (ชลากรณ์ ปญัญาโฉม, การสื่อสาร

ระหวา่งบุคคล, 10 มนีาคม 2560) 

 นอกจากการสนบัสนุนโดยภาครฐัแลว้ กลุ่มตวัอยา่งบางท่านใหค้วามเหน็วา่ สถาบนัการศกึษา

เองกส็ามารถมบีทบาทในการช่วยพฒันาไดโ้ดยการผลติบุคลากรทีม่คีวามพรอ้มเขา้สู่ตลาดแรงงาน 

“การพฒันา ตอ้งเป็นเรื่องระดบัชาต ิเอาตัง้แต่มหาวทิยาลยั ฝากใหผ้ลติเดก็ในทุกสาขาใหจ้บ

มาแลว้ท างานได ้เอาเริม่จากจุดทีเ่ป็นไปไดก้่อน เอาง่ายๆ ขอใหม้หาวทิยาลยัผลติเดก็ ยงัมคีวามเป็นไป

ไดม้ากกวา่ รฐับาลคงท าไม่ไหว เอกชนคงไม่รวม กสทช. กท็ าไมไ่ด”้ (พชัรวลยั รงัสโีสภณอาภรณ์, การ

สื่อสารระหวา่งบุคคล, 20 มกราคม 2560) 

อยา่งไรกต็าม กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เหน็วา่คงเป็นเรื่องยากทีจ่ะเกดิหน่วยงานขึน้มาพฒันา 

เพรารฐับาลอาจเหน็วา่มเีรื่องอื่นทีส่ าคญัมากกวา่ตอ้งบรหิารจดัการ ดงันัน้ตวัผูผ้ลติสื่อตอ้งขวนขวายและ

หาช่องทางในการรวมตวัเพื่อการพฒันากนัเอง โดยอาจท าใหร้ปูแบบกองทนุหรอืมลูนิธทิีส่ามารถพึง่พา

ตนเองได ้

“การพฒันาวชิาชพี ถ้ารฐับาลหนุนกค็งด ีเหมอืนเกาหล ีแต่ไม่หวงั อยากใหต้ัง้กองทุนสื่อ ใน

โมเดลพึง่พาตนเอง เกบ็ 10 บาท ต่อคนต่อปี อยากท าโปรเจค็ดีๆ กไ็ม่ตอ้งรอนายทุน ท าไมตอ้งตกอยูใ่น

วงจรนี้ วชิาชพีสื่อขาดตรงนี้ แพทย ์คร ูนกัธุรกจิ ยงัม ีอาจใชค้ าวา่ กองทุนสื่อเพื่อสงัคม มวีธิกีารหาเงนิ

แบบ มลูนิธสิื่อจี ้แมช่หีารายไดโ้ดยการแยกขยะ เอาเงนิไปจดัตัง้ โรงพยาบาล มทีวีที ัว่โลก ทีข่อนแก่น

สรา้งโรงพยาบาลไดจ้ากเงนิบรจิาค รกัษาฟร ีแสดงวา่ศรทัธายงัมอียู ่คนตวัเลก็ๆท าเยอะๆรวมกนั อยาก

ใหว้ชิาชพีมกีองทุนคนท าสื่อ มคีณะกรรมการพจิารณา” (พวงเพชร สุภาวาณิชย,์ การสื่อสารระหวา่ง

บุคคล, 18 กุมภาพนัธ ์2560) 
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ทัง้นี้ รปูแบบการรวมตวักนัของนกัวชิาชพีผูผ้ลติเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนัเริม่ปรากฎใหเ้หน็

มากขึน้ในขณะนี้ ดงัเราจะเหน็การใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ในการรวมตวักนัของกลุ่มคนทีม่คีวามรกัความ

สนใจในเรื่องเดยีวกนั และใชพ้ืน้ทีส่ ื่อสงัคมออนไลน์เป็นพืน้ทีใ่นการแลกเปลีย่นความรูด้า้นเทคนิคและ

เทคโนโลยสีื่อ 

“การรวมตวักนัของนกัวชิาชพีเป็นกลุ่มแลกเปลีย่นเรยีนรู ้สิง่นี้เริม่ปรากฎตวัขึน้มาในปจัจุบนั 

เช่น กลุ่มคนทีร่กัเทคโนโลย ีอุปกรณ์ ชมรมคนใชโ้ดรน เขากม็แีก๊งก๊วนกนัอยู ่รกัการถ่ายภาพ เป็น

จุดเริม่ตน้เลก็ๆ ปจัจุบนันี้ การหาคนท างานมกัไม่จา้งบรษิทัใหญ่ แต่ไปหาจากศลิปินเดีย่วเหล่านี้ทีม่ ี

ความกระตอืรอืลน้ในการเรยีนรูเ้ทคโนโลย ีแสวงหาเทคนิคอยูเ่สมอ คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเลก็ๆ แต่เป็น

แหล่งความรู ้สถาบนัการศกึษาตอ้งจบัมาได ้มาอบรมใหน้กัศกึษาเป็นจุดเริม่ตน้ในการพฒันา ไดส้มัผสั

กลุ่มเก่งๆเป็นประโยชน์  รฐับาลสามารถเขา้มาผลกัดนั โดยมาจบัชมรม กลุ่ม มารวมกนัสรา้งเครื่องไม้

เครื่องมอื ภาครฐัตอ้งหไูวตาไว ทีไ่หนมอีะไร เป็นการเปิดโอกาส” (ชชัวาล วลิาวรรณ, การสื่อสาร

ระหวา่งบุคคล, 25 กุมภาพนัธ ์2560) 

 ภาพรวมของแนวทางในการพฒันาทกัษะวชิาชพีของผูผ้ลติสื่อในประเทศไทยพบวา่ 

ขอ้เสนอแนะจากการสมัภาษณ์เหน็วา่ รฐับาลเป็นหน่วยงานทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการเป็นแมง่านในการ

พฒันา ดว้ยมทีัง้เงนิทุนและอ านาจในการบรหิารจดัการ ส่วนในระดบัภาคเอกชนสามารถจดัการพฒันา

อบรมกนัไดเ้องในระดบัภายใน แต่การจะใหภ้าคเอกชนประสานกนัเองท าไดย้ากดว้ยเป็นคู่แขง่กนัทาง

ธุรกจิ สถาบนัการศกึษาเช่นมหาวทิยาลยัมศีกัยภาพและน่าจะเขา้มามสี่วนร่วมในการพฒันาศกัยภาพ

และทกัษะนกัวชิาชพีผูผ้ลติสื่อ รวมทัง้การรวมกลุม่กนัอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการของนกั

วชิาชพีเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนัถอืเป็นแนวทางในการพฒันาดว้ยตวันกัวชิาชพีเองทีม่พีลงัและ

น่าสนใจ 

 

10. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพฒันาทกัษะวิชาชีพส่ือในยคุดิจิทลัหลอมรวม 

จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยัพบวา่ ผูเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งมคีวามเชื่อมัน่ในศกัยภาพและ

ความสามารถของนกัวชิาชพีในประเทศไทย อยา่งไรกต็ามในประเดน็เรื่องการพฒันาระดบัชาตอิาจยงั

เป็นไปไดย้ากดงัทีไ่ดน้ าเสนอไวใ้นหวัขอ้ทีผ่่านมา ดงันัน้การจะน าพาอุตสาหกรรมสื่อของประเทศให้

พฒันาในระดบัมาตรฐานสากล เป็นสื่อทีม่มีลูค่าเชงิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์เป็นสนิคา้และบรกิารส่งออกได้

ตามแนวคดิ ประเทศไทย 4.0 หรอืไม่  ถอืเป็นบทบาทส าคญัของภาครฐัตอ้งรบัเป็นเจา้ภาพในการ

พฒันา 

“อุตสาหกรรมไทยในแง่ TV Production คุณภาพดรีะดบัโลกได ้มนัมโีอกาสไปได ้แต่สิง่ทีเ่ราไป

ไม่ไดก้ค็อือยา่งทีบ่อกคอืวา่ มนัมอียู ่2 ทางคอื หนึ่งรวมกนัไป สองรฐัช่วย และสามคอืทีเ่ราก าลงัท าอยู ่
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คอืท ากนัเอง กเ็หนื่อยมาก กพ็ยายามกนัไป แต่ถ้าจะใหป้ระเทศมนัฟ ูมนักจ็ าเป็นตอ้งใหร้ฐัช่วย มนัเป็น

เรื่องธรรมชาต ิในเรื่องการแขง่ขนัมนัเป็นเรื่องปกต ิรวมกนัไมไ่ด ้คลางแคลงใจกนัอยู ่เจา้ภาพตอ้งเป็น

รฐับาล” (ชลากรณ์ ปญัญาโฉม, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 มนีาคม 2560) 

ชชัวาล วลิาวรรณ ไดเ้สนอแนะเพิม่เตมิถงึประเดน็เกีย่วกบัการระดมทุนและการหาแหลง่ทุน

ส าหรบัช่วยพฒันาและส่งเสรมิการผลติเนื้อหาของผูผ้ลติอสิระ ผูผ้ลติทีท่ างานในรปูแบบการเป็นนายจา้ง

ตนเอง และเจา้ของธุรกจิสื่อขนาดเลก็แบบเป็นเจา้ของคนเดยีววา่ ภาครฐัตอ้งจดัการบรหิารโครงสรา้ง

ดา้นการสนบัสนุนทางการเงนิและระบบธนาคารใหร้องรบัลกัษณะการท างานดงักล่าวดว้ย 

“ตอ้งมกีารสรา้งโครงสรา้งทีเ่อือ้อ านวยต่อการท างานแบบเป็นนายจา้งตนเอง เพราะเขาไมไ่ดจ้ด

ทะเบยีนธุรกจิ ตอ้งมโีครงสรา้งทีส่นบัสนุนสื่อธุรกจิทีช่ดัเจน ทีผ่่านมาเน้นเรื่องภาคการผลติ เช่น โรงงาน 

แต่สื่ออเป็นภาคบรกิาร การเป็นนายจา้งตนเองใชต้น้ทุนไม่ต่างจากการเปิดธุรกจิ แต่การทีไ่ม่ไดจ้ด

ทะเบยีนบรษิทัหรอืนิตบุิคคลกต็อ้งหาหลกัทรพัยม์าค ้าปะกนั ตอ้งศึกษารายละเอยีดใหด้พีอ รวมทัง้ตอ้ง

มโีครงสรา้งทีอ่ านวยความสะดวก รวมทัง้ระบบธนาคารดว้ยจงึจะพฒันาได”้ (ชชัวาล วลิาวรรณ, การ

สื่อสารระหวา่งบุคคล, 25 กุมภาพนัธ ์2560) 

 กล่าวโดยสรุป ขอ้เสนอแนะจากการสมัภาษณ์สนบัสนุนความเชื่อมัน่วา่ประเทศไทยและบุคลากร

ในสายวชิาชพีสื่อโทรทศัน์มศีกัยภาพในการพฒันา แต่ยงัขาดการสนบัสนุนอยา่งเป็นระบบ ทัง้ดา้นการมี

เจา้ภาพแม่เป็นงาน และการจดัหาแหล่งเงนิทนุสนบัสนุน 

 นอกจากนี้แลว้ การพฒันาทกัษะนกัวชิาชพีควรจะเป็นการพฒันาจากมุมมองและความตอ้งการ

ของบุคลากรในภาคธุรกจิสื่อเอง ดงันัน้ ในผลการวจิยัหวัขอ้ต่อไป ผูว้จิยัจงึไดน้ าเสนอผลการศกึษาวจิยั

ทีไ่ดม้าจากการส ารวจความคดิเหน็และความตอ้งการในการพฒันาทกัษะวชิาชพีผูผ้ลติสื่อ เพื่อใหเ้หน็

ภาพอกีดา้นหนึ่งซึง่สะทอ้นมาจากตวันกัวชิาชพีทีเ่ป็นผูผ้ลติสื่อเอง 

 

4.3 ผลการส ารวจทกัษะท่ีจ าเป็นและความต้องการในการพฒันาทกัษะของโปรดิวเซอรโ์ทรทศัน์

ในประเทศไทย 

 จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามจ านวน 300 ชุด เพื่อส ารวจความรูค้วามเขา้ใจของ

นกัวชิาชพีสื่อโทรทศัน์ในสถานการณ์สื่อยคุดจิทิลัหลอมรวมทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมทัง้ส ารวจความ

คดิเหน็และความตอ้งการในการพฒันาทกัษะผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวม พบขอ้มลูผล

การศกึษาดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
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4.3.1 ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 

 

1.) เพศ 

เพศ จ านวน เปอรเ์ซน็ต์ 
ชาย 160 53 
หญงิ 140 46 
รวม 300 100 

 

 ผลการส ารวจพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมสีดัส่วนเพศชายและหญงิต่างกนัเพยีงเลก็น้อย คอื เพศชาย

จ านวน 160 คน คดิเป็น 53 % เพศหญงิ 140 คน คดิเป็น 46% 

 

2.) อาย ุ

อาย ุ จ านวน เปอรเ์ซน็ต์ 
21-25 ปี 23 7.6 
26-30 ปี 41 13.6 
31-35 ปี 62 20.6 
35-40 ปี 74 24.6 
41-45 ปี 52 17.3 

46 ปี ขึน้ไป 48 16.3 
รวม 300 100 

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มอีาย ุ36-40 ปี จ านวน 76 คน คดิเป็น 24.6% รองลงมาคอื 31-35 ปี 

จ านวน 62 คน คดิเป็น 20.6% อาย ุ41-45 ปี จ านวน 52 คน คดิเป็น 17.3% อาย ุ46 ปีขึน้ไป จ านวน 

46 คน คดิเป็น 16% อาย ุ26-30 ปี มจี านวน 41 คน คดิเป็ร 13.6% และอาย ุ21-25 ปี มจี านวนน้อย

ทีสุ่ดคอื 23 คน คดิเป็น 7.6% 

 

 3.) ระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน เปอรเ์ซน็ต์ 
ปรญิญาตร ี 240 80 
ปรญิญาโท 54 18 
ปรญิญาเอก 6 2 

รวม 300 100 
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ดา้นการศกึษา พบผลการวจิยัวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จ านวน 240 คน มกีารศกึษาอยูใ่นระดบั

ปรญิญาตร ีโดย คดิเป็น 80%  รองลงมาคอื ระดบัปรญิญาโท จ านวน 54 คน คดิเป็น 18% ส่วนผูท้ ีม่ ี

การศกึษาในระดบัปรญิญาเอกม ีคอื 6 คน คดิเป็น 2% 

  

4.) ประสบการณ์ท างาน 

ประสบการณ์ท างาน จ านวน เปอรเ์ซน็ต์ 
2-5 ปี 148 49.4 
6-10 ปี 98 32.6 

มากกวา่ 10 ปี 54 18 
รวม 300 100 

 

 ดา้นประสบการณ์ท างาน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ท างานในสายการผลติมา

มากกวา่ 10 ปีขึน้ไป จ านวน 148 คน คดิเป็น 49.4% รองลงมาคอื 6-10 ปี จ านวน 98 คน คดิเป็น 

32.6% ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีม่ปีระสบการณ์ท างาน 2-5 ปี มจี านวนน้อยทีสุ่ดคอื 54 คน คดิเป็น 18% 

 

 4.3.2 มมุมองเก่ียวกบัผลกระทบของส่ือใหม่ท่ีมีต่อการผลิตส่ือโทรทศัน์  

 

ประเดน็ความคิดเหน็ คา่เฉลีย่ S.D. 

1. สื่อใหม ่(ออนไลน์ ดจิทิลั โซเชยีลมเีดยี) ถอืเป็นคู่แข่งกบัสื่อโทรทศัน์ 
 

4.62 0.660 

2. สื่อใหม ่(ออนไลน์ ดจิทิลั โซเชยีลมเีดยี) ถอืเป็นคู่ค้า/ช่วยส่งเสริมสื่อโทรทศัน์ 
 

4.51 0.751 

3. ปรากฏการณ์ทีผู่บ้รโิภคสามารถเป็นผูผ้ลติสื่อไดเ้อง (User-generated Content / 
UGC) ส่งผลใหผู้ผ้ลติสื่อโทรทศัน์ตอ้งปรบัตวัในการท างาน 

4.51 0.784 

4. สื่อใหมส่ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการเป็นช่องทางหาขอ้มลูและตดิตามผล
สะทอ้นกลบั (Feedback) ในการผลติเนื้อหาสื่อโทรทศัน์ 

4.59 0.860 

5. ผูผ้ลติเนื้อหา (Content Producer) สื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวมตอ้งมคีวามคดิ
และมุมมองของนกัการตลาดผสมผสานดว้ย 

4.74 0.743 

 

ดา้นมุมมองเกีย่วกบัผลกระทบของสื่อใหม่ อาท ิสื่อออนไลน์ อนิเตอรเ์น็ต โซเชยีลมเีดยี ทีม่ต่ีอ

การท างานของธุรกจิสื่อโทรทศัน์ ผลการส ารวจความคดิเหน็พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเหน็ดว้ยในระดบัมาก
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ทีสุ่ดวา่สื่อใหม่เขา้มามบีทบาทในการท างานของธุรกจิสื่อโทรทศัน์ โดยกลุ่มตวัอยา่งมคีวามคดิเหน็ใน

ระดบัใกลเ้คยีงกนัเกีย่วกบับทบาทของสื่อใหม่ในฐานะ คูแ่ขง่ และ คู่คา้ ของธรุกจิโทรทศัน์ กล่าวคอื 

กลุ่มตวัอยา่งเหน็ดว้ยอยา่งมากว่า สื่อใหมถ่อืเป็นคู่แขง่กบัสื่อโทรทศัน์ ในระดบัค่าเฉลีย่ 4.62 

ขณะเดยีวกนั กเ็หน็ดว้ยอยา่งมากวา่ สื่อใหมถ่อืเป็นคู่คา้ทีช่่วยส่งเสรมิสื่อโทรทศัน์ในระดบัค่าเฉลีย่ 4.51 

ส่วนผลกระทบจากปรากฏการณ์ทีผู่บ้รโิภคสามารถเป็นผูผ้ลติสื่อไดเ้อง ซึง่ในการวจิยัครัง้นี้ใช้

เรยีกค ายอ่วา่ UGC นัน้ กลุ่มตวัอยา่งเหน็ดว้ยอยา่งมากวา่ ปรากฏการณ์ดงักล่าวส่งผลใหผู้ผ้ลติสื่อ

โทรทศัน์ตอ้งปรบัตวัในการท างาน คอือยูใ่นระดบัค่าเฉลีย่ 4.51 โดยกลุ่มตวัอย่างเหน็ดว้ยอยา่งมากใน

ระดบัค่าเฉลีย่ 4.59 วา่ สื่อใหม่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการเป็นช่องทางหาขอ้มลูและตดิตามผล

สะทอ้นกลบัในการผลติเนื้อหาสื่อโทรทศัน์ ทัง้นี้ กลุม่ตวัอยา่งยงัเหน็ดว้ยในระดบัมากทีสุ่ดวา่ 

ผูผ้ลติเนื้อหาโทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวมตอ้งมคีวามคดิและมุมมองของนกัการตลาดผสมผสานดว้ย 

โดยระดบัค่าเฉลีย่ของความคดิเหน็อยูท่ ี ่4.74 ซึง่ถอืเป็นค่าเฉลีย่ทีส่งูมากทีสุ่ดในกลุ่มความคดิเหน็ด้าน

ผลกระทบของสื่อใหม่ต่อการผลติเนื้อหาสื่อโทรทศัน์ 

 

4.3.3 ทกัษะและความรูท่ี้จ าเป็นต่อนักวิชาชีพส่ือโทรทศัน์ในยคุดิจิทลัหลอมรวม 

ประเดน็ความคิดเหน็ คา่เฉลีย่ S.D. 

1. ทกัษะกระบวนการคดิและความคดิสรา้งสรรค ์ 4.81 0.574 
2. ทกัษะการเขยีนเชงิสรา้งสรรค ์ 4.74 0.713 
3. ทกัษะและความรูด้า้นเทคโนโลยแีละเทคนิคการผลติ 4.44 0.743 
4. ทกัษะและความรูด้า้นธุรกจิ 4.03 0.955 
5. ทกัษะการท างานเป็นทมี 4.11 0.827 
6. ความรูเ้กีย่วกบัแนวโน้มการตลาด 4.29 0.976 
7. ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 4.66 0.900 
8. ทกัษะและความรูเ้กีย่วกบัการบรหิารการเงนิ เช่น การจดัท าบญัช ีงบประมาณ 3.70 1.066 
9. ทกัษะความรูเ้กีย่วกบัการระดมทุน และหาแหลง่ทุนในการสรา้งสรรคผ์ลงาน 3.37 1.024 
10. ทกัษะความรูเ้กีย่วกบัการพฒันาธุรกจิสื่อรปูแบบใหม่ๆ 4.44 0.901 

 

 ดา้นมุมมองความคดิเหน็ทีก่ลุ่มตวัอยา่งมต่ีอทกัษะและความรูท้ ีจ่ าเป็นต่อนกัวชิาชพีสื่อโทรทศัน์

ในยคุดจิทิลัหลอมรวม ผลการส ารวจพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเหน็ดว้ยในระดบัมากทีสุ่ดวา่ ความรูแ้ละทกัษะ

ต่อไปนี้มคีวามจ าเป็นมากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ 4.21 ขึน้ไป) ต่อนกัวชิาชพีสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวม 

เรยีงล าดบัจากมากทีสุ่ดคอื 

ล าดบัที ่1. ทกัษะกระบวนการคดิและความคดิสรา้งสรรค ์ดว้ยค่าเฉลีย่ความคดิเหน็  4.81 
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ล าดบัที ่2. ทกัษะการเขยีนเชงิสรา้งสรรค ์ดว้ยค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 4.74 

ล าดบัที ่3. ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ดว้ยค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 4.66 

ล าดบัที ่4. ทกัษะและความรูด้า้นเทคโนโลยแีละเทคนคิการผลติ และ ทกัษะความรูเ้กีย่วกบัการ

พฒันาธุรกจิสื่อรปูแบบใหม่ๆ  ดว้ยค่าเฉลีย่ความคดิเหน็เท่ากนั คอื 4.44 

ล าดบัที ่5. ความรูเ้กีย่วกบัแนวโน้มการตลาด ดว้ยค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 4.29 

 

ส่วนทกัษะอื่นๆ ต่อไปนี้ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามเหน็ดว้ยในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 3.41-4.20) เรยีง

ตามล าดบั ไดแ้ก่ 

ล าดบัที ่6. ทกัษะการท างานเป็นทมี ดว้ยค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 4.11 

ล าดบัที ่7. ทกัษะและความรูด้า้นธุรกจิ ดว้ยค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 4.03 

ล าดบัที ่8. ทกัษะและความรูเ้กีย่วกบัการบรหิารการเงนิ เช่น การจดัท าบญัช ีงบประมาณ ดว้ย

ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 3.70 

ส่วนทกัษะความรูเ้กีย่วกบัการระดมทุน และหาแหล่งทุนในการสรา้งสรรคผ์ลงาน เป็นทกัษะ

ล าดบัสุดทา้ย (ล าดบัที ่9) ทีก่ลุ่มตวัอยา่งเหน็ดว้ยวา่มคีวามส าคญั โดยใหใ้นระดบัปานกลาง (ค่าเฉลีย่ 

2.61-3.40) ดว้ยค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 3.37 

 

4. 3.4 การปรบัตวัของนักวิชาชีพส่ือโทรทศัน์ยคุดิจิทลัหลอมรวม 

 

ประเดน็ความคิดเหน็ คา่เฉลีย่ S.D. 

1. นกัวชิาชพีสื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวมตอ้งมพีหทุกัษะ (Multi-skills) 
 

4.33 0.973 

2. นกัวชิาชพีสื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวมตอ้งสามารถท างานข้ามแพลท
ฟอรม์ (Multi-platform / Multichannel) ได ้

4.22 0.597 

3. การออกแบบเนื้อหางานสื่อโทรทศัน์ในปจัจุบนัตอ้งคดิบรูณาการร่วมกบัส่ือ
ใหม่ 

4.51 0.782 

4. นกัวชิาชพีสื่อโทรทศัน์ตอ้งเตรยีมปรบัตวัเขา้สู่รปูแบบการท างานในอนาคตแบบ 
การเป็นนายจ้างตนเอง (Self-employment)  

3.88 0.734 

5. การสรา้งโพรไฟลแ์ละทกัษะเฉพาะท่ีโดดเด่นเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบันกัวชิาชพี
สื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวม 

4.37 0.806 

6. นกัวชิาชพีสื่อโทรทศัน์ตอ้งมกีารเรยีนรู้ด้วยตนเอง (DIY Learning) อยา่งไม่มี
ทีส่ ิน้สุด 

4.74 0.751 
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7. ควรมกีารจดัตัง้หน่วยงานขึน้มาช่วยพฒันาทกัษะวชิาชพีผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์ใน
ยคุดจิทิลัหลอมรวม 

4.11 0.953 

8. ผูผ้ลติสื่อควรรวมตวักนัจดัตัง้สมาพนัธ ์สหภาพ หรอืองคก์ร ขึน้มาเพื่อเป็น
ชุมชนในการแลกเปลีย่นความรูแ้ละทกัษะวชิาชพีผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลั
หลอมรวม และเป็นการสรา้งอ านาจต่อรองดา้นการคุม้ครองแรงงานและสทิธิ
ประโยชน์ 

4.03 1.232 

 

ดา้นมุมมองความคดิเหน็ทีก่ลุ่มตวัอยา่งมต่ีอการปรบัตวัของนกัวชิาชพีสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลั

หลอมรวม ผลการส ารวจพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเหน็ดว้ยในระดบัมากทีสุ่ดวา่ (ค่าเฉลีย่ 4.21 ขึน้ไป) ต่อ

ความจ าเป็นในการปรบัตวัในดา้นต่างๆค่อไปนี้ โดยเรยีงล าดบัจากมากทีสุ่ดคอื 

ล าดบัที ่1. นกัวชิาชพีสื่อโทรทศัน์ตอ้งมกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (DIY Learning) อยา่งไม่มทีี่

ส ิน้สุด ดว้ยค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 4.74 

ล าดบัที ่2. การออกแบบเนื้อหางานสื่อโทรทศัน์ในปจัจุบนัตอ้งคดิบรูณาการร่วมกบัสื่อใหม่ ดว้ย

ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 4.51 

ล าดบัที ่3. การสรา้งโพรไฟลแ์ละทกัษะเฉพาะทีโ่ดดเด่นเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบันกัวชิาชพีสื่อ

โทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวม  ดว้ยค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 4.37 

ล าดบัที ่4. นกัวชิาชพีสื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวมตอ้งมพีหุทกัษะ (Multi-skills) ดว้ยค่าเฉลีย่

ความคดิเหน็ 4.33 

ล าดบัที ่5. นกัวชิาชพีสื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวมตอ้งสามารถท างานขา้มแพลทฟอรม์ 

(Multi-platform / Multichannel) ได ้ดว้ยค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 4.22 

ส่วนการปรบัตวัดา้นอื่นๆ ต่อไปนี้ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามเหน็ดว้ยในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 3.41-

4.20) เรยีงตามล าดบั ไดแ้ก่ 

ล าดบัที ่6. ควรมกีารจดัตัง้หน่วยงานขึน้มาช่วยพฒันาทกัษะวชิาชพีผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์ในยคุ

ดจิทิลัหลอมรวม ดว้ยค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 4.11 

ล าดบัที ่7. ผูผ้ลติสื่อควรรวมตวักนัจดัตัง้สมาพนัธ ์สหภาพ หรอืองคก์ร ขึน้มาเพื่อเป็นชุมชนใน

การแลกเปลีย่นความรูแ้ละทกัษะวชิาชพีผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวม และเป็นการสรา้งอ านาจ

ต่อรองดา้นการคุม้ครองแรงงานและสทิธปิระโยชน์ ดว้ยค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 4.03 

ล าดบัที ่8. นกัวชิาชพีสื่อโทรทศัน์ตอ้งเตรยีมปรบัตวัเขา้สู่รปูแบบการท างานในอนาคตแบบ การ

เป็นนายจา้งตนเอง (Self-employment)  ดว้ยค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 3.88 

ผลการส ารวจความคดิเหน็ทีอ่ธบิายขา้งตน้สะทอ้นใหเ้หน็วา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัการ

ปรบัตวัดา้นเทคนิคกระบวนการผลติ การสรา้งสรรคเ์นื้อหา การใชเ้ทคโนโลยใีหม่ และการบรูณาการกบั
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สื่อใหมใ่นระดบัมากทีสุ่ด ในขณะทีก่ารปรบัตวัดา้นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรปูแบบธุรกจิและการจา้งงานแบบเป็น

นายจา้งตนเอง และการจดัตัง้หน่วยงานขึน้มาเตรยีมความพรอ้มในการฝึกทกัษะวชิาชพีสื่อ ยงัไม่ใช่

ประเดน็ทีก่ลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในระดบัตน้ๆ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการปรบัตวัดา้นการผลติซึง่ไดร้บั

ความส าคญัมากกวา่ 

 

4.3.5 ความต้องการในการพฒันาทกัษะวิชาชีพผู้ผลิตส่ือโทรทศัน์ 

 

ประเดน็ความคิดเหน็ ค่าเฉลีย่ S.D. 
1. ทกัษะวิธีการคิดและความคิดสร้างสรรค ์ 4.33 0.587 
2. ทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 4.70 0.667 
3. ทกัษะความรูด้า้นเทคนิคการผลิตและเทคโนโลยีการออกอากาศใหม่ๆ 4.44 0.841 
4. ทกัษะและความรูด้า้นธรุกิจและการพฒันารปูแบบธรุกิจใหม่ๆ 4.29 0.784 
5. ทกัษะความสามารถในการท างานเป็นทีม 4.11 0.953 
6. ความรูเ้กีย่วกบัแนวโน้มการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภค 4.55 0.814 
7. ทกัษะและความรูเ้กีย่วกบัการบริหารการเงิน เช่น การจดัท าบญัช ีงบประมาณ 3.59 0.997 
8. ทกัษะความรูเ้กีย่วกบัการระดมทุนและหาแหล่งทุนในการสรา้งสรรคผ์ลงาน 3.85 0.732 
9. ทกัษะความรูเ้กีย่วกบัการสร้างเครือข่ายทางธรุกิจ 3.77 0.847 
10. การเตรยีมทกัษะความพรอ้มเขา้สู่รปูแบบการท างานแบบเป็นนายจ้างตนเอง 4.14 0.768 

 

ผลการส ารวจความตอ้งการในการพฒันาทกัษะวชิาชพีผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี

ความตอ้งการในการพฒันาทกัษะวชิาชพีในดา้นต่อไปนี้มากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ 4.21 ขึน้ไป) ตามล าดบั 

ล าดบัที ่1. ทกัษะการเขยีนเชงิสรา้งสรรค ์ดว้ยค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 4.70 

ล าดบัที ่2. ความรูเ้กีย่วกบัแนวโน้มการตลาดและพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ดว้ยค่าเฉลีย่ความคดิเหน็

4.55 

ล าดบัที ่3. ทกัษะความรูด้า้นเทคนิคการผลติและเทคโนโลยกีารออกอากาศใหม่ๆ ดว้ยค่าเฉลีย่

ความคดิเหน็ 4.44 

ล าดบัที ่4. ทกัษะวธิกีารคดิและความคดิสรา้งสรรค ์ดว้ยค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 4.33 

ล าดบัที ่5. ทกัษะและความรูด้า้นธุรกจิและการพฒันารปูแบบธุรกจิใหม่ๆ ดว้ยค่าเฉลีย่ความ

คดิเหน็ 4.29 

ส่วนความตอ้งการในการพฒันาทกัษะวชิาชพีดา้นอื่นๆ ต่อไปนี้ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามเหน็ดว้ย

ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 3.41-4.20) เรยีงตามล าดบั ไดแ้ก่ 
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ล าดบัที ่6. การเตรยีมทกัษะความพรอ้มเขา้สูร่ปูแบบการท างานแบบเป็นนายจา้งตนเอง ดว้ย

ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 4.14 

ล าดบัที ่7. ทกัษะความสามารถในการท างานเป็นทมี ดว้ยค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 4.11 

ล าดบัที ่8. ทกัษะความรูเ้กีย่วกบัการระดมทุนและหาแหล่งทุนในการสรา้งสรรคผ์ลงาน ดว้ย

ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 3.85 

ล าดบัที ่9. ทกัษะความรูเ้กีย่วกบัการสรา้งเครอืขา่ยทางธุรกจิ  ดว้ยค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 

3.77 

ล าดบัที ่10. ทกัษะและความรูเ้กีย่วกบัการบรหิารการเงนิ เช่น การจดัท าบญัช ีงบประมาณด้ วย

ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 3.59 

ผลการส ารวจขา้งตน้สะทอ้นใหเ้หน็วา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัการฝึกทกัษะดา้นการ

สรา้งสรรคเ์นื้อหารายการเป็นส าคญั อนัไดแ้ก่ ทกัษะการเขยีน ความเขา้ใจเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

ทกัษะเชงิเทคโนโลย ีความคดิสรา้งสรรค ์และทกัษะเชงิธุรกจิ ขณะทีท่กัษะดา้นการท างานเป็นทมี การ

ระดมทุนและหาแหล่งทนุ การสรา้งเครอืขา่ยทางธุรกจิ และการบรหิารจดัการดา้นการเงนิ เป็นทกัษะที่

กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัน้อยกวา่ ดว้ยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นนกัวชิาชพีในระบบองคก์ร จงึยงัไม่

เหน็ความจ าเป็นดงักล่าวซึง่เป็นทกัษะจ าเป็นส าหรบัรปูแบบการท างานแบบเป็นนายจา้งตนเอง (Self-

employment) อนัเป็นภาพธุรกจิสื่อในอนาคต 

ดา้นความคดิเหน็เพิม่เตมิของกลุ่มตวัอยา่งเกีย่วกบัการพฒันาทกัษะวชิาชพีสื่อ พบความ

คดิเหน็ทีน่่าสนใจและขอยกมาน าเสนอดงัต่อไปนี้ 

“ส าหรบัผมคดิวา่สิง่ทีส่ าคญัมากทีสุ่ดเท่าทีเ่จอมาจากประสบการณ์และมผีลกระทบต่อผูผ้ลติสื่อ

ในระยะยาวคอืเรื่องของทกัษะการท าธุรกจิของผูผ้ลติสื่อรุ่นใหม่หลายๆคนทีม่แีนวคดิใหม่ไฟแรง แต่ขาด

ความรูด้า้นการคดิตน้ทุนในการผลติสื่อ สง่ผลใหก้ลไกราคาในการผลติสื่อปจัจุบนันัน้ตกลงอยา่งมาก ซึง่

ผูผ้ลติสื่อหน้าใหม่ไฟแรงแบบนี้มกัมาแบบ ไฟแรงและดบัไว ไม่สามารถผยงุตวัเองในโลกธุรกิจสื่อได ้แต่

กลบัไดท้ิง้ผลกระทบต่อบรษิทัอื่นๆทีป่ระกอบธุรกจิสื่อไว”้ (ความคดิเหน็ของ กลุ่มตวัอยา่งเพศชาย อายุ 

26-30 ปี มปีระสบการณ์ท างานในสายงานผลติสื่อระหวา่ง 6-10 ปี) 

“Creative Industry...ทกัษะการคดิและการประยกุตใ์ชท้นุทางวฒันธรรมของประเทศใหเ้กดิ

ความสรา้งสรรคแ์ละต่อยอดเพื่อเพิม่มลูค่าและสบืสานวฒันธรรม” (ความคดิเหน็ของ กลุ่มตวัอยา่งเพศ

หญงิ อาย ุ26-30 ปี มปีระสบการณ์ท างานในสายงานผลติสื่อระหวา่ง 6-10 ปี) 

“เทคนิคการสรา้งสรรคแ์ละการน าเสนองานใหต้รงใจผูบ้รโิภคยคุปจัจุบนั” (ความคดิเหน็ของ 

กลุ่มตวัอยา่งเพศหญงิ อาย ุ31-35 ปี มปีระสบการณ์ท างานในสายงานผลติสื่อระหวา่ง 6-10 ปี) 
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“สง่เสรมิเรยีนรูก้ารใชง้านและการผลติฟงักช์ ัน่ต่างๆของดจิติอลทวีทีีม่หีลากหลาย แต่ดจิติอลทวีี

ในประเทศไทยยงัไม่เคยน ามาใช ้เช่นการส่งขอ้มลูแนบมาขณะออกรายการ การจองสนิคา้ผ่านหน้าจอ 

เพื่อเป็นการพฒันาทกัษะและสง่เสรมิการกา้วทนัเทคโนโลยใีนการใชป้ระโยชน์จากสื่อไดเ้ตม็ทีใ่นฐานะ

ผูผ้ลติสื่อ ควรท างานไดร้อบดา้นไม่วา่จะเป็นการน าเสนอผ่านช่องทางออนไลน์หรอืทางโทรทศัน์กระแส

หลกักต็าม” (ความคดิเหน็ของ กลุ่มตวัอยา่งเพศชาย อาย ุ31-35 ปี มปีระสบการณ์ท างานในสายงาน

ผลติสื่อระหวา่ง 6-10 ปี) 

“เรื่องจรรยาบรรณสื่ออนไลน์ทีแ่ขง่ขนักนัสงูแลว้จรรยาบรรณไม่ค่อยม”ี (ความคดิเหน็ของ กลุ่ม

ตวัอยา่งเพศชาย อาย ุ31-35 ปี มปีระสบการณ์ท างานในสายงานผลติสื่อระหวา่ง 6-10 ปี) 

“ทกัษะดา้นการเขยีน การใชภ้าษาและความรบัผดิชอบต่อสงัคม จรยิธรรม” (ความคดิเหน็ของ 

กลุ่มตวัอยา่งเพศชาย อาย ุ36-40 ปี มปีระสบการณ์ท างานในสายงานผลติสื่อมากกวา่ 10 ปี) 

นอกเหนือจากความคดิเหน็ทีก่ล่าวมา กลุ่มตวัอยา่งไดเ้สนอแนะเพิม่เตมิถงึประเดน็ทกัษะที่

ตอ้งการไดร้บัการพฒันาเพิม่เตมิ อนัไดแ้ก่ ทกัษะภาษาองักฤษ ทกัษะภาษาจนี ทกัษะการเล่าเรื่อง และ

จรยิธรรมจรรยาบรรณสื่อ 

 

4.3.6 การจดัตัง้หน่วยงานเพ่ือการพฒันาทกัษะนักวิชาชีพส่ือในปะเทศไทย 

 

หน่วยงานท่ีควรเป็นแม่งาน จ านวน
ความเห็น 

เปอรเ์ซน็ต์ 

ภาคเอกชน/โดยบรษิทัผูผ้ลติรวมตวักนั 144 48 
นกัวชิาชพีผูผ้ลติสื่อรวมตวักนัเอง 99 33 
สถาบนัการศกึษา/มหาวทิยาลยั 33 11 
รฐับาล 24 8 
รวม 300 100 

ทา้ยสุดของการส ารวจเกีย่วกบัหน่วยงานทีก่ลุ่มตวัอยา่งเหน็วา่ควรเป็นหน่วยงานหลกัหรอืแม่

งานในการจดัการอบรมพฒันาวชิาชพีผูผ้ลติสื่อของประเทศไทยพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ 48% เหน็

วา่ ควรจดัโดยภาคเอกชนและบรษิทัผูผ้ลติเป็นผูร้วมตวักนั รองลงมา 33% เหน็วา่ควรมกีารจดัโดยการ

รวมตวักนัเองของนกัวชิาชพีสื่อ มเีพยีง 11% ทีเ่หน็วา่ สถาบนัการศกึษาควรเป็นแมง่านหลกั และเพยีง

แค่ 8% เท่านัน้ทีเ่หน็วา่ควรใหร้ฐับาลเป็นคนจดัตัง้หน่วยงานขึน้มาฝึกอบรมพฒันาทกัษะวชิาชพีสื่อใน

ยคุดจิทิลัหลอมรวม ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็ระดบัความเชื่อมัน่ศรทัธาทีน่กัวชิาชพีสื่อมต่ีอ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและแนวทางการพฒันาวชิาชพีสื่อ ซึง่ประเดน็นี้จะได้ยกไปน าเสนอในการสรุปผล

และอภปิรายผลในบทต่อไป 



74 
 

บทท่ี 5 

สรปุผลและอภิปรายผลการวิจยั 

 

 งานวจิยัเรื่อง “ทวีโีปรดวิเซอร:์ สถานะ บทบาท และการพฒันาทกัษะส าคญัในยคุดจิทิลั

สรา้งสรรค”์ ชิน้นี้ เป็นการศกึษาการท างานของโปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติเนื้อหารายการโทรทศัน์ทีต่อ้งมี

การปรบัตวัตามการเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัหลอมรวม ซึง่มบีทบาทในฐานะ “เทคโนโลยี

ก่อกวน” (Disruptive Technology) อนัส่งผลให ้สถานะ บทบาท ทกัษะและเทคนิคในการท างานของนกั

วชิาชพีสื่อโทรทศัน์เปลีย่นแปลงไปภายใตก้ารสรา้งสรรคง์านในบรบิทของเทคโนโลยดีจิทิลั โดยไดถ้อด

บทเรยีนเกีย่วกบัสภาพการณ์ของอุตสาหกรรมสื่อและแนวทางการส่งเสรมิทกัษะของนกัวชิาชพีใน

อุตสาหกรรมสื่อสรา้งสรรคจ์ากบทเรยีนในระดบันานาชาตดิว้ยการศกึษาเอกสารและวรรณกรรมที่

เกีย่วขอ้ง สมัภาษณ์เดีย่วรายบุคคลกบัผูอ้ านวยการผลติ (Executive Producer) ระดบับรหิารในประเทศ

ไทยเพื่อศกึษาทกัษะทีจ่ าเป็นของโปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติเนื้อหาสื่อโทรทศัน์ในบรบิทของอุตสาหกรรมสื่อ

ทีข่บัเคลื่อนดว้ยแนวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์รวมทัง้ส ารวจความตอ้งการในการพฒันาทกัษะวชิาชพีของ

โปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์ในบรบิทการท างานของอุตสาหกรรมสื่อยคุหลอมรวมในประเทศไทย  

ในบทที ่5 นี้ จะขอสรุปและอภปิรายผล พรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั โดยไดแ้บ่งการ

น าเสนอออกเป็นหวัขอ้ยอ่ยดงัต่อไปนี้ 

 5.1 สรุปผลการวจิยั 

 5.2 อภปิรายผลการวจิยั 

 5.3 ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 

 5.4 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 

 

 5.1 สรปุผลการวิจยั 

 จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยระเบยีบวธิวีจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทัง้เชงิคณุภาพ

ดว้ยการส ารวจเอกสารและการสมัภาษณ์เดีย่วรายบุคคล และการส ารวจเชงิปรมิาณดว้ยแบบสอบถาม

จ านวน 300 ชุด กบักลุ่มโปรดวิเซอร ์ผูผ้ลติ และนกัวชิาชพีสื่อโทรทศัน์ในประเทศไทย น ามาสู่บทสรุป

ผลการวจิยั ดงัจะแบ่งส่วนในการน าเสนอออกเป็น 4 ส่วน ดงันี้ 

 5.1.1 สภาพการณ์และการเปลีย่นแปลงการท างานของโปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์ 

5.1.2 สถานะและบทบาทของโปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์ 

5.1.3 ทกัษะทีจ่ าเป็นของโปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์ 

5.1.4 แนวทางการพฒันาและส่งเสรมิทกัษะวชิาชพีของผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์ 
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5.1.1 สภาพการณ์และการเปล่ียนแปลงการท างานของโปรดิวเซอรแ์ละผู้ผลิตส่ือ

โทรทศัน์ 

โทรทศัน์เป็นอุตสาหกรรมทีข่บัเคลื่อนภายใตป้จัจยัทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง และ

วฒันธรรมของทัง้ระดบัประเทศและระดบัโลก การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมยอ่มน ามาซึง่

ผลกระทบต่อนิเวศวทิยาของธุรกจิสื่อ รวมทัง้ยงัสง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงดา้นแนวทางการ

ปฏบิตังิานของบุคลากรในธุรกจิสื่อ ซึง่ในทีน่ี้เน้นศกึษาในสายงานผูผ้ลติเนื้อหารายการโทรทศัน์ประเภท

บนัเทงิและสาระบนัเทงิ 

ในระดบันานาชาตพิบวา่ วกิฤตเศรษฐกจิโลกและวกิฤตการณ์ทางการเงนิในยโุรปถอืเป็นปจัจยั

ส าคญัทางเศรษฐกจิทีส่่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อโลก โดยแนวโน้มส าคญั 3 ประการ ทีเ่ป็นแรงขบั

และผลกัดนัอุตสาหกรรมสื่อ ซึง่เป็นภาคส่วนของอุตสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม ไดแ้ก่ การ

เปลีย่นแปลงไปสู่เทคโนโลยดีจิทิลั วกิฤตเศรษฐกจิ และโลกาภวิฒัน์ ซึง่ปจัจยัทีก่ล่าวมาทัง้ 3 ขอ้นี้ถอื

เป็นทัง้แรงกดดนัและผลกัดนัใหน้านาประเทศตอ้งเดนิหน้าพฒันาอุตสาหกรรมดงักล่าว  

การเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัส่งผลกระทบต่อการผลติเนื้อหาสื่อในดา้นต่างๆ กล่าวคอื 

จ านวนและประเภทของเนื้อหาสื่อขยายตวัและเพิม่จ านวนขึน้ รวมทัง้การทีอุ่ปกรณ์การผลติมรีาคาถูกลง

และใชง้่ายมากขึน้ ยงัสง่ผลใหเ้กดิผูผ้ลติเนื้อหารายเลก็ๆทีเ่ป็นจ านวนมาก เกดิการเปลีย่นแปลงของ

กระแสงาน (Workflow) อนัเกดิจากเทคโนโลยกีารผลติแบบอตัโนมตั ิโดยการใชโ้ปรแกรมการตดัต่อ

แบบอตัโนมตัไิดเ้ขา้มาแทนทีก่ารท างานแบบเดมิๆ รวมทัง้การจดักระจายเนื้อหา (Distribution) และ

ช่องทางสื่อ (Channel / Platform)ขยายจ านวนมากขึน้ โดยเฉพาะการใหบ้รกิารเนื้อหาผ่านช่องทาง

อนิเตอรเ์น็ต (Web-based Service) ทีเ่กดิขึน้เป็นจ านวนมาก ผูช้มมพีฤตกิรรมการเปิดรบัเนื้อหาสื่อใน

ช่องทางหรอืแพลทฟอรท์ (Platform) ทีเ่ปลีย่นแปลงไป เทคโนโลยเีปิดโอกาสใหผู้ช้มมสี่วนร่วมในการ

แสดงความคดิเหน็และสรา้งปฏสิมัพนัธม์ากขึน้ รวมทัง้ยงักลายเป็นผูส้รา้งและผลติเนื้อหา (User-

generated Content) ซึง่ในงานวจิยัชิน้นี้ใชเ้รยีกตามตวัยอ่แบบทีน่ิยมกนัวา่ UGC 

อุตสาหกรรมสื่อทัว่โลกตระหนกัถงึความเปลีย่นแปลงดงักล่าวอนัน ามาซึง่ทัง้ความทา้ทายและ

โอกาสทางธุรกจิ เทคโนโลยดีจิทิลัมสี่วนช่วยเพิม่ศกัยภาพและประสทิธภิาพในฐานะเครื่องมอืใหมใ่นการ

ท างาน โลกาภวิฒัน์ช่วยสรา้งตลาดใหมท่ีน่่าสนใจ แต่ในขณะเดยีวกนักเ็พิม่การแขง่ขนัทัง้ในระดบั

บุคลากรและในระดบัองคก์ร โดยผลกระทบดงัทีก่ล่าวมา ไดก้่อใหเ้กดิทัง้ภาวะการวา่งงานใน

ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมสื่อ ขณะเดยีวกนักย็งัเกดิสภาวะการขาดแคลนแรงงานทกัษะใน

ภาคอุตสาหกรรมสื่อ อนัเป็นผลมาจากการขาดแคลนผูป้ฏบิตังิานทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะทีต่รงกบัต าแหน่ง

งานทีต่อ้งการ และนอกจากนี้ทีส่ าคญัคอืไดส้ง่ผลต่อการปรบัตวัดา้นรปูแบบการท างานของนกัวชิาชพี

ผูผ้ลติสื่อ กล่าวคอื ก่อใหเ้กดิลกัษณะการท างานและการจา้งงานรปูแบบใหม่ๆทีไ่ม่ไดจ้ ากดัอยูใ่นรปูแบบ
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ของพนกังานในระบบองคก์รแบบเดมิ โดยพบวา่ ลกัษณะการท างานของบุคลากรในภาคธุรกจิ

สรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรมมลีกัษณะการท างานแบบเป็นนายจา้งตนเอง (Self-employment) มากขึน้  

อุตสาหกรรมสื่อในระดบันานาชาต ิเช่น สหรฐัอเมรกิา องักฤษ และกลุ่มประเทศในสหภาพยโุรป 

ตระหนกัถงึการเปลีย่นแปลงดงักล่าว และใหค้วามส าคญักบัการศกึษาวจิยัเพื่อวางแผนพฒันา

อุตสาหกรรมสื่อและผูผ้ลติสื่อเพื่อใหส้ามารถปรบัตวัและดงึเอาศกัยภาพของเทคโนโลยมีาใชใ้นการ

พฒันาอุตสาหกรรมทัง้ในดา้นสายการผลติ (Production) กระแสงาน (Workflow) การบรหิารจดัการ 

(Management) และการวางแนวปฏบิตัใินการท างาน (Best Practice) ภายใตก้ารสนบัสนุนโดยรฐับาล

และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยการใหทุ้นสนบัสนุนจดัตัง้องคก์รขึน้มาศกึษาและพฒันาทกัษะวชิาชพีสื่อ

ภาพและเสยีง (Audiovisual Media) ซึง่ถอืเป็นภาคส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์(Creative 

Industry) โดยองคก์รดงักล่าว ไดแ้ก่ Creative Skillset และ Creative & Cultural Skills ในประเทศ

องักฤษ ซึง่มสี่วนในการสนบัสนุนการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารใหแ้ก่บุคลากรในภาคส่วนอุตสาหกรรม

ดงักล่าวอยา่งต่อเนื่อง รวมทัง้ยงัไดจ้ดัท าเวบ็ไซตท์ีม่ชี ีอ่ดยีวกนัวา่ Creative & Cultural Skills 

(https://ccskills.org.uk/)  ขึน้มาเป็นช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาทกัษะ

วชิาชพีผูผ้ลติสื่ออกีดว้ย 

ส่วนการพฒันาในระดบัทวปีนัน้ คณะกรรมการสหภาพยโุรปมคีวามพยายามในการสนบัสนุน

การพฒันาทกัษะดจิทิลัส าหรบัอุตสาหกรรมสื่อสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรมภายใตบ้รบิททีเ่รยีกวา่ “วาระ

ดจิทิลัของยโุรป” (Digital Agenda for Europe)  โดยมกีารจดัตัง้หน่วยงานทีช่ ื่อวา่ Creative Skills 

Europe ขึน้มาท างานร่วมกนักบัสถาบนัการศกึษาทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนดา้นสื่อ เพื่อสนบัสนุนการ

พฒันากรอบคุณสมบตัมิาตรฐานยโุรป (European Sectoral Qualification Framework หรอื SQF) มี

การจดัสมัมนาและอบรมเชงิปฏบิตักิารณ์ทีส่ าคญัเกีย่วกบัสื่อโทรทศัน์ โดยเน้นหนกัดา้นสื่อโทรทศัน์ใน

บรบิททีห่ลากหลายช่องทาง (Multi-channel) หรอืหลากหลายแพลทฟอรม์ (Multi-platform)  

กล่าวโดยสรุป ความผนัผวนทางเศรษฐกจิ โลกาภวิฒัน์ และการขบัเคลื่อนของเทคโนโลยดีจิทิลั 

ไดเ้ขา้มาก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็มากมายต่อธุรกจิสื่อโทรทศัน์ในระดบัโลก ซึง่โทรทศัน์

ไดร้บัการจดัไวเ้ป็นแขนงหนึ่งของธุรกจิสื่อภาพและเสยีง (Audiovisual Media) ทีถ่อืเป็นอุตสาหกรรม

สรา้งสรรคท์างวฒันธรรมอนัมเีทคโนโลยดีจิทิลัเป็นเครื่องมอืในการสรา้งสรรค์เนื้อหา การเปลีย่นแปลง

ดงักล่าว ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมสื่อตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัระบบนิเวศวทิยาสื่อทีม่สี ิง่แวดลอ้มแบบหลาย

ช่องทางหรอืพหุแพลตฟอรม์ (Multi-platform) สื่อดจิทิลัคอืเทคโนโลยใีหม่ทีช่่วยท าใหเ้นื้อหาสามารถ

กระจายไปเขา้ถงึคนจ านวนมากได ้และช่วยสรา้งประสบการณ์ใหม่ๆในการรบัชมและการผลติเนื้อหา 

นกัวชิาชพีในธรุกจิสื่อโทรทศัน์ซึง่เป็นธุรกจิหนึ่งในอุตสาหกรรมสรา้งสรรคจ์งึตอ้งมทีกัษะใหม่ๆในการ

ออกแบบเนื้อหาและทกัษะการผลติเนื้อหาเพื่อใหส้ามารถกระจายเนื้อหาไปไดใ้นหลายแพลตฟอรม์ หรอื 
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“พหุแพลตฟอรม์” (Multi-platform) ขณะเดยีวกนักต็อ้งมทีกัษะในการสรา้งงานและการท างานแบบเป็น

นายจา้งตนเอง (Self-employment) การท างานในรปูแบบโครงการ (Project-based Work) และธุรกจิ

ตนเอง (One-man Business) 

ในส่วนของอุตสาหกรรมสื่อโทรทศัน์ในประเทศไทยนัน้ ผูก้ าหนดนโยบาย ผูบ้รหิาร และผูผ้ลติ

สื่อมคีวามตระหนกัและความพยายามในการปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงทีไ่ดก้ล่าวมา โดยในดา้น

นโยบายนัน้ จากอดตีทีผ่่านมา ภาครฐัผูก้ าหนดนโยบายไดร้บัเอาแนวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(Creative 

Economy) เขา้มาใชเ้ป็นนโยบายในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ โดยจดัใหอุ้ตสาหกรรมสื่อเป็นภาคส่วนหนึ่ง

ของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์นอกจากนี้ ยงัมกีารก าหนดนโยบาย แนวคดิ “ประเทศไทย 4.0ไ ซึง่เป็น

โมเดลการพฒันาทางเศรษฐกจิใหมท่ีต่อ้งการปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งเศรษฐกจิ ไปสู่ “Value–based 

Economy” หรอื “เศรษฐกจิทีข่บัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม”  โดยมฐีานคดิหลกั คอื เปลีย่นจากการผลติสนิคา้ 

“โภคภณัฑ”์ ไปสู่สนิคา้เชงิ “นวตักรรม” เปลีย่นจากการขบัเคลื่อนประเทศดว้ยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การ

ขบัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลย ีความคดิสรา้งสรรค ์และนวตักรรม  และเปลีย่นจากการเน้นภาคการผลติ

สนิคา้ไปสู่การเน้นภาคบรกิารมากขึน้ ซึง่ธุรกจิสื่อถอืเป็นธุรกจิทีผ่ลติสนิคา้ภาคบรกิาร อนัเป็นการสรา้ง

ประสบการณ์ความบนัเทงิใหก้บัผูช้ม 

ในส่วนของภาคธุรกจิ ผลการศกึษาพบวา่ ผูบ้รหิารการผลติเนื้อหาสื่อโทรทศัน์ในประเทศไทย

ต่างตระหนกักนัดวีา่ ปจัจุบนัธุรกจิสื่อโทรทศัน์มกีารแขง่ขนัสงู ซึง่เป็นการท างานทีต่อ้งแขง่กนักบัทัง้

ตนเอง กบัคู่แขง่ทางธุรกจิ ขณะเดยีวกนักย็งัตอ้งแขง่กบัเทคโนโลย ีซึง่เป็นสภาวการณ์ที่ผูผ้ลติทัง้ใน

ระดบัปฏบิตักิารณ์และระดบัผูอ้ านวยการผลติตอ้งมกีารปรบัตวัอย่างมาก โดยโปรดวิเซอรต์อ้งเรยีนรูแ้ละ

ตามใหท้นัทัง้เทคโนโลยแีละกลยทุธใ์นการท างานทีเ่ปลีย่นไป โดยปจัจุบนัเนื้อหาสื่อไมส่ามารถอยูโ่ดย

ล าพงัเหมอืนอดตี หากตอ้งมกีจิกรรมทีส่รา้งปฏสิมัพนัธ์กบัคนดตูลอดเวลา โปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติตอ้งหา

กลยทุธก์ารสรา้งการมสี่วนร่วมกบัคนด ูและใชก้จิกรรมการตลาดมาส่งเสรมิเนื้อหาสื่อ โปรดวิเซอรแ์ละ

ผูผ้ลติเนื้อหาสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวมตอ้งมทีกัษะความสามารถทีห่ลากหลาย หรอืทีร่ยีกวา่ 

“พหุทกัษะ” (Multi-skill) ซึง่ผลการศกึษาเชงิคณุภาพมคีวามสอดคลอ้งกบัผลส ารวจเชงิปรมิาณทีพ่บวา่ 

ผูผ้ลติสื่อส่วนใหญ่ตระหนกัถงึความส าคญัของการเปลีย่นแปลงดงักล่าว รวมทัง้ยงัมคีวามเหน็สอดคลอ้ง

ตรงกนัวา่ ผูผ้ลติเนื้อหาสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวมตอ้งมคีวามคดิและมุมมองของนกัการตลาด

ผสมผสานดว้ย โดยมรีะดบัค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ที ่4.74 ซึง่ถอืเป็นการเหน็ดว้ยในระดบัสงูมาก และยงั

เป็นค่าเฉลีย่สงูทีสุ่ดของความคดิเหน็ในกลุ่มประเดน็มุมมองเกีย่วกบัผลกระทบของสื่อใหม่ต่อการผลติ

สื่อโทรทศัน์ 

ผูผ้ลติสื่อเป็นวชิาชพีทีม่ธีรรมชาตทิีต่อ้งเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (DIY Learning) อยา่งสม ่าเสมอ 

เทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลาเป็นกรอบทีก่ าหนดใหทุ้กคนตอ้งขวนขวายหาความรูม้าเพิม่เตมิ 
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รวมทัง้ฝึกทกัษะและวธิกีารสรา้งสรรคง์านใหม่ๆ โดยผลการวจิยัพบวา่ ในปจัจุบนัวธิกีารคดิเนื้อหาสื่อ

โทรทศัน์ตอ้งคดิบรูณาการเชื่อมโยงกบัการสรา้งการมสี่วนร่วมกบัคนดผู่านกจิกรรมและสื่ออื่นๆ การ

ออกแบบเนื้อหาไม่ใช่มกีรอบอยูเ่พยีงตวัรายการ (Program) แต่ตอ้งคดิในลกัษณะภาพกวา้งแบบ

โครงการ (Project) การเรยีนจากสถาบนัการศกึษาเพยีงอยา่งเดยีวอาจไม่เพยีงพอ จงึตอ้งอาศยัการ

เรยีนรูด้ว้ยตนเอง (DIY Learning) ซึง่ผลการส ารวจเชงิปรมิาณพบความสอดคลอ้งตรงกนั กล่าวคอื 

โปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติสื่อมคีวามเหน็ดว้ยในระดบัสงูมากทีค่่าเฉลีย่ 4.74 วา่  นกัวชิาชพีสื่อโทรทศัน์ตอ้ง

มกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (DIY Learning) อยา่งไม่มทีีส่ ิน้สดุ ซึง่เป็นขอ้ทีไ่ดค้่าเฉลีย่สงูทีสุ่ดในกลุ่มความ

คดิเหน็เกีย่วกบัการปรบัตวัของนกัวชิาชพีสื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวม ซึง่ยงัสอดคลอ้งกบับทเรยีน

ดา้นการพฒันาทกัษะนกัวชิาชพีสื่อในระดบันานาชาตทิีร่ะบุวา่ องคก์รธุรกจิสื่อขนาดใหญ่มกัมกีารพฒันา

ทกัษะของบุคคลากรเพื่อใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยใีนอุตสาหกรรมสื่ออยา่งต่อเนื่อง 

ในขณะทีบุ่คลาการวชิาชพีสื่อในองคก์รขนาดเลก็และนกัวชิาชพีอสิระยงัขาดโอกาสในการพฒันาอบรม

ดา้นเทคโนโลยแีละทกัษะใหม ่ซึง่บุคลากรเหล่านี้ตอ้งใชว้ธิกีารเรยีนรูแ้ละหาความรูด้ว้ยตนเอง  

นอกจากนี้ โปรดวิเซอรต์อ้งมวีธิกีารท างานแบบใหม่ทีต่อ้งกา้วขา้มจากลกัษณะการท างานแบบ

ศลิปินเดีย่วมาเป็นนกัผสมผสาน โดยตอ้งสามารถน าเอาความรู ้ขอ้มลู และทกัษะความสามารถแต่ละ

ดา้นของคนอื่นแต่ละรุ่น (Generation) ทีม่รีสนิยมและแบบแผนการด าเนินชวีติทีต่่างกนัๆมาผสมผสาน

กนั ซึง่โอกาสในการไดง้านและการพฒันาตนเองของนกัวชิาชพียงัมอียูม่ากในธุรกจิสื่อในประเทศไทย 

หากโปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติมกีารพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ โดยผลการศกึษาพบวา่ องคก์รธุรกจิสื่อทัง้

ในประเทศและระดบันานาชาตยิงัขาดคนท างานในหลายต าแหน่งงานเนื่องจากไมส่ามารถสรรหาบุคคลที่

มคีวามรูแ้ละทกัษะทีเ่หมาะสมกบัต าแหน่งดงักล่าวมาท างานได ้โดยเฉพาะในต าแหน่งงานทีเ่กีย่วกบั

การเขยีนบท และดา้นเทคนคิภาพพเิศษ (Visual Effect) ซึง่เป็นสายการท างานในขัน้ตอนหลงัการผลติ 

(Post-production) ถอืเป็นต าแหน่งงานทีข่าดแคลนมาก 

ส าหรบัเรื่องรปูแบบและลกัษณะการท างานแบบการเป็นนายจา้งตนเองนัน้ ผลการศกึษาพบวา่ 

รปูแบบการท างานแบบเป็นนายจา้งตนเองถอืเป็นธรรมชาตขิองการท างานดา้นสื่อทีเ่กดิขึน้นานแลว้ 

เพยีงแต่ในปจัจุบนัมคีวามชดัเจนมากขึน้เพราะถูกบงัคบัโดยธุรกจิทีล่ดตน้ทนุในการจา้งพนกังาน ลด

ตน้ทุนราคาค่าผลติและอุปกรณ์ซึง่จะช่วยลดตน้ทุนได ้สภาพเศรษฐกจิในปจัจุบนัไม่เอือ้ใหค้นเขา้สู่การ

ท างานในระบบองคก์ร จงึก่อใหเ้กดิการผลกัดนัใหค้นท างานในลกัษณะการเป็นนายจา้งตนเอง (Self-

employment) มากขึน้ ซึง่ลกัษณะการท างานแบบเป็นนายจา้งตนเองดงัทีก่ล่าวมาพบในอตัราสงูมากใน

กลุ่มประเทศแถบยโุรป อาท ิในประเทศองักฤษ พบวา่ 1 ใน 7 ของแรงงานวชิาชพีสื่อมลีกัษณะการ

ท างานแบบเป็นนายจา้งตนเอง และสดัส่วนดงักล่าวยงัมแีนวโน้มสงูขึน้ ทัง้นี้เมื่อพจิารณาในบรบิทของ

ประเทศไทย พบวา่ ลกัษณะการท างานในรปูแบบดงักล่าวเป็นโมเดลทางธุรกจิทีเ่ขา้กบัรปูแบบการ
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ด าเนินชวีติของคนรุ่นใหมใ่นยคุปจัจุบนัทีช่อบความอสิระในการท างาน แต่อยา่งไรกต็ามยงัมขีอ้จ ากดัคอื 

เป็นรปูแบบทีม่คีวามเป็นไปไดเ้ฉพาะกบักลุ่มคนทีเ่ตบิโตมาในครอบครวัทีพ่รอ้มและไดร้บัการสนบัสนุน 

อยา่งไรกต็าม ผลการส ารวจเชงิปรมิาณในกลุ่มโปรดวิเซอรแ์ละนกัวชิาชพีผูผ้ลติสื่อ พบวา่ นกัวชิาชพี

ผูผ้ลติสื่อในประเทศไทยอาจยงัไม่มคีวามตระหนกัในเรื่องรปูแบบการท างานแบบเป็นนายจา้งตนเอง 

(Self-employment)  มากนกัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการปรบัตวัในดา้นอื่นๆ โดยนกัวชิาชพีผูผ้ลติสื่อมี

ความเหน็ดว้ยในระดบัมากกบัความเหน็ทีว่า่ นกัวชิาชพีสื่อโทรทศัน์ตอ้งเตรยีมปรบัตวัเขา้สู่รปูแบบการ

ท างานในอนาคตแบบ การเป็นนายจา้งตนเอง (Self-employment) ในระดบัค่าเฉลีย่เพยีง 3.88 ซึง่

ค่าเฉลีย่ดงักล่าวแมจ้ะเป็นความคดิเหน็ในระดบัมาก แต่กเ็ป็นขอ้ความเหน็ทีไ่ดค้่าเฉลีย่ต ่าสุดใน

ความเหน็ทัง้หมดเกีย่วกบัมุมมองดา้นการปรบัตวัของนกัวชิาชพีสื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวม 

เช่นเดยีวกนักบัความคดิเหน็ดา้นการพฒันาทกัษะเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการท างานแบบเป็นนายจา้ง

ตนเอง ผลการส ารวจพบค่าเฉลีย่ความเหน็ดว้ยในระดบัมาก คอื 4.14 แต่กย็งัเป็นขอ้ทีไ่ดค้่าเฉลีย่น้อย

ทีสุ่ดในหมวดความตอ้งการในการพฒันาทกัษะวชิาชพีผูผ้ลติสื่อ 

กล่าวโดยสรุป แวดวงสื่อเปรยีบเสหมอืนหา้งสรรพสนิคา้ทีม่บุีคลากรผูผ้ลติสื่อมากมายใหเ้ลอืก

จา้งงานทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพและงบประมาณของโครงการ ผลการศกึษาพบวา่ การเป็นนายจา้งตนเอง

ถอืเป็นทศิทางของธรุกจิสื่อในยคุดจิทิลัหลอมรวม ดงันัน้ ผูผ้ลติสื่อตอ้งสามารถขายตนเองใหไ้ด ้โดยการ

สรา้งผลงานและท าโพรไ์ฟลท์ีม่คีุณภาพของตนเอง นอกเหนือจากทกัษะวชิาชพีดา้นการผลติแลว้นกั

วชิาชพีสื่อตอ้งมทีกัษะอื่นๆ อาท ิทกัษะทางการตลาด ทกัษะการใชภ้าษา การเจรจาและการท าเอกสาร

ทางธุรกจิ หรอืกล่าวโดยสรุปคอื ม ี“พหทุกัษะ” จงึจะสามารถแขง่ขนัไดแ้ละสรา้งงานใหก้บัตนเองได ้ซึง่

รายละเอยีดเกีย่วกบัทกัษะทีจ่ าเป็นดงักล่าวจะยกไปน าเสนอผลในหวัขอ้ต่อๆไป 

  

5.1.2 สถานะและบทบาทของโปรดิวเซอรแ์ละผู้ผลิตส่ือโทรทศัน์ 

ผลการศกึษาพบวา่ สถานะของโปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวมยงัไม่

เกดิการเปลีย่นแปลง แต่โปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์ตอ้งมกีารปรบับทบาทการท างาน ซึง่การ

ปรบัตวัดงักล่าวเป็นผลมาจากแรงขบัทางเทคโนโลย ีกลา่วคอื เทคโนโลยดีจิทิลัหลอมรวมไดเ้ขา้มาเป็น 

“เทคโนโลยกี่อกวน” ทีส่ง่ผลทัง้เชงิบวกและลบแก่การท างานในสายการผลติเนื้อหาสื่อโทรทศัน์ 

ผลกระทบเชงิลบพบวา่ เทคโนโลยดีจิทิลัเอือ้อ านวยใหผู้ช้มหรอืผูใ้ชส้ื่อสามารถผลติเนื้อหาเอง

ได ้(User-generated Content หรอื UGC) รวมทัง้ เทคโนโลยดีจิทิลัท าใหต้น้ทุนการผลติลงลง สง่ผลให้

เกดิผูผ้ลติเนื้อหาสื่อรายยอ่ยขึน้มากมาย เกดิการแขง่ขนัแยง่ชงิผลก าไรทางธุรกจิระหว่างสื่อใหม่อยา่ง

โซเชยีลมเีดยีและสื่อทีม่าก่อนอยา่งโทรทศัน์ ทัง้นี้ เนื้อหาสื่อทีน่ าเสนอในสื่อใหม่รวมทัง้ช่องทางสื่อใหม่

เองอาจเป็นคู่แขง่ของสื่อโทรทศัน์ในระดบัหนึ่ง แต่ไม่ใชใ่นระดบัมากจนน่ากงัวล เพราะลกัษณะเนื้อหา
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ของงานวดิโีอในสื่อใหม่กบัเนื้อหารายการในสื่อโทรทศัน์มคีวามแตกต่างกนัพอสมควร โดยงานวดิโีอใน

สื่อออนไลน์มจี านวนมากแต่จ านวนเนื้อหาทีไ่ดร้บัความนยิมจรงิๆมเีพยีงส่วนน้อย ซึง่ถอืวา่ขาดความ

สม ่าเสมอและไม่เพยีงพอในระดบัอุตสาหกรรม ในขณะทีใ่นแง่อุตสาหกรรมสื่อโทรทศัน์นัน้ตอ้งมกีารผลติ

เนื้อหาทีม่คีุณภาพสม ่าเสมอ ไม่ใชก่ารผลติเป็นครัง้ครา ดงันัน้ โปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติเนื้อหาสื่อโทรทศัน์

ตอ้งมกีารปรบัตวั โดยตอ้งท างานหนกัขึน้เพื่อใหง้านของตนเองมคีวามโดดเด่นออกมาจากงานทีผ่ลติ

โดยผูผ้ลติเนื้อหาในสื่อใหม่และเนื้อหาในรปูแบบ UGC  สื่อใหมจ่งึเป็นเสมอืนตวักระตุน้ทีท่ าใหผู้ผ้ลติ

และโปรดวิเซอรต์อ้งมมีุมมองใหม่และเปลีย่นแปลงวธิกีารท างานของตนเอง 

อยา่งไรกต็าม การ “ก่อกวน” ทางเทคโนโลยขีองสื่อดจิทิลั ไดก้่อใหเ้กดิผลกระทบเชงิบวกต่อ

ผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์ กล่าวคอื ผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์สามารถน าสื่อใหม่มาใชป้ระโยชน์และสนบัสนุนการท างาน

ของตนเองได ้โดยผลการศกึษาสรุปไดว้า่ สื่อใหมส่ามารถน ามาใชเ้ป็นพนัธมติรส่งเสรมิและสรา้งความ

เขง็แกร่งใหก้บัการท างานดา้นสื่อโทรทศัน์ได ้กล่าวคอื 

- การใชส้ื่อใหม่เป็นเครื่องมอืสนบัสนุนการผลติเนื้อหา เช่น การใชเ้ป็นช่องทางและวธิกีารในการ

หาขอ้มลูเพื่อผลติเนื้อหา การใหผู้ช้มมสี่วนร่วมในการผลติเนื้อหาแบบวธิกีารแบบการร่วมสรา้งสรรคข์อง

กลุ่มคน (Crowdsourcing)  

- การใชส้ื่อใหมใ่นการสง่เสรมิเทคนิคการน าเสนอและกระบวนการสรา้งสรรคง์านแบบใหม่ๆที่

ต่างจาก กระแสงาน (Workflow) แบบเดมิๆ ทีส่ามารถท างานแบบขา้มหรอืสลบัข ัน้ตอนไดแ้บบไมใ่ช่เชงิ

เสน้ (Non-linear) 

- การใชส้ื่อใหม่เพื่อตรวจสอบและวดัผลตอบรบั (Feedback) ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอเนื้อหาของ

รายการโทรทศัน์ ซึง่เทคโนโลยขีองสื่อใหมเ่อือ้อ านวยใหท้ าไดอ้ยา่งรวดเรว็กวา่ทีเ่คยเป็นมาในอดตี  

- การใชส้ื่อใหม่เป็นช่องทางแพร่กระจายเนื้อหา หรอืเป็นแพลทฟอรม์ (Platform) ในการ

ออกอากาศ  

- การใชส้ื่อใหม่เป็นคู่คา้ทางธุรกจิโดยการท าโครงการร่วมกนักบัผูผ้ลติเนื้อหาสื่อโทรทศัน์ราย

เลก็ๆ เพื่อสรา้งอ านาจในการแขง่ขนัระดบัโครงการใหญ่ๆทีม่คีู่แขง่เป็นองคก์รธุรกจิขนาดใหญ่ การ

รวมตวักนัของผูผ้ลติรายยอ่ยทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะทีแ่ตกต่างกนัสามารถมาช่วยกนัเตมิเตม็และสรา้ง

ศกัยภาพในการงานในขนาดใหญ่ได ้

กล่าวโดยสรุปคอื สื่อใหม่เขา้มา “ก่อกวน” ในฐานะทีเ่ป็นทัง้ “คู่คา้” และ “คู่แขง่” กบัสื่อโทรทศัน์

โดยผลการศกึษาพบขอ้มลูสอดคลอ้งตรงกนัทัง้เชงิคุณภาพทีไ่ดส้รุปไวข้า้งตน้และเชงิปรมิาณจากผล

ส ารวจพบวา่ โปรดวิเซอรแ์ละนกัวชิาชพีผูผ้ลติสื่อมคีวามเหน็ดว้ยในระดบัมากดว้ยค่าเฉลีย่ความคดิเหน็

ใกลเ้คยีงกนัวา่ สื่อใหม่เป็นทัง้คู่แขง่ (ค่าเฉลีย่ 4.62) และ คู่คา้ (ค่าเฉลีย่ 4.51) กบัสื่อโทรทศัน์ 

นอกจากนี้ สื่อใหม่และปรากฏการณ์ทีผู่บ้รโิภคสามารถเป็นผูผ้ลติสื่อไดเ้อง (User-generated Content 
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หรอื UGC) ส่งผลใหผู้ผ้ลติสื่อโทรทศัน์ตอ้งปรบัตวัในการท างาน (ค่าเฉลีย่ 4.51) รวมทัง้ สื่อใหม่ยงั

สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการเป็นช่องทางหาขอ้มลูและตดิตามผลสะทอ้นกลบั (Feedback) ในการ

ผลติเนื้อหาสื่อโทรทศัน์ได ้(ค่าเฉลีย่ 4.59)  

การทีส่ ื่อใหม่ถูกจดัวางไวใ้น 2 สถานภาพ กล่าวคอื เป็นทัง้ “คู่แขง่” และ “คู่คา้” กบัผูม้าก่อน

อยา่งสื่อโทรทศัน์ ดงัทีไ่ดส้รุปไวข้า้งตน้นัน้ ส่งผลใหโ้ปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์ตอ้งมกีารปรบัตวั

เพื่อใหแ้ขง่ขนักบัสื่อใหม่ได ้ในขณะเดยีวกนัการจะน าสื่อใหม่มาใชส้นบัสนุนเนื้อหาสื่อโทรทศัน์ของตน

นัน้ โปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์ตอ้งปรบับทบาทการท างานใหม้ทีกัษะทีห่ลากหลายหรอืม ี“พหุ

ทกัษะ” (Multi-skill) สามารถท างานไดห้ลากหลายดา้น รวมทัง้ผลติเนื้อหาเพื่อท างานขา้มแพลทฟอรม์ 

(Platform) ไดใ้นบรบิทของอุตสาหกรรมสื่อดจิทิลัสรา้งสรรค ์โดยจะไดน้ าเสนอรายละเอยีดของทกัษะที่

จ าเป็นของโปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวมในหวัขอ้ถดัไป 

 

5.1.3 ทกัษะท่ีจ าเป็นของโปรดิวเซอรแ์ละผู้ผลิตส่ือโทรทศัน์ 

ผลการศกึษาในระดบันานาชาตพิบวา่ สื่อโทรทศัน์ในประเทศแถบยโุรปนัน้ไดร้บัการจดัไวใ้น

ประเภทของสื่อภาพและเสยีง (Audiovisual Media)  โดยทกัษะทีจ่ าเป็นอนัถอืเป็นเสาหลกัของนกั

วชิาชพีสื่อภาพและเสยีง (Audiovisual Media) ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการผลติ (Production Skills) ทกัษะเชงิ

เทคนิค (Technical Skills) และโมเดลใหม่ทางธุรกจิ (New Business Model) ทีย่ ัง่ยนื  

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและโครงสรา้งเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นไปสง่ผลต่อลกัษณะการจา้งงานทีเ่ปลีย่นไป

ดงัทีไ่ดเ้คยอธบิายไวแ้ลว้ในหวัขอ้ก่อนๆ ส่งผลใหน้กัวชิาชพีตอ้งพฒันาคุณลกัษณะ (หรอืสรา้งโพรไ์ฟล)์ 

ของตนเองใหส้ามารถท างานไดห้ลากหลายแบบ “พหุทกัษะ” (Multi-skill Profile) โดยตอ้งสามารถใช้

เทคโนโลยทีีห่ลากหลายและผลติงานไดส้ าหรบัหลายแพลตฟอรม์ จงึจะสามารถอยูร่อดได้ในสิง่แวดลอ้ม

ทางเทคโนโลยทีีม่คีวามหลากหลายและเปลีย่นแปลงตลอดเวลา หวัใจส าคญัของการอยูร่อดของนกั

วชิาชพีสื่อโทรทศัน์ คอื การสรา้งความโดดเด่นใหก้บัผลงานและการสรา้งโพรไฟลข์องของตนเอง ดงัที่

ขอ้มลูผลการวจิยัตอนหนึ่งสะทอ้นขอ้คดิเหน็ของผูอ้ านวยการบรหิารการผลติท่านหนึ่งทีว่า่ อุตสาหกรรม

สื่อเปรยีบเสมอืนซุปเปอรม์ารเ์กต็ทีม่นีกัวชิาชพีใหเ้ลอืกสรรมากมาย ดงันัน้ หากตอ้งการไดง้านหรอืเป็น

ผูไ้ดร้บัการเลอืกแลว้ นกัวชิาชพีผูผ้ลติสื่อตอ้งมที ัง้ทกัษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นในการท างานและทกัษะโดด

เด่นทีเ่ป็นจุดขายเฉพาะของตนเอง 

เพื่อใหเ้หน็ภาพทกัษะดงักล่าวไดช้ดัเจนมากขึน้ การสรุปผลวจิยัเกีย่วกบัทกัษะทีจ่ าเป็นของ

โปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์ในหวัขอ้นี้ จะขอน าเสนอโดยประยกุตใ์ชโ้มเดลรปูไมท้ทีีไ่ดร้ะบุไวใ้น

รายงานของ Creative & Cultural Skills ซึง่ไดเ้สนอแนะวา่ แรงงานในอุดมคตขิองอุตสาหกรรมสื่อและ

อุตสาหกรรมเศรษฐกจิสรา้งสวรรคใ์นศตวรรษต่อไป ตอ้งเป็นแรงงานทีม่ทีกัษะรปูไมท้ ี(T-shaped Skill) 
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กล่าวคอื ตอ้งมทีกัษะจ าเป็นในแนวนอน หรอื หวัไมท้ ีซึง่เป็นทกัษะพืน้ฐานร่วมของผูผ้ลติสื่อทุกคน 

ขณะเดยีวกนัยงัตอ้งมคีวามเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ในทกัษะเฉพาะดา้นของตนเอง ซึง่ถอืเป็นทกัษะแนวตัง้ของ

ดา้มจบัไมท้ ีเพื่อสรา้งโพรไฟลท์ีโ่ดดเด่นและแขง่ขนัได ้

ผลการศกึษาดา้นทกัษะจ าเป็นของโปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์สามารถสรุปไดจ้ากโมเดล

ต่อไปนี้ 

ทกัษะแบบ “ไม้ที” ของผู้ผลิตรายการโทรทศัน์ในยคุดิจิทลัสร้างสรรค ์

(T-Shaped Skills for TV Producers) 

ทกัษะแนวนอน (Horizontal Skills) 

คอื ทกัษะทัว่ไป (Collective Skills) ในภาพรวม ทีน่กัวชิาชพีผูผ้ลติสื่อทุกคนควรม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทกัษะแนวตัง้ (Vertical Skills) คอื ทกัษะเฉพาะ 

ทีเ่ป็นความสามารถทีพ่เิศษโดดเด่นและความช านาญ (Expertise) ส่วนบุคคล 

ในทีน่ี้ คอื โปรดวิเซอร ์(Producer) จ าเป็นตอ้งม ี

1. ทกัษะด้านการผลิตและความคิดสร้างสรรค ์

2. ทกัษะเชิงเทคนิคและเทคโนโลยี 

3. การท างานเป็นทีม 

4. ทกัษะเชิงธรุกิจ 
 

ทกัษะการบริหารจดัการ 

อาท ิการสื่อสาร การจดัท า

งบประมาณ การหาแหลง่

ทุนและช่องทาง 

ทกัษะแนวนอน 

 (Horizontal Skills) 

หวัไม้ที 

ทกัษะแนวตัง้  

(Vertical Skills)  

ด้ามไม้ที 
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ทกัษะแนวนอนหรอืหวัไมท้ ีซึง่เป็นทกัษะที่จ าเป็น 4 ประการ ของโปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติ

รายการโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวม ไดแ้ก่ 1. ทกัษะดา้นการผลติและความคดิสรา้งสรรค ์2. ทกัษะ

เชงิเทคนิคและเทคโนโลย ี3. การท างานเป็นทมี และ 4. ทกัษะเชงิธรุกจิ  

1. ทกัษะดา้นการผลติ (Production) และความคดิสรา้งสรรค ์(Creativity) 

ทกัษะดา้นการผลติและความคดิสรา้งสรรค์ ถอืเป็นทกัษะส าคญัล าดบัแรกทีน่กัวชิาชพีผูผ้ลติสื่อ

ทุกคนตอ้งม ีแต่อาจจะมคีวามลุ่มลกึในดา้นการผลติมากน้อยแตกต่างกนัไปตามความเชีย่วชาญเฉพาะ

ทางของแต่ละบุคคล ทัง้นี้ ทกัษะการผลติพืน้ฐานจะช่วยท าใหส้ามารถมองภาพของเนื้องานออกและ

สามารถสื่อสารกบัทมีงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยนอกจากทกัษะความรูด้า้นการผลติเนื้อหา

แลว้ ยงัตอ้งมคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละสามารถออกแบบเนื้อหาขา้มสื่อและแพลตฟอรม์ (Platform) ไดอ้กี

ดว้ย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวธิกีารออกแบบสรา้งสรรคง์านในยคุปจัจุบนัทีต่อ้งท างานทัง้ในรปูแบบเดมิและ

รปูแบบออนไลน์ ซึง่โปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติตอ้งมคีวามเขา้ใจแนวความคดิดงักล่าว รวมทัง้สามารถ

ท างานประสานไดท้ัง้สองรปูแบบ 

2. ทกัษะเชงิเทคนิคและเทคโนโลย ี 

ธุรกจิสื่อเป็นภาคส่วนทีข่บัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลย ีการพฒันาดา้นอุปกรณ์การผลติและ

เทคโนโลยกีารรบัสง่สญัญาณใหม่ๆ เป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในดา้นต่างๆมากมาย ดงันัน้

โปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติเนื้อหาสื่อโทรทศัน์ตอ้งมทีกัษะเชงิเทคนิค ตอ้งใชเ้ทคโนโลยเีป็น และมคีวาม

กระตอืรอืลน้ในการกา้วทนัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีเพื่อใหส้ามารถน าเอาเทคโนโลยมีาสนบัสนุน

การสรา้งประสบการณ์ในการผลติเนื้อหาทีน่่าดงึดดูใจ 

3. ทกัษะการท างานเป็นทมี  

งานผลติสื่อตอ้งอาศยัทมีงานทีห่ลากหลาย นกัวชิาชพีผูผ้ลติสื่อทุกคนตอ้งมคีวามสามารถใน

การท างานเป็นทมี นอกจากนี้แลว้ ยงัถอืเป็นหน้าทีห่ลกัของโปรดวิเซอรใ์นการบรหิารทมีงาน โดยหวัใจ

ของการท างานเป็นทมีคอืการสรา้งบรรยากาศการท างานทีด่ ีขณะเดยีวกนัการผลติเนื้อหาสื่อตอ้งอาศยั

ทมีทีม่คีวามหลากหลายมาท างานร่วมกนัหรอืมคีวามเป็นทมีทีม่สีหวชิา ซึง่ตวัโปรดวิเซอรเ์องกต็อ้งเป็น

ผูท้ ีม่คีวามขวนขวายเรยีนรูต้ลอดเวลา 

4. ทกัษะเชงิธุรกจิ  

งานผลติเนื้อหาสื่อเป็นงานศลิปะเพื่อการคา้ ดงันัน้ ผูผ้ลติสื่อตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางธุรกจิ ที่

ช่วยสรา้งความเขา้ใจดา้นแนวโน้มการตลาด การวเิคราะหค์ู่แขง่ และพฤตกิรรมผูบ้รโิภค จงึจะสามารถ

สรา้งเนื้อหาและประสบการณ์สื่อทีน่่าดงึดดูใจและสามารถขายได้ 
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ทกัษะทัง้ 4 ดา้น ทีก่ล่าวมาขา้งตน้นี้ถอืเป็นทกัษะทีน่กัวชิาชพีผูผ้ลติสื่อทุกคนจ าเป็นตอ้งม ีโดย

ส าหรบัต าแหน่งหน้าทีข่องโปรดวิเซอรซ์ึง่มฐีานะเป็นผูอ้ านวยการผลติแลว้ เป็นต าแหน่งทีต่อ้งให้

ความส าคญักบัทกัษะการจดัการบรหิารเป็นส าคญั  

กล่าวโดยสรุป คอื โปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์ในยคุปจัจุบนัตอ้งม ี“พหุทกัษะ” ซึง่

หมายถงึ การมคีวามสามารถทีห่ลากหลาย ท างานขา้มแพลทฟอรม์ (Platform) ไดท้ ัง้แบบออนไลน์ 

(Online) และแบบออฟไลน์ (Offline) มคีวามรูท้ ีห่ลากหลายในสหสาขาวชิา โดยทกัษะจ าเป็นทีน่กั

วชิาชพีทุกคนตอ้งมไีดแ้ก่ ทกัษะดา้นการผลติและความคดิสรา้งสรรค ์ทกัษะเชงิเทคนิคและเทคโนโลย ี

ทกัษะการท างานเป็นทมี และทกัษะเชงิธรุกจิ ส่วนทกัษะทีส่ าคญัส าหรบัต าแหน่งผูอ้ านวยการผลติหรอื

โปรดวิเซอรค์อื ทกัษะการบรหิารจดัการ 

สรุปผลการวจิยัดงัทีเ่สนอไวข้า้งตน้ พบวา่ ขอ้คน้พบในเชงิคุณภาพมคีวามสอดคลอ้งกนักบัผล

การศกึษาเชงิปรมิาณทีไ่ดจ้ากส ารวจความคดิเหน็ของนกัวชิาชพีผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์เกีย่วกบัการปรบัตวั

ของนกัวชิาชพีสื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวม ทีเ่หน็ดว้ยอยา่งมากต่อประเดน็ทีก่ล่าววา่ นกัวชิาชพีสื่อ

โทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวมตอ้งมพีหทุกัษะ (Multi-skills) ดว้ยค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 4.33 

นกัวชิาชพีสื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวมตอ้งสามารถท างานขา้มแพลทฟอรม์ (Multi-platform / 

Multichannel) ได ้ทีค่่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 4.22  รวมทัง้ความคดิเหน็ทีว่า่ การออกแบบเนื้อหางานสื่อ

โทรทศัน์ในปจัจุบนัตอ้งคดิบรูณาการร่วมกบัสื่อใหม ่ดว้ยค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 4.51 นอกจากนี้ ยงัเหน็

ดว้ยวา่ การสรา้งโพรไฟลแ์ละทกัษะเฉพาะทีโ่ดดเด่นเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบันกัวชิาชพีสื่อโทรทศัน์ในยคุ

ดจิทิลัหลอมรวม ดว้ยค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 4.37 

 อยา่งไรกต็าม การจะไดม้าซึง่ทกัษะขา้งตน้เป็นสิง่ทีต่อ้งไดร้บัการพฒันาฝึกฝน การเรียนรูจ้าก

ระบบการศกึษาอยา่งเดยีวไม่เพยีงพอและไม่ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยทีีร่วดเรว็และเป็นพล

วตัร บุคลากรในอุตสาหกรรมสื่อจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาและฝึกฝนทกัษะทีเ่หมาะสมและทนัต่อความ

ตอ้งการของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมสื่อ ซึง่ในหวัขอ้ต่อไปจะไดน้ าเสนอแนวทางการพฒันาทกัษะ

จ าเป็นของนกัวชิาชพีและโปรดวิเซอรโ์ทรทศัน์ทีไ่ดจ้ากขอ้คน้พบในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ 

 

5.1.4 แนวทางการพฒันาและส่งเสริมทกัษะวิชาชีพของผู้ผลิตส่ือโทรทศัน์ 

ผลการศกึษาสรุปไดว้า่ อุตสาหกรรมสื่อโทรทศัน์และบุคคลากรดา้นสื่อโทรทศัน์ของประเทศไทย

มศีกัยภาพในการพฒันา แต่ยงัขาดการแนวทางการสง่เสรมิทีเ่ป็นระบบ และขาดหน่วยงานทีเ่ป็นแม่งาน

ในการวางแผนและขบัเคลื่อนการพฒันา โดยในส่วนขององคก์รผูผ้ลติสื่อขนาดใหญ่จะมกีารจดัการ

ฝึกอบรมและพฒันาทกัษะความรูแ้ละเทคโนโลยใีหก้บับุคลากรในองคก์รอยูแ่ลว้ แต่ส่วนของ
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ผูป้ระกอบการขนาดเลก็และนกัวชิาชพีผูผ้ลติอสิระจ าเป็นตอ้งขวนขวายแบบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (DIY 

Learning) 

ผลการศกึษาพบขอ้สรุปจากขอ้มลูเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณเหน็พอ้งตรงกนัวา่ การพฒันา

ทกัษะนกัวชิาชพีสื่อของประเทศไทยเป็นเรื่องจ าเป็น โดยผลการส ารวจเชงิปรมิาณสะทอ้นใหเ้หน็วา่ 

ผูผ้ลติสื่อและนกัวชิาชพีสื่อมคีวามตอ้งการในการพฒันาทกัษะดา้นต่างๆในระดบัสงู โดยทกัษะทีต่อ้งการ

พฒันาเรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อยคอื 1. ทกัษะการเขยีนเชงิสรา้งสรรค ์(ค่าเฉลีย่ความ

คดิเหน็ 4.70) 2. ความรูเ้กีย่วกบัแนวโน้มการตลาดและพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 4.55) 

3. ทกัษะความรูด้า้นเทคนิคการผลติและเทคโนโลยกีารออกอากาศใหม่ๆ (ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 4.44) 

4. ทกัษะวธิกีารคดิและความคดิสรา้งสรรค ์(ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 4.33) 5. ทกัษะและความรูด้า้นธุรกจิ

และการพฒันารปูแบบธุรกจิใหม่ๆ   (ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 4.29) ล าดบัที ่6. การเตรยีมทกัษะความ

พรอ้มเขา้สู่รปูแบบการท างานแบบเป็นนายจา้งตนเอง (ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 4.14) 7. ทกัษะ

ความสามารถในการท างานเป็นทมี (ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 4.11) 8. ทกัษะความรูเ้กีย่วกบัการระดมทุน

และหาแหลง่ทุนในการสรา้งสรรคผ์ลงาน (ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 3.85) 9. ทกัษะความรูเ้กีย่วกบัการสรา้ง

เครอืขา่ยทางธุรกจิ  (ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 3.77) และ 10. ทกัษะและความรูเ้กีย่วกบัการบรหิาร

การเงนิ เชน่ การจดัท าบญัช ีงบประมาณ (ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ 3.59) 

ผลการวจิยัยงัสรุปไดว้า่ ควรมกีารจดัตัง้หน่วยงานขึน้มาเป็นแม่งานในการด าเนินการพฒันา

ทกัษานกัวชิาชพีสื่ออยา่งเป็นระบบ โดยขอ้มลูเชงิปรมิาณจากการส ารวจพบวา่ โปรดวิเซอร ์นกัวชิาชพี 

และผูผ้ลติเหน็ดว้ยในระดบัมาก วา่ ควรมกีารจดัตัง้หน่วยงานขึน้มาช่วยพฒันาทกัษะวชิาชพีผูผ้ลติสื่อ

โทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวม โดยมรีะดบัค่าเฉลีย่ความเหน็ที ่4.11 ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะจาก

ขอ้มลูเชงิคุณภาพทีว่า่ การพฒันาทกัษะนกัวชิาชพีสื่อในประเทศไทยเป็นเรื่องส าคญัและจ าเป็น 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากตอ้งการผลกัดนัใหม้กีารผลติเนื้อหาสื่อเพื่อการส่งออกตามแนวทางเศรษฐกจิ

สรา้งสรรคแ์ละโมเดล ประเทศไทย 4.0 แลว้ ตอ้งมกีารท างานกนัอยา่งเป็นระบบ  

อยา่งไรกต็ามขอ้มลูผลการวจิยัเชงิปรมิาณและคุณภาพสะทอ้นใหเ้หน็วา่ มุมมองเกีย่วกบั

หน่วยงานทีค่วรเป็นแมง่านในการขบัเคลื่อนดงักล่าวยงัไม่ตรงกนั โดยขอ้มลูเชงิคุณภาพจากกลุ่ม

ผูอ้ านวยการบรหิารการผลติ (Executive Producer) ใหค้วามเหน็วา่ภาครฐัควรเป็นแม่งานในการ

ด าเนินการเรื่องการพฒันาทกัษะวชิาชพีผูผ้ลติสื่อ โดยผลการวจิยัในส่วนดงักล่าวสรุปไดว้า่ การจดัตัง้

หน่วยงานขึน้มาเป็นแม่งานในการด าเนินการอยา่งจรงิจงัเพื่อการพฒันาทกัษะในระดบัประเทศนัน้ไมใ่ช่

เรื่องง่าย เพราะตอ้งมคีวามพรอ้มทัง้เรื่องงบประมาณและอ านาจในการบรหิารจดัการ ภาคเอกชนอาจมี

ความพรอ้มดา้นทกัษะความรูแ้ละเทคโนโลย ีแต่ความเป็นคู่แขง่ขนักนัเชงิธุรกจิท าใหไ้มส่ามารถเป็น

ผูน้ าในการพฒันาร่วมระดบัประเทศได ้ดงันัน้ ภาครฐัน่าจะเป็นตวัขบัเคลื่อนในเรื่องดงักล่าวทีม่คีวาม
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เป็นไปไดม้ากทีสุ่ด ในขณะทีข่อ้มลูผลการวจิยัในเชงิปรมิาณจากการส ารวจความคดิเหน็ในประเดน็

ดงักล่าวกบักลุ่มโปรดวิเซอรแ์ละนกัวชิาชพีผูผ้ลติสื่อพบความคดิเหน็ทีข่ดัแยง้กนั โดยขอ้มลูจากการ

ส ารวจพบวา่ ส่วนใหญ่ 48% มคีวามเหน็วา่ การจดัตัง้หน่วยงานหลกัหรอืแมง่านในการจดัการอบรม

พฒันาวชิาชพีผูผ้ลติสื่อของประเทศไทยนัน้ ควรด าเนินงานโดยภาคเอกชนและบรษิทัผูผ้ลติเป็นผู้

รวมตวักนั รองลงมา 33% เหน็วา่ควรมกีารจดัโดยการรวมตวักนัเองของนกัวชิาชพีสื่อ มเีพยีง 11% ที่

เหน็วา่ สถาบนัการศกึษาควรเป็นแมง่านหลกั และเพยีงแค่ 8% เท่านัน้ทีเ่หน็วา่ควรใหร้ฐับาลเป็นคน

จดัตัง้หน่วยงานขึน้มาฝึกอบรมพฒันาทกัษะวชิาชพีสื่อในยคุดจิทิลัหลอมรวม ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวสะทอ้น

ใหเ้หน็ระดบัความเชื่อมัน่ศรทัธาทีน่กัวชิาชพีสื่อมต่ีอหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและแนวทางการพฒันา

วชิาชพีสื่อ  

นอกจากนี้ผลการส ารวจเชงิปรมิาณยงัพบดว้ยวา่ นกัวชิาชพีผูผ้ลติสื่อเหน็ดว้ยในระดบัมากที่

ค่าเฉลีย่ 4.03 วา่ กลุ่มผูผ้ลติสื่อควรรวมตวักนัจดัตัง้สมาพนัธ ์สหภาพ หรอืองคก์ร ขึน้มาเพื่อเป็นชุมชน

ในการแลกเปลีย่นความรูแ้ละทกัษะวชิาชพีผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวม และเป็นการสรา้ง

อ านาจต่อรองดา้นการคุม้ครองแรงงานและสทิธปิระโยชน์ของนกัวชิาชพีสื่อ  

ผลสรุปการวจิยัดงัประเดน็ทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้นี้ นอกจากจะสะทอ้นมุมมองทีน่่าสนใจเกีย่วกบั

ความคาดหวงัและความเชื่อมัน่ในทศิทางการพฒันาทกัษะนกัวชิาชพีสื่อโทรทศัน์แลว้ ยงัมคีวาม

เชื่อมโยงกบัแนวคดิต่างๆ อาท ิกระแสงาน (Workflow) การระดมความรูจ้ากหลายช่องทาง 

(Crowdsourcing) และการใชป้ระโยชน์จาก การทีผู่ผ้ลติ/นกัวชิาชพีเป็นผูผ้ลติเนื้อหาเอง (Worker-

generated Content  หรอื WGC) โดยการวเิคราะหใ์นประเดน็ดงักล่าวและประเดน็อื่นๆทีน่่าสนใจจะขอ

ยกไปน าเสนอในการอภปิรายผลการวจิยัซึง่เป็นหวัขอ้ต่อไป 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจยั 

อุตสาหกรรมสื่อโทรทศัน์เป็นภาคส่วนทางธุรกจิทีข่บัเคลือ่นโดยเทคโนโลย ีการหลอมรวมสื่อ

และการเปลีย่นผ่านเทคโนโลยกีารสื่อสารไปสู่ดจิทิลั (Digitisation) ส่งผลใหเ้กดิการขยายตวัของสื่อทัง้

ดา้นจ านวนของสื่อและช่องทางการแพร่กระจายของสื่อ นอกจากนี้แลว้ การขบัเคลื่อนของโลกาภวิฒัน์ใน

มติขิองสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืงและวฒันธรรม ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิยงัก่อใหเ้กดิการ

เปลีย่นแปลงกบัระบบนิเวศวทิยาของสื่อในมติต่ิางๆ ดงันัน้ บุคลากร นกัวชิาชพีสื่อ ซึง่ในการศกึษาวจิยั

ครัง้นี้คอืโปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์จงึตอ้งปรบัตนเองเพื่อใหม้ีความรูแ้ละทกัษะทีส่อดคลอ้งกบั

การเปลีย่นแปลงดงัทีก่ล่าวมา  

สื่อโทรทศัน์อาจถูกมองวา่เป็นสื่อทีม่าก่อนหรอืไดร้บัการใหค้่าวา่เป็น “สื่อเก่า” เมื่อเปรยีบเทยีบ

กบั “สื่อใหม”่ อยา่งเช่น อนิเตอรเ์น็ต สื่อโซเชยีลมเีดยี แต่ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของ
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การนิยามสื่อโทรทศัน์ในมุมมองของสื่อดจิทิลั (Television as digital media) กล่าวคอื โทรทศัน์เป็นสื่อที่

มคีุณลกัษณะส าคญั 3 ประการ ดงัที ่Jacob ( 2003) ไดก้ล่าวไว ้คอื ความใกลช้ดิ (Intimacy) 

ความสามารถในการพกพาเคลื่อนยา้ย (Mobility) และความเป็นลกูผสม (Hybridity) ซึง่คุณสมบตัปิระ

การณ์สุดทา้ย คอื “ความเป็นลกูผสม” นี้ ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ศกัยภาพของสื่อโทรทศัน์ทีส่ามารถ

ปรบัเปลีย่นและประยกุตต์นเองกบัสื่อดจิทิลั อกีทัง้ยงัหลอมรวมกบัสื่อใหม่เพื่อเพิม่ช่องทางในการ

กระจายเนื้อหาและสรา้งการมสี่วนร่วมกบัผูช้มดว้ยเนื้อหาใหม่ๆ  โทรทศัน์ดจิทิลั ไมไ่ดม้คีวามหมายเพยีง

โทรทศัน์ทีม่คีณุสมบตัคิวามคมชดัสงูและบบีอดัสญัญาณเพื่อส่งไดห้ลายช่อง แต่โทรทศัน์ดจิทิลัคอืการ

มองสื่อโทรทศัน์ในมติขิองวฒันธรรมดจิทิลั (Digital Culture) ทีม่ศีกัยภาพในการสรา้งปฏสิมัพนัธผ์่าน

ช่องทางหรอืแพลทฟอรม์ (Platform) ดว้ยอุปกรณ์ทีห่ลากหลาย เป็น “สื่อประสาน” (Matrix Media) ดงัที ่

Curtin (2009)   ไดใ้หน้ิยามไวว้า่ เป็นสื่อทีม่กีารแลกเปลีย่นและปฏสิมัพนัธจ์ากหลายแหล่ง (Site) การ

ผลติ  

การเปิดรบัสื่อโทรทศัน์ในปจัจุบนัท าไดห้ลากหลายรปูแบบวธิ ีซึง่ส่งผลใหเ้สน้แบ่งระหวา่งการ

บรโิภคและการผลติเลอืนลางลง รวมทัง้ยงัเกดิเนื้อหารปูแบบใหม่ๆ ทีผ่ลติโดยผูใ้ชส้ื่อ ซึง่เป็นเนื้อหาที่

นิยมเรยีกกนัวา่ UGC อยา่งไรกต็าม ท่ามกลางการเฉลมิฉลองมติใิหม่ของสื่อโทรทศัน์ในวฒันธรรม

ดจิทลัทีม่คีวามน่าตื่นตาตื่นใจนัน้ ในขณะเดยีวกนันกัวชิาชพีผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์เองกต็อ้งปรบัตวัและ

เรยีนรูก้ารใชป้ระโยชน์จากสื่อดจิทิลัสมยัใหม่และการหลอมรวมสื่อ ดงังานวจิยัในระดบันานาชาตพิบผล

การศกึษาวา่ โทรทศัน์ในฐานะสื่อดจิทิลัหลอมรวมเปิดโอกาสทางธุรกจิและช่องทางการท างานใหม่ๆ

ขณะเดยีวกนักน็ ามาซึง่การแขง่ขนัทีเ่ขม้ขน้ขึน้อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ซึง่สอดคลอ้งกบัสรุปผลการศกึษา

ครัง้นี้ทีพ่บวา่ ในปจัจุบนัสื่อโทรทศัน์ตอ้งปรบัตวัภายใตก้ารแขง่ขนักบัสื่อใหม่ซึง่ถอืเป็นช่วงเวลาการแหง่

การปกป้องตนเอง (Defensiveness) ของสื่อโทรทศัน์ ท าใหต้อ้งมกีารปรบัตวั (Adaptation) เพื่อใหอ้ยู่

รอดจากความทา้ทายของสื่อใหม่ โดยสื่อใหม่ อาท ิอนิเตอรเ์น็ต โซเชยีลมเีดยี เปรยีบเสมอืนทัง้ “คู่แขง่” 

และ “คู่คา้” ของสื่อโทรทศัน์  

ในดา้นความเป็น “คู่แขง่” นัน้ เป็นทีท่ราบกนัดวีา่สื่อดจิทิลัคอืช่องทางใหมใ่นการน าเสนอเนื้อหา

สื่อแบบใหม่ๆ ทีส่รา้งการมสี่วนร่วมกบัผูช้ม การเขา้มาของเนื้อหาสื่อดจิทิลัส่งผลใหเ้กดิผูเ้ล่นทางการ

ตลาดมากขึน้และแยง่ชงิผลก าไรเชงิธุรกจิจากสื่อโทรทศัน์ แต่ขณะเดยีวกนั งานวจิยัชิน้นี้สะทอ้นใหเ้หน็

วา่ สื่อใหม่ หรอื สื่อดจิทิลัสมยัใหม ่สามารถน ามาใชห้ลอมรวมเพื่อเพิม่ศกัยภาพในฐานะ “คู่คา้” กบัสื่อ

โทรทศัน์ได ้โดยโทรทศัน์ไดร้บัเอาสื่อดจิทิลัสมยัใหม่เขา้มาประยกุตห์ลอมรวมและยกสถานะของ

โทรทศัน์เป็นสื่อดจิทิลัหลอมรวมทีม่คีุณลกัษณะใหม่กล่าวคอื สามารถสื่อสารเนื้อหาออกไปไดใ้นช่องทาง

ทีห่ลากหลายแพลตฟอรม์ (Multi-platform) ส่งสารแบบหลายหลายช่องทางไปยงัผูร้บัสารทีห่ลากหลาย 

(Many-to-Many) สามารถรบัชมเนื้อหาไดต้ามความตอ้งการในเวลาทีต่อ้งการ (On-demand) ช่อง
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ทางการรบัชมแบบเดมิจากจอโทรทศัน์ ทีเ่รยีกกนัวา่ แบบจอทีห่นึ่ง หรอื เฟิรส์สกรนี (First Screen) ได้

ขยายเป็นการรบัชมดว้ย จอทีส่อง หรอื เซคกนัสกรนี  (Second Screen) ผ่านอุปกรณ์อื่นๆ อาท ิ

คอมพวิเตอร ์สมารท์โฟน แทป็เลต็ อุปกรณ์เล่นเกม ท าใหเ้กดิปรากฏการณ์การหลอมรวมสื่อ ซึง่เป็น

การเชื่อมโยงกนัของ เทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เครอืขา่ยการสื่อสาร 

อนัก่อใหเ้กดิการหลอมรวมกนัใน 4 มติ ิดงัที ่Flew (2014) ไดร้ะบุไว ้ คอื การหลอมรวมกนัทาง

เทคโนโลย ีอุตสาหกรรม สงัคม และเนื้อหาสื่อ  

ปรากฏการณ์หลอมรวมสื่อในมติต่ิางๆทีก่ล่าวมา สะทอ้นใหเ้หน็ววิฒันาการและการปรบัตวัของ

สื่อโทรทศัน์ในองคก์รชัน้น าระดบัโลก อาท ิบบีซี ีทีป่ระกาศตวัวา่เป็นผูเ้ล่นหลกัของสื่อโทรทศัน์ในโลก

ดจิทิลั ภายใตแ้นวคดิ บรอดคาส 2.0 ของ Anthony Ross หวัหน้าฝา่ยสื่อออนไลน์ของบบีซี ีทีเ่พิม่การ

ใหบ้รกิารแบบออนไลน์และดาวน์โหลดผ่าน BBCiplayer มาตัง้แต่ปี ค.ศ.2007 และยงัมแีผนงานทีพ่ฒันา 

iPlayer ของตนเองใหห้ลอมรวมกบัอนิเตอรเ์น็ตวดิโีอและสื่อโซเชยีลมเีดยีในเวลาอนัไม่ชา้นี้ ซึง่การ

หลอมรวมสื่อโทรทศัน์กบัวฒันธรรมดจิทิลัดงัทีก่ล่าวมานี้ เป็นการใหอ้สิรภาพคนดใูนการเลอืกเปิดรบั

เนื้อหาทีต่นเองตอ้งการในเวลาและช่องทางทีต่นตอ้งการ และยงัช่วยสรา้งประสบการณ์รบัชมโทรทศัน์

เปลีย่นจากประสบการณ์ของผูช้มแบบมวลชน (Mass Audience) มาสู่ประสบการณ์ชมแบบช่องทาง

ส่วนตวั (Personalized Audience)  

ววิฒันาการของสื่อโทรทศัน์ภายใตน้โยบาย Broadcast 2:0 ของ บบีซี ีสะทอ้นภาพทีช่ดัเจน

ดว้ยสโลแกนใหม่ทีว่า่ “Information, Education, Entertainment, Interaction, Wherever, Whenever, 

However You Want It” ซึง่การพฒันาดงักล่าวเป็นกลยทุธข์องอุตสาหกรรมโทรทศัน์ในการวางสื่อ

โทรทศัน์ไวเ้ป็นศนูยก์ลางของวฒันธรรมดจิทิลั เพื่อใหส้ามารถด ารงตนและต่อสูก้บัสื่อใหม่ไดด้ว้ยการ

เชื่อมโยงตนเองกบัสื่อดจิทิลั 

 ววิฒันาการของการหลอมรวมสื่อดงัทีก่ล่าวขา้งตน้ สง่ผลใหผู้ผ้ลติสื่อโทรทศัน์ตอ้งปรบัวธิกีาร

ท างานและเพิม่เตมิทกัษะจ าเป็นในการท างานภายใตร้ะบบนิเวศวทิยาของสื่อดจิทิลั ซึง่งานวจิยัชิน้นี้

สะทอ้นใหเ้หน็วา่ นกัวชิาชพีสื่อโทรทศัน์ของไทยมคีวามตระหนกัเหน็ความส าคญัของการเปลีย่นแปลง

ดงักล่าว อาท ิการปรบัเปลีย่นบทบาทการท างานของโปรดวิเซอรจ์ากเดมิเพยีงการบรหิารจดัการดา้น

การผลติเนื้อหา มาสู่การเป็นนกัการตลาด การตอ้งเรยีนรูก้ารท างานการผลติทัง้แบบเดมิ (Offline)และ

แบบออนไลน์ (Online) ปรบัเปลีย่นวธิกีารมองผูช้ม (Audience) จากเดมิในฐานะผูร้บัสารมาสู่การเป็นผู้

มสี่วนร่วมในการผลติเนื้อหา (UGC) มวีธิกีารคดิเนื้อหาทีก่า้วขา้มจากเพยีงการสรา้งสรรคเ์นื้อหารายการ 

(Program) แต่ยงัตอ้งคดิและออกแบบใหเ้ชื่อมโยงกบัเนื้อหาในสื่ออื่นๆในบรบิทของการหลอมรวมสื่อ 

โดยคดิใหเ้ป็นโครงการ (Project) โดยหวัใจส าคญัทีจ่ะท าใหโ้ปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์อยูไ่ด้

อยา่งมัน่คงท่ามกลางการแขง่ขนัของวฒันธรรมสื่อดจิทิลั คอื การมทีกัษะทีห่ลากหลาย หรอื “พหทุกัษะ” 
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(Multi-skill) และการสรา้งผลงานหรอืโพรไฟล ์(Profile) เพื่อใหส้ามารถขายตนเองได ้ท่ามกลาง

ตลาดแรงงานสื่อยคุปจัจุบนัทีเ่ปรยีบเสมอืนหา้งสรรพสนิคา้ทีม่นีกัวชิาชพีและผูผ้ลติสื่อมากมายให้

เลอืกสรร แต่ผูท้ ีม่ทีกัษะความสามารถและผลงานทีโ่ดดเด่นเท่านัน้จงึจะไดร้บัการเลอืกและมโีอกาสใน

การไดร้บัการจา้งงาน นอกจากนี้แลว้ ดงัทีไ่ดก้ล่าวไวก้่อนหน้านี้วา่ การหลอมรวมสื่อเป็นการหลอม

รวมกนัใน 4 มติ ิคอื การหลอมรวมกนัทางเทคโนโลย ีอุตสาหกรรม สงัคม และเนื้อหาสื่อ  (Flew, 2014) 

ซึง่การหลอมรวมสื่อดงักล่าวก่อใหเ้กดิการท างานขา้มสื่อทัง้ใน 4 มติ ิโดยเฉพาะในมติขิองเทคโนโลยี

และเนื้อหาสื่อ ดงันัน้ โปรดวิเซอรแ์ละนกัวชิาชพีผูผ้ลติสือ่โทรทศัน์ในปจัจุบนัตอ้งมทีกัษะการท างานขา้ม

สื่อทีห่ลากหลายแพลตฟอรม์ (Multi-platform) อกีดว้ย 

ทกัษะการท างานทีจ่ าเป็นส าหรบัโปรดวิเซอรแ์ละนกัวชิาชพีผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์ภายใตบ้รบิทของ

วฒันธรรมสื่อดจิทิลั ตามขอ้เสนอแนะของ Creative & Cultural Skills (2015) ซึง่เป็นการศกึษาในระดบั

นานาชาต ิไดอ้ธบิายไวว้า่ แรงงานในอุดมคตขิองอุตสาหกรรมสื่อและอุตสาหกรรมเศรษฐกจิสรา้งสวรรค์

ในศตวรรษต่อไป ตอ้งเป็นแรงงานทีม่ทีกัษะรปูไมท้ ี(T-shaped Skill) คอืตอ้งมคีวามเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ใน 

หนึ่งดา้น และยงัตอ้งสามารถน าทกัษะนัน้มาปรบัใชไ้ดอ้ยา่งหลากหลายและกวา้งขวาง ทกัษะดงักล่าว

สามารถอธบิายไดใ้นโมเดลของรปูไมท้ ีคอื มที ัง้ทกัษะแนวนอนหรอืหวัไมท้ทีีเ่สมอืนเป็นคุณสมบตัิ

ร่วมกนัทีน่กัวชิาชพีทุกคนตอ้งม ีและทกัษะแนวตัง้หรอืดา้มจบัทีเ่ปรยีบเสมอืนทกัษะเฉพาะทีเ่ป็นความ

เชีย่วชาญส่วนบุคคล โดย Creative & Cultural Skills (2015) ไดร้ะบุทกัษะจ าเป็นแนวนอนอนัเป็น

คุณสมบตัริ่วมของนกัวชิาชพีดา้นสื่อภาพและเสยีง (Audiovisual Media) ไวว้า่ ประกอบดว้ย 1. ทกัษะ

ดา้นการผลติ 2. ทกัษะเชงิเทคนิค และ 3. โมเดลใหม่ทางธุรกจิทีย่ ัง่ยนื ซึง่ใกลเ้คยีงกบัขอ้คน้พบจากการ

วจิยัครัง้นี้ ทีพ่บวา่ ทกัษะจ าเป็นแนวนอนอนัเป็นคณุสมบตัริ่วมของนกัวชิาชพีและโปรดวิเซอรโ์ทรทศัน์

ของประเทศไทย ควรประกอบดว้ย 1. ทกัษะดา้นการผลติและความคดิสรา้งสรรค์ 2. ทกัษะเชงิเทคนิค

และเทคโนโลย ี3. ทกัษะเชงิธรุกจิ และ 4. การท างานเป็นทมี โดยพบวา่ ทกัษะ ขอ้ 4. คอื การท างาน

เป็นทมี เป็นทกัษะจ าเป็นแนวนอนทีเ่พิม่เตมิเขา้มาจากขอ้คน้พบในบรบิทของประเทศไทยซึง่ยงัมี

ธรรมชาตขิองการท างานผลติเนื้อหาสื่อเป็นทมีงานขนาดใหญ่ในระบบองคก์รทีต่อ้งท างานป็นทมี 

ในขณะทีธ่รรมชาตขิองลกัษณะการท างานของนกัวชิาชพีสื่อในยโุรปไดเ้ขา้สู่รปูแบบการเป็นนายจา้ง

ตนเอง (Self-employment) และการท างานแบบธุรกจิบุคคล (One-man Business) ทีต่อ้งมกีารสรา้ง

งานใหก้บัตนเองและท างานในรปูแบบโมเดลทางธรุกจิใหม่ๆ ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ในหวัขอ้ทกัษะเชงิธุรกจิ

ขอ้ 3 ของระดบันานาชาตแิละในประเทศไทยทีม่คีวามแตกต่างกนั กล่าวคอื ในบรบิทของประเทศไทยให้

ความส าคญักบัทกัษะเชงิธุรกจิในแงค่วามรูเ้กีย่วกบัการตลาดและธุรกจิสื่อ ในขณะที ่ขอ้เสนอแนะใน

ระดบันานาชาตพิบวา่ ทกัษะธุรกจิทีจ่ าเป็น คอื การสรา้งโมเดลใหม่ทางธุรกจิทีม่คีวามยัง่ยนืและ

เอือ้อ านวยต่อรปูแบบการท างานแบบเป็นนายจา้งตนเอง 
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เมื่อพจิารณาถงึทกัษะจ าเป็นเชงิธุรกจิขา้งตน้ พบผลการวจิยัเกีย่วกบัแนวทางการพฒันาทกัษะ

และโมเดลเชงิธุรกจิในบรบิทของประเทศไทยทีส่อดคลอ้งกนักบัขอ้เสนอแนะในบทเรยีนระดบันานาชาต ิ

กล่าวคอื ในบรบิทของประเทศไทยพบวา่ ในการเปลีย่นแปลงลกัษณะการจา้งงานไปสู่รปูแบบการ

ท างานในรปูแบบโครงการ (Project-based Work) การเป็นนายจา้งตนเอง (Self-Employment) ธุรกจิ

ตนเอง (One-man Business) นัน้ นกัวชิาชพีสื่อตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนดา้นทกัษะการจดัหาทุน ระดม

ทุน การบรหิารจดัการดา้นการเงนิและการบญัช ีรวมทัง้ตอ้งมรีะบบการเงนิและการธนาคารทีเ่อือ้อ านวย

ต่อการท างานในรปูแบบโมเดลธรุกจิดงักล่าว ซึง่สอดคลอ้งกบัที ่Creative Skillset Europe (2016)ได้

เสนอแนะไวว้า่หน่วยงานผูร้บัผดิชอบในการพฒันาทกัษะดงักล่าวจ าเป็นตอ้งมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบั 

โครงสรา้งการตลาด กฎหมายแรงงาน สถานภาพและกฏระเบยีบในการท างานและจา้งงานของ

อุตสาหกรรมสื่อทีเ่ปลีย่นแปลงไปอกีดว้ย 

วกิฤตเศรษฐกจิโลกและวกิฤตการณ์ทางการเงนิในยโุรปถอืเป็นปจัจยัส าคญัทางเศรษฐกจิที่
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อโลก โดยแรงขบั 3 ประการทีผ่ลกัดนัอุตสาหกรรมสื่อ ซึง่เป็นภาคส่วน
ของอุตสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม คอื 1. การเปลีย่นแปลงไปสู่เทคโนโลยดีจิทิลั 2. วกิฤต
เศรษฐกจิ และ 3. โลกาภวิฒัน์ ซึง่ สอดคลอ้งกบัในบรบิทของประเทศไทย ที ่สุวทิย ์เมษนิทรยี ์(อา้งใน 
ส านกัขา่วอศิรา, 2559) กล่าวไวว้า่ โลกก าลงัอยูใ่นช่วงเปลีย่นผ่าน   ซึง่มคีวามเกีย่วกบัสื่อมวลชน
โดยตรง อนัไดแ้ก่ 1.กระแสโลกาภวิตัน์ 2.โลกเปลีย่นระบบการสื่อสารไปสู่ดจิทิลั  3.โลกเปลีย่นแปลงใน
ทศิทางทีค่นมคีวามเป็นปจัเจกมาก 4. ทุกคนมอีสิระและจ าเป็นตอ้งพึง่พงิกนัมากขึน้ นอกจากนี้ สุวทิย ์
เมษนิทรยี ์(อา้งใน ส านกัขา่วอศิรา, 2559) ยงัไดร้ะบุวา่ “วฒันธรรมการท างานจากนี้ไปจะเป็นการ
ท างานทีเ่ปิดมากขึน้ ทีแ่ชรก์บัคนอื่นมากขึน้ หลายๆงานถูกแทนทีด่ว้ยหุ่นยนตจ์ะหมดไป” ซึง่สอดคลอ้ง
กบัขอ้เสนอของ Casey (อา้งถงึใน Strategy&, 2017) ทีร่ะบุวา่ การเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั
ส่งผลกระทบต่อการผลติเนื้อหาสื่อใน 4 ดา้น โดยดา้นทีต่รงกนัคอื ขอ้ทีร่ะบุวา่ จะเกดิการเปลีย่นการ
เปลีย่นแปลงของกระแสงาน (Workflow) อนัเกดิจากเทคโนโลยกีารผลติแบบอตัโนมตั ิ(Automated 
workflow technologies) โดยโปรแกรมการตดัต่อแบบอตัโนมตัไิดเ้ขา้มาแทนทีก่ารท างานตดัต่อ
แบบเดมิๆดว้ยแรงงานและฝีมอืมนุษย ์ท าใหก้ระบวนการผลติอนัไดแ้ก่ ข ัน้ตอนการตดัต่อ (Editing) และ
การจดัเรยีงเนื้อหา (Cataloguing) เปลีย่นแปลงไป ส่วนการเปลีย่นแปลงขอ้อื่นๆ ไดแ้ก่ จ านวนและ
ประเภทของเนื้อหาสื่อขยายตวัและเพิม่จ านวนขึน้ เกดิผูผ้ลติรายเลก็ๆทีผ่ลติเนื้อหาวดิโีอและภาพยนตร์
รายยอ่ยๆ อนัเป็นผลมาจากการทีอุ่ปกรณ์การผลติมรีาคาถูกลงและใชง้่ายมากขึน้ การจดักระจายเนื้อหา 
(Distribution) และช่องทางสื่อขยายจ านวนมากขึน้ มกีารเกดิขึน้ของผูใ้หบ้รกิารเนื้อหาผ่านช่องทาง
อนิเตอรเ์น็ต (Web-based Service) เกดิขึน้เป็นจ านวนมาก พฤตกิรรมและแพลทฟอรท์ (Platform) การ
เปิดรบัสื่อของผูช้มเปลีย่นแปลงไป ซึง่ทีก่ล่าวมาทัง้หมด มคีวามสอดคลอ้งกบัทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ในการ
อภปิรายเกีย่วกบัลกัษณะของสื่อโทรทศัน์ในบรบิทของวฒันธรรมดจิทิลั 

ในระดบันานาชาตนิัน้ มกีารเปลีย่นแปลงดา้นกระแสงาน (Workflow) ทีช่ดัเจน คอื จากเดมิแบบ 

“บนสู่ล่าง” และแบบ “เชงิเสน้” (Linear) คอื เรยีงล าดบัการท างานจาก ข ัน้การเตรยีมการผลติ (Pre-
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production) ขัน้การผลติ (Production) ขัน้หลงัการผลติ (Post-production) มาสู่รปูแบบวธิกีารที่

แตกต่างออกไป ดว้ยเทคโนโลยสีามารถเอือ้อ านวยใหข้ ัน้ตอนหลงัการผลติทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการตดั

ต่อ ผสมภาพ/เสยีง และเทคนิคพเิศษ สามารถท าไดอ้ยา่งรวดเรว็และไมจ่ าเป็นตอ้งรอใหข้ ัน้ตอนการ

ผลติเสรจ็สิน้ก่อน จงึท าใหก้ารท างานสรา้งสรรคเ์นื้อหาบางงานสามารถท าสลบัข ัน้หรอืขา้มไปมาแบบ

ไม่ใช่เชงิเสน้ (Non-linear) ได ้อยา่งไรกต็าม ผลการศกึษาในบรบิทการท างานของอุตสาหกรรมสื่อ

โทรทศัน์ในประเทศไทยพบวา่ ยงัเป็นการท างานแบบเดมิคอื แบบเชงิเสน้ (Linear) แต่เริม่มรีปูแบบการ

ท างานใหม่ๆดงัทีก่ล่าวมาใหเ้หน็บา้งแต่ไม่ชดัเจนนัก 

 การเปลีย่นแปลงดา้นกระแสงานดงัทีก่ล่าวมา ส่งผลกระทบต่อสายการท างาน การเกดิขึน้และ

การจากไปของต าแหน่งงานในทมีงานผลติ อาท ิต าแหน่งผูค้วบคุมภาพพเิศษ (Visual Effect 

Supervisor/ VFX Supervisor) ซึง่เป็นทมีงานของผูก้ ากบัภาพ (Director of Photography) เริม่เขา้มามี

บทบาทมากขึน้ ตัง้แต่ในขัน้ตอนเตรยีมการผลติและขัน้ตอนการผลติ นอกจากนี้ ยงัเกดิต าแหน่งงาน

ใหม่ๆ  อาท ิ Data Wrangler ซึง่เป็นต าแหน่งทีค่าดการณ์กนัวา่จะมาแทนทีต่ าแหน่งผูก้ ากบัภาพ 

(Director of Photography หรอื Cinematographer) ซึง่ส่งผลใหเ้กดิกระแสงาน (Workflow) แบบไม่เป็น

เชงิเสน้ (Non-linear) และการบรหิารงานแบบ “ล่างขึน้บน” มาแทนที ่ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงทีก่ล่าวมามี

ปรากฏการณ์ใหเ้หน็ชดัเจนในระดบันานาชาต ิขณะที่ในบรบิทของอุตสาหกรรมและการผลติสื่อโทรทศัน์

ในประเทศไทย ยงัไม่เหน็การเปลีย่นแปลงดงักล่าวอยา่งชดัเจน แต่มแีนวโน้มไปในทศิทางสากล 

ส่วนการเปลีย่นแปลงดา้นกระแสงานในระดบันานาชาตทิีพ่บวา่มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบใน

บรบิทของประเทศไทยคอื พบวา่ มตี าแหน่งงานทีค่าดวา่จะมคีวามตอ้งการน้อยลง ไดแ้ก่ ต าแหน่งผู้

ก ากบัภาพ (Director of Photography) ผูช้่วยกลอ้ง (Assistant Camera) และยงัมตี าแหน่งใหม่ๆ  ไดแ้ก่ 

ผูช้ านาญดา้นแกส้/ีศลิปินแกส้ ี(Colorist) นกัออกแบบคอมพวิเตอรก์ราฟิก (Computer-generated 

imagery Artist หรอื CGI Artist) และ ผูด้แูลภาพพเิศษ (Visual Effect Supervisor หรอื VFX 

Supervisor) ซึง่เป็นต าแหน่งของทมีงานหลงัการผลติทีม่คีวามขาดแคลนเป็นอยา่งมากในปจัจุบนัทัง้ใน

ระดบัประเทศและในระดบันานาชาต ิซึง่ขอ้นี้สะทอ้นใหเ้หน็วา่ ปญัหาดา้นแรงงานอุตาสหกรรมสื่อใน

ระดบัโลกคอื มอีตัราการวา่งงานสงู ขณะเดยีวกนักม็ตี าแหน่งอกีมากทีไ่ม่สามารถหาบุคลากรมาท างาน

ไดด้ว้ยมทีกัษะทีย่งัไม่ตรงตามความตอ้งการของต าแหน่งงาน ซึง่ปญัหาดงักล่าวเรยีกไดว้า่เป็นปญัหาที่

กลนืไม่เขา้คายไม่ออก จ าเป็นตอ้งไดร้บัการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน โดยการพฒันาทกัษะนกัวชิาชพีสื่อทัง้ใน

ระบบการศกึษาและนอกระบบการศกึษาเพื่อพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หส้ามารถผลกัดนัใหอุ้ตสาหกรรม

สื่อใหเ้ตบิโตไดใ้นบรบิทของวฒันธรรมสื่อดจิทิลั 

ดา้นการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงและปญัหาดงักล่าวขา้งตน้ ในเชงินโยบายนัน้ พบความ

แตกต่างกนัในระดบันานาชาตแิละในบรบิทของประเทศไทย กล่าวคอื ในระดบันานาชาต ิมกีารพยายาม
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ท าความเขา้ใจการเปลีย่นแปลงดงักล่าวอยา่งเป็นระบบผา่นการพฒันาและวจิยั (Research and 

Development) โดยทัง้ภาคเอกชนและภาครฐับาล (ดงัทีไ่ดอ้ธบิายไวโ้ดยละเอยีดแลว้ในบทที ่4 เรื่องการ

ถอดบทเรยีนจากระดบันานาชาต)ิ โดยในบรบิทของประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นมหาอ านาจทาง

เศรษฐกจิและผูน้ าอุตสาหกรรมสื่อของโลก มกีารวจิยัและพฒันาเกีย่วกบัสถานการณ์ การเปลีย่นแปลง 

ผลกระทบและแนวปฏบิตัต่ิางๆ โดยนโยบายต่างๆเป็นไปตามระบบสื่อของสหรฐัอเมรกิาทีอ่ยูภ่ายใต้

กรอบของระบบสื่อเพื่อการคา้และการแขง่ขนั ซึง่นโยบายการพฒันาสื่อของสหรฐัอเมรกิาถูกน าไปผกูไว้

กบันโยบายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ในขณะทีบ่รบิทของประเทศองักฤษและสหภาพยโุรป ไดจ้ดัสื่อ

โทรทศัน์ไวใ้นแขนงของสื่อภาพและเสยีง (Audiovisual Media) ซึง่เป็นภาคส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรม

สรา้งสรรค ์(Creative Economy) โดยการพฒันาทกัษะและวชิาชพีสื่อขององักฤษและยโุรปไดร้บัการจดั

วางไวเ้ป็น “วาระดจิทิลัแห่งยโุรป” และมคีวามผกูพนัเชื่อมโยงกบัการพฒันาดา้นวฒันธรรมและศลิปะ 

ดว้ยแนวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรคเ์ป็นแนวคดิทีต่่อยอดมาจากนโยบายศลิปะ (Arts Policy) และประยกุต์

มาสู่การขบัเคลื่อนเศรษฐกจิสรา้งสรรคถ์อืเป็นแนวคดิทีเ่ชื่อมโยง ศลิปะ สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร ในการสรา้งเศรษฐกจิ และการใชท้นุทางปญัญา (Intellectual Property) เพื่อพฒันากลยทุธ์

เศรษฐกจิทีม่จีุดมุ่งหมายเพื่อการส่งออก 

ในการพฒันาระดบักลยทุธใ์นระดบันานาชาตนิัน้ มกีารวางแผนงาน (Roadmap) และแนว

ปฏบิตัทิีช่ดัเจน อกีทัง้ยงัมกีารประสานการท างานระหวา่งภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การ

ท างานร่วมกนักบัสถาบนัการศกึษา มกีารปรบัปรุงวชิาแกนในการเรยีนการสอนตัง้แต่ในระดบัมธัยม โดย

จดัการเรยีนการสอนแบบ STEAM Agenda เน้นการบรูณาการกนัระหวา่งรายวชิา คณิตศาสตร ์

วทิยาศาสตร ์ศลิปะ วศิวกรรมและเทคโนโลย ีเพื่อเตรยีมพรอ้มในการส่งต่อเพื่อพฒันาการศกึษาใน

ระดบัอุดมศกึษา รวมทัง้ยงัมกีารสรา้งพืน้ทีป่ระชุมแลกเปลีย่นความคดิเหน็ร่วมกนัระหวา่ง

สถาบนัการศกึษาและภาคธุรกจิสื่อ สรา้งพืน้ทีใ่นการถกเถยีงแลกเปลีย่นและระดมความคดิเหน็ทีเ่ป็น

ประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งนกัวชิาการและวชิาชพีสื่อ 

เมื่ออภปิรายเปรยีบเทยีบแนวทางพฒันาในระดบันานาชาตกิบับรบิทของประเทศไทยพบวา่ 
ประเทศไทยมกีารท างานในระดบันโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขบัเคลื่อนการพฒันาอุตสาหกรรมสื่อใน
ภาพกวา้งเชงิเศรษฐกจิ โดยในอดตีทีผ่่านมา ประเทศไทยมนีโยบายเชงิเศรษฐกจิทีร่บัเอามาตามแนวคดิ
เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ซึง่ไดก้ าหนดขอบเขตของเศรษฐกจิสรา้งสรรคใ์นประเทศไทยโดยยดึตามรปูแบบ
ขององคก์ารสหประชาชาตวิา่ดว้ยการคา้และการพฒันา (UNCTAD) และรปูแบบของยเูนสโก 
(UNESCO)  โดยก าหนดใหส้ื่อเป็นหนึ่งในกลุม่อุตสาหกรรมหลกั อยา่งไรกต็ามนโยบายดงักล่าวยงัเป็น
เพยีงนโยบายเชงิกวา้งทีเ่น้นการพฒันาเศรษฐกจิ ขาดการเน้นทีก่ารพฒันาอุตสาหกรรมสื่อและไม่มกีล
ยทุธท์ีช่ดัเจนในการพฒันาการสรา้งสรรคเ์นื้อหาสื่อและทกัษะวชิาชพีสื่อ ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็วา่ การรบัเอา
แนวคดิการพฒันาทางเศรษฐกจิจากระดบันานาชาตทิีป่ระสบความส าเรจ็มาแลว้นัน้ ไมไ่ดเ้ป็นการ
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ประกนัความส าเรจ็ทีจ่ะเกดิขึน้ในระดบัประเทศได้ ดว้ยการรบัแนวคดิดงักล่าวเป็นเพยีงการรบัมา
บางส่วนทีเ่น้นเพยีงดา้นเศรษฐกจิ ขาดความเขา้ใจถงึทีม่าและววิฒันาการของแนวคดิทีม่พีืน้ฐานมาจาก
แนวคดิเชงิศลิปะและวฒันธรรม รวมทัง้อุตสาหกรรมสื่อในประเทศไทยเองไม่ไดร้บัการจดัประเภทและ
เชื่อมโยงใหเ้ขา้ไวใ้นหมวดของศลิปะและวฒันธรรมอยา่งชดัเจน การรบัเอาแนวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรค์
จากบทเรยีนระดบันานาชาตมิาจงึอาจยงัไม่ตกผลกึจนเกดิการประยกุตท์ีเ่ป็นผลในเชงิรปูธรรม 

ทัง้นี้ ดว้ยเศรษฐกจิสรา้งสรรคเ์ป็นแนวคดิทีว่วิฒันาการมาจากวธิกีารพืน้ฐานทีเ่คยมอียู ่อนั

ไดแ้ก่พฒันาการมาจากวธิกีารท างานของชุมชนผูส้รา้งงานศลิปะ อาท ิศลิปินและนกัออกแบบ ดงันัน้ 

หากจะมกีารพฒันาอุตสาหกรรมและนกัวชิาชพีผูผ้ลติสื่อในบรบิทของอุตสาหกรรมสรา้งสรรคใ์นปจัจุบนั

แลว้ ตอ้งเน้นทีก่ารน าเอานวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลัมาช่วยสรา้งโอกาสใหม่ๆ ในการผลติเนื้อหาและ

พฒันาการท างาน อุตสาหกรรมสื่อโทรทศัน์ถอืเป็นอุตสาหกรรมทีใ่หค้วามส าคญักบัความคดิสรา้งสรรค ์

นวตักรรม และเทคโนโลย ีดว้ยเหตุนี้ นกัวชิาชพีผูผ้ลติสือ่จงึควรไดร้บัการพฒันาทกัษะเพื่อใหส้ามารถ

น านวตักรรมดจิทิลัมาใชส้รา้งสรรคร์ปูแบบเนื้อหาสื่อใหม่ๆ ป้อนใหแ้ก่ภาคอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์ซึง่

แนวทางพฒันาดงัทีอ่ภปิรายไวข้า้งตน้นี้ มคีวามสอดคลอ้งบางประการกบัวสิยัทศัน์เชงินโยบายในการ

พฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทย ตามโมเดลพฒันาเศรษฐกจิ “โมเดลประเทศไทย 4.0” ทีต่อ้งการ

ปรบัเปลีย่นโครงสรา้งเศรษฐกจิ ไปสู่ “Value–based Economy” หรอื “เศรษฐกจิทีข่บัเคลื่อนดว้ย

นวตักรรม” โดยมฐีานคดิหลกั คอื เปลีย่นจากการผลติสนิคา้ “โภคภณัฑ”์ ไปสูส่นิคา้เชงิ “นวตักรรม” 

เปลีย่นจากการขบัเคลื่อนประเทศดว้ยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขบัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลย ีความคดิ

สรา้งสรรค ์และนวตักรรม  และเปลีย่นจากการเน้นภาคการผลติสนิคา้ไปสู่การเน้นภาคบรกิารมากขึน้ 

ซึง่แนวคดิดงักล่าวหากน ามาใชข้บัเคลื่อนอุตสาหกรรมสือ่อยา่งมกีลยทุธแ์ละกลไกทีช่ดัเจนจะสามารถ

เป็นพลงัขบัเคลื่อนการพฒันาอุตสาหกรรมสื่อโทรทศัน์ไทยเพื่อใหส้ามารถน านวตักรรมมาผลติเนื้อหา

เพื่อการส่งออกไดต้ามแนวคดิของโมเดล ประเทศไทย 4.0 ทีเ่น้นการสรา้งสนิคา้และบรกิารในมาตรฐาน

ส าหรบัการสง่ออก  ดว้ยเนื้อหาสื่อโทรทศัน์ถอืเป็นการผลติบรกิารอยา่งหนึ่งทีเ่น้นการสรา้งประสบการณ์

ในการรบัชม และจากสรุปผลการวจิยัครัง้นี้ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็วา่ ภาคเอกชน ผูป้ระกอบการ และบุคลากร

นกัวชิาชพีสื่อไทยมคีวามเชื่อมัน่ในศกัยภาพและความพรอ้มในการพฒันาเนื้อหาสื่อตามแนวคดิดงักล่าว 

ซึง่การขบัเคลื่อนดงักล่าวตอ้งมหีวัเรอืในการขบัเคลื่อนทีน่อกจากจะมคีวามพรอ้มดา้นงบประมาณและ

พลงัในการบรหิารจดัการแลว้ ยงัตอ้งมคีวามเขา้ใจในธรรมชาตขิองธุรกจิสื่อโทรทศัน์ทีเ่ป็นงานเชงิศลิปะ

อกีดว้ย  ซึง่เมื่อพจิารณาดแูนวคดิ ประเทศไทย 4.0 แลว้ พบวา่ เป็นนโยบายทีเ่น้นการพฒันาเศรษฐกจิ

โดยมจีุดมุ่งหมายขบัเคลื่อนเชงิเศรษฐกจิเพื่อพฒันาประเทศใหก้า้วสู่การเป็นประเทศในโลกทีห่นึ่ง 

ปรบัเปลีย่นจากประเทศ “รายไดป้านกลาง” เป็นประเทศ “รายไดส้งู” และปรบัเปลีย่นจากเศรษฐกจิที่

ขบัเคลื่อนดว้ย “ประสทิธภิาพ” เป็นเศรษฐกจิทีข่บัเคลื่อนดว้ย“นวตักรรม” เมื่อพจิารณาดใูนเชงิกลยทุธ์

แลว้ ไม่พบแนวทางทีช่ดัเจนในการขบัเคลื่อนการพฒันาอุตสาหกรรมสื่ออยา่งมรีะบบ และไม่ปรากฎ
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กลไกในการน าเอานวตักรรมมาพฒันาอุตสาหกรรมสื่อไทย ดงันัน้ การพฒันาทกัษะวชิาชพีสื่อจงึไม่

สามารถเกดิขึน้ไดห้ากขาดความตระหนกัในเชงินโยบายดงัทีก่ล่าวมา 

การจะพฒันาทกัษะวชิาชพีของบุคคลากรดา้นสื่อในประเทศไทย ซึง่โปรดวิเซอรถ์อืเป็นหนึ่งใน
กลุ่มบุคลากรดงักล่าว ตอ้งมคีวามตระหนกัและใหค้วามส าคญัในเชงินโยบาย มกีลยทุธแ์ละกลไกที่
ชดัเจน มกีารจดัสรรงบประมาณ รวมทัง้ตอ้งมอีงคก์รและผูน้ าทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจมาเป็นหน่วยงาน
หลกัในการขบัเคลื่อน ซึง่ในระดบันานาชาตพิบวา่ ประเทศทีเ่ป็นผูน้ าดา้นอุตสาหกรรมสื่อมกีารจดัวาง
การพฒันาสื่อในเชงินโยบาย มกีลยทุธท์ีช่ดัเจน ขบัเคลื่อนโดยภาครฐัในเชงินโยบาย ทัง้รปูแบบนโยบาย
เชงิการคา้และนโยบายเชงิศลิปะวฒันธรรมตามระบบสื่อของแต่ละประเทศ รวมทัง้ยงัมกีารผลกัดนั
เชงิกลยทุธผ์่านกลไกการท างานของภาคเอกชน สมาคมและสมาพนัธว์ชิาชพีทีม่คีวามเขม้แขง็ รวมทัง้
บุคลากรในสายวชิาชพีสื่อมกีารรวมตวักนัเองในการพฒันาผ่านการแลกเปลีย่นในรปูแบบของการระดม
ความรูจ้ากหลายช่องทาง (Crowdsourcing)  โดยผูผ้ลติสื่อเป็นผูส้รา้งเนื้อหา (Worker-generated 
Content / WGC) ความรูเ้กีย่วกบัเทคนิคต่างๆในการท างานมาแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนัผ่านเครอืขา่ย
สื่อสงัคมออนไลน์ ซึง่การขบัเคลื่อนอยา่งเป็นระบบดงักลา่วไม่ปรากฏใหเ้หน็ในประเทศไทย ดว้ยขาด
การใหค้วามส าคญัจากรฐับาล ภาคเอกชนตอ้งต่อสูก้บัการแขง่ขนัทางธุรกจิและยงัมกีารแขง่ขนักนัเอง
ระหวา่งองคก์รสื่อท าใหภ้าคธุรกจิไม่สามารถเป็นตวัขบัเคลื่อนได ้รวมทัง้ภาคสมาคมวชิาชพีสื่อของไทย
เองยงัขาดความมัน่คงทางวชิาชพีและขาดพลงัในการขบัเคลื่อน ขอ้คน้พบจากงานวจิยัชิน้นี้จุดประกาย
ใหเ้กดิเป็นขอ้ค าถามทิง้ทา้ยไวว้า่ หน่วยงานหรอืองคก์รหลกัในการขบัเคลื่อนเพื่อการพฒันา
อุตสาหกรรมสื่อในฐานะภาคธุรกจิทีส่ าคญัของอุตสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละเพื่อพฒันานกัวชิาชพีโทรทศัน์
ไทยใหส้ามารถน าเอานวตักรรมมาส่งเสรมิการผลติเนื้อหาสื่อในมาตรฐานการส่งออกภายใตแ้นวคดิ 
ประเทศไทย 4.0 น่าจะเป็นองคก์รหรอืหน่วยงานใด ดว้ยสรุปผลจากการวจิยัสะทอ้นภาพทีน่่าสนใจวา่ 
ขณะทีก่ลุ่มผูอ้ านวยการบรหิารการผลติเหน็ตรงกนัวา่ภาครฐัตอ้งเป็นตวัขบัเคลื่อนและสนบัสนุนโดย
ภาคเอกชนและภาคการศกึษา แต่กลุม่โปรดวิเซอรแ์ละนกัวชิาชพีทีเ่ป็นผูผ้ลติเนื้อหากลบัใหค้วาม
เชื่อมัน่กบัการขบัเคลื่อนดว้ยภาคเอกชนและการรวมกลุ่มกนัเองของนกัวชิาชพีมากกวา่ความเชื่อมัน่ทีม่ ี
ต่อภาครฐัและสถาบนัการศกึษา ซึง่ภาพสะทอ้นดงักล่าวเป็นประเดน็ส าคญัทีต่อ้งน ามาพจิารณาแนวทาง
และกลไกในการขบัเคลื่อนการพฒันาทกัษะวชิาชพีโปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์ในประเทศไทย 
โดยประเดน็เกีย่วกบัขอ้เสนอแนะแนวทางขบัเคลื่อนจะน าไปเสนอในหวัขอ้ต่อไปคอืขอ้เสนอแนะจากการ
วจิยั 

กล่าวโดยสรุป การเปลีย่นแปลงของอุตสาหกรรมสื่อโทรทศัน์ภายใตว้ฒันธรรมสื่อดจิทิลั น ามา
ทัง้โอกาส อนัไดแ้ก่ การช่วยลดตน้ทุนการผลติ เป็นการกระตุน้โอกาสทางธุรกจิในการช่วยเปิดช่อง
ทางดา้นความคดิสรา้งสรรคใ์หผู้ผ้ลติมพีืน้ทีใ่นการแสดงออก ขณะเดยีวกนักน็ ามาซึง่ความทา้ทาย อนั
ไดแ้ก่ การแขง่ขนัทีท่วคีวามรุนแรงมากขึน้ดว้ย ส่งผลใหผู้ผ้ลติเองตอ้งปรบัตวัและทบทวนวธิกีารท างาน
ใหม่ๆ ใหเ้ขา้กบัโลกการท างานในวฒันธรรมดจิทิลัอกีดว้ย  

ทัง้นี้ ววิฒันาการของโทรทศัน์ในฐานะสื่อดจิทิลั ดงัที ่Bennett และ Strange (2011) ไดใ้หน้ิยาม
วา่ เป็นเทคโนโลยขีองวฒันธรรมสื่อลกูผสม มรีปูแบบของเทคโนโลยไีม่จ ากดัสถานที ่(Non-site 
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Specific) เป็นเทคโนโลยทีีข่ยายขา้มแพลทฟอรม์ทีห่ลากหลาย (Multi-platform) สามารถส่งและเปิดรบั
เนื้อหาไดจ้ากหลายช่องทาง ส่งผลใหโ้ปรดวิเซอรแ์ละนกัวชิาชพีโทรทศัน์จงึตอ้งมทีกัษะทีห่ลากหลาย 
หรอื “พหุทกัษะ” และสามารถท างานขา้มแพลทฟอรม์ทีห่ลากหลายได ้ 

สภาพการณ์ของตลาดแรงงานวชิาชพีสื่อในปจัจุบนั ทัง้ในระดบันานาประเทศและในประเทศ
ไทยเองมกีารแขง่ขนัในอตัราสงูมาก อกีทัง้ยงัเป็นการแขง่ขนัของตลาดแรงงานขา้มประเทศ โดยใน
ประเทศองักฤษ พบวา่ แรงงานทกัษะวชิาชพีขององักฤษตอ้งแขง่ขนัและถูกแยง่งานโดยแรงงานทกัษะ
วชิาชพีสื่อจากประเทศในแถบยโุรป นอกจากนี้แลว้ แม้วา่อุตสาหกรรมสื่อจะมอีตัราการวา่งงานระดบัสงู 
ขณะเดยีวกนักย็งัประสบกบัสภาวะทีไ่มส่ามารถหาบุคลากรทีม่ทีกัษะทีเ่หมาะสมมาท างานในต าแหน่งที่
ตอ้งการได ้สิง่นี้สะทอ้นใหเ้หน็วา่ นกัวชิาชพีสื่อตอ้งปรบัเปลีย่นและเตรยีมความพรอ้มของตนเองใหเ้ขา้
กบัรปูแบบการท างานใหม่ๆ อยา่งเช่นการเป็นนายจา้งตนเอง รวมทัง้ยงัตอ้งมกีารพฒันาใหเ้กดิ “พหุ
ทกัษะ” ทีท่ างานไดห้ลากหลายในระบบนิเวศของวฒันธรรมสื่อดจิทิลั การพฒันาทกัษะดงักล่าวเป็นการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง (DIY Learning) อยา่งไม่มทีีส่ ิน้สุด ซึง่ถอืเป็นรปูแบบการเรยีนรูต้ามธรรมชาตขิองคน
ท าสื่อ ขณะเดยีวกนั หากทกัษะดงักล่าวไดร้บัการพฒันาอยา่งมรีะบบกลไกจะช่วยส่งผลต่อการพฒันา
อุตสาหกรรมสื่อเพื่อน านวตักรรมมาสรา้งประสบการณ์สือ่ใหข้บัเคลื่อนเศรษฐกจิไทยไดต่้อไป ซึง่ขอ้สรุป
ดงักล่าว มคีวามใกลเ้คยีงสอดคลอ้งกบัที ่ดร. สุวษิย ์ไดเ้คยเสนอความเหน็ไวว้า่ การจะเดนิทางไปถงึ 
ประเทศไทยแลนด ์4.0 ได ้เราตอ้งเปลีย่นตวัเองจาก “การปกัช า” มาสู ่“รากแกว้” โดยตอ้งสรา้ง
เทคโนโลยแีละนวตักรรมของตนเอง 

 ทา้ยสุด ผูว้จิยัขอสรุปขอ้น าเสนอเกีย่วกบัแนวทางในการพฒันาทกัษะโปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติสื่อ

โทรทศัน์ในหวัขอ้ต่อไป 

 

5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

จากขอ้สรุปและการอภปิรายผลการศกึษาทีไ่ดน้ าเสนอมา น ามาสู่ขอ้เสนอแนะจากการวจิยัเพื่อ

น าไปใชเ้ป็นประโยชน์ดงัต่อไปนี้ 

1. ในระดบัมหภาค ตอ้งมกีารก าหนดนโยบาย กลยทุธ ์และกลไกทีช่ดัเจน รวมทัง้จดัตัง้

หน่วยงานหลกัทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นสื่อขึน้มาเพื่อท าหน้าทีใ่นการขบัเคลื่อนพฒันาอุตสาหกรรมสื่อ

โทรทศัน์ รวมทัง้เป็นแมง่านในการจดัการฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะจ าเป็นต่างๆ โดยท างานประสานกบั

ตวัแทนองคก์รสื่อและสถาบนัการศกึษาทีม่ศีกัยภาพในการจดัอบรมสมัมนาอยา่งต่อเนื่อง 

2. ในระดบัองคก์รธุรกจิ ตอ้งมกีารจดัอบรมทกัษะทีจ่ าเป็นต่อการท างานสื่อภายใตบ้รบิท

วฒันธรรมสื่อดจิทิลั รวมทัง้ตอ้งมกีารบรหิารจดัการทีด่ ีดว้ยตอ้งตระหนกัวา่ การเปลีย่นแปลงดา้นกระแส

งานทีไ่ดน้ าเสนอไวใ้นผลการวจิยัอาจก่อใหเ้กดิปญัหาเรือ่งระดบัข ัน้ในการท างาน เพราะนกัวชิาชพีรุ่น

ใหม่มคีวามรูท้างเทคโนโลยมีากกวา่นกัวชิาชพีรุ่นเก่า จงึตอ้งอาศยัการบรหิารจดัการทีด่ ีและมกีารน า
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เทคโนโลยดีจิทิลัมาบรูณาการกบักลยทุธก์ารบรหิารจดัการ นอกจากนี้ ยงัตอ้งมกีารท างานเป็นทมีงานที่

มคีวามเป็นสหวทิยาการจะช่วยระดมความรูท้ ีห่ลากหลายและสรา้งความเป็นพลวตัรในการท างาน 

3. ในระดบัสมาคมและสมาพนัธว์ชิาชพีสื่อ ตอ้งสรา้งความเขม้แขง็สามคัค ีกระตุน้ใหเ้กดิการ

แลกเปลีย่นและเรยีนรูร้่วมกนัดา้นทกัษะใหม่ๆ ทีจ่ าเป็น โดยอาจใชว้ธิกีารแบบการระดมความรูจ้ากหลาย

ช่องทาง (Crowdsourcing)  ซึง่มปีรากฏใหเ้หน็ในปจัจุบนัผ่าน WGC อาท ิกลุ่มชุมชนคนรกัโดรน กลุ่ม

ผูส้นใจดา้นกลอ้งและการตดัต่อ ซึง่ความรูท้ ีเ่กดิจากการระดมผ่าน WGC เหล่าสามารถน ามาพฒันาเพื่อ

สรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนนกัวชิาชพีได ้โดยนอกจากจะเป็นตวัขบัเคลื่อนการพฒันาทกัษะนกัวชิาชพี

สื่อแลว้ ยงัจะช่วยสรา้งพลงัในการต่อรองกบัภาคธุรกจิเพือ่คุม้ครองประโยชน์และความเป็นธรรมในการ

ท างานของนกัวชิาชพีสื่อโทรทศัน์อกีดว้ย 

4. ในระดบัสถาบนัการศกึษา ตอ้งปรบัเปลีย่นเนื้อหาและรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนให้

สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของความรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นของแรงงานในอนาคต โดยตอ้งเริม่

ปรบัเปลีย่นตัง้แต่ในระดบัเตรยีมอุดมศกึษา ผ่านการบรูณาการเนื้อหาทีเ่ป็นสหสาขา โดยอาจเน้นที่

การบรูณาการตามหลกั STEAM Agenda ทีเ่สนอรายละเอยีดไวใ้นการถอดบทเรยีนระดบันานาชาต ิ

ส่วนในระดบัอุดมศกึษาตอ้งมกีารประสานกบัภาคเอกชนและนกัวชิาชพีในการจดัการเรยีนการสอนเพื่อ

ผลติบุคลากรทีม่ทีกัษะทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานสื่อในอนาคต 

5. ในระดบัปจัเจกบุคคล นกัวชิาชพีสื่อตอ้งมคีวามตระหนกัและเตรยีมความพรอ้มในการเขา้สู่

รปูแบบการท างานทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นระบบองคก์ร อาท ิการเป็นนายจา้งตนเอง (Self-employment) การท า

ธุรกจิแบบบุคคล (One-man Business) การสรา้งเครอืขา่ยทางธุรกจิ (Networking) เพื่อท าโครงการ

ร่วมกนัในรปูแบบการแบ่งส่วนก าไร (Profit Sharing) 

6. สรา้งการพฒันาการบรหิารทกัษะ (Skill Management) ของนกัวชิาชพีสื่อ โดยเน้นการ

พฒันาทกัษะเพื่อสรา้งโพรไ์ฟลแ์บบไมท้ ีคอื มที ัง้ทกัษะแนวนอนหรอืหวัไมท้ทีีเ่ป็นคณุสมบตัิจ าเป็นทีน่กั

วชิาชพีสื่อทุกคนตอ้งม ีอาท ิทกัษะการผลติและการสรา้งสรรค ์ทกัษะเชงิเทคโนโลย ีทกัษะเชงิธุรกจิ 

การท างานเป็นทมี และทกัษะแนวตัง้หรอืดา้มจบัทีเ่ปรยีบเสมอืนทกัษะเฉพาะทีเ่ป็นความเชีย่วชาญส่วน

บุคคล เช่น ทกัษะการบรหิารส าหรบัต าแหน่งโปรดวิเซอร ์หรอืทกัษะความเชีย่วชาญอื่นๆตามต าแหน่ง

งาน โดยเฉพาะต าแหน่งใหม่ๆ อาท ิต าแหน่งผูค้วบคุมภาพพเิศษ (Visual Effect Supervisor/ VFX 

Supervisor) ผูช้ านาญดา้นแกส้/ีศลิปินแกส้ ี(Colorist) และนกัออกแบบคอมพวิเตอรก์ราฟิก (Computer-

generated imagery Artist หรอื CGI Artist) ซึง่การสรา้งโพรไ์ฟลด์งักล่าวถอืเป็นการตดิอาวธุใหก้บั

โปรดวิเซอรแ์ละนกัวชิาชพีในการท างานภายใตน้อกระบบองคก์รทีเ่สนอไวใ้นขอ้ก่อนหน้านี้ 

7. สนบัสนุนการพฒันาทกัษะการบรหิารจดัการอาชพี (Career Management) เช่น การหาทุน 

ระดมทุน ประสานแหล่งทุน การบรหิารจดัการงบประมาณและการบญัช ีเพื่อสนบัสนุนใหบุ้คลลากรใน
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วงการสื่อสามารถน าไปใชบ้รหิารจดัการการท างานและการพฒันาความกา้วหน้ามัน่คงในอาชพีของ

ตนเองต่อไปได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรบัผูท้ ีท่ างานแบบเป็นนายจา้งตนเอง 

 8. การสนบัสนุนการใชส้ื่อดจิทิลัและสื่อโซเชยีลมเีดยีในการเป็นช่องทางระดมความคดิเหน็ สรา้ง

และสะสมความรูร้่วมกนัของนกัวชิาชพี ผ่านการแลกเปลีย่นในรปูแบบของการระดมความรูจ้ากหลาย

ช่องทาง (Crowdsourcing)  โดยผูผ้ลติสื่อเป็นผูส้รา้งเนื้อหา (Worker-generated Content / WGC) จาก

การรวมกลุ่มชมรม สมาคมและสมาพนัธว์ชิาชพี ซึง่นอกจากจะเป็นพืน้ทีใ่นการระดมความรูแ้ละสรา้ง

ความรูเ้พื่อพฒันาทกัษะวชิาชพีร่วมกนัแลว้ ยงัจะช่วยสรา้งความความเขม้แขง็และอ านาจใรการต่อรอง

เชงิธุรกจิใหแ้ก่บุคลากรในสายวชิาชพีสื่ออกีดว้ย 

9. สรา้งโครงสรา้งทางธุรกจิ การเงนิและการธนาคารทีเ่อือ้ต่อการท างานและการพฒันาการ

ท างานของนกัวชิาชพีสื่อในรปูแบบการเป็นนายจา้งตนเอง โดยตอ้งมหีน่วยงานใหค้ าปรกึษาทางธุรกจิ

และการลงทนุแก่นกัวชิาชพีทีเ่ป็นนายจา้งตนเอง รวมทัง้การใหเ้งนิกูข้องระบบธนาคารทีส่อดคลอ้งกบั

ลกัษณะธุรกจิแบบเดีย่วรายบุคคลทีแ่ตกต่างจากแบบนิตบุิคคล เป็นตน้ 

10. การพฒันาทัง้หมดทีก่ล่าวมานัน้ ตอ้งมาจากความคดิเหน็ ความตอ้งการ และการเสนอแนะ

แนวทางของนกัวชิาชพีสื่อเอง ทัง้นี้ ดว้ยผูผ้ลติสื่อเป็นผูม้ปีระสบการณ์ เขา้ใจถงึปญัหาและตระหนกัถงึ

ความจ าเป็นต่างๆในการพฒันาทกัษะวชิาชพีสื่อโทรทศัน์ในบรบิทของวฒันธรรมสื่อดจิทิลั การจดัการ

พฒันาทกัษะทีจ่ าเป็นต่างๆตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูไ้ดร้บัการพฒันา ในรปูแบบวธิกีาร

พฒันาทีเ่หมาะสมเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพแก่นกัวชิาชพีและประสทิธผิลสงูสุดแก่อุตสาหกรรมสื่อ 

 

5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร ัง้ต่อไป 

ดว้ยขอ้ก าหนดดา้นเงื่อนเวลาในการวจิยัและงบประมาณทีม่จี ากดัในการวจิยัครัง้นี้ ท าใหก้าร

วจิยัยงัมจีุดทีค่วรพฒันาเพื่อใหเ้กดิการเตมิเตม็ สรา้งความรูแ้ละประโยชน์ในการน าไปใช ้โดยหากจะมี

การวจิยัต่อไป ผูว้จิยัขอเสนอแนะประเดน็ทีน่่าสนใจน าไปต่อยอดไดด้งัต่อไปนี้ 

1. ส ารวจเพิม่เตมิความคดิเหน็และความตอ้งการในการทกัษะวชิาชพีสื่อโดยเป็นการส ารวจใน

ระดบัประเทศ ขยายกลุ่มตวัอยา่งในเชงิปรมิาณใหม้จี านวนมากขึน้ และเจาะลกึเชงิคุณภาพโดยการ

สมัภาษณ์เดีย่วรายบุคคลใหม้ากขึน้ ดว้ยพบวา่ จากการส ารวจดว้ยแบบสอบถามเชงิปรมิาณโดยผูว้จิยั

เกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง ปรากฎวา่ ผูใ้หข้อ้มลูมคีวามกระตอืรอืลน้และใหค้วามสนใจในการใหข้อ้มลูอยา่ง

มาก อกีทัง้ ยงัแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิทีเ่ป็นประโยชน์ แต่ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นเวลาและงบประมาณตาม

เงื่อนไขของการใหทุ้น ท าใหผู้ว้จิยัไม่สามารถใหเ้วลากบัการตดิตามเกบ็ขอ้มลูความคดิเหน็เหล่านัน้

เพิม่เตมิไดม้ากนกัอยา่งทีใ่จตอ้งการ 
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2. ใชก้ารวจิยัดว้ยการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพื่อการระดมสมอง หาขอ้มลู ขอ้คดิเหน็ และ

ขอ้เสนอแนะ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการประยกุตจ์ดัท านโยบาย กลยทุธใ์นการพฒันาและฝึกอบรมทกัษะ

วชิาชพีโปรดวิเซอรแ์ละผูผ้ลติโทรทศัน์ไทย 

3. ท าการวจิยัเรื่องทกัษะจ าเป็นและการพฒันาทกัษะทีจ่ าเป็นโดยจ าแนกตามประเภทของสื่อ 

อาท ิประเภทบนัเทงิ ขา่ว สาระ สาระบนัเทงิ ซึง่เป็นรปูแบบประเภทสื่อทีเ่น้นเนื้อหาต่างกนัและอาจตอ้ง

ไดร้บัการพฒันาทกัษะทีต่่างกนั 

4. ควรมกีารวจิยัทีเ่น้นเรื่องการน าสื่อโซเชยีลมเีดยีมาใชใ้นการเป็นช่องทางระดมความรูจ้าก

หลายช่องทาง (Crowdsourcing)  โดยผูผ้ลติสื่อเป็นผูส้รา้งเนื้อหา (Worker-generated Content / 

WGC) ซึง่สามารถศกึษาจากกลุ่ม ชมรม ทีม่อียูแ่ลว้ เช่น ชมรมคนรกักลอ้ง ชมรมคนเล่นโดรน ฯลฯ ยก

มาเป็นกรณีศกึษา ถอดประสบการณ์จากในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ยงัสามารถใชก้ารส ารวจ

หรอืสมัภาษณ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึมาใชป้ระกอบในการเป็นแนวทางพฒันาทกัษะนกัวชิาชพีสื่อต่อไป 

5. วจิยัเจาะลกึทกัษะทีจ่ าเป็นและแนวทางในการพฒันาทกัษะของนกัวชิาชพีสื่อในต าแน่งใหม่ๆ

ทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้ต าแหน่งทีม่คีวามขาดแคลนบุคลากร อาท ิต าแหน่งผูค้วบคุมภาพพเิศษ (Visual Effect 

Supervisor/ VFX Supervisor) ผูช้ านาญดา้นแกส้/ีศลิปินแกส้ ี(Colorist) นกัออกแบบคอมพวิเตอร์

กราฟิก (Computer-generated imagery Artist หรอื CGI Artist) ผูด้แูลไฟลง์านมาสเตอร ์(Data 

Wrangler) 
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