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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ‚ความคิดสร๎างสรรค๑กับการผลิตรายการโทรทัศน๑‛ เป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยมํุงศึกษาถึงบทบาทหน๎าที่และปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการประยุกต๑ใช๎ความคิด

สร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการโทรทัศน๑  ตลอดจนเทคนิคในการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ของ

ผู๎ผลิต และแนวทางการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํองค๑กรผู๎ผลิตรายการ

โทรทัศน๑  

จากการวิจัยพบวําในบริบทของวงการอุตสาหกรรมโทรทัศน๑ของไทยในปัจจุบันมีการ

แขํงขันกันอยํางเข๎มข๎นนั้น ความคิดสร๎างสรรค๑มีบทบาทส าคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการ

ผลิตรายการโทรทัศน๑ โดยบทบาทหน๎าที่หลักคือการตอบโจทย๑และแก๎ปัญหาการปฎิบัติงานให๎

บรรลุวัตถุประสงค๑ในแตํละขั้นตอน นอกจากความคิดสร๎างสรรค๑ยังมีบทบาทส าคัญ ในการรักษา

ความสมดุลระหวํางความต๎องการทางการตลาดกับความงามเชิงศิลปะในการผลิต รายการด๎วย 

ส าหรับเทคนิคในการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ของทีมผู๎ผลิตนั้นพบวําทีมงานผู๎ผลิตรายการมี

เทคนิคพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ที่หลากหลาย เชํน รับชมรายการทีวีทั้งไทยและตํางประเทศ 

การทํองเที่ยว เป็นต๎น ซึ่งผู๎วิจัยพบวําเทคนิคการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑นั้นล๎วนเป็นไปเพื่อ

การแสวงหาข๎อมูล ความรู๎และประสบการณ๑  สํวนปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอความคิดสร๎างสรรค๑ในการ

ผลิตรายการโทรทัศน๑น้ันมีทั้งปัจจัยสํวนบุคคลและปัจจัยจากสภาพแวดล๎อม ซึ่งสามารถสํงผลได๎

ทั้งเชิงบวกและลบตํอความคิดสร๎างสรรค๑  ส าหรับการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ใ ห๎เกิด

ประโยชน๑สูงสุดแกํองค๑กรน้ันผู๎ผลิตต๎องการให๎องค๑กรให๎ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพด๎าน

ความคิดสร๎างสรรค๑ของพนักงานอยํางจริงจัง ซึ่งผู๎วิจัยพบวําเรตติ้ง ของรายการนั้นอาจจจะไมํใชํ

ผลลัพธ๑ที่จะยืนยันความส าเร็จของการมีความคิดสร๎างสรรค๑ในการ ผลิตรายการโทรทัศน๑  แตํ

ความคิดสร๎างสรรค๑คือพลังในการขับเคลื่อนและยกระดับศักยภาพของวงการอุตสาหกรรม

โทรทัศน๑ไทยให๎สามารถแขํงขันกับนานาประเทศได๎   
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Abstract 

This qualitative study examines the relationship between creative thinking and 

TV production. It focuses on the roles of creative thinking and factors determining its 

application in the processes of TV production as well as techniques for developing 

creative thinking among TV producers and production companies. 

The study found that since TV production industry in Thailand nowadays was 

very competitive, creative thinking played a crucial role in all processes of the 

production of TV programs. The key role of creative thinking was to help TV producers 

create satisfactory work and deal with challenges during the production processes. 

Besides, creative thinking brought about a good balance between art and commerce in 

TV production. TV producers employed various techniques for fostering creative 

thinking, for examples, watching interesting foreign and Thai TV programs and 

travelling, which allowed the producers to gain information, knowledge and experience. 

Creative thinking in TV production was determined by both personal and environmental 

factors, which could bring about positive or negative outcomes. Additionally, TV 

producers reflected that TV production companies needed to prioritize the notion of 

creativity and help their staff to develop their creative thinking and skills. It was found 

that TV ratings or the popularity of TV programs might not be dependent solely on the 

creativity of the programs. Yet, creative thinking would play an important part in the 

current Thai TV industry and make it possible for Thai TV production companies to 

compete at a global or international level. 
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บทท่ี 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาของปัญหา 

    ความคิดสร๎างสรรค๑นับเป็นความสามารถของมนุษย๑ ที่จ าเป็นอยํางยิ่งในการพัฒนาชีวิต 

การพัฒนาของโลกนับตั้งแตํอดีตจนถึงนั้นล๎วนขับเคลื่อนด๎วยนักคิดที่มีความคิดสร๎างสรรค๑ 

สังคมและประเทศหากสังคมหรือประเทศชาติใดสามารถดึงศักยภาพและความคิดสร๎างสรรค๑ของ

พลเมืองออกมาได๎มากยิ่งจะให๎ชาติบ๎านเมืองนั้นเกิดการพัฒนา ดังเชํน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เป็น

ต๎นนั้น มักจะมีประชากรที่มีความคิดสร๎างสรรค๑และให๎ความการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ให๎

ประชาชนให๎มีความคิดแปลกใหมํสามารถ  ผลิตนวัตกรรมใหมํ ๆที่มีประโยชน๑ตํอสังคม ไมํวําจะ

เป็นวงการเทคโนโลยี วงการธรุกิจ การศึกษา วงการสาธารณสุข ตลอดจนวงการสื่อสารมวลชน 

ในวงการสื่อสารมวลชนน้ันมักจะมีการพูดถึงหรือกลําวถึงเสมอวําการท างานหรือผลงาน

ที่ออกสูํสายตาประชาชนนั้นจะต๎องเป็นผลงานที่มี ‚ความคิดสร๎างสรรค๑‛ เสมือนกับวํา ‚ความคิด

สร๎างสรรค๑‛ เป็นแกํนหลักส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอ 

โดยเฉพาะการผลิตรายการโทรทัศน๑นั้นมีความเกี่ยวข๎องกับความสามารถในการคิดสร๎างสรรค๑

ในบริบทของการแขํงขันในอุตสาหกรรมทีวีดีจิทัลในปัจจุบันที่มีความแขํงขันกันอยํางเข๎มข๎น ซึ่ง

ศูนย๑วิจัยกสิกรไทย (กระแสทรรศน๑ ฉบับที่ 2439) ได๎วิเคราะห๑ไว๎วํา การเปลี่ยนผํานเข๎าสูํยุคทีวี

ดิจิทัล1จะเป็นปัจจัยหลักในการชํวยผลักดันให๎ตลาดผลิตรายการโทรทัศน๑ในประเทศไทยเติบโต

                                                 
1 เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ (กสทช.) ได๎เปิดการ
ประมูลทีวีดิจิทัลในสวํนของชอํงบริการธุรกิจ 24 ชํอง ชวํงกลางเดือนธันวาคม 2556 ถึงกลางเดือนมกราคม 2557 ที่ผํานมา และ
จะเปิดด าเนินการในสํวนของชํองบริการสาธารณะอีก 12 ชํองอยํางเต็มรูปแบบตํอไปในอนาคตอนัใกล๎นี้ 
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และมีความคึกคักมากขึ้น โดยมีการคาดวําตลาดผลิตรายการโทรทัศน๑ในปี 2557 จะมีมูลคําสูง

ถึง 32,690 - 33,260 ล๎านบาท เติบโตกวําร๎อยละ 14-16 จากปี 2556 ที่คาดวําจะมีมูลคําอยูํที่ 

28,780 ล๎านบาทซึ่งตัวเลขดังกลําวสะท๎อนให๎เห็นอยํางชัดเจนวําการเปลี่ยนผํานเข๎าสูํยุคทีวี

ดิจิทัลจะกํอให๎เกิดโอกาสทางธุรกิจทั้งในด๎านผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑ เนื่องจากเม่ือมีชํองสถานี

มากยิ่งขึ้น ก็ยิ่งต๎องการรายการเพื่อการออกอากาศมากขึ้นนั้นเอง ซึ่งนอกจากทีวีดิจิทัลและยังมี

การเติบโตของสถานีโทรทัศน๑เคเบิ้ลทีวี และทีวีดาวเทียมขึ้นอีกมากมายซึ่งจะสํงผลให๎ผู๎ผลิต

รายการโทรทัศน๑ท้ังรายเกําและรายใหมํท่ีจะสามารถผลิตรายการป้อนสูํชํองฟรีทีวี หรือเคเบิ้ลทีวี

เพิ่มขึ้นด๎วย 

จากการบทวิเคราะห๑ดังกลําวนี้สะท๎อนให๎เห็นวําผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑จะต๎องแขํงขัน

กันมากขึ้นท้ังด๎านคุณภาพของรูปแบบและเนื้อหารายการโทรทัศน๑ ซึ่งเป็นโจทย๑ที่ท๎าทายผู๎ผลิต

รายการที่จะต๎องผลิตได๎อยํางมีความแตกตํางและแปลกใหมํนําสนใจ เพื่อดึงดูดสายตาผู๎ชม 

เพราะผู๎ชมมีตัวเลือกในการรับชมมากยิ่งขึ้น ผู๎ผลิตจึงจะต๎องใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑อยํางมาก

เพื่อให๎รายการมีความโดดเดํนและเป็นที่นิยมชื่นชอบของผู๎ชม  

นอกจากนี้พฤติกรรมในการบริโภคสื่อของประชาชนก็เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก

เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นขึ้น ดังเชํนจะเห็นวําโทรทัศน๑ที่เป็นสื่อที่ไมํได๎จ ากัดชํองทางในการ

เผยแพรํอยูํเพียงแคํแตํ ‚ฟรีทีวี‛เทํานั้น แตํในปัจจุบัน มีโทรทัศน๑ดาวเทียม เคเบิลทีวี และทีวี

ดิจิทัล รวมถึงการดูทีวีในสมาร๑ทโฟน  ยิ่งท าให๎เกิดการแขํงขันแยํงชิงผู๎ชมกันอยํางเข๎มข๎น  จาก

การส ารวจเรตติ้งของบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร๑ช (ประเทศไทย) จ ากัด ระหวํางวันที่ 1-25 

เมษายน 2559 ที่ผํานมาพบวํา ชํองทีวีที่มีเรตติ้งสูงสุดเป็นอันดับ 1 คือ ชํอง 7 HD โดยมีเรตติ้ง

เฉลี่ย 3.340 ตามมาด๎วย ชํอง 3HD เรตติ้ง 2.177, เวิร๑คพอยท๑ 1.198 และชํองโมโน 29 มีเรตติ้ง 

0.735  
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ตารางท่ี 1 ข้อมลูเรตต้ิงสถานีโทรทศัน์ในช่วงปี พ.ศ 2559 

 

ที่มา : http://www.marketingoops.com/news/brand-move/2-years-digital-tv/ 

จากที่เห็นในด๎านภาพบน 5 อันดับแรกที่มีเรตติ้งสูงสุดในเดือนเมษายน 2559 นั้นมีชํอง

ดิจิทัลทีวีถึง 3 อันดับ คือ อันดับ 3 ชํองเวิร๑คพอยท๑ทีวี (Workpoint Tv) อันดับ 4 ชํองโมโน 

(MONO29) และอันดับ 5 ชํองวัน (ONE) แม๎วําชํอง 7 และชํอง 3 จะยังคงรักษาต าแหนํงไว๎ได๎ 

ซึ่งนิตยสาร Marketingoops วิเคราะห๑วําแตํทั้งสองชํองนี้เป็นชํองที่มีความแมส (MASS) เข๎าถึง

ผู๎ชมได๎ทั่วประเทศและมีเนื้อหา (Content) ที่หลากหลายเหมาะกับผู๎ชมทุกเพศทุกวัย แตกตําง

จากดิจิทัลทีวีที่คํอยๆ ไตํระดับเพิ่มเรตติ้งให๎สูงขึ้นจนแซงหน๎าทีวีชํองหลักมาได๎จุดเดํนของ

ดิจิทัลทีวีอยูํท่ี ‚คอนเทนต๑‛ รายการหรือละครตํางๆ นั่นเอง 

ชํองดิจิทัลที่โดดเดํนนําจับตามากมากที่สุดคือ เวิร๑คพอยท๑ทีวี ที่มีความโดดเดํนด๎าน

ความคิดสร๎างสรรค๑ โดยเฉพาะการสร๎างสรรค๑รายการเกมโชว๑และวาไรตี้โชว๑ของชํอง  ดัง

สะท๎อนได๎จากเสียงตอบรับจากผู๎ชม ที่สอดคล๎องกับค าให๎สัมภาษณ๑ของ วิชนี ศรีสวัสดิ์ ประธาน

เจ๎าหน๎าที่บริหาร สายงานการตลาด บริษัทเวิร๑คพอยท๑  เอ็นเทอร๑เทนเมนท๑ จ ากัด (มหาชน) ที่
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กลําววํา ปัจจัยความส าเร็จของเวิร๑คพอยท๑ ที่สามารถครองเรทติ้งอันดับ3 มาได๎คือ ความชัดเจน

ของ "โพซิชันนิ่ง" (Positioning) ของชํองที่เน๎นด๎านคอนเทนท๑ "เกมโชว๑และวาไรตี้" ท าให๎ชํอง

เวิร๑คพอยท๑สามารถครองเรทติ้งผู๎ชม อันดับ 3 ทั่วประเทศ ตํอเนื่องหลังออนแอร๑ทีวีดิจิทัล

นับตั้งแตํ เริ่มต๎นในเดือนเม.ย. ปีกํอน หรือด๎วยระยะเวลาเพียงปีเศษ โดยเรทติ้งเป็นรองจากชํอง

7และชํอง3 ที่อยูํในอุตสาหกรรมทีวีมากวํา 45 ปี (‘เวิร๑คพอยท๑’ ชูเกมโชว๑-วาไรตี้, 2558) 

จากปรากฎการณ๑การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นที่นําสนใจยิ่งวําหากจะกลําววําเวิร๑คพอยท๑ทีวี

ใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ (Creative thinking)  เป็นอาวุธส าคัญในการตํอสู๎ในสนามแขํงขันในธุรกิจ

ทีวีดิจิทัล  แตํในขณะที่เป็นที่รับรู๎โดยทั่วไปวําความคิดสร๎างสรรค๑ (Creative thinking) นั้นเป็น

สิ่งจ าเป็นและส าคัญตํอการท างานในวงการโทรทัศน๑  

แตํเป็นที่นําสังเกตวําการศึกษาถึงองค๑ความรู๎เรื่องความคิดสร๎างสรรค๑กับการผลิต

รายการโทรทัศน๑น้ันยังไมํคํอยปรากฏชัด ทั้งนี้สะท๎อนจากงานวิจัยและงานวิชาการด๎านความคิด

สร๎างสรรค๑สํวนใหญํเป็นการศึกษาวิจัยในเชิงจิตวิทยา มนุษยวิทยา แตํไมํปรากฏชัดถึงงานวิจัย

ที่ศึกษาความคิดสร๎างสรรค๑ผํานการผลิตรายการทีวีหรืองานวิจัยที่แสดงถึงความสัมพันธ๑อยําง

เป็นรูปธรรมระหวํางบทบาทของความคิดสร๎างสรรค๑กับการผลิตรายการโทรทัศน๑วํามีลักษณะ

การเกี่ยวข๎องเชื่อมโยงกันอยํางไรตลอดจนยังไมํมีการศึกษาอยํางชัดเจนเป็นรูปธรรมวําองค๑กร

ผู๎ผลิตสื่อควรมีแนวทางในการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ได๎อยํางไร  

ดังนั้นผู๎วิจัยจึงมีความสนใจอยํางยิ่งที่จะศึกษาวิจัยเร่ือง ‚ความคิดสร๎างสรรค๑กับการผลิต

รายการโทรทัศน๑‛  ซึ่งจะเป็นการศึกษาความสัมพันธ๑ของความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการ

โทรทัศน๑ โดยมํุงศึกษาถึงบทบาทหน๎าที่และปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการประยุกต๑ใช๎ความคิด

สร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการโทรทัศน๑  ตลอดจนเทคนิคในการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ของ

ผู๎ผลิต และแนวทางการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํองค๑กรผู๎ผลิตรายการ

โทรทัศน๑ ทั้งนี้ผู๎วิจัยหวังวํางานวิจัยเลํมนี้จะเป็นประโยชน๑ในการเสริมสร๎างองค๑ความรู๎เกี่ยวกับ
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การพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการโทรทัศน๑ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสื่อ

โทรทัศน๑ตํอไปโดยการกระตุ๎นให๎ทั้งแวดวงวิชาการและวิชาชีพได๎หันมาให๎ความส าคัญกับการ

พัฒนาความคิดสร๎างสร๎างอยํางจริงจัง โดยส าหรับแวดวงการวิชาการนั้นการผู๎วิจัยหวังวํา

งานวิจัยนี้จะชํวยฉายภาพความส าคัญและเสริมสร๎างองค๑ความรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาความคิด

สร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการโทรทัศน๑ให๎ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการชํวย

กระตุ๎นให๎แวดวงวิชาการด๎านนิเทศศาสตร๑หันมาให๎ความสนใจและพัฒนาการเรียนการสอนด๎าน

ความคิดสร๎างสรรค๑กับการผลิตรายการโทรทัศน๑เพื่อเป็นการสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ให๎กับ

นักศึกษาซึ่งถือเป็นเตรียมความพร๎อมและพัฒนาศักยภาพด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ให๎กับบุคคล

กรในสายการผลิตรายการโทรทัศน๑ตํอไปในอนาคตได๎ ส าหรับวงการวิชาชีพนั้น ผู๎วิจัยหวังวํา

งานวิจัยน้ีจะเป็นกรณีศึกษาที่สามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในการท างานของผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑

ได๎ อีกทั้งจะชํวยให๎ผู๎ประกอบการผลิตรายการโทรทัศน๑หรือนายสถานีโทรทัศน๑ตํางๆให๎

ความส าคัญอยํางจริงจังกับการสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ ให๎กับบุคลากรขององค๑กร ซึ่ง

ความคิดสร๎างสรรค๑นี้จะเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนเนื้อหาและการน าเสนอรายการ

โทรทัศน๑ให๎เหมาะสมกับสังคมไทยและชํวยสร๎างคุณคําและมูลคําเพิ่มให๎กับอุตสาหกรรม

โทรทัศน๑ไทยตํอไปด๎วย   

1.2 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อศึกษาบทบาทของความคิดสร๎างสรรค๑ในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน๑  

2. เพื่อศึกษาเทคนิคในการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ของผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑ 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการโทรทัศน๑ 

4. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํองค๑กร

ผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑   
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1.3 ข้อสนันิษฐาน  

 ความคิดสร๎างสรรค๑มีบทบาทส าคัญกับการผลิตรายการโทรทัศน๑ให๎มีคุณภาพ 

1.4 นิยามศพัท ์ 

  ความคิดสร๎างสรรค๑ (Creative thinking) หมายถึง ความสามารถในการคิดหลายทิศทาง 

ซึ่งมีองค๑ประกอบความสามารถในการริเริ่ม ความคลํองในการคิด ความยืดหยุํนในการคิด และ

คิดละเอียดละออ ซึ่งในบริบทของความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการโทรทัศน๑นี้ หมายถึง 

ลักษณะของความคิดที่ประกอบด๎วย อารมณ๑ความรู๎สึก และการรับรู๎เข๎าใจเชิงเหตุผล ความคิดที่

มีความนําสนใจ ไมํซ้ าซาก แปลกแตกตํางจากความคิดเดิม และที่ส าคัญต๎องเป็นความคิดที่เป็น

ประโยชน๑ตํอการผลิตรายการโทรทัศน๑ได๎   

  รายการโทรทัศน๑ที่มีคุณภาพ ( Quality TV Program) หมายถึง รายการที่มีเนื้อหาสาระ

และการน าเสนอที่ไมํขัดหลักกฎหมาย และไมํละเมิดจริยธรรมขั้นพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติของ

ผู๎ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน๑ 8 ประการตามประกาศของ กสทช. เนื้อหาของ

รายการโทรทัศน๑ไมํมีความรุนแรงด๎าน เพศ ภาษา และพฤติกรรมและความรุนแรง (ทั้งตํอ

ตนเอง บุคคล หรือสิ่งของ) โดยดูจากภาพ เนื้อหา มุมกล๎อง วิธีการถํายท า และมีความปราณีต

ในการผลิต (Production)  

 ผู๎อ านวยการผลิต (Executive Producer)  หมายถึง ผู๎มีหน๎าที่ส าคัญในการควบคุมดูแลการ

ผลิตรายการโทรทัศน๑ที่สถานีหรือบริษัทผลิตขึ้นซึ่งมักมีรายการที่จะต๎องควบคุมดูแลหลาย

รายการ  ผู๎อ านวยการผลิต (Executive Producer) นี้คือหัวหน๎าสูงสุดฝ่ายผลิตรายการ โดยต๎อง

ดูแลควบคุมและประสานงานทั้งด๎านการผลิต (Production)และด๎านงบประมาณ  โดยต๎อง

รับผิดชอบตั้งแตํการริ่เร่ิมความคิดในการผลิตรายการจนประเมินผลความส าเร็จของรายการโดย

การสั่งงานและดูแลควบคุมรายการผํานลงไปสูํผู๎ควบคุมการผลิต (Producer)  
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 ผู๎ควบคุมการผลิต (Producer)  หรือ โปรดิวเซอร๑  หมายถึง ผู๎อ านาจสูงสุดในลงมือปฎิบัติ

การผลิตรายการใดรายการหนึ่ง  โปรดิวเซอร๑เป็นผู๎วางโครงรํางความคิดและเขียนโครงงานการ

ผลิตรายการหรือข๎อเสนอผลิตรายการ (Proposal) ให๎กับผู๎อ านวยการผลิต (Executive 

Producer) หรือผู๎บริหารสถานีหรือผู๎บริหารขององค๑กรนั้นๆ โปรดิวเซอร๑คัดเลือกทีมงานใน

ต าแหนํงส าคัญๆ การสั่งการ ควบคุม จัดสรรงบ  พิจารณาบทรายการ ให๎ค าปรึกษาแก๎ปัญหา

ให๎กับทีมงานในทุกๆขั้นตอนการผลิต การตัดสินใจแก๎ปัญหาระหวํางการถํายท า และการ

ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการตัดตํอ ตลอดจนการออกอากาศตํอเนื่องจนไปถึงการรับผลตอบ

รับจากผู๎ชมด๎วย  โดยในการวิ จัยในครั้งนี้ ต าแหนํง โปรดิวเซอร๑ หมายรวมเทียบเคียงกับ

ต าแหนํงบรรณาธิการขําวด๎วย  

 ผู้สร้างสรรค์รายการ (Creative staff) หรือ ครีเอทีฟ   หมายถึง ท าหน๎าที่ในการแปร

แนวคิดความคิดจากการที่ได๎รับมอบหมายจากโปรดิวเซอร๑ให๎ออกมาเป็นรูปเป็นรํางโดยการ

เขียนออกมาเป็นบทโทรทัศน๑  ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้หมายรวมถึงต าแหนํง Script Writer และ

ผู๎สื่อขําวในรายการขําวด๎วย เนื่องจากต๎องใช๎ทักษะในการศึกษาค๎นคว๎าหาข๎อมูล ตีความเนื้อหา 

ล าดับการน าเสนอ โดยต๎องท าให๎รายการมีจุดเดํน มีความนําสนใจ ดูสนุกหรือได๎อรรถรสในการ

รับชม 

1.5 ขอบเขตของการวิจยั 

  การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มํุงศึกษาถึงบทบาท

หน๎าที่ของความคิดสร๎างสรรค๑ในกระบวนผลิตรายการโทรทัศน๑  ตลอดจนปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอ

การประยุกต๑ใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการโทรทัศน๑ และศึกษาแนวทางการพัฒนา

ความคิดสร๎างสรรค๑ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํองค๑กรผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑ โดยการสัมภาษณ๑

แบบเจาะลึก (in-depth interview) กลุํมตัวอยํางซึ่งเป็นทีมผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑  ได๎แกํ 
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Executive Producer , Producer  และ Creative ของรายการโทรทัศนที่ที่มีผลงานออกอากาศ

ในชํวง 2552- ปัจจุบัน (2559)ในชํองทีวีดิจิทัลของไทย  

1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.  เพื่อเข๎าใจบทบาทของความคิดสร๎างสรรค๑ที่น ามาประยุกต๑ ใช๎ในขั้นการผลิตรายกา  

โทรทัศน๑ 

2.  เพื่อสํงเสริมให๎เกิดการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ของผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑ 

3.  เพื่อให๎ทั้งองค๑กรผู๎ผลิตสื่อและผู๎บริหารได๎เข๎าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการใช๎ความคิด 

 สร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการโทรทัศน๑เพื่อน าไปประยุกต๑ใช๎ในการสํงเสริมปัจจัยที่เอื้อ

 ให๎เกิดความขึ้นสร๎างสรรค๑ 

4.  เพื่อให๎องค๑กรผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑ได๎มีแนวทางในการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ให๎

 เกดิประโยชน๑สูงสุดแกํองค๑กร 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

การศึกษาเรื่องความคิดสร๎างสรรค๑กับการผลิตรายการโทรทัศน๑ที่มีคุณภาพนั้นจ าเป็น  

อยํางยิ่งที่จะต๎องท าความเข๎าใจในเรื่องหลักการและแนวคิดในการผลิตรายการโทรทัศน๑และ

หลักการแนวคิดเรื่องความคิดสร๎างสรรค๑  ส าหรับแนวคิดหลักการด๎านผลิตรายการโทรทัศน๑นั้น

ที่ส าคัญการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือ หลักการใช๎ภาพและเสียงในการสื่อความหมาย ประเภทของ

การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน๑ขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน๑ ทั้งนี้เพื่อให๎เข๎าใจลักษณะ

พื้นฐานของการผลิตรายการโทรทัศน๑ซึ่ งจะเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องความคิดสร๎างสรรค๑  ที่

ประกอบ  ด๎วยแนวคิดหลักการเรื่อง  ความหมายความคิดสร๎างสรรค๑ (creative thinking) 

ลักษณะบุคคลที่มีความคิดสร๎างสรรค๑ (Creative Person)  ลักษณะกระบวนการคิดสร๎างสรรค๑ 

(Creative Process) ผลผลิตสร๎างสรรค๑ (Creative Product) ตลอดจนปัจจัยสํงเสริมและอุปสรรค

ในการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑  นอกจากนี้แล๎วยังต๎องเข๎าใจถึงบทบาทหน๎าที่บุคลากรที่ท า

หน๎าที่ส าคัญในการผลิตหรือขับเคลื่อนความคิดสร๎างสรรค๑ในผลงานการผลิตรายการโทรทัศน๑    

นอกจากนี้แล๎วในการศึกษาเรื่องความคิดสร๎างสรรค๑กับการผลิตรายการโทรทัศน๑ที่มี

คุณภาพนี้นั้นต๎องทบทวนประเด็นเรื่องบทบาทหน๎าที่ของสื่อมวลชนตํอประชาชนและสังคมใน

ฐานที่เป็นสถาบันสื่อที่มีอิทธิพลตํอสังคม ตลอดจนต๎องท าความเข๎าใจสื่อโทรทัศน๑ในบริบทของ

อุตสากรรมสื่อโทรทัศน๑ ในฐานะองค๑กรธุรกิจในที่แสวงหาก าไรในแวดวงธุรกิจด๎วยเชํนกัน ทั้งนี้

เพื่อให๎เห็นถึงเงื่อนไข หรือความท๎าทายทางด๎านธุรกิจซึ่งมีอิทธิพลตํอการใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑

ในการผลิตรายการโทรทัศน๑ด๎วย  ดังที่กลําวมาข๎างต๎นสามารถสรุปแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องได๎

ดังตํอไปนี้  
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2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตรายการโทรทัศน๑ (Television Production) 

 2.1.1 การใช๎ภาพและเสียงในการสื่อความหมาย 

 2.1.2 ประเภทของการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน๑ 

 2.1.3 กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน๑ 

 2.1.4 บุคลากรในการผลิตรายการโทรทัศน๑ 

 2.1.5 บทบาทหน๎าที่ของสื่อวิทยุโทรทัศน๑ 

 2.1.6 รายการโทรทัศน๑ท่ีมีคุณภาพ 

 2.1.7 อุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน๑ในประเทศไทย 

       2.2  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องความคิดสร๎างสรรค๑ (Creative Thinking) 

 2.2.1 ความหมายความคิดสร๎างสรรค๑ (creative thinking) 

 2.2.2 ความส าคัญของความคิดสร๎างสรรค๑ 

 2.2.3 ลักษณะบุคคลที่มีความคิดสร๎างสรรค๑ (Creative Person) 

 2.2.4 ลักษณะกระบวนการคิดสร๎างสรรค๑ (Creative Process) 

 2.2.5 ผลผลิตสร๎างสรรค๑ (Creative Product) 

 2.2.6 ปัจจัยสํงเสริมและอุปสรรคในการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑    

      2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 
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2.1 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตรายการโทรทศัน์ (Television Production) 

2.1.1 การใช้ภาพและเสียงในการส่ือความหมาย 

ด๎วยธรรมชาติของสื่อโทรทัศน๑น้ันใช๎ท้ังภาพและเสียงในการสื่อสารและสร๎างความหมาย

และให๎อรรถรสตํางๆ แกํผู๎ชม  ดังนั้นจึงเป็นเป็นอยํางยิ่งที่ผู๎ผลิตจะต๎องเข๎าใจถึงศาสตร๑และศิลป์

ในการใช๎ภาพและเสียงในการสื่อความหมายในรายการวิทยุและรายการโทรทัศน๑   

การสื่อสารด๎วยภาพ 

 ฉากละครหน่ึงฉาก หรือฉากกรายการวาไรตี้สักหนึ่งฉากนั้น หากพิจารณาอยํางพินิจจะ

พบวํามีองค๑ประกอบมากมายอยูํในฉากฉากนั้น ไมํวําจะเป็นตัวละคร อุปกรณ๑ประกอบฉาก  

แสงสวําง การเคลื่อนไหวตํางๆที่คนดูรู๎สึกรับรู๎ได๎ องค๑ประกอบตํางๆเหลํานี้ถูกสื่อสารผําน

เทคนิคและองค๑ความรู๎ในเรื่องการสื่อสารด๎วยภาพทั้งสิ่ง โดยการสื่อสารด๎วยภาพในสื่อโทรทัศน๑

นั้น ต๎องค านึงถึงองค๑ประกอบได๎แกํ การเคลื่อนกล๎อง (Camera Movement) มุมมองของภาพ 

(Camera Angle) ขนาดภาพ (Shot size) และทิศทางของภาพ (Camera Direction) 

1) การเคลื่อนกล๎อง  

กล๎องจะน าภาพที่ดึงความรู๎สึกของผู๎แสดงในอารมณ๑ตํางๆมาให๎ผู๎ชมได๎เห็นและท าให๎

เกิดอารมณ๑รํวมไปกับผู๎แสดง ดังนั้นการเคลื่อนกล๎องเพื่อจับภาพตํางๆจึงมีความส าคัญ พื้นฐาน

ในการเคลื่อนกล๎องคือ สติลชอต (still shot ) คือ การถํายภาพโดยไมํเคลื่อนกล๎อง ใช๎มากในการ

ถํายท ารายการทั่วไป โดยปกติกล๎องจะโฟกัสอยูํบนวัตถุหรือบุคคลที่ต๎องการออกอากาศมาก

ที่สุด  การแพน (Pan) กล๎องอยูํกับที่ แตํหันหรือหมุนกล๎องไปในแนวนอนจากซ๎ายไปขวา หรือ 

ขวาไปซ๎าย แตํไมํเปลี่ยนที่ตั้งของกล๎องซึ่งการแพนจะชํวยสื่อความหมายให๎เห็นต าแหนํงและ

ความสัมพันธ๑ของวัตถุหรือตัวแสดงที่อยูํในจอ   สํวนการทิลท๑ (Tilt) กล๎องอยูํกับที่ แตํหันหรือ

หมุนกล๎องไปในแนวตั้งจุดหมายของการแพนหรือทิลท๑ คือ ให๎เห็นสิ่งที่อยูํนอกจอขณะนั้น หรือ
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เพื่อเห็นต าแหนํงที่ตั้งของสิ่งตํางๆ โดยสัมพันธ๑กัน ให๎เห็นวัตถุที่ยาวหรือสูงเกินรัศมีของกล๎อง 

ต๎องการติดตามการเคลื่อนไหวของวัตถุ ให๎เห็นปฏิกิริยาโต๎ตอบกัน หรือเพื่อปรับองค๑ประกอบ

ของภาพ และอาจใช๎เพื่อการเปลี่ยนฉาก สํวนการซูม (Zoom)  ที่พบเห็นได๎บํอยในการถํายท า

รายการโทรทัศน๑ คือการเลื่อนขนาดของเลนส๑โดยไมํเคลื่อนกล๎องหรือวัตถุโดยซูม อิน (Zoom 

in) จะร๎ูสึกเหมือนเข๎าไปใกล๎วัตถุซึ่งจะชํวยสร๎างความลึก สํวนซูม เอาท๑ (Zoom out) รู๎สึกเหมือน

ถอยหลังออกจากสิ่งที่ถําย เพื่อต๎องการให๎เกิดความตื่นเต๎น  นอกจากนี้เพื่อให๎เห็นภาพใน

มุมมองที่กว๎างขวางขึ้นทางในแนวตั้งและแนวนอน ก็สามารถใช๎ เครน (Crane) เพื่อให๎ได๎มุม

กล๎องจากที่สูงและจากที่ต่ าอยํางตํอเนื่องได๎ด๎วย   

ส าหรับการเคลื่อนกล๎องที่นิยมใช๎ในการผลิตรายการโทรทัศน๑เพื่อจุดมํุงหมายในการ

สร๎างความนําตื่นเต๎น การติดตามการเคลื่อนไหว ท าให๎มีมุมมองภาพหลากหลายและชํวย

ปรับเปลี่ยนองค๑ประกอบของภาพ คือการดอลลี่ (Dolly) การเคลื่อนกล๎องเข๎าไปใกล๎(ดอลลี่ อิน 

Dolly in) หรือถอยออกไกล(ดอลลี่ เอาท๑ Dolly out) และการแทรค (Track)  ซึ่งคือการเคลื่อน

กล๎องไปตามแนวนอนขณะถํายท า แตํหาต๎องการให๎ผู๎ชมรู๎สึกวําภาพมีความไหล เพื่อสร๎างความ

นําตื่นเต๎น  และเพื่อมีมุมภาพหลากหลายมากขึ้นก็สามารถเคลื่อนกล๎องไปพร๎อมวัตถุ ซึ่งจะ

เรียกวํา follow-tracking เป็นต๎น  

2) มุมกล๎อง (Camera Angle)  

มุมกล๎องนั้นก าหนดได๎หลากหลายประเด็น เชํน จากประเด็นการรับรู๎ของผู๎ชม หรืออาจ

หมายถึงความสัมพันธ๑ระหวํางระดับความสูงของกล๎องกับสิ่งที่ถําย  ซึ่งในเบื้องต๎นนั้นมุมกล๎อง 

(Camera Angle) สามารถแบํงเป็น 3 ประเภท โดยยึดความสัมพันธ๑ระหวํางระดับความสูงของ

กล๎องกับสิ่งที่ถําย (Subject) ได๎ดังตํอไป  1. Eye Level Camera Angle เป็นมุมภาพที่อยูํใน

ระดับสายตาหรือกล๎องกับวัตถุหรือคนอยูํในระนาบเดียวกันเพื่อสื่อสารถึงความเป็นปกติธรรมดา 

ความเมําเทียม มักใช๎ในการเลําเรื่องในฉากปกติทั่วไป 2. High Angle / High Position เป็นมุม
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ภาพที่กล๎องจะอยูํสูงกับวัตถุหรือคน จะชํวยให๎ผู๎ชมรู๎สึกแข็งแกรํงมากขึ้นหรือรู๎สึกวําเหนือกวํา 

ดีกวําและท าให๎ผู๎แสดงถูกลดความส าคัญลง และ 3. Low Angle / Low Position เป็นมุมภาพที่

กล๎องจะอยูํต่ ากวําวัตถุหรือคน จะท าให๎ผู๎แสดงดูแข็งแกรํงขึ้น มีอ านาจขึ้น ดูหรูหราและภูมิฐาน 

3) ขนาดภาพ (Shot Size )  

คือการก าหนดสิ่งที่อยูํในหน๎าจอให๎มีขนาดใหญํหรือเล็กเพียงใดซึ่งภาพดังกลําวนั้นจะ

สื่อความกมายได๎แตกตํางกัน รวมทั้งกํอให๎เกิดผลทางอารมณ๑กับผู๎ชมที่แตกตํางกันไปด๎วย  การ

ก าหนกขนาดภาพเพื่อการสื่อความหมายที่แตกตํางกันดังตํอไปนี้ (Gerald,1993:43 อ๎างใน 

อุษณีย๑ ศิริสุนทรไพบูลย๑) 

ECU (Extreme Close-up) ระยะภาพใกล๎ที่สุด เป็นนาดภาพที่ต๎องการน าเสนอ

รายละเอียดเฉพาะจุด 

VCU (Very Close up /Face Shot) ถํายเห็นหน๎าตั้งแตํคางถึหน๎าผาก เพื่อเน๎น

รายละเอียดหรืออารมณ๑ 

BCU (Big Close-up /Head Shot) ภาพเต็มศรีษะ สื่ออารฒณ๑ได๎ชัดเจน 

CU (Close-up) ภาพตั้งแตํศรีษะถึงหัวไหลํยังคงเห็นสีหน๎าชัดเจน ใช๎สื่อสารอารมณ๑ได๎ดี 

MCU (Medium Close up) ภาพระยะใกล๎ปานกลาง โดยเก็บจากศรีษะถึงอก  

MS (Mid-Shot / Medium Shot)   ระยะปานกลาง หรือภาพที่เห็นตั้งแตํศรีษะจนถึงเอว 

MLS (Medium Long Shot) ภาพที่เห็นตั้งแตํศรีษะจนถึงหัวเขํา 

Long Shot (LS.) ภาพขนาดไกล (Long Shot) คือภาพที่ถํายจากระยะไกล ภาพเต็มตัว

และบรรยากาศรอบตัวด๎วย 

Extreme Long Shot (ELS.) ภาพขนานไกลมาก แทบจะมองไมํเห็นวําวัตถุก าลังท า

กริยาอะไร หรือเป็นใคร แตํนิยมให๎เพื่อให๎เห็นถึงภาพบรรยากาสถานีตํางในมุมกว๎าง นิยมใช๎

เมื่อต๎องการจะเลําถึงบรรยากาศหรือสถานที ภูมิประเทศ มากกวําจะเน๎นที่ตัวละคร 
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ผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑นั้นต๎องมีความรู๎และมีศิลปะในการเลือกใช๎การเคลื่อนกล๎อง มุม

ภาพ ตลอดจนต๎องค านึงถึงการขนาดภาพในการน าเสนอทุกครั้ง เพราะภาพที่ได๎จะมีผลตํอการ

รับผู๎เนื้อหาและอารมณ๑จากตัวละครหรือสิ่งที่ต๎องการจะสื่อสารไปสูํผู๎ชมได๎  

การสื่อสารด๎วยเสียง 

 ‚เสียง‛ ถือวําเป็นองค๑ประกอบส าคัญมากเชํนกัน เพราะรายการโทรทัศน๑นั้นจะต๎อง

อาศัยทั้งภาพและเสียงในการสื่อสาร    หากให๎นึกถึงฉากละครตอนพระเอกก าลังถูกไลํลําจาก

ผู๎ร๎าย นอกจากภาพจะตื่นตาตื่นใจแล๎ว เสียงดนตรีประกอบยังสามารถชํวยท าให๎ฉากนี้มีความ

นําตื่นเต๎น ลุ๎นระทึกยิ่งขึ้นอีก จึงกลําวได๎วําเสียงสามารถสร๎างอรรถรส ชํวยให๎รายการมีสีสัน มี

ชีวิตชีวา มีความสมจริง และมีความเกินจริงไมํนําเบื่อ ชํวยดึงความสนใจของผู๎ชมผู๎ฟัง และยัง

ชํวยเร๎าจินตนาการให๎ผู๎ฟังคล๎อยตามอารมณ๑ที่ผู๎ผลิตรายการต๎องการถํายทอดให๎ผู๎ชมคล๎องตาม

เนื้อหาเรื่องราวของรายการหรือละครฉากนั้นๆได๎เป็นอยํางดีด๎วย   

สิ่งที่ส าคัญส าหรับการสร๎างความโดดเดํนให๎รายการทีวีคือเรื่องของสไตล๑ของการผลิต 

(Production Style)  (Gerald Millerson,Jim Owers,1957, p.373-381) โดยควรค านึกถึงทั้ง

เรื่องของรูปแบบการใช๎ภาพ (Visual Style) และเสียง (Audio Style)  ได๎แกํ การค านึงถึงเรื่อง

ของความเหมาะสมของฉาก  โทนของรายการบรรยากาศ (Ambience) ที่คนดู ผู๎ชมจะได๎รับ 

เชํน รายการขําว ต๎องดูนําเชื่อถือ  รายการเด็กบรรยาการควรต๎องดูสดใส  และเรื่องของการใช๎

ภาพเพื่อการสื่อความหมาย  (The Illusion of truth)  โดยผํานกล๎อง ก็ต๎องค านึงถึงเรื่องของการ

เคลื่อนกล๎อง มุมกล๎อง การจัดองค๑ประกอบภาพ  การจัดแสง เป็นต๎น   สํวนเสียง (Audio Style) 

นั้นก็ส าคัญมากเชํนกัน   ในสื่อโทรทัศน๑หากขาด ‘เสียง‛ ก็จะท าให๎การสื่อสารหรือการสื่อ

ความหมายนั้นๆไมํทรงพลังได๎เทําที่ควรจะเป็น  ทั้งนี้องค๑ประกอบของเสียงที่ส าคัญที่ใช๎ในงาน  

แบํงออกเป็น 4 ประเภทคือ  
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Voice   ถือเป็นเสียงหลักที่ส าคัญมากในการเลําเรื่อง ไมํวําจะเป็นเสียงบทสนทนาของ

ตัวละคร (Dialogue) หรือ เสียงบรรยาย (Voice Over) หรือเสียงร๎องของนักร๎อง เชํนน้ีเป็นต๎น 

Effect หมายถึง เสียงประกอบ ที่จะเข๎ามาชํวยให๎การสื่อสารนั้นมีความนําสนใจ มี

อรรถรส ความสมใจ มีความนําสนใจ ดึงดูดผู๎ชมได๎มากขึ้น ซึ่งอาจเป็นเสียงประกอบจากสถาพ

แวดล๎อมนั้น เชํน เสียงแตรถนนบนถนน เสียงจากการแสดง เชํน เสียงมีดฟันกัน เสียงกรตํอสู๎   

Music หมายถึง เสียงเพลง เสียงเพลงจะเข๎ามามีบทบาทมากโดยเฉพาะหากต๎องการ

สร๎างอารมณ๑ความรู๎สึกรวมให๎ผู๎ชม  

Silence หมายถึง เสียงเงียบ ในบางครั้งเสียงเงียบ จ าเป็นและส าคัญมากในการสื่อสาร 

ในบางครั้งเสียงเงียบถูกน ามาใช๎ในหลากได๎ความหมาย เชํน ความอ๎างว๎าง ความหวัง ความ

เศร๎า สันติสุข ความตึงเครียด หรือ หรือแม๎แตํการใช๎เพื่อเรียกเร๎าความสนใจนั้นความเงียบก็ท า

ได๎  

การผลิตรายการโทรทัศน๑ คือ การเลําเรื่องภาพภาพและเสียงให๎ตรงกับวัตถุประสงค๑ใน

การผลิตรายการซึ่งต๎องให๎ทั้งศาสตร๑ ตามที่กลําวมาผสมกับและศิลป์ซึ่งต๎องอาศัยความคิด

สร๎างสรรค๑ที่จะชํวยให๎เกิดความคิดริ่เริ่มที่มีความแปลกใหมํนําสนใจตามที่ต๎องการได๎  

2.1.2 ประเภทของการผลิตรายการโทรทศัน์ 

 ในการผลิตรายการการโทรทัศน๑นั้นสามารถแบํงออกได๎หลากหลายประเภทตามเกณฑ๑

แตํละเกณฑ๑ที่แตกตํางกัน ดังนี้ (อุษณีย๑ ศิริสุนทรไพบูลย๑, 2552 : 260-263) 

เกณฑ๑กระบวนการผลิต  ซึ่งหมายถึงวําหากพิจารณาวําผลิตเสร็จสมบูรณ๑เม่ือถํายท า

หรือไมํนั้น สามารถแบํงออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. การผลิตรายการที่ออกอากาศสด หรือ 

รายการท่ีบันทึกเทปสดไว๎โดยไมํต๎องมีการตัดตํอ  2. การผลิตรายการโดยใช๎กระบวนการตัดตํอ
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หรืออาจใช๎จะให๎เกณฑ๑จ านวนกล๎องที่ใช๎ในการผลิตรายการ  โดยแบํงเป็น 2 ประเภทคือ 1. การ

ผลิตรายการแบบกล๎องเดียว (Single Camera Production) และ 2. การผลิตรายการแบบหลาย

กล๎อง (Multi Camera Production) คือการใช๎กล๎องมากกวํา 2 ตัวและมักต๎องมีสวิตเชอร๑ 

(Switcher)  เพื่อตัดเลือกภาพที่ต๎องการ  

 หากใช๎เกณฑ๑สถานท่ีในการผลิตรายการโทรทัศน๑ โดยพิจารณาวําการผลิตนั้นเกิดขึ้นใน

สถานที่ใด จะสามารถแบํงการผลิตรายการโทรทัสน๑ออกเป็น 2 ประเภทคือ 1.การผลิตรายการ

โทรทัศน๑ในห๎องผลิตรายการ (Studio) คือการผลิตรายการในห๎องที่ใช๎ในการผลิตรายการ

โทรทัศน๑โดยเฉพาะ 2.การผลลิตรายการโทรทัศน๑นอกสถานที (outdoor) ซึ่งหมายถึงการต๎อง

ย๎ายอุปกรณ๑และทีมงานออกไปถํายท านอกห๎องการผลิตรายการโทรทัศน๑ ซึ่งอาจไปสถานที่จริง

หรือสถานที่จ าลองที่สร๎างขั้นก็ได๎  ซึ่งการเลือกสถานที่และวิธีการถํายท าวําจะถํายในห๎องผลิต

รายการ (Studio) หรือนอกสถานที่ (outdoor)  จะต๎องใช๎กล๎องจ านวนเทําไหรํ จะใช๎ ถํายท านี้

จะสวิตเชอร๑หรือไมํอยํางไรนั้นเป็นไปตามลักษณะการน าเสนอและรูปแบบเนื้อหาของรายการ

ประกอบกับความเป็นไปได๎ในการถํายด๎วย 

2.1.3 กระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์ 

โรเบิร๑ต เคนนี (Robert Kenny,2001) กลําววํา การผลิตรายการโทรทัศน๑ มีขั้นตอน

ส าคัญ แบบได๎เป็น 3 ขันตอนคือ  

1.ขั้นกํอนการผลิต Pre-production  หมายถึง  ขั้นการวางแผนและวิเคราะห๑ (planning 

and  analysis)  

2. ขั้นผลิต  (Production)  หมายถึงขั้นตอนการถํายท า  (Shooting footage)  

3. ขั้นหลังการผลิต (Post production) หมายถึงขั้นตอนการตัดตํอ (Editing) 
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สํวน ศิริมิตร ประพันธ๑ธุรกิจ (2557) ได๎ขยายกระบวนการผลิตออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ  

1. ขั้นตอนการพัฒนาความคิด (Development of idea) ซึ่งหมายถึงการคิดวําจะรายการจะ

น าเสนออะไร(what) เพื่ออะไร(for what)  ให๎ใคร(to whom) และอยํางไร(to whom)  2.ขั้นตอน

การเตรียมงานกํอนถํายท า (Pre-Production) ซึ่งหมายถึงการวางแผนการถํายท าซึ่งก็คือการ

บริหารจัดการทรัพยากรด๎านการผลิตที่ส าคัญๆ เชํน คน เงิน เครื่องมือ อุปกรณ๑ สถานที่ และ

เวลา ซึ่งต๎องวางแผนอยําวละเอียดรอบคอบ 3.ขั้นตอนลงมือถํายท า  (Production) 

หมายถึง การลงมือถํายท า โดยเม่ือไปถึงกองถํายท าจะต๎องมีการเตรียมงานหน๎างาน การ

ซักซ๎อม (Rehearsal) และการถํายท าจริง (Shooting) 4.ขั้นตอนหลังการถํายท า (Post-

production) หมายถึงกระบวนการตัดตํอ การล าดับภาพและเสียง และ 5.ขั้นตอนประเมินผล 

(Evaluation) หมายถึงการประเมินงานและผลงาน เพื่อปรับปรุงแก๎ไขในครั้งตํอๆไป  

การเข๎าใจเรื่องขั้นตอนการผลิตนี้นอกจากจะท าให๎เห็นวํากระบวนการผลิตรายการ

โทรรทัศน๑นั้นมีที่ไป มีขั้นตอน มีระบบแบบแผนอยํางไรและยังชํวยท าให๎เห็นเบื้องหลังของการ

ท างานของคนในทีมวําในแตํละขั้นตอนนั้นใครจะต๎องท าตามบทบาทหน๎าที่ที่รับผิดชอบ บุคลกร

เหลํานี้ล๎วนเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนและสร๎างผลผลิตทางหน๎าจอโทรทัศน๑ ทั้งนี้ยังจะพอ

ท าให๎มองภาพออกคราวๆวําในแตํละขั้นตอนมีลายละเอียดในการท างานอยํางไร และความคิด

สร๎างสรรค๑นําจะเข๎ามามีบทบาทในทุกขั้นตอน  

2.1.4 บคุลากรในการผลิตรายการโทรทศัน์ 

การผลิตรายการโทรทัศน๑นั้นมีทีมงานผู๎เกี่ยวข๎องมากมาย บุคลากรแตํละต าแหนํงมี

บทบาทและหน๎าที่แตกตํางกันแตํตํางต๎องท างานประสานกันเพื่อให๎การผลิตรายการนั้นลุลวงไป

ได๎ด๎วยดี ส าหรับการจัดแบํงบุคลากรในการผลิตรายการโทรทัศน๑นั้นมาการจัดแบํงกันใน

หลากหลายรูปแบบ เชํน (ศิริมิตร ประพันธ๑ธุรกิจ, 2557: 262-271) แบํงเป็น 2 กลุํมใหญํๆคือ 

กลุํมเบื้องหน๎าและกลุํมเบื้องหลัง ซึ่งกลุํมเบื้องนั้นหมายถึงกลุํมบุคคลที่ปรากฎกายหรือเสียงบน
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หน๎าจอโทรทัศน เชํน นักแสดง หรือผู๎บรรยายน้ันเอง สํวนกลุํมเบื้องหลัง หมายถึง กลุํมบุคลากร

ที่ท างานเบื้องหลังการผลิต ทีมงานในกลุํมนี้มีจ านวนมากโดยจะมีสํวนเกี่ยวข๎องในกระบวนการ

ผลิตตั้งแตํต๎นจนจบ  โดยแบํงเป็นกลุํมที่ไ มํเกี่ยวข๎องกับเครื่องมือทางชํางไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส๑  หมายถึง กลุํมที่รับผิดชอบเน๎นหนักในด๎านการสร๎างเนื้อหา (Content Provider) 

การพัฒนาความคิด (initiation Idea) การวางแผนงาน (Planning) การออกแบบ (Design) การ

ประสานงาน (Coordination) และการประเมินผล (Evaluation) เชํน ผู๎ควบคุมการผลิต 

(Producer) ที่ท าหน๎าที่ควบคุมดูแลการผลิตรายการทั้งหมดให๎ลุลวงตามแผนการที่วางไว๎ 

เจ๎าหน๎าที่สร๎างสรรค๑รายการ (Creative Staff) ผู๎ท าหน๎าที่ในการคิดและออกแบบรายการในแตํ

ละชํวงแตํบละตอนออกมา  ผู๎ก ากับเวที (Stage Manager) ผู๎ท าหน๎าที่ในการดูแลความ

เรียบร๎อยเกี่ยวกับฉากและอุปกรณ๑ประกอบฉาก เป็นต๎น  สํวนกลุํมทางเทคนิค หมายถึง กลุํมที่

ท างานเน๎นความส าคัญด๎านเทคนิคทางภาพ แสง สี และเสียง การตัดตํอและกราฟฟิกตํางๆ  

สํวน Amanda Willett (2013: 25-56)  กลําวถึงงานส าคัญและผู๎รับผิดชอบหลักๆไว๎ 

ดังนี้ งานด๎าน Production ผู๎รับผิดชอบคือ ผู๎ควบคุมการผลิต และประสานงาน  สํวนงานด๎าน 

Directing  นั้นเป็นหน๎าที่ของ ผู๎ก ากับ   งานด๎าน scriptwriting คือ script writer ผู๎เขียนบท  

รับผิดชอบการเขียนบทตลอดจากการคิดแนวเรื่องและเนื้อหาการน าเสนอด๎วย    ตํอมาคือ

บุคลากรผู๎รับผิดชอบงานด๎าน Camera Work  เชํน ตากล๎อง ชํางภาพ  ด๎าน Sound recording

หรือด๎านการบันทึกเสียง   งานด๎านการ Editing รับผิดชอบงานตัดตํอภาพและเสียงและ เทคนิค

พิเศษตํางๆ (Effects)   ตํอมาอีกด๎านคืองานด๎าน Costume/ Make up / Prop ซึ่งได๎ฝ่ายจัดหา

เสื้อผ๎า แตํงหน๎าท าผม และ อุปกรณ๑ประกอบฉาก  และสุดท๎ายคืองานเบื้องหน๎า หรือ Presenter  

ซึ่งหมายถึงตัวแสดงหรือผู๎บรรยายนั้นเอง ทั้งนี้ เซตล๑และฮาร๑ต (Zettl, 2006 และ Hart,1999 

อ๎างใน ศิริมิตร ประพันธ๑ธุรกิจ, 2557) กลําววําการแบํงต าแหนํงงานในด๎านการผลิตรายการ

โทรทัศน๑น้ันมีความยืดหยํุนมากไมํจ ากัดตายตัว บางหนํวยงานอาจมีการสลับให๎บางต าแหนํงไป

อีกในกลุํมงานอื่นก็ได๎ เชํน ต าแหนํงผู๎ก ากับเทคนิค (TD-Technical Director) อาจจะถูดจัดให๎
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อยูํกับสายงานการผลิต หรือสายงานกลุํมเทคนิคก็ได๎ นอกจากนี้การแบํงขอบเขตความ

รับผิดชอบของแตํละต าแหนํงอาจแตกตํางกันไปในแตํละองค๑กรด๎วย แตํหัวใจส าคัญของการ

ท างานด๎านการผลิตรายการทัศน๑น้ีคือ การท างานเป็นทีม (Teamwork)  

สรุปบทบาทหน๎าที่ตํางๆของบุคลากรในทีมผลิตรายการโทรทัศน๑ประกอบด๎วย  

1. ผู๎อ านวยการผลิต (Executive Producer) เป็นผู๎บริหารระดับสูง มีหน๎าที่ การจัดรําง จัดท า 

ควบคุมงบประมาณการผลิต เป็นแหลํงสนับสนุนด๎านการหางบประมาณ และดูแลรับผิดชอบ

เรื่องคําใช๎จํายตํางๆ ถ๎าในระดับองค๑กร มีต าแหนํงเทียบเทํากับ CEO  

2. ผู๎ควบคุมการผลิต (Producer) ดูแล ควบคุม และบริหารการผลิตรายการ ในทุกด๎าน เป็นผู๎มี

อ านาจตัดสินใจสูงสุดในการผลิตรายการโทรทัศน๑ 

3. ผู๎ชํวยผู๎ควบคุมการผลิต (Co-producer) เป็นผู๎ชํวยของProducer ในด๎านตํางๆ 

4. ผู๎สร๎างสรรค๑รายการ (Creative) บางครั้งจึงเรียกต าแหนํงนี้วํา ผู๎เขียนบท (Script-writer )  มี

หน๎าที่น าแนวคิดของโปรดิวเซอร๑มาขยายเนื้อหาโดยเขียนออกมาเป็นบท และต๎องพัฒนาและ

สร๎างสรรค๑รูปแบบการน าเสนอรายการให๎นําสนใจ หรือรวมทั้งต๎องเขียนบทในแตํละชํวงของการ

รายและในบางรายการต๎องเขียนบทพูดของพิธีกรด๎วย  สํวนในการผลิตละครนั้นนิยมเรียกคน

เขียนบท วํานักเขียน (Writer)  ซึ่งสํวนใหญํจะเป็นนักเขียนอิสระและได๎รับเลือกจากผู๎ควบคุม

การผลิตและผู๎ก ากับ 

5. ประสานงาน (Co-ordinator)  มีหน๎าที่ติดตํอประสานงานทั้งภายนอก เชํน แขกรับเชิญ 

สถานท่ี อาหาร ฯลฯ) และภายใน (ฝ่ายตํางๆ) ให๎ท างานได๎อยํางราบร่ืนและสัมพันธ๑กัน 

6. ผู๎ก ากับ (Director ) ในลักษณะรายการบางประเภท เชํน sit-com จะมีผู๎ก ากับเป็นหัวหน๎า

ดูแลการผลิต การก ากับนักแสดง 
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7.ผู๎ก ากับศิลป์ (Art Director) ดูแลผลิตและออกแบบฉาก จัดหาอุปกรณ๑และสร๎างบรรยากาศให๎

เป็นไปตามเนื้อหาในรายการ 

8. ผู๎ก ากับเวที ( Floor or Stage Manager ) ท าหน๎าดูแลจัดการความพร๎อมของเวทีให๎พร๎อมใน

การถํายท า ตลอดจนการควบคุมคิวการแสดงตํางๆบนเวทีตามบทท่ีวางไว๎ 

9. ผู๎ก ากับด๎านเทคนิค (Technical Director / Switcher)  เป็นผู๎ควบคุมตากล๎องและควบคุม

แผนการท างานบนแผงสวิตเชอร๑ 

10.ชํางภาพ หรือ ตากล๎อง Cameraman) ท าหน๎าที่ในการถํายท าบันทึกภาพ  

11. ผู๎ก ากับแสง ( Lighting Director) ควบคุมจัดแสงตามความต๎องการตามความเหมาะสมของ

รายการ  

12. ผู๎ก ากับภาพ ( Video Director  ) ท าหน๎าที่ชํวยดูแลควบคุมการถํายภาพให๎มีคุณภาพและมี

ความงามทางศิลปะ 

13.นักออกแบบเสียง (Sound Engineer ) ท าหน๎าที่ประพันธ๑ท านองดนตรี การแตํงเสียงพิเศษ

ตํางๆ ในรายการ  

14.ชํางตัดตํอ (Editor ) ท าหน๎าที่ตัดตํอรายการในขั้นตอนการถํายท า เพื่อล าดับและเลือกภาพ

ให๎ออกมาดีที่สุด และอาจจะต๎องท าหน๎าที่เป็น Graphics designer หรือนัดออกแบบ

คอมพิวเตอร๑กราฟฟิกไปในตัวด๎วย เชํนการท าชื่อรายการ (Title)  เป็นต๎น  

15. ชํางแตํงหน๎าท าผม (Make-up Artist and Hairdresser) ท าหน๎าที่ในการแตํงหน๎าทพผมตาม

ตัวแสดง พิธีกร หรือผู๎รวมรายการตามที่ออกแบบไว๎ 

16. ชํางจัดหาเครื่องแตํงกาย (Costume) ท าหน๎าที่ออกแบบ จัดหาเครื่องแตํงกาย เครื่องประดับ

ตํางๆของผู๎แสดง   

บุคลากรในการผลิตรายการโทรทัศน๑ทุกต าแหนํงหน๎าที่มีความส าคัญกับการผลิต

รายการโทรทัศน๑ด๎วยกันทั้งสิ้น แตํส าหรับการศึกษาความคิดสร๎างสรรค๑กับการผลิตรายการ

โทรทัศน๑ในครั้งน้ี ผู๎วิจัยมํุงเน๎นท่ีจะศึกษาถึงความสัมพันธ๑ของความคิดสร๎างสรรค๑กับการท างาน

ของทีมงานผู๎ผลิตเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอ ดังนั้นผู๎วิจัยจึงจะกลําวเน๎นถึงบุคลากรที่เป็น
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หลักส าคัญในผลิตรายการในแงํมุมการผลิตเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอเป็นส าคัญ ซึ่งได๎แกํ  

ผู๎อ านวยการผลิต (Executive Producer)    ผู๎ควบคุมการผลิต (Producer) และ ผู๎สร๎างสรรค๑

รายการ (Creative) นั้นเอง ซึ่งมีหน๎าที่ความรับผิดชอบแตกตํางกันดังตํอไปนี้ (ปมุข ศุกสารและ

ทิพย๑เกสร บุญอ าไพ,2544 และ Gerald,1993 และ Zettl,1999 อ๎างในอุษณีย๑ ศิริสุนทรไพบูลย๑

,2552 และศิริมิตร ประพันธ๑ธุรกิจ,2557)  

 ส าหรับผู๎อ านวยการผลิต (Executive Producer) มีหน๎าที่ส าคัญในการควบคุมดูแลการ

ผลิตรายการโทรทัศน๑ที่สถานีหรือบริษัทผลิตขึ้นซึ่งมักมีรายการที่จะต๎องควบคุมดูแลหลาย

รายการ  ผู๎อ านวยการผลิต (Executive Producer) นี้คือหัวหน๎าฝ่ายผลิตรายการ โดยต๎องดูแล

ควบคุมและประสานงานท้ังด๎านการผลิต (Production)และด๎านงบประมาณ  โดยต๎องรับผิดชอบ

ตั้งแตํการริ่เริ่มความคิดในการผลิตรายการจนประเมินผลความส าเร็จของรายการ   ตลอดจน

การรับนโยบายจากผู๎บริหารชํองสูํการผลิตรายการ พร๎อมทั้งในบางครั้งต๎องเจรจาตํอรองกับ

เจ๎าของสถานีโทรทัศน๑หรือผู๎บริหารในเรื่องงบประมาณหรือรูปแบบการน าเสนอรายการด๎วย 

เชํนกัน ซึ่งผู๎อ านวยการผลิต (Executive Producer) นี้จะเป็นเสมือนคนกลางระหวํางผู๎บริหาร

ชํองกับทีมผลิตโดยการสั่งงานและดูแลควบคุมรายการผํานลงไปสูํผู๎ควบคุมการผลิต (Producer)     

ดังนั้นถือได๎วําผู๎อ านวยการผลิต (Executive Producer) ควรจะมีคือควรมีวิสัยทัศน๑ความคิด

สร๎างสรรค๑ในในเชิงการบริหารและการผลิตรายการเพราะถือวําเป็นผู๎ดูแลภาพรวมของรายการ

โทรทัศน๑  

 ผู๎ควบคุมการผลิต (Producer)  หรือ โปรดิวเซอร๑ ท าหน๎าที่ในการควบคุมดูแลการผลิต

รายการและลงมือ ปฎิบัติควบคุมการผลิตรายการอยํางใกล๎ชิดกับทีมงาน ในการลงมือผลิต 

(Production) รายการหนึ่งๆ ถือวําโปรดิวเซอร๑ ถือเป็นหัวหน๎าของทีมผลิต มีอ านาจสูงสุดใน

กองถํายท า ที่จะต๎องดูแลควบคุมทั้งเรื่องเนื้อหาและการบริหารจัดการเพื่อผลิตรายการให๎ส าเร็จ

ลุลวงไปได๎อยํางราบร่ืนตามกรอบหรือเป้าหมายท่ีวางแผนไว๎  ทั้งนี้โปรดิวเซอร๑มีอ านาจสูงสุดใน
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การผลิตรายการใดรายการหนึ่ง เพราะเป็นผู๎วางโครงรํางความคิดและเขียนโครงงานการผลิต

รายการหรือข๎อเสนอผลิตรายการ (Proposal) ให๎กับผู๎อ านวยการผลิต (Executive Producer) 

หรือผู๎บริหารสถานี หรือผู๎บริหารขององค๑กรนั้นๆ  โปรดิวเซอร๑จะเข๎าใจภ าพรวมของ

กระบวนการผลิตรายการตั้งแตํต๎นจนจบ   โปรดิวเซอร๑นั้นเริ่มตั้งแตํกระบวนการเริ่มต๎นในการ

ผลิตรายการจนถึงการสิ้นสุดสิ้นสุดการถํายท าตํอเนื่องไปถึงการรับผลตอบรับจากผู๎ชม ได๎แกํ 

การคัดเลือกทีมงานในต าแหนํงส าคัญๆ การสั่งการ ควบคุม จัดสรรงบ  พิจารณาบทรายการ ให๎

ค าปรึกษาแก๎ปัญหาให๎กับทีมงานในทุกๆขั้นตอนการผลิต การตัดสินใจแกํปัญหาระหวํางการ

ถํายท า และการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการตัดตํอ เป็นต๎น ซึ่งคุณลักษณะที่ดีของโปรดิว

เซอร๑ คือควรมีความคิดสร๎างสรรค๑ มีความรู๎มีทักษะด๎านการถํายท า ด๎านกฏหมาย ด๎าน

การตลาด ด๎านจิตวิทยา ด๎านการจัดการบริหารทรัพยากรท้ังงบประมาณ คน และเวลา  เป็นต๎น 

ผู๎สร๎างสรรค๑รายการ (Creative staff) หรือ ครีเอทีฟ   ท าหน๎าที่ในการแปรแนวคิด

ความคิดจากการที่ได๎รับมอบหมายจากโปรดิวเซอร๑ให๎ออกมาเป็นรูปเป็นรํางโดยการเขียน

ออกมาเป็นบทโทรทัศน๑  (ซึ่งท าให๎ในบางองค๑กรหรือต าราบางเลํมเรียก Creative วํา Script 

Writer) โดยในการเขียนบทนี้จะต๎องศึกษาค๎นคว๎าหาข๎อมูล ตีความเนื้อหา ล าดับการน าเสนอ 

โดยต๎องท าให๎รายการมีจุดเดํน มีความนําสนใจ ดูสนุกหรือได๎อรรถรสในการรับชมนั้นเอง เชํน 

ในรายการประเภทบันเทิง (Light Entertainment) เชํน รายการวาไรตี้ รายการเกมโชว๑นี้ 

Creative จะต๎องเขียนบทรายการในแตํละชํวงแตํละตอนออกมาก เชํน เลือกแขกรับเชิญใน

รายการทอล๑คโชว๑ หรือชุดการแสดงที่จ าน ามาโชว๑ในรายการวาไรตี้  เลือกสถานที่ที่จะไป

ทํองเที่ยวเลือกรายอาหารท่ีนําสนใจในรายการพากินพาเที่ยว  การคิดค าถามหรือสร๎างกติกาใน

รายการแขํงขันตอบค าถามหรือรายการเกมโชว๑ที่อาจจะต๎องเปลี่ยนแปลงค าถามไปทุกสัปดาห๑

หรือทุกครั้งที่ออกอากาศ เป็นต๎น  ซึ่งทั้งหมดนี้ครีเอทีฟ ต๎องเป็นผู๎ค๎นคว๎าและคิดและเขียน

ออกมาเป็นบท หรือน าประเด็นมาเสนอให๎โปรดิวเซอร๑เป็นผู๎ตัดสินใจเลือกวําควรน าเสนอหรือ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือไมํอยํางไรกํอนน ามาผลิตจริง นอกจากนี้แล๎วในหลายบริษัทหรือหลาย
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องค๑กรนั้นครีเอทีฟจะต๎องรับผิดชอบการผลิตรายการในขั้นตอนการตัดตํอด๎วย โดยอาจจะต๎อง

ลงมือตัดเองหรือเพียงนั่งประกอบชํางตัดตํอ (Editor) เพื่อควบคุมดูแลการตัดตํอให๎รายการมี

ความสนุก หรือนําสนใจท่ีสุดเทําที่จะท าได๎ ดั้งนั้นจากภาระหน๎าที่ดังที่กลําวมาคงพอจะเห็นภาพ

ชัดเจนวํา Creative staff หรือ ครีเอทีฟนั้นเป็นบุคลากรที่ต๎องอาศัยความคิดสร๎างสรรค๑อยําง

มากในการท างาน เพื่อน าเสนอเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอของรายการโทรทัศน๑ให๎มีความไมํ

ซ้ าซากและมีความนําสนใจชวนให๎ติดตามชม 

2.1.5 แนวคิดเร่ืองรายการโทรทศัน์ท่ีมีคณุภาพ  

อิทธิพล ปรีติประสงค๑ (อ๎างในรายงานโครงการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน๑,โดยศูนย๑บริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ , 

2557) ได๎ก าหนดแนวคิดพื้นฐานและเกณฑ๑ในการพิจารณาความสร๎างสรรค๑รายการโทรทัศน๑ 

ละคร และโฆษณา ในรายการส าหรับสตรีและครอบครัวไว๎ 3 สํวนคือ  

สํวนท่ี 1 การพิจารณาจากเนื้อหาสาระในการน าเสนอ ซึ่งเป็นการพิจารณาโดยเน๎นเรื่อง

ของสาระในการน าเสนอของรายการนั้นๆน าเสนอเนื้อหาที่ตอบสนองตํอประเด็นด๎านความรู๎

ตํางๆด๎านใดบ๎างและเพียงใด  

สํวนท่ี 2 การพิจารณาจากความคิดสร๎างสรรค๑ในรูปแบบหรือวิธีการในการน าเสนอ โดย

ค านึงถึงวิธีการน าเสนอวําตอบสนองตํอการน าเสนอเนื้อหาเพียงใด ตลอดจนการพิจารณาจาก

ความสร๎างสรรค๑ของการคิดค๎นรูปแบบรายการท่ีนําสนใจ นําติดตาม  

และสํวนท่ี 3 การพิจารณาจากเอกลักษณ๑หรือภาพลักษณ๑ของผู๎น าเสนอในรายการ โดย

ค านึงภาพลักษณ๑ของพิธีกรในรายการ ตัวละครในละคร เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนของ

ภาพลักษณ๑หรือแนวทางในการปฏิบัติตามที่เหมาะสมส าหรับสตรีและครอบครัวผํานการโฆษณา 

โดยค านึงถึงสภาพแวดล๎อม สถานะ ที่เหมาะสม เพียงใด 
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สํวนรัศมี มณีนิล (2552) ได๎กลําวถึงการประเมินคุณภาพและเนื้อหารายการโทรทัศน๑ 

โดยพิจารณาจาก 2 สํวนคือ สํวนที่ 1 การพิจารณาคุณภาพของรายการโทรทัศน๑ โดยมีเกณฑ๑

ในการพิจารณาจากองค๑ประกอบ 6 ด๎าน ได๎แกํ การกํอให๎เกิดระบบวิธีคิด การกํอให๎เกิดความรู๎

ในเชิงวิชาการ การพัฒนาด๎านคุณธรรมและจริยธรรม การเรียนรู๎เกี่ยวกับทักษะชีวิต การเรียนรู๎ 

ยอมรับ และเข๎าใจในความแตกตํางหลากหลาย และการพัฒนาความสัมพันธ๑ของคนใน

ครอบครัวและสังคม โดยท้ัง 6 ด๎านน้ีมีความส าคัญตํอการพัฒนามนุษย๑จึงเรียกวํา + 6   

ส าหรับสํวนที่ 2 นั้นคือการพิจารณาเนื้อหาของรายการโทรทัศน๑ เพื่อดูวํารายการนั้นๆ 

เหมาะกับผู๎ชมวัยใดโดยมีเกณฑ๑ในการพิจารณาจากองค๑ประกอบ 3 ด๎าน ได๎แกํ เพศ ภาษา และ

พฤติกรรมและความรุนแรง (ทั้งตํอตนเอง บุคคล หรือสิ่งของ) โดยดูจากภาพ เนื้อหา มุมกล๎อง 

วิธีการถํายท าเสียงเนื่องจากผู๎ชมในแตํละวัยมีความสามารถในการแยกแยะเนื้อหาได๎ไมํเทํากัน 

เด็กจะมีวิจารณญาณน๎อยกวําผู๎ใหญํ เกณฑ๑เนื้อหาทั้ง 3 ด๎านนี้จึงถูกน ามาใช๎เป็นตัวแบํงระดับ

ความเหมาะสมให๎แกํผู๎ชมในแตํละวัย จึงเรียกวํา – 3   (ลบสาม) 

ส านักงาน กสทช.  (2557) ได๎จัดท ารํางคูํมือมาตรฐานจริยธรรมและการก ากับดูแล

กันเองในกิจการการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน๑ (Guideline for Broadcasting Self-

regulation) เพื่อใช๎ประโยชน๑ในการสํงเสริมให๎สื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน๑มี

การก ากับกันเองตํอไปและเพื่อผดุงไว๎ซึ่งจริยธรรมวิชาชีพ โดยก าหนดจริยธรรมขั้นพื้นฐานและ

แนวทางปฏิบัติของผู๎ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน๑ไว๎ 8 หลักการ ดังตํอไปนี้ 

หลักการ (1)  ข๎อมูลขําวสารที่ถูกต๎อง เที่ยงตรง ครบถ๎วน สมดุลและเป็นธรรม หมายถึง

มีความถูกต๎อง ความเที่ยงตรงในการรายงานขําว / น าเสนอขําว  มีความสมดุล  มีความเป็น

ธรรมตํอแหลํงขําว / ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ / ผู๎รํวมรายการ การปกป้องคุ๎มครองความเป็นธรรมของ

แหลํงขําว ในการปฏิเสธการรํวมรายการและการใช๎สิทธิชี้แจง การบันทึกเทป และการหา
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หลักฐานแบบลับ การสัมภาษณ๑ทางโทรศัพท๑ การเผยแพรํออกอากาศเทปแบบลอบบันทึก ที่สํง

มาจากแหลํงขําวภายนอกองค๑กร การรายงานผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

หลักการ (2)  สิทธิมนุษยชน สิทธิสํวนบุคคล สิทธิในครอบครัว เกียรติยศชื่อเสียง 

ข๎อมูลสํวนตัว หมายถึง การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย๑ ความเป็นสํวนตัว และการคุ๎มครอง

สิทธิสํวนบุคคล การเคารพสิทธิสํวนบุคคลและครอบครัวในที่สาธารณะ การเคารพในสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลในความเชื่อหรือการนับถือศาสนา และการประกอบพิธี กลุํมเชื้อชาติ ชาติ

พันธุ๑ เด็ก เยาวชน สตรี กลุํมเพศหลากหลาย คนด๎อยโอกาสทางสังคม การเสนอขําวเกี่ยวกับ

ชาติพันธุ๑และศาสนา 

หลักการ (3)  ความอิสระทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบตํอสังคมและผลกระทบตํอ

ผู๎บริโภค หมายถึงมีความเป็นอิสระของวิชาชีพ ผลประโยชน๑ธุรกิจ ความรับผิดชอบตํอ

สาธารณะ การไมํมีผลประโยชน๑ทับซ๎อน การโฆษณาสินค๎าและบริการ การโฆษณาแฝง 

หลักการ (4)  เคารพในลิขสิทธิ์และทรัพย๑สินทางปัญญา  หมายถึงการเคารพสิทธิ 

ลิขสิทธิ์และทรัพย๑สินทางปัญญาของผู๎ประกอบวิชาชีพสื่อด๎วยกันเองนั้น นับเป็นหลักการ

จริยธรรมในล าดับต๎นๆ ของคนสื่อ เชํน การไมํคัดลอกผลงานของผู๎อื่น หรือการไมํทึกทักเอา

ผลงานผู๎อื่นมาเป็นของตนเอง 

หลักการ (5)  สํงเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีของ

ชาติเพื่อ   สร๎างสรรค๑สังคมตลอดจนคํานิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท๎องถิ่น รวมถึงการสํงเสริม

วัฒนธรรม การสํงเสริมการรับรู๎ของผู๎พิการ  

หลักการ (6)  ปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่มีความเสี่ยงและเด็กที่ปรากฏในสื่อ

หมายถึง การปกป้องเด็กและเยาวชนจากการน าเสนอเหตุร๎ายแรงที่กระทบกระเทือนจิตใจ การ

คุ๎มครองเด็กและเยาวชนจากรายการที่แสดงออกถึงความรุนแรง การกระท าผิดกฎหมาย หรือ
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ขัดตํอศีลธรรม  การถํายท าและสัมภาษณ๑เด็กหรือเยาวชนในรายการขําว/ รายการทั่วไป การ

เสนอขําวและภาพขําวเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ การสืบขําว รายงานขําวเด็กและเยาวชนจากการ

จัดแถลงขําวของเจ๎าหน๎าที่ต ารวจ 

หลักการ (7)  การให๎พื้นที่สาธารณะ ขําวสาธารณะในเหตุการณ๑สาธารณะที่ส าคัญ 

หมายถึง การให๎พื้นที่สาธารณะขําวสารในชุมชน  การน าเสนอเหตุการณ๑และเนื้อหาการเมือง

และนโยบายสาธารณะ  การน าเสนอเหตุการณ๑ความขัดแย๎ง การชุมนุม การประท๎วง การจลาจล 

การปะทะ การปราบปรามที่รุนแรง การกํอนการร๎ายและภาวะสงคราม การรายงานเหตุหายนะ  

อุบัติเหตุขนาดใหญํ ภัยธรรมชาติ ภาวะฉุกเฉิน เป็นต๎น 

 หลักการ (8)  การสื่อสารที่สร๎างความเกลียดชัง (hated communication) หมายถึงห๎าม

การสื่อสารที่สร๎างความเกลียดชัง (hated communication) หรือ วาจาแหํงความเกลียดชัง คือ 

ปัญหาหนึ่งที่สื่อมวลชนอาจเผลอมีสํวนในการรํวมสร๎างความแตกแยกของผู๎คนในสังคม 

โดยเฉพาะในสถานการณ๑ความขัดแย๎งทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ชาติพันธุ๑ 

ศาสนา เพศ หรือความคิด ความเชื่อของกลุํมคนตํางๆ ซึ่งน าไปสูํการแบํงแยก การแตกแยก 

หรือหารปฏิเสธการมีอยูํของผู๎อื่น และอาจน าไปสูํการสร๎างความเกลียดชังของผู๎คนในชาติจน

น าไปสูํความรุนแรงขั้นจลาจล สงคราม หรือการฆําฟันกันได๎ ดังนั้นจึงควรปฏิบัติการรายงาน

ขําว ตามแนวทางสันติวิธี เพื่อบรรเทาสถานการณ๑ความขัดแย๎งตํางๆ ในสังคม 

จากแนวคิดที่กลําวมาทั้งหมดนั้น ผู๎ศึกษาขอให๎ความหมายของ รายการโทรทัศน๑ที่มี

คุณภาพวํา คือ รายการที่มีเนื้อหาสาระและการน าเสนอที่ไมํขัดหลักกฎหมาย และไมํละเมิด

จริยธรรมขั้นพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติของผู๎ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน๑ 8 

ประการตามประกาศของ กสทช. และและเนื้อหาของรายการโทรทัศน๑ไมํมีความรุนแรงด๎าน เพศ 

ภาษา และพฤติกรรมและความรุนแรง (ทั้งตํอตนเอง บุคคล หรือสิ่งของ) โดยดูจากภาพ เนื้อหา 

มุมกล๎อง วิธีการถํายท า และมีความปราณีตในการผลิต (Production) อีกทั้งต๎องมีคุณคําตาม
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บทบาทหน๎าที่ของสื่อมวลชนมาทางใดก็ทางใดก็ทางหนึ่งตลอดจนมีรูปแบบการน าเสนอรายการ

ที่นําสนใจ นําติดตามชม   

2.1.6 บทบาทหน้าท่ีของส่ือวิทยโุทรทศัน์ 

วิทยุโทรทัศน๑เป็นสื่อที่มีความใกล๎ชิดและมีอิทธิพลกับประชาชน สังคมจึงเกิดคาดหวัง

กับการท าหน๎าที่ของสื่อวําควรมีบทบาทหน๎าที่อยํางไรตํอสังคมมากกวําแคํเพียงการน าเสนอ

ความบันเทิงเทําน้ัน ดังนั้นในการศึกษาเรื่องความคิดสร๎างสรรค๑กับการผลิตรายการโทรทัศน๑ที่มี

คุณภาพนี้ ควรต๎องเข๎าใจถึงแนวคิดและหลักการเร่ืองบทบาทหน๎าที่ของสื่อมวลชนด๎วย  

บทบาทหน๎าที่ของสื่อวิทยุโทรทัศน๑ สามารถอธิบายได๎ด๎วยทฤษฎีทางการสื่อสารมวลชน

ของนักวิชาการหลากหลายคน (อารดา ครุจิต,2557) อาทิ ฮาโรลด๑ ลาสเวลส๑ (Harold Lasswell) 

ที่เสนอแนวคิดสายหน๎าที่นิยม (Functionalism) ของสื่อมวลชนตํอสังคม หรือ เดนิส แมคเควล 

(Dennis McQuail) ที่น าเสนอเรื่องบทบาทหน๎าที่ (Function)ของสื่อวํามีบทบาทเป็นไปเพื่อ

ความเป็นระเบียบและความก๎าวหน๎าของสังคม  ในขณะที่ชาร๑ลส๑ อาร๑ ไรท๑ (Charles R. Wright) 

ได๎อธิบายถึงบทบาทที่พึงประสงค๑และในขณะเดียวกันก็อาจจะเกิดบทบาทที่ไมํพึงประสงค๑       

(Function and Dysfunction)  

สมควร กวียะ (อ๎างถึงใน อุษณีย๑ ศิริสุนทรไพบูลย๑,2552) ได๎กลําวถึงบทบาทหน๎าที่ของ

การสื่อสารมวลชน คือ การกระท าของการสื่อสารที่ได๎สํงผล ก าลังสํงผล หรือ จะสํงผลตํอชีวิต

และสังคม การกระท าดังกลําวอาจเป็นไปตามตามธรรมชาติของการสื่อสารเอง อาจเป็นไปตาม

จารีตประเพณี  ตามศีลธรรม จรรยาของสังคม ตามกฏ ระเบียบ จรรยาบรรณ ที่ ก าหนดไว๎

ส าหรับอาชีพหรือวิชาชีพ ด๎านปรมะ สตะเวทิน (2539)  ได๎สรุปบทบาทหน๎าที่ของสื่อมวลชนไว๎ 

4 ประการโดยสรุปและผสมแนวคิดจากของทั้งลาสเวลล๑และไรท๑  อันได๎แกํ 1. การสํองสํองตรวจ

ตรากี่ยวกับเหตุการณ๑ตํางๆในสังคม ซึ่งหมายถึง หน๎าที่การแสวงหาและเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร
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นั้นเอง  2. การประสานสํวนตํางๆของสังคม ซึ่งหมายถึง การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่

เป็นขําว  การวิเคราะห๑ รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางแก๎ไข  3. การถํายทอดมรดกทางสังคม

จากคนรํุนหน่ึงไปยังอีกรุํนหน่ึง หมายถึง การเผยแพรํความรู๎  บรรทัดฐานและคํานิยมของสังคม

แกํคนรุํนตํอไป เพื่อถํายทอดวิทยาการและวัฒนธรรมของสังคมให๎คงอยูํตํอไป นั้นคือ หน๎าที่ใน

การให๎การศึกษา  และบทบาทหน๎าที่ที่ 4. คือหน๎าที่ในการให๎ความบันเทิง โดยการเผยแพรํการ

แสดง ดนตรี และศิลปะอื่นๆ เพื่อจรรโลงใจแกํประชาชน  

จากแนวคิดทฤษฎีที่กลําวมาเบื้องต๎นนั้น ส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู๎วิจัย จะ

กลําวถึงบทบาทหน๎าที่ของสื่อวิทยุโทรทัศน๑เป็น 4 ประการ (ปรมะ สตะเวทิน, 2539 และอุษณีย๑ 

ศิริสุนทรไพบูลย๑, 2552 และอารดา ครุจิต, 2557 และภัสวลี นิติเกษตรสุนทร, 2547 ) คือ  

1. บทบาทหน๎าที่ในการให๎ขําวสารข๎อมูล 

2. บทบาทหน๎าที่ในการให๎ความคิดเห็น 

3. บทบาทหน๎าที่ในการให๎การศึกษา 

4. บทบาทหน๎าที่ในการให๎ความบันเทิง  ดังตํอไปนี้ 

1. บทบาทหน้าท่ีในการให้ข่าวสารข้อมลู 

วิทยุโทรทัศน๑เป็นสื่อที่มีคุณลักษณะเหมาะสมในการน าเสนอขําวสารข๎อมูล

เพราะมีความฉับไวในการเสนอขําวสารและโทรทัศน๑สามารถการเข๎าถึงผู๎รับสารได๎

ทั่วถึง  หากขําวสารนั้นเป็นขําวสารที่ต๎องการการแก๎ไขจะท าให๎ผู๎รับสารสามารถแก๎ไข

สถานการณ๑ได๎อยํางทันทํวงที เชํน การแจ๎งขําวภัยพิบัติ  มีความนําเชื่อถือในน าเสนอ

เนื่องจากขําวทางวิทยุโทรทัศน๑นั้นมีภาพประกอบท าให๎ผู๎ชมเหมือนได๎รํวมอยูํใน

เหตุการณ๑ได๎สัมผัสเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการน าเสนอ   ซึ่งขําวสารข๎อมูลที่น าเสนอนั้น 

สื่อมวลชนมีหน๎าที่จับตาสอดสํองความเป็นไปของเหตุการณ๑ตําง ๆ ในสังคม  และต๎อง

ท าหน๎าที่ในการกลั่นกรองขําวสาร (Gate keeper) ที่มีความเหมาะสมที่จะน าเสนอแกํ
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ประชาชนและการน าเสนอในลักษณะใด ทั้งนี้ต๎องน าเสนอขําวสารอยํางตรงไปตรงมา 

ถูกต๎องและรวดเร็วทันเหตุการณ๑  พึงระวังไมํน าเสนอขําวให๎มีลักษณะของความเป็น

เรื่องบันเทิง หรือนาฏกรรม (dramatized) มากจนเกินไปซึ่งจะเป็นการลดความ

นําเชื่อถือของขําว 

 

2. บทบาทหน้าท่ีในการให้ความคิดเหน็ 

หน๎าที่ของวิทยุโทรทัศน๑ในการแสดงความคิดเห็นนั้นตํอประชาชนนั้นท าได๎ใน

หลากหลายลักษณะ เชํน กานรน าเสนอรายการวิจารณ๑ รายการวิเคราะห๑ สถานการณ๑และ

ประเด็นปัญหาตําง ๆ  โดยผู๎เชี่ยวชาญหรือผู๎ที่เกี่ยวข๎อง นอกจากนี้ยังสามารถเปิดโอกาสให๎

ประชาชนในสังคมได๎แสดงความคิดเห็นผํานสื่อเพื่อให๎ทุกฝ่ายได๎เสนอข๎อมูล และหา

วิธีแก๎ไขปัญหารํวมกันตํอไป เชํน การเปิดเวทีให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นตํอเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง ซึ่งสามารถ ท าได๎โดยการเชิญมาแสดงความคิดเห็นในรายการสัมภาษณ๑ หรือการ

รับเรื่องราวร๎องทุกข๑จากประชาชน ผํานทางหน๎าจอในรายการ หรือแสดงความคิดเห็นผําน

ทางจดหมาย โทรศัพท๑ หรือ website เป็นต๎น  นอกจากนี้วิทยุโทรทัศน๑ยังเป็นตัวกระตุ๎นให๎

เกิดการแสดงความคิดเห็น โดยการการตั้งประเด็นค าถามในรายการก็สามารถให๎สังคมมี

ปฏิกิริยาตํอเรื่องนั้นได๎ เชํน การที่รายการวิเคราะห๑ขําวหยิบยกประเด็นทางการเมืองขึ้นมา

อภิปราย ถกเถียงกันก๎กระตุ๎นให๎ประชาชนได๎เกิดการคิดตามได๎หรือปฏิกิ ริยาตอบโต๎ตํอ

ประเด็นน้ันๆได๎  นอกจากนี้บทบาทหน๎าที่เสนอคิดเห็นของสื่อมวลชนนี้ อาจน าไปสูํการโน๎ม

น๎าวชักจูงใจเพื่อให๎ประชาชนเปลี่ยนทัศนคติ หรือแม๎แตํพฤติกรรมตําง ๆ เชํน  การรณรงค๑

โน๎มน๎าวใจให๎คนเลิกสูบบุหรี่  เมาไมํขับ เป็นต๎นและรวมถึงการโฆษณาสิ้นค๎าและบริการ

ตํางๆ ที่ใช๎สื่อวิทยุโทรทัศน๑โน๎วน๎าวใจผู๎บริโภคให๎ซื้อสินค๎าและบริการตํางๆ  
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3. บทบาทหน้าท่ีในการให้การศึกษา 

หน๎าที่ในการให๎ความรู๎และการศึกษาเป็นบทบาทที่ส าคัญยิ่งของวิทยุโทรทัศน๑เนื่องจาก

การศึกษาเป็นรากฐานเบื้องต๎นของการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด๎าน วิทยุโทรทัศน๑เป็นสื่อมวลชน

ที่สามารถน าความรู๎และการศึกษาไปถึงกลุํมเป้าหมายและประชาชนทั่วไปได๎อยํางทั่วถึง 

รวดเร็ว  สื่อมวลชนมีหน๎าที่ในการให๎ความรู๎และการศึกษาแกํประชาชนทั้งทางตรงและทางอ๎อม  

ในทางตรงนั้นสื่อมวลชนสามารถที่จะท าหน๎าที่ในการให๎ความรู๎ที่จ าเป็นส าหรับประชาชน  เชํน

ท าหน๎าที่เป็นสื่อหลักหรือสื่อเสริมของการเรียนการสอนในห๎องเรียนได๎เชํน วิทยุโทรทัศน๑การ

เรียนทางไกล หรือที่เรียกกันวํา ครูตู๎ เสมือนได๎นั่งเรียนอยูํในห๎องเรียน   การให๎ความรู๎แกํ

ประชาชนทั้งในเรื่องการการกินอยูํ  การรักป้องกันและรักษาโรค การประกอบอาชีพ  สํวนใน

ทางอ๎อมนั้นรายการโทรทัศน๑ไมํจ าเป็นต๎องมีลักษณะการสอน แตํผู๎ผลิตรายการจะต๎องใช๎ศิลปะ

และความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการเพื่อให๎ได๎รายการที่ให๎สาระความรู๎ควบคูํความ

เพลิดเพลินบันเทิงใจไปด๎วยได๎ เชํน รายการคุณพระชํวย ที่ดูสนุกเพลิดเพลินและยังได๎รับ

ความรูเ๎รื่องศิลปวัฒนธรรมไทยไปในตัวด๎วย  ทั้งนี้หากน าเสนอในรูปแบบนําสนใจ เหมาะสมตํอ

การเรียนรู๎ และรับรู๎ ของกลุํมเป้าหมายที่หลากหลายท าให๎การเผยแพรํความรู๎และการศึกษา

เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

4. บทบาทหน้าท่ีในการให้ความบนัเทิง 

วิทยุโทรทัศน๑เป็นสื่อที่ประชาชนสํวนใหญํนิยมเปิดรับเพื่อความบันเทิงของตน เพื่อความ

ผํอนคลายความตึงเครียดที่เผชิญอยูํในชีวีตประจ าวัน เชํน  การดูรายการเกมโชว๑สนุกๆ การ

รับชมรายการเพลงเพราะๆ   แม๎แตํการพาให๎ผู๎ชมได๎หลีกหนีจากความเป็นจริงในชีวิตความ

ต๎องการบริโภคสื่อเพื่อการกระตุ๎นจินตนาการด๎านตําง ๆ  ที่อยูํนอกเหนือความเป็นจริงที่ก าลัง
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เผชิญอยูํ  ตัวอยํางเชํน  ละครโทรทัศน๑ที่จบลงด๎วยความสุขหรือที่เรียกวําแฮปปี้เอนดิ้ง (Happy 

Ending) ที่ท าให๎ผู๎ชมปลาบปลื้มหรือที่นิยมเรียกวํา ‚ฟิน‛ ไปตามๆกัน  รายการบันเทิงจึงเป็นที่

นิยมชมชอบของผู๎ชม โดยพิจารณาจากสัดสํวนรายการโทรทัศน๑จะพบวํารายการบันเทิง หรือ 

สาระบันเทิงนั้นมีสัดสํวนสูงสุดในหน๎าจอโทรทัศน๑ไมํวําจะเป็น ละคร  รายการประกวดร๎องเพลง  

รายการวาไรตี้  รายการแขํงขัน รายการเกมโชว๑ รายการทอล๑คโชว๑ เป็นต๎น   

 ทั้งนี้ตามประกาศกรมประชาสัมพันธ๑2 ได๎เรื่องก าหนดสัดสํวนเวลาออกอากาศ รายการ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน๑ ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2539 โดยในสํวนของสัดสํวนของ

วิทยุโทรทัศน๑ ให๎มีรายการประเภทขําวและความรู๎ ไมํต่ ากวําร๎อยละ 15  ประเภทบันเทิง ไมํเกิน

ร๎อยละ65  ประเภทโฆษณาและบริการธุรกิจ ไมํเกินร๎อยละ 20  ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นวําประเทศไทย

ให๎ความส าคัญกับบทบาทหน๎าที่ในการให๎ความบันเทิงเป็นหลัก  ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย๑ (2546) ที่พบวําจากการส ารวจรายการโทรทัศน๑ที่ออกอากาศใน

ชํวงเวลาทอง (Prime time) ในชํวงปี 2541 - 2546 มีรายการที่มีสัดสํวนเวลาออกอากาศมาก

ที่สุดคือละคร  รองลงมาคือ รายการขําว ตามมาด๎วยรายการเกมส๑ ตอบปัญหาและปกิณกะ

บันเทิง สํวนสองอันดับท๎ายสุดคือ รายการวิเคราะห๑ขําวและเหตุการ และรายการความรู๎และ

การศึกษา โดยท้ังนี้รายการรายการเกมส๑ ตอบปัญหาและปกิณกะบันเทิงนั้นมีแนวโน๎มสูงขึ้น   

การไม่ท าหน้าของส่ือมวลชน ( Dysfunction) 

การไมํท าหน๎าที่ของสื่อมวลชน หมายถึง การที่สื่อมวลชนไมํท าหน๎าที่ตํอสังคมอยํางที่

สังคมคาดหวัง เชํน รายการขําวที่ไมํท าหน๎าที่เสนอขําวอยํางตรงไปตรงมา หรือตามหลัก

จรรยาบรรณและหลักการของคุณคําขําว (News Values) หรือ ละครโทรทัศน๑ที่สามารถแสดง

บทบาทจรรโลงสังคมได๎ในชํวงที่สังคมเป็นปัญหา แตํกลับมีแตํละครที่มีความรุนแรงอยําง

                                                 
2 ประกาศส านักงานเจ๎าพนักงานผู๎ออกใบอนุญาต กรมประชาสัมพันธ๑ เรื่องก าหนดสัดสํวนเวลาออกอากาศรายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน๑ กรมประชาสัมพนัธ๑, 2539 

DP
U



32 

 

ตํอเนื่อง เป็นต๎น  การที่สื่อวิทยุโทรทัศน๑ แสดงบทบาทหน๎าที่ตํอสังคม ทั้งทางบวก ลบ หรือ การ

ไมํท าหน๎าที่เกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวข๎องแวดล๎อมตัวสื่ออยูํ เชํน จากลักษณะธรรมชาติของตัวสื่อ

วิทยุโทรทัศน๑เอง และปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม เชํนการถูกครอบง าเชิงอ านาจ 

อันสํงผลตํอการท างาน อุตสาหกรรมสื่อวิทยุโทรทัศน๑ และสัมพันธ๑โดยตรงกับหน๎าที่จริยธรรมใน

วิชาชีพของสื่อมวลชนอีกด๎วย (อารดา ครุจิต,2557) 

2.1.7 อตุสาหกรรมส่ือโทรทศัน์ดิจิทลัในสงัคมไทยในปัจจบุนั 

นอกจากแงํมุมของความเป็นสถาบันสื่อสารมวลชนแล๎ว ที่มีบทบาทหน๎าที่ 4 ประการ

ดังที่กลําวไปแล๎ว สื่อโทรทัศน๑ยังมีสถานะเป็นองค๑กรธุรกิจที่ต๎องแขํงขันกันเพื่อความอยูํรอด 

และมํุงเติบโต สร๎างก าไรในแวดวงธุรกิจด๎วยเชํนกัน  ดังนั้นในการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้จึงต๎อง

ศึกษาถึงบริบทของอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน๑ดิจิทัลของไทยในปัจจุบันเพื่อให๎เห็นถึงเงื่อนไข หรือ

ความท๎าทายทางด๎านธุรกิจซึ่งมีอิทธิพลตํอการใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการ

โทรทัศน๑ 

อิสริยะ ไพรีพํายฤทธิ์ (2556) กลําววําการจัดสรรคลื่นความถี่ ส าหรับทีวีดิจิทัลของ 

กสทช. ใน พ.ศ. 2556 ถือเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของอุตสาหกรรมโทรทัศน๑ประเทศไทย เพราะ

เป็นจุดเริ่มต๎นในของระบบใบ ‚อนุญาต‛ คลื่นความถี่ใหมํ  ตํางจากเดิมที่ถูกผูกขาดโดยระบบทีวี

ของรัฐ และสัมปทานของรัฐในระบบทีวีอนาล็อกเดิมมาหลายสิบปี การเปลี่ยนผํานสูํระบบ

ใบอนุญาตนี้จะเป็นโอกาสให๎กลุํมทุํนหน๎าใหมํได๎เข๎ามารํวมด าเนินกิจการโทรทัศน๑แบบฟรีทีวี ซึ่ง

จะชํวยท าลายการผูกขาดในอุตสาหรรมสื่อโทรทัศน๑ 
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- การเปิดรบัส่ือโทรทศัน์ของประชาชนสถานการณ์ทีวีดิจิทลัในปัจจบุนั 

นิตยสาร Positioning (2559) ได๎น าเสนอสัดสวนการรับชมทีวีดีจิทัลของประชาชนวําใน

ชํวงเวลาใกล๎ครบรอบ 2 ปี (จากเมษายน  พ.ศ 2556 – กุมภาพันธ๑ พ.ศ.2559) ในการเปลี่ยน

ผํานจากระบบโทรทัศน๑อนาล็อกเข๎าสูํระบบดิจิทัล หรือที่เรียกกันวําดิจิตอลทีวี ซึ่งทาง กสท. เผย

ข๎อมูลวําในปี 2558 ประชาชนหันมาดูดิจิตอลทีวีมากขึ้น ท าให๎สัดสํวนชํองอนาล็อกเดิมเดิม 

62% กับชํองใหมํ 38% จากเดิมที่มีสัดสํวน 82% ตํอ 18% ในเดือน ธ.ค. 2557  เป็นเสียง

สะท๎อนได๎วําประชาชนหันมาสนใจรับชมดิจิตอลทีวีมากขึ้น ซึ่งผู๎ประกอบการหลายชํองเริ่ม

ปรับตัวหาจุดแข็งให๎กับชํองตัวเอง ให๎ความส าคัญเรื่องคุณภาพเนื้อหา และมีการลงทุนเรื่อง

คุณภาพของภาพผํานหน๎าจอโทรทัศน๑ด๎วยเทคโนโลยีใหมํๆ ส าหรับชํองดิจิทัลทีวีที่ได๎รับความ

นิยมเป็นล าดับต๎นๆ ได๎แกํ ชํอง Workpoint เรตติ้งสามารถอยูํในอันดับ 3 ได๎ตั้งแตํปลายปี 2557 

ขณะที่ชํอง 8 และชํอง Mono29 ขึ้นมาติดอันดับ 4 และอันดับ 5 ได๎ในชํวงต๎นปี 2558 และ

ถึงแม๎วําชํอง 3 และชํอง 7 จะยังเป็นสองชํองเดิมที่ครองตลาดสํวนใหญํอยูํในปัจจุบัน แตํมี

แนวโน๎มวําชํองที่มีกลุํมเป้าหมายชัดเจน (Target Group) ก าลังมีเรตติ้งที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นการตอก

ย้ าวําในอุตสาหกรรมนี้เน้ือหาคือปัจจัยส าคัญในการสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขัน 

- สถานการณ์ทีวีดิจิทลัในปัจจบุนั 

ทีวีดิจิทัล หรือสถานีโทรทัศน๑ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเริ่มทดลองออกอากาศมาตั้งแตํปี 

2556 ภายใต๎การดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน๑และกิจการ

โทรคมนาคมแหํงชาติ หรือ กสทช. ชํวงแรกชํองดิจิทัลพบวําสํวนภาพรวมระหวํางชํองเดิม 6 

ชํอง และชํองชํองดิจิทัล ใหมํ ชํองเดิมยังมีสัดสํวนผู๎ชมสูงกวํา (ชํอง 3, 7, 9 ยังเป็นผู๎ครองตลาด) 

ชํองใหมํมีสัดสํวนการรับชมที่คํอยๆ เพิ่มมากขึ้น จากปัจจัยตํางๆ อาทิ โครงการสนับสนุนการ

เปลี่ยนผํานฯ, การถํายทอดสดกีฬาส าคัญตํางๆ ทางชํองดิจิทัลใหม,ํ การปรับผังรายการของชํอง

เดิม โดยผู๎ผลิตรายใหญํถอนรายการไปลงที่ชํองของตนเอง โดยเฉพาะรายการบันเทิงและละคร 
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พบการเติบโตของสัดสํวนผู๎รับชมที่ปรับตัวไปยังกลุํมชํองใหมํอยํางรวดเร็วใน 1 ปี หลังจากเริ่มมี

การออกอากาศ  

นอกจากนี้นิตยสาร Positioning ยังน าเสนอข๎อมูลด๎านเม็ดเงินโฆษณา วําดิจิทัลทีวียัง

ชํวยให๎อุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2558 มีการเปลี่ยนแปลงอยํางเห็นได๎ชัด เม็ดเงินโฆษณาได๎

กระจายสูํดิจิทัลทีวีจากที่เคยกระจุกตัวอยูํที่ 6 ชํองหลัก โดยในปี 2558 มูลคําโฆษณาในดิจิทัล

ทีวีมีอัตราเติบโตถึง 144% เม่ือเทียบจากปีกํอนหน๎า คิดเป็นเม็ดเงินที่เข๎าชํองดิจิทัลทีวีทั้งสิ้น 

20,930 ล๎านบาท จากปีกํอนหน๎า อยูํที่ 8,584 ล๎านบาท ขณะที่เม็ดเงินโฆษณาใน 6 ชํองเดิมใน

ปี 2558 ลดลงเหลือ 57,526 ล๎านบาท จากปีกํอนหน๎าอยูํที่ 63,776 ล๎านบาท และยังท าให๎

ภาพรวมการลงโฆษณาในอุตสาหกรรมทีวีปี 2558 สูงขึ้นถึง 78,456 ล๎านบาท จากปีกํอนหน๎า 

72,360 ล๎านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 8.43%  

สํวนในมุมมองเอเจนซีในฐานะผู๎วางแผนสื่อโฆษณา3  นั้นสะท๎อนวําดิจิทัลทีวี ท าให๎ผู๎ชม

และนักโฆษณามีชํองให๎เลือกมากขึ้น จะมีถึง 24 ชํอง free-to-air ที่มีเนื้อหาที่แตกตํางกัน และ

เปน็คร้ังแรกที่จะเห็นโอกาสการแขํงขันบนมาตรฐานเดียวกันบนหน๎าจอทีวี เพื่อชนะใจผู๎ชม และ

เอื้อประโยชน๑ให๎ผู๎โฆษณาให๎สามารถสร๎างสัมพันธ๑กับลูกค๎าผํานเนื้อหา ผู๎ชมจะรับชมชํองที่มี

เนื้อหาเฉพาะ (particular content channel) มากขึ้น จึงเป็นผลที่ท าให๎สัดสํวนและผู๎ชมกระจัด

กระจาย   ทีวีดิจิทัลการแขํงขันที่สูงขึ้นในการผลิตเนื้อหาเพื่อเจาะความนิยมของผู๎ชม  ผู๎ชมจะ

เลือกเสพเนื้อหารายการโดยไมํได๎เลือกชํอง ความนําสนใจของรายการจึงเป็นตัวสร๎างอรรถรสให๎

ผู๎ชมในการชม Digital TV เนื้อหาที่โดนใจผู๎ชมในชํวงเริ่มต๎นจะท าให๎ผู๎ชมจดจ าชํองนั้นๆได๎ดี 

และประสิทธิภาพในเชิงราคา (Cost effectiveness) จะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให๎เกิดราคาของ

ชํวงเวลาออกอากาศที่เหมาะสม รายการที่มีคุณภาพก็จะได๎รับราคาที่สมเหตุสมผล ในขณะที่

                                                 
3 อํานเพิ่มเติมใน ‚เมื่อประเทศไทยเข๎าสูํยุคดิจิตอลทวี‛ี  เผยแพรํเมื่อ 13 มิถุนายน 2558 โดย มาลี กิตติพงศ๑ไพศาล นภาพร เจ
ตะวัฒนะ (มายด๑แชร๑)  ที่มา http://www.mindshareworld.com/thailand/news/when-thailand-go-digital-tv 
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รายการทั่วๆไปก็จะต๎องพยายามมากขึ้นเพื่อให๎ธุรกิจอยูํรอด สถิติและกลไกราคาจะพัฒนาให๎

ราคาออกอากาศมีมารตฐานและแมํนย าขึ้นเม่ือดิจิตอลทีวีเริ่มออกอากาศ อยํางไรก็ดีการ

แบํงกลุํมผู๎ชมของทีวีดีจิทัล   นอกจากนี้ยังสะท๎อนวําวิธีการวัดผลการโฆษณานั้นไมํใชํแคํเรื่อง

ของเรทติ้งแตํเป็นเรื่องที่ท๎าทายนักโฆษณาและเอเจนซี่ที่ต๎องพัฒนาการวัดความนิยมและการ

แบํงกลุํมผู๎ชมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 จากภาพรวมของอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลตั้งแตํปี 2556 ถึงในปัจจุบันสรุปได๎วํา แตํละชํอง

สถานีจะต๎องท าการแขํงขันกันอยํางเข๎มข๎นเพื่อแยํงชิงกลุํมผู๎ชม ดังนั้นการสร๎างเนื้อหาใหมํๆ ที่

แตกตํางไปจากเดิม เพื่อเจาะตลาดเน๎นผู๎ชมกลุํมคนรํุนใหมํที่พร๎อมจะเปิดรับและจดจ าชํองใหมํๆ 

ได๎ในเวลาไมํนาน ดังนั้นการสร๎างเนื้อหาใหมํๆ ที่แตกตํางไปจากเดิมน้ันจึงจะเป็นแมํเหล็กส าคัญ

ในการดึงดูดผู๎ชม ซึ่งการคิดสร๎างเนื้อหาใหมํๆนี้จ าเป็นต๎องอาศัยพลังแหํงความคิดสร๎างสรรค๑

อยํางยิ่ง  

2.2 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ความคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) 

2.2.1 ความหมายความคิดสร้างสรรค ์

จากการวิวัฒนาการของโลกจากอดีตสูํปัจจุบันนั้นปฎิเสธไมํได๎เลยวําเป็นเพราะความคิด

สร๎างสรรค๑ของมนุษย๑ที่ไมํหยุด ค๎นคิดตลอดจนการแปลงความคิดสูํการสิ่งประดิษฐ๑  หรือ

นวัตกรรมใหมํๆเกิดขึ้นมากมาย  หลายทศวรรษที่ผํานมามีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาได๎ให๎

ความส าคัญกับเรื่องความคิดสร๎างงสรรค๑ และได๎ให๎ความหมายเกี่ยวกับความคิดสร๎างสรรค๑ไว๎

หลากหลายดังตํอไปนี้ (Simpson, R.W: 1922)ความคิดสร๎างสรรค๑เป็นความคิดริเริ่มของมนุษย๑ 

โดยแสดงถึงความสามารถพิเศษโดยเฉพาะของสมองที่พยายามคิดให๎แปลกแตกตํางไปจากเดิม 

เพื่อน าไปสูํความคิดใหมํๆ  
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กิลฟอร๑ด (Guilford,1956: 128) ได๎ศึกษาเรื่องความคิดสร๎างสรรค๑ นักจิตวิทยาชาว

อเมริกันได๎ กลําวโดยสรุปวํา ความคิดสร๎างสรรค๑เป็นความสามารถด๎านสมองที่จะคิดได๎หลาย

แนวทางหรือคิดได๎หลายค าตอบ เรียกวํา การคิดแบบอเนกนัย  (Divergent Thinking) คือ 

ความคิดหลากหลายทิศทาง หลายแงํมุม  ซึ่งประกอบด๎วยความคิดสร๎างสรรค๑ประกอบด๎วย

ลักษณะ ดังตํอไปนี้ 

          1. ความคลํองแคลํวในการคิด (Fluency) คือ ความสามารถของบุคคลในการหาค าตอบ

ได๎อยํางคลํองแคลํว รวดเร็ว และมีค าตอบในปริมาณที่มากในเวลาจ ากัด 

          2. ความคิดยืดหยุํนในการคิด (Flexibility) คือ ความสามารถของบุคคลในการคิดหา

ค าตอบได๎หลายประเภทและหลายทิศทาง 

          3. ความคิดริเริ่ม (Originality) คือความสามารถของบุคคลในการคิดหาสิ่งแปลกใหมํและ

เป็นค าตอบที่ไมํซ้ ากับผู๎อื่น 

          4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) คือความสามารถในการก าหนดรายละเอียดของ

ความคิดเพื่อขยายความคิดหลักในสมบูรณ๑  ซึ่ งความละเอียดละออนี้จพสัมพันธ๑กับ

ความสามารถในการสังเกต ผู๎ที่มีความละเอียดละออปราะณีตแสดงวําเป็นชํางสังเกตุ ตื่นตัว มี

ปฎิกิริยาตํอสภาพแวดล๎อมตลอดเวลา   

        ทอร๑เรนซ๑ (Torrance.1962: 16) กลําววําความคิดสร๎างสรรค๑เป็นความสามารถของ

บุคคลในการคิดสร๎างสรรค๑ผลิตผล หรือสิ่งแปลกๆ ใหมํๆ ที่ไมํรู๎จักมากํอน ซึ่งสิ่งตํางๆ เหลํานี้

อาจจะเกิดจากการรวมความรู๎ตํางๆ ที่ได๎รับจากประสบการณ๑แล๎วเชื่อมโยงกับสถานการณ๑ใหมํๆ 

สิ่งที่เกิดขึ้นแตํไมํจ าเป็นสิ่งสมบูรณ๑อยํางแท๎จริง ซึ่งอาจออกมาในรูปของผลผลิตทางศิลปะ 

วรรณคดี วิทยาศาสตร๑ 
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 ดราดาห๑ล (Dravdahl: 1960 อ๎างในชาญณรงค๑ พรรุํงโรจน๑, 2546) ที่กลําววําความคิด

สร๎างสรรค๑เป็นความสามารถของบุคคลในการสร๎างสรรค๑สิ่งแปลกใหมํโดยการบูรณาการความรู๎

และประสบการณ๑เพื่อปรับใช๎กับสถานการณ๑ใหมํ ปัญหาใหมํโดยอาจน าเสนอในรูปของผลผลิต

หรือเป็นเพียงกระบวนการหรือวิธีการก็ได๎ 

ออสบอร๑น (Osborn,1957: 23) กลําววํา ความคิดสร๎างสรรค๑เป็นจินตนาการประยุกต๑ 

(Applied imagination) คือเป็นจินตนาการที่มนุษย๑สร๎างขึ้นเพื่อแก๎ปัญหายุํงยากที่มนุษย๑ประสบ

อยูํ มิใชํเป็นจินตนาการที่ฟุ้งซํานเลื่อนลอยโดยทั่วไป ความคิดจินตนาการจึงเป็นลักษณะสาคัญ

ของความคิดสร๎างสรรค๑ในการนาไปสูํผลผลิตที่แปลกใหมํและเป็นประโยชน๑ 

         อารี พันธ๑มณี (2537: 25) ได๎กลําวถึงความคิดสร๎างสรรค๑วํา เป็นกระบวนการทางสมองที่

คิดในลักษณะอเนกนัย อันน าไปสูํการคิดพบสิ่งแปลกใหมํด๎วยการคิดดัดแปลง ปรุงแตํงจาก

ความคิดเดิมผสมผสานกันให๎เกิดสิ่งใหมํ ซึ่งรวมทั้งการประดิษฐ๑คิดค๎นพบสิ่งตํางๆ ตลอดจน

วิธีการคิด ทฤษฎีหลักการได๎ส าเร็จ ความคิดสร๎างสรรค๑จะเกิดขึ้นได๎มิใชํเพียงแตํคิดในสิ่งที่

เป็นไปได๎ หรือสิ่งที่เป็นเหตุผล เพียงอยํางเดียวเทํานั้น หากแตํคิดจินตนาการก็เป็นสิ่งส าคัญยิ่ง

ที่จะกํอให๎เกิดความแปลกใหมํ แตํต๎องควบคูํกันไปกับ ความพยายามที่จะสร๎างความคิดฝันหรือ

จินตนาการให๎เป็นไปได๎หรือเรียกวําเป็นจินตนาการประยุกต๑นั้นเอง จึงจะท าให๎เกิดผลงาน 

          นอกจากนี้ส านักพัฒนาสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (ส านักพัฒนา

สุขภาพจิต, 2551) ระบุวําความคิดสร๎างสรรค๑เป็นความสามารถทางสมองอยํางหนึ่งที่เน๎น

กระบวนการคิด เชํน คิดริ่เริ่ม แปลกใหมํ คิดเชื่อโยงความสัมพันธ๑ตํางๆ ของสิ่งที่แตกตํางกัน 

คิดหลากหลาย คิดนอกกรอบ และคิดตํอยอด  มีการแสดงออกในลักษณะเป็นคนชํางสังเกต 

อยากรู๎อยากเห็น มองโลกในแงํดี มีจินตนาการ และหาทางแก๎ปัญหาได๎หลากหลายรูปแบบ เม่ือ

คิดแล๎วจะมีการลงมือกระท าเพื่อให๎เกิดผลที่เป็นประโยชน๑ ในผลเชิงบวก รวมทั้งพลังใจที่จะคิด

สร๎างสรรค๑ เสริมความสุขและสนุกที่จะได๎คิด    
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จากความหมายของความคิดสร๎างสรรค๑ข๎างต๎น ผู๎ศึกษาสรุปได๎วํา ความคิดสร๎างสรรค๑ 

คือ ความสามารถทางสมองของบุคคลที่จะคิดได๎หลายทิศหลายทาง หรือการคิดหาค าตอบหรือ

หาทางแก๎ปัญหาได๎หลายค าตอบ หลายรูปแบบและความคิดสร๎างสรรค๑นี้อาจเป็นความคิดริ่เริ่ม 

ใหมํๆ หรือตํอยอดผสมผสานกับประสบการณ๑เดิมก็ได๎  และผลผลิตของความคิดสร๎างสรรค๑นั้น

จะต๎องมีประโยนชน๑หรือมีคุณคําเชิงบวกตํอตนเองหรือสังคม  ซึ่งในการผลิตรายการโทรทัศน๑

นั้นคือการสร๎างหรือการผลิตรายการที่ความแตกตํางเป็นเอกลักษณ๑  มีความหลากหลาย มีการ

แก๎ปัญหาในกระบวนการผลิตจนท าให๎ได๎ผลงานออกสูํสายตาประชาชน  ความคิดสร๎างสรรค๑จึง

มีความจ าเป็นอยํางยิ่งกับการผลิตรายการโทรทัศน๑  

 แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของความคิดสร๎างสรรค๑มีความหลากหลายดังที่กลําวมา

ข๎างต๎น ซึ่งในภาพรวมนั้นสามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร๎างสรรค๑ได๎เป็น 4 แนวคิด

ใหญํๆ (ชาญณรงค๑ พรรํุงโรจน๑: 2546) ได๎แกํ 

1. ทฤษฎีเชิงปัญญานิยม (Cognitive approach) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกนะบวนการ

คิด โดยเชื่อวําเม่ือมีข๎อมลผํานเข๎ามาสู๎การรับรู๎ จิตจะสร๎างกระบวนการประมวลผล

ข๎อมูลที่รับเข๎ามาจัดระบบระเบียบและตัดสินใจเลือกหนทางการตอบสนองที่

เหมาะสม ให๎ความส าคัญกับกระบวนการท างานของสมอง และสรุปวําความคิด

สร๎างสรรค๑เป็นกระบวนการสรหหาวิธีการตอบสนองตํอสิ่งเร๎าด๎วยนวทางอันหลาก

หลาสย หรือคิดแบบอเนกนัย 

2. ทฤษฎีเชิงจิตวิเคราะห๑ (Psychoanalytical approach) วิกมันด๑ ฟรอยด๑ เสนอวํา

ความคิดสร๎างสรรค๑เป็นผลมาจากความขัดแย๎งของแรงขับทางเพศซึ่งอยูํในสํวนของ

จิตใต๎ส านึกกับคุณธณรม เป็นเหตุให๎จิตส านึกต๎องพยายามหาทางออก จึงเกิด

พฤติกรรมเบี่ยงไปแสดงออกในรูปแบบที่สังคมยอมรับได๎ ผู๎มีความคิดสร๎างสรรค๑จะ
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เกิดความคิดอิสระกํอเกิดเป็นผลงานสร๎างสรรค๑ เชํน ศิลปะ วรรณคดี หรือผลงาน

ทางวิทยาศาสตร๑ เป็นต๎น 

3. ทฤษฎีเชิงพฤติกรรมนิยม (Behavioral approach)  จอห๑น บี วัตสัน นักจิตวิทยา

กลุํมพฤติกรรมนิยมเชื่อวํา ความคิดสร๎างสรรค๑เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู๎ 

การจัดสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมสามารถเอตํอการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ได๎ 

เชํน บ๎าน โรงเรียนต๎องกระตุ๎นให๎เด็กๆมีความอยากรู๎อยากเห็น เป็นต๎น  

4. ทฤษฎีเชิงมนุษยวิทยา (Humanistic approach)  ในขณะที่นักจิตวิทยาเชิงจิต

วิเคราะห๑เชื่อวําพฤติกรรมมนุษญ๑ตกอยูํภายใต๎อิทธิพลของสัญชาตญาณ สํน

นักจิตวิทยาแนวพฤติกรรมนิยมมองธรรมชาติขิงมนุษย๑เป็นกลางไมํดีไมํเลว ขึ้นอยูํ

กับสภาพแวดล๎อมที่มีปฎิสัมพันธ๑ด๎วย แตํนักวิทยาแนวมนุษยนิยมจะมองธรรมชาติ

ของมนุษย๑ในแงํบวก ศรัทธาในความดีงามและศักยภาพของมนุษย๑  ดังเชํน อับรา

ฮัม มาสโลว๑ (Abraham Maslow) และคาร๑ล โรเจอร๑ (Carl Roger) จะให๎

ความส าคัญกับประสบการณ๑ ความคิดสร๎างสรรค๑เป็นธรรมชาติที่ติดตัวมนุษน๑มา

ตั้งแตํเกิดแตํมนุษย๑จะสามารถพัฒนาศักยภาพทางความคิดสร๎างสรรค๑ได๎อยําง

เต็มที่ต๎องอยูํในภาวะหรือบรรยากาศที่เอื้ออ านวย คือ มีความปลอดภัยในเชิง

จิตวิทยา มีความม่ันคงทางจิตใจและเปิดกว๎างพร๎อมรับประสบการณ๑ใหมํ 

2.2.2 ความส าคญัของความคิดสร้างสรรค ์

ชาญณรงค๑ พรรุํงโรจน๑ (2546) ได๎กลําวถึงความส าคัญของการพัฒนาความคิด

สร๎างสรรค๑ไว๎วํา ความคิดสร๎างสรรค๑นั้นมีความส าคัญโดยแบํงออกเป็น 4 ระดับได๎ดังตํอไปนี้  

1. ความส าคัญตํอมวลมนุษยชาติ หากมนุษย๑ไมํมีความคิดสร๎างสรรค๑คงด าเนินชีวิต

อยํางซ้ าซาก จ าเจ ขาดความสามารถในการคิดและสรเงสรรค๑สิ่งใหมํ หรือมนษยือาจจะไมํมา

สามารถด ารงชีวิตและสืบเผําพันธ๑ได๎ เพราะสรีระของมนุษย๑มีความบอบบางและอํอนแอตํางจาก
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สัตวอื่นๆ หากเผชิญอันตราขจากสัตว๑อื่นก็ยากที่จะเอาตัวรอด ความคิดสร๎างสรรค๑ท าให๎มนุษย๑

สามารถเผชิญกับปัญหา สามารถวางแผนและจัดการชีวิตของตนได๎โดยไมํจ านนตํอธรรมชาติ

หรือโชคชะตา เชํน การคิดภาษาพื่อการสื่อสาร ศิลปะ วัฒธรรม หรือเทคโนโลยีเป็นต๎น    

2. ความส าคัญตํอประเทศชาติ ความคิดสร๎างสรรค๑มีความส าคัญตํอประเทศชาติอยําง

ยิ่ง ประเทศใดมีบุคคลที่มีความคิดสร๎างสรรค๑เป็นจ านวนมาก ก็จะสามารถน าพาประเทศชาติ

ของตนให๎เกิดการพัฒนาและเจริญก๎าวหน๎าไปในทุกๆด๎าน เชํน ญี่ปุ่น เป็นต๎น 

3.ความส าคัญตํอองค๑กร  ความคิดสร๎างสรรค๑มีความส าคัญตํอองค๑กรหรือหนํวยงาน

ตํางๆทั้งภาครับและเอกชน โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนนั้นธุรกิจจะอยูํรอดได๎ต๎องมีการพัฒนา

สิ้นค๎าหรือบริการใหมํๆ อยูํตลอดเวลา ซึ่งความคิดสร๎างสรรค๑เป้นองค๑ประกอบที่มีความส าคัญ

อยํางยิ่งตํอการพัฒนานี้  หากองค๑กรใดสามารถสํงเสริมให๎เกิดบรรยากาศในการท างานที่มี

ลักษณะเปิดกว๎างทางความคิด ผู๎บริหารมีทําทียอมรับและกระตุ๎นให๎พนักงานได๎แสดงความ

คิดเห็นอยํางอิสระ ก็จะเป็นการสํงเสริมให๎เกิดบรรยากาศที่เอตํอการรํวมมือและสร๎างสรรค๑ในที่

ท างาน อันจะน าไปสูํการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให๎แกํองค๑กร และความคิดสร๎างสรรค๑

ยังเป็นปัจจัยส าคัญในการสร๎างมูลคําเพิ่ม (Value Added) ให๎กับสินค๎าและบริการตํางๆได๎อีก

ด๎วย  

4. ความส าคัญตํอปัจเจกบุคคล  ความคิดสร๎างสรรค๑กับตัวบุคคลมีความสัมพันธ๑ซึ่งกัน

และกันอยํางแนบแนํน กลําวคือ ปัจเจกบุคคลเป็นแหลงก าเนิดความคิดสร๎างสรรค๑ใน

ขณะเดียวกันความคิดสร๎างสรรค๑ก็สํงผลตํอการคิดสร๎างสรรค๑ซึ่งกํอให๎เกิดผลส าเร็จแกํแตํละ

บุคคล มนุษย๑คิดเพื่อวางแผน เพื่อแก๎ไขปัญหา และเพื่อตัดสินใจชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ซึ่งจะดีได๎นั้นต๎องมีการคิดที่มีคุณภาพ นั้นคือการคิดแบบสร๎างสรรค๑นั้นเอง  
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2.2.3 ลกัษณะบคุคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์(Creative Person) 

ในการศึกษาจากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการพบวําลักษณะพฤติกรรมที่บุคคลแสดง

ออกมาสามารถสะท๎อนความคิดสร๎างสรรค๑ที่ มีอยูํ ในตัวบุคคลนั้นได๎  ดังนั้น มาสโล ว๑ 

(Maslow.1953 อ๎างในอารี รังสินันท๑) ได๎ให๎ค าอธิบายไว๎วําบุคคลที่มีความคิดสร๎างสรรค๑ มีความ

แตกตํางไปจากบุคคลทั่วไปในลักษณะบางอยํางคือ มีความเป็นตัวของตัวเอง และไมํขลาดกลัว

ตํอสิ่งที่ยังไมํทราบ ทั้งสิ่งลึกลับ นําสงสัย หรือประหลาดใจ แตํกลับรู๎สึกพอใจและตื่นเต๎นที่จะ

เผชิญกับสิ่งเหลํานี้  ซึ่งสอดคล๎องกับ โรเจอร๑ส (Rogers,1959) ได๎นิยามลักษณะของคนที่มี

ความคิดสร๎างสรรค๑ นั้นจะ กล๎าเผชิญหน๎ากับประสบการณ๑ตํางๆโดยไมํเลี่ยงหนี และเป็นคนที่

ท างานเพื่อความสุขของตนเอง มิใชํเพื่อหวังรางวัล การยกยํองหรือการประเมินผลใดๆ

นอกจากนี้ลักษณะของคนที่มีความคิดสร๎างสรรค๑นั้นจะสามารถในการคิดและประดิษฐ๑ตํางๆได๎  

สํวนทอแรนซ๑ (Torrance.1963 อ๎างในอ๎างในอารี รังสินันท๑) พบวําวิธีการเรียนรู๎ของบุคคลที่มี

ความคิดสร๎างสรค๑นั้น ชอบการตั้งค าถาม ซักถาม เสาะแสวงหา ทดลอง เพื่อพยายามที่จะ

ค๎นพบ ความจริงหรือค าตอบที่ต๎องการทราบด๎วยตนเอง  

นอกจากนี้ความสามารถในการเชื่อมโยง ก็เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญอยํางอยํางของ

บุคคลที่มีความคิดสร๎างสรรค๑ ดังเชํน แมสัน (Mason.1960อ๎างในอ๎างในอารี รังสินันท๑) ได๎

ค๎นพบวํา ความคิดสร๎างสรรค๑เป็นเรื่องของความสามารถในการ ‚การเชื่อมโยง‛  คือสามารถ

เชื่อมโยงสิ่งที่มีอยูํแล๎ว ตั้งแตํสองสิ่งขึ้นไปให๎สัมพันธ๑กัน โดยเหิดเป่นความสัมพันธุ๑รูปแบบที่ไมํ

เคยมีมากํอน   ซึ่งสอดคล๎องกับเมคนิค (Mednick.1961อ๎างในอ๎างในอารี รังสินันท๑) ที่พบวํา ผู๎ที่

มีความคิดสร๎างสรรค๑จะเป็นผู๎ที่สามารถคิด ‚โยงสัมพันธ๑‛ ระหวํางสิ่งเร๎ากับการตอบสนองตํางๆ

ที่แปลกใหมํและมีประสิทธิภาพกวําผู๎ที่คอดในทิศทางเดียว  
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2.2.4 กระบวนการคิดสร้างสรรค ์(Creative Process) 

กระบวนการคิดสร๎างสรรค๑หมายถึง วิธีหรือกระบวนการท างานของสมองในการคิด

แก๎ปัญหาได๎ส าเร็จเป็นขั้นตอน  ซึ่งวอลลาส (Wallas.1962)  ได๎เสนอวํากระบวนการของ

ความคิดสร๎างสรรค๑เกิดจากการคิดสิ่งใหมํๆโดยการลองผิดลองถูก (Trial and Error)  ที่

ประกอบด๎วย 4 ขั้นตอนคือ                                                    

1. ขั้นเตรียมการ (Preparation) คือการเตรียมข๎อมูล หาข๎อเท็จจริงตํางๆ หรือระบุปัญหา                                        

2. ขั้นความคิดก าลังฟักตัว (Incubation) คือการอยูํในความสับสนวุํนวายของข๎อมูลที่ได๎มาทั้ง

เกําทั้งใหมํ 

3. ขั้นความคิดกระจํางชัด (Illumination) คือขั้นที่ความคิดสับสนตํางๆนั้นได๎รับการเรียบเรียง

และเชื่อมโยงความสัมพันธ๑ตํางๆเข๎าด๎วยกัน ท าให๎เห็นภาพรวมของคิดได๎กระจํางชัด                                                            

4. ขั้นทดสอบความคิดและพิสูจน๑ให๎เห็นจริง (Verification) คือขั้นที่พิสูจน๑วําความคิดเห็นจาก

สามขั้นแรกข๎างต๎นน้ันจริงหรือถูกต๎องหรือไมํ อยํางไร 

สํวนทอแรนซ๑ (Torrance.1965 อ๎างในอารี รังสินันท๑, 2537) ได๎อธิบายวํา กระบวนการ

คิดสร๎างสรรค๑ นั้นคิอกระบวนการแก๎ปัญหาอยํางเป็นวิทยาศาสตร๑ โดยทอแรนซ๑เรียก

กระบวนการในลักษณะนี้วําเป็นกระบวนการแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค๑ (Creative Problem 

Solving)  โดยแบํงเป็น 5 ขั้นตอน คือ  

ขั้นที่ 1 การพบความจริง (Fact Finding) ในขั้นนี้เริ่มตั้งแตํการเกิดความกังวล การหา

ข๎อมูลพิจารณาความยุํงยาก  ความสับสนหรือสื่งที่กังวล 

ขั้นที่ 2 การค๎นพบปัญหา (Problem Finding)  คือขั้นที่พืจารณาเข๎าใจแล๎ววําความ

สับสน วุํนวายใจในขั้นที่ 1 นั้น อะไรคือปัญหา หรือเกิดเข๎าใจปัญหาขี้นนั้นเอง 
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ขั้นที่ 3 การตั้งสมมุติฐาน  (Idea Finding) คือเม่ือรู๎ปัญหาแล๎วก็พยายามคิดตั้ง

สมมุติฐานข้ึนเพื่อแก๎ปัญหา 

ขั้นที่ 4 การค๎นพบค าตอบ (Solution Finding) คือการ ทดลองสมมุติฐานในขั้นที่ 3 จน

พบค าตอบ 

ขั้นที่ 5 การยอมรับผลจากการค๎นพบ (Acceptance Finding) คือการยอมรับค าตอบที่

ได๎จากการทดสอบสมมุติ วําจะน าไปแก๎ปัญหาให๎ส าเร็จได๎อยํางไร  ซึ่งการยอมรับการค๎นพบนี้

จะน าไปสูํการเกิดแนวคิดหรือสิ่งใหมํตํอไปที่เรียกวํา  New Challenge 

สํวนจุงส๑ (Jungs.1963อ๎างในอารี รังสินันท๑, 2537) ได๎อธิบาย วิธีการสร๎างความคิด

สร๎างสรรค๑ไว๎วํามี  5 ขั้นตอนเชํนกัน ได๎แกํ   

ขั้นที่ 1 คิดรวบรวบข๎อมูล  หมายถึงการคิดถึงข๎อมูลตํางๆ ที่เคยได๎รับรู๎ ได๎กระท ามา

เพื่อเป็นวัตถุดิบข๎อมูลที่จะหลั่งไหลมาสูํสมองเรา  

ขั้นที่ 2 ขบวนการเคี้ยววัตถุดิบ หมายถึง การน าข๎อมูลตํางๆมายํอย มารวบรวมหาสิ่งที่

เป็นประโยชน๑  

ขั้นตอนที่ 3 ท าใจให๎วําง  หมายถึง หยุดคิด ท าใจให๎วํางๆ แล๎วปลํอยให๎จิตใต๎ส านึก

ท างาน  

ขั้นตอนที่ 4 ยูเรก๎า (Eureka) หมายถึง ขั้นตอนที่ค๎นพบความคิดที่ต๎องการจากการที่

ความคิดหลั่งไหลเข๎ามาอยําไมํคาดฝัน  เปรียบเหมือนเม่ือครั้งที่อาร๑เคมีส ค๎นพบวิธีหา

น้ าหนักของวัตถุเพื่อพิสูจน๑ความบริสุทธิ์ของทองค า ที่กลําวออกมาวํา ‚ยูเรคา‛ ซึ่ง

แปลวํา ‚ข๎าพเจ๎าได๎พบแล๎ว‛   
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ขั้นที่  5 การวิพากษ๑วิจารณ๑  หมายถึง ขั้นตอนที่ ใช๎ เวลาในการในการทบทวน

วิพากษ๑วิจารณ๑อยํางจริงจังตํอความคิดใหมํที่ได๎  ทั้งนี้เพื่อให๎ได๎ความคิดที่เป็นรูปเป็น

รํางในการน าไปใช๎ประโยชน๑ตํอไป 

นอกจากนี้ พานส๑ (Parnes,1962)  เชื่อวําความคิดสร๎างสรรค๑จะเกิดขึ้นได๎นั้นยํอมขึ้นอยูํกับสิ่ง

ตํอไปนี ้

1. ความรู๎พื้นฐานของแตํละคน (Individual’s Knowledge) คืออยํางน๎อยผู๎นั้นต๎องทราบวํา

ปัญหาท่ีประสบอยูํในปัจจุบันน้ันในอดีตเขาได๎แก๎ไขปัญหาอยํางไร 

2. จินตนาการ (Imagination) คืออยํางน๎อยเขาจะต๎องคิดได๎วําจะมีทางอื่นหรือวิธีอื่นที่จะ

แก๎ปัญหาน้ีได๎หรือไมํ ถ๎ามี มีอะไรบ๎างและอยํางไร 

3. การพิจารณา (Judgment) ต๎องมีการใช๎วิจารณญาณวิเคราะห๑ให๎ได๎วําวิธีแก๎ปัญหาอื่นใด 

สามารถน ามารปฎิบัติและเป็นประโยชน๑ที่สุด  

2.2.5 ผลผลิตสร้างสรรค ์(Creative Product) 

ผลผลิตสร๎างสรรค๑ (Creative Product)  นั้นตัวผลผลิตได๎ทั้งรูปธรรมและนามธรรม นิว

เวลล๑ ชอว๑ และซิมป์สัน (Newell, show and Simpson, 1963 อ๎างในอารี รังสินันท๑) ได๎พิจารณา

ผลผลิตอันใดอันหน่ึงที่จัดเป็นผลผลิตของความคิดสร๎างสรรค๑ โดยอาศัยหลักเกณฑ๑ตํอไปนี้ 

1. เป็นผลผลิตที่แปลงใหมํและมีคําตํอผู๎คิดสังคมและวัฒนธรรม 

2. เป็นผลผลิตที่ไมํเป็นไปตามปรากฎการณ๑นิยมในเชิงที่วํามีการคิดดัดแปลงหรือยกเลิกผลผลิต 

หรือความคิดที่เคยยอมรับกันมากํอน 

3.เป็นผลผลิตซึ่งได๎รับจากการกระตุ๎นอยําสูงและม่ันคงด๎วยระยะยาวหรือความพยายามอยํางสูง 

4. เป็นผลผลิตที่ได๎จากการประมวลปัญหา ซึ่งคํอนข๎างจะคลุมเครือและไมํแจํมชัด 
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นอกจากนี้ เทเลอร๑ (Tayler, 1964) ได๎ให๎ข๎อคิดเกี่ยวกับคุณภาพของผลผลิตสร๎างสรรค๑

วําไมํจ าเป็นต๎องเป็นขั้นสูงสุดยอดหรือการค๎นคว๎าประดิษฐ๑ของใหมํขึ้นมาเสมอไป แตํผลของ

ความคิดสร๎างสรรค๑อาจจะอยูํในขั้นใดขั้นหนึ่งตํอไปนี้ โดยแบํงผลผลิตสร๎างสรรค๑ไว๎เป็นขั้นๆ 

ดังนี ้

1. การแสดงออกอยํางอิสระ ในขั้นนี้ไมํจ าเป็นต๎องอาศัยความคิดริเริ่มและทักษะขั้นสูง

แตํอยํางใด เป็นเพียงแตํกล๎าแสดงออกอยํางอิสระ เชํน เด็กวาดภาพตามใจชอบ 

2. ผลิตงานออกมาโดยที่งานนั้นอาศัยความแตกตํางบางประการ แตํไมํจ าเป็นต๎องเป็น

สิ่งใหมํ 

3. ขั้นสร๎างสรรค๑เป็นขั้นที่แสดงถึงความคิดใหมํของบุคคลไมํได๎ลอกเลียนมาจากใคร 

แม๎วํางานน้ันอาจจะมีคนอื่นคิดเอาไว๎แล๎วก็ตาม 

4. ขั้นคิดประดิษฐ๑อยํางสร๎างสรรค๑ เป็นขั้นที่สามารถคิดประดิษฐ๑สิ่งใหมํขึ้น โดยไมํซ้ า

แบบใคร 

5. เป็นข้ันการพัฒนาผลงานในข้ันท่ี 4 ให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6. เป็นข้ันความคิดสร๎างสรรค๑สูงสุด สามารถคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมขั้นสูงได๎ เชํน ชาร๑ลส๑ 

ดาร๑วิน คิดค๎นทฤษฎีวิวัฒนาการ ไอสไตน๑ คิดทฤษฎีสัมพันธภาพขึ้น เป็นต๎น 

 

2.2.6 ปัจจยัส่งเสริมและอปุสรรคต่อการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์

 2.2.6.1 ปัจจยัส่งเสริมพฒันาความคิดสร้างสรรค ์

ความคิดสร๎างสรรค๑สามารถสํงเสริมให๎พัฒนาได๎ โรเจอร๑ (Roger,1659 อ๎างในจริยา สม

ประสงค๑, 2564)  กลําวไว๎วํา ความคิดสร๎างสรรค๑ไมํสามารถบังคับให๎เกิดขึ้นได๎ แตํสามารถ

สํงเสริมให๎เกิดขึ้นได๎ด๎วยการจัดสภาพการณ๑เทคนิควิธีที่เหมาะสม  เสมือนหนึ่งชาวนายํอมสามา

มรถปลุกที่จะปลูกพืชให๎งอกงามจากเมล็ดเป็นต๎นโดยการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางพอเหมาะ ทั้ง
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ดิน น้ า และอากาศ ความคิดสร๎างสรรค๑ก็เชํนเดียวกัน  ยํอมสํงเสริมให๎เกิดขึ้นได๎ด๎วยการจัดการ

สภาพแวดล๎อมและสภาพการณ๑เทคนิควิธีที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิ จัยของ มลิวัลย๑ ลับ

ไพรี (2537,อ๎างในจริยา สมประสงค๑, 2564) ซึ่งพบวํา คุณลักษณะของความเป็นผู๎มีความคิด

สร๎างสรรค๑ยํอมสามารถอบรมบํมเพาะให๎เกิดขึ้นได๎ด๎วยการฝึกฝนอยํางมีหลักเกณฑ๑  

โรเจอร๑ส (Rogers,1959 อ๎างในจริยา สมประสงค๑, 2564) ได๎กลําวถึงภาวะที่สํงเสริมให๎

คนกล๎าคิดอยํางสร๎างสรรค๑ ซึ่งไปประกอบด๎วย  

1. ภาวะที่มีความปลอดภัยทางจิต (Psychological Safety) ซึ่งหมายถึงการได๎อยูํใน

สภาวะที่ มีการเคารพสิทธิความคิดเห็น รู๎สึกวําตนเองมีคํา ได๎รับการยอมรับ ไมํมีการ

เปรียบเทียบผลงานและความคิด ท าให๎ทุกคนท างานด๎วยความสบายใจ 

2. ภาวะที่มีเสรีภาพในการแสดงออก (Psychological Freedom) ซึ่งหมายถึงการมี

อิสระเสรีภาพที่จะพูด คิด และท าในรูปที่แปลกและแนวใหมํ โดยไมํถูกวิพากษ๑วิจารณ๑หรือ

ประเมินคํา 

ซึ่งสอดคล๎องกับ จอห๑น ฮาวกินส๑ ได๎ชี้ให๎ไว๎ในหนังสือ ‚นิเวศของความสร๎างสรรค๑ : ที่ซึ่ง

การคิดกลายเป็นงาน (Creative Ecologies : Where Thinking is a Proper Job)  ไว๎วํา

ความคิดสร๎างสรรค๑จะเฟื่องฟูในสถานที่โปรดที่รู๎สึกถึงอิสระในการคิด  หากรู๎สึกเป็นอิสระจาก

ความต๎องการและข๎อจ ากัดตํางที่มาสโลว๑กลําวถึง  อิสระจากความกลัว การถูกเซนเซอร๑และการ

ไมํเห็นชอบ และหากได๎อยูํในกลุํมคนที่เปิดรับความคิดเห็นใหมํๆ จะท าให๎ความคิดสร๎างสรรค๑

ท างานได๎ดี 

นอกจากนี้การการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑สามารถสํงเสริมได๎หลากหลายรูปแบบ

หลากวิธี เอียน (Ayan,1997 อ๎างในจริยา สมประสงค๑, 2564) เสนอแนวคิดไว๎วํา การสนทนา

กับบผู๎คนรอบข๎างจะท าให๎เกิดแนวคิดและจิตนาการใหมํๆขึ้นได๎อยํางคาดไมํถึง  การจัดแตํง
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สิ่งแวดล๎อมให๎ไมํจ าเจยํอมท าให๎เกิดพลังสร๎างสรรค๑ที่หลากหลายยิ่งขึ้น รวมทั้งการแบํงเวลาเพื่อ

การทํองเที่ยวด๎วยก็เชํนกัน นอกจากนั้นยังมีการแสวงหาความคิดใหมํๆจากการอําน ซึ่งนับเป็น

วิธีที่ส าคัญวิธีหนึ่งในการจุดพลังแหํงความคิดสร๎างสรรค๑ เนื่องจากการอํานคือขุมพลังแหํง

ความรู๎และความคิด ซึ่งพัฒนาความคิดสร๎างวสรรค๑ได๎อยํางดียิ่ง  การสร๎างอารมณ๑ขันด๎วยการ

พุดคุยเรื่องตลกและบันเทิงเริงใจก็สามารถจุดประกายหางจิตนาการได๎เชํนกัน  ตลอดจนการ

ทดลองท างานศิลปะที่สนใจก็เป็นวิธีที่จะสามารถพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ขึ้นได๎  

นอกจากนี้ชาญณรงค๑  (ชาญณรงค๑ พรรุํงโรจน๑: 2546) ยังกลําววําปัจจัยสํงเสริม

ความคิดสร๎างสรรค๑มีอยูํหลากประการซึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นจากแนวคิดอื่นๆ ที่กลําวถึงบุคคลและ

สภาพแวดล๎อมที่ต๎องมีความรู๎สึกปลอดภัยและเป็นอิสระแล๎วที่ปัจจัยที่ชํวยสํงเสริมและพัฒนา

ความคิดสร๎างสรรค๑ได๎อีกประการคือ เรื่องของ ลักษณะนิสัยที่พึงปรารถนา โดยระบุวํานอกจาก

ความคิดริเริ่ม ความคลํองแคลํว ความยืดหยุํนและความละเอียดละออในการคิดจะเป็น

องค๑ประกอบส าคัญที่ท าให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค๑แตํการที่จ าน าความคิดสร๎างสรรค๑นั้นไปใช๎

ประโยชน๑ได๎อยํางแท๎จริง ต๎องอาศัยนิสัยหรือคุณธรรมอื่นอีหลายประการ ดังตํอไปนี้  

- จินตนาการ (imagination) จินตนาการเป็นความคิดที่กว๎างขวางไมํมีขอบเขต ความ

คิดริ่เริ่มสร๎างสรรคืต๎องอาศัยจินตนาการในการริ่เร่ิม  

- แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement) การสร๎างสรรค๑ผลงานตํางๆนั้นไมํอาจ าส าเร็จ

ได๎เพียงแคํการคิดหรือจินตนาการเทํานั้น หากแตํต๎องมีการลงมือท าอยํางจริงจังซึ่ง

ต๎องอาศัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ภายในตัวบุคคลเป็นส าคัญ    แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์นี้จะ

ชํวยฟันฟ่าปัญหาอุปสรรคตํางๆไปได๎  

- ทัศนคติ (Attitude) หมายถึงทําทีของบุคคลอันประกอบด๎วยความคิดเห็นและ

อารมณ๑ ซึ่งมีผลตํอการแสดงพฤติกรรมและการตัดสินใจของแตํละบุคคล  ซึ่ง

ทัศนคติของบุคคลนั้นเป็นได๎ทั้งลบและบวก โดยที่ทัศนคติเชิงบวกนี้เป็นปัจจัย
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ส าคัญที่ชํวยผลักดันให๎บุคคลมีทําทีที่ดีตํอสิ่งตํางๆอันจะเป็นปัจจัยที่กํอให๎เกิด

ความคิดสร๎างสรรค๑ แตํหากเป็นทัศนคติเชิงลบก็จะเป็นอุปสรรคตํอความคิด

สร๎างสรรค๑ได๎ เพราะทัศนคติในทางบวกยํอมสํงผลถึงสุขภาพจิตที่ดี มีขวัญก าลังใจ

ที่เข็มแข็งซึ่งจะเพิ่มโอกาสของความส าเร็จในการท ากิจกรรมสร๎างสรรค๑ตํางๆ แตํผู๎

ที่มีทัศคติในทางลบนั้นก็จะกํอให๎จิตใจเกิดความท๎อแท๎ ไมํมีความพยายาม อันจะ

เป็นการบั่นทอนก าลังใจและโอกาสที่จะประสบผลส าเร็จในการท ากิจกรรม

สร๎างสรรค๑ตํางๆ  

- อัตนโมทัศน๑ (Self-Concept) หรือความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเอง อัตนโมทัศน๑

เป็นการรับรู๎ตัวเองทั้งทางบวกและทางลบโดยขึ้นอยูํกับปฎิสัมพันธ๑ระหวํางตนเอง

กับสภาพแวดล๎อม  สํวนประกอบส าคัญของอัตนโมทัศน๑นั้นสัมพันธ๑กับการรับรู๎

ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy)  ซึ่งอัตนโมทัศน๑ในแงํบวกและการรับรู๎

ความสามารถตัวเองตามความเป็นจริงจะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให๎เกิดความคิด

สร๎างสรรค๑  

- ความคิดเชื่อมโยงหรือการโยงสัมพันธ๑  ผู๎มีความคิดสร๎างสรรค๑จะมีความสามารถใน

การเชื่อมโยงความคิด กลําวคือ เม่ือความคิดหนึ่งเกิดขึ้นก็ขจะเป็นสะพานเชื่อมให๎

เกิดความคิดอื่นๆ ตามมา เป็นความคิดที่เน๎นการเชื่อมโยงสรรพสิ่งวําล๎วนเป็นเหตุ

ปัจจัยที่กระทบวึ่งกันและกัน และเชื่อกันวําความคิดเชํนนี้จะน าไปสูํการแก๎ปัญหา

อยํางสร๎างสรรค๑และมีความรับผิดชอบตํอสังคม  

 2.2.6.2 อปุสรรคต่อการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์

 โรเบิร๑ต ดับบลิว ออลสัน (มนูญ ตนะวัฒนา: 2521) ในการกลําวถึง อุปสรรคที่มีขัดขวาง

ความคิดสร๎างสรรค๑นั้นมีประเด็นที่ควรตระหนักคือ   นิสัยความเคยชิน โดยที่คนเรามักมีนิสัย 

เคยชินกับนิสัยและเหตุผลบ๎างอยํางการไมํพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง   ประการตํอมา คือ การใช๎
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เวลา โดยมักจะอ๎างว๎าไมํมีเวลาในการคิดสร๎างสรรค๑ ประวิงเวลาในการคิดสร๎างสรรค๑ เชํนคนตัด

ไม๎อ๎างวําไมํมีเวลาที่จะคิดวิธีเลื่อยไม๎ซุงที่สร๎างสรรค๑ใหมํได๎เพราะมีไม๎ซุงให๎เลื่อยมาก ทั้งนี้หาก

ใช๎เวลาเลื่อยไม๎มานั่งหยุดหนาวิธีการใหมํ เชํน การลับเลื่อยให๎คมขึ้น ก็จะสามารถเป็นวิธีท างาน

ที่สร๎างสรรค๑ขึ้น ไม๎ก็จะสามารถเลื่อยได๎เสร็จเร็วขึ้นด๎วย   

นอกจากนี้ การมีปัญหาให๎สะสมทับถมกัน เชํนไมํจัดจัดดับความส าคัญของงาน  และอีก

ประการส าคัญคือ การหันหลังให๎ปัญหา หรือการหนีปัญหา ซึ่งการหนีปัญหาท าให๎ไมํได๎ใช๎

ความคิดสร๎างสรรค๑ใหมํๆในการทดลองแก๎ปัญหานั้นเอง    และประการส าคัญอีกประการคือ 

การกลัวความล๎มเหลว เชํน อาจกลัวการถูกวิพากษ๑วิจารณ๑ กลัวผิดพลาด จึงไมํคิดอยากจะลง

มือคิอและท าอะไรที่ตํางออกไปจากเดิมๆเพราะกลัวล๎มเหลว เชํน กลัวไมํปลอดภัย กลัวเสียเงิน

ฟรี กลัวสัยเวลา กลัวเสียช่ือเสียง เชํนนี้เป็นต๎น 

นอกจากนี้ชาญณรงค๑  (ชาญณรงค๑ พรรุํงโรจน๑: 2546) ได๎แบํงอุปสรรคของความคิด

สร๎างสรรค๑ไว๎ 3 ประเด็น คือ  

1. อุปสรรคเชิงการรับรู๎ (Perceptual Block)  ตามหลักการทางจิตวิทยานั้นมนุษย๑จะ

เลือกรับร๎ูเฉพาะเฉพาะสํวนท่ีตนสนใจและตัดสํวนอื่นๆออกไป ซึ่งหากการเลือกรับรู๎

นั้นมาจากอคติหรือความล าเอียงเพราะความชอบใจ ความพอใจ หรือความไมํชอบ 

ไมํพอใจนั้นจะเป็นอุปสรรคในเชิงการรับรู๎ที่เกิดจากก าแพงความคิดหรือทิฐิ หรือ

อาจจะเกิดจากขาดความรู๎พื้นฐานที่ เพียงพอ ก็ท าให๎สํงผลตํอความคิดเชิง

สร๎างสรรค๑ได๎  

2. อุปสรรคเชิงอารมณ๑ (Emotional Block) อารมณ๑มีสํวนสัมพันธ๑กับบุคลิกหรือ

ลักษณะนิสัย อุปสรรคเชิงอารมณ๑ที่ส าคัญคือความกลัว เพราะความคิดสร๎างสรรค๑

ต๎องอาสัยอารมณืที่พร๎อมตํอการคาดเดา การลองผิดลองถูก การกล๎าที่จะแหวก

กรอบความคิดเดิมๆ กล๎าเผชิญหน๎ากับความไมํแนํนอน  ไมํกลัวตํอความผิดพลาด 
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กลัวล๎มเหลวหรือกลัวถูกต าหนิ นอกกจากความกลัวแล๎วการมองทุกอยํางในแงํลบก็

ถือเป็นอุปสรรคทางอารมณ๑ที่ส าคัญ เพราะการมองทุกอยํางในแงํลบจะท าให๎เกิด

ความท๎อแท๎และยุติความพยายามได๎งํายๆซึ่งเป็นการลิดรอนการเติมโตของ

ความคิดสร๎างสรรค๑ 

3. อุปสรรคเชิงสภาพแวดล๎อม (Environmental Block) สภาพแวดล๎อม ได๎แกํ 

วัฒนธรรมหรือสังคมที่บุคคลอาศัยอยูํ  อุปสรรคเชิงสภาพแวดล๎อมเป็นสิ่งที่

เปลี่ยนแปลงได๎ยากเพราะมนุษย๑ได๎รับการหลํอหลํอมทางสังคมผํานวัฒนธณรมและ

สภาพแวดล๎อมจนกระทั้งมีลักษระทางจิตใจและความคิดที่ยึดม่ันอยูํในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

อยํางเหนียวแนํนยากตํอการเปลี่ยนแปลง และหากท าตามหรือคิดตามๆกันไปโดย

ขาดเหตุผลหรือกระบวนการคิดที่มีคุณภาพก็จะเป็นอุปสรรคตํอการพัมนาความคิด

สร๎างสรรค๑ได๎ เพราะความคิดสร๎างสรรค๑นั้นเน๎นที่กระบวนการคิดอยํางมีคุณภาพ 

 

2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาในครั้งนี้นั้นควรจะเป็นเรื่องของความคิดสร๎างสรรค๑ใน

การผลิตรายการโทรทัศน๑หากแตํจากการทบทวนวรรณกรรมนั้นไมํพบงานวิจัยที่ศึกษาโดยตรง

ถึงความสัมพันธ๑ระหวํางความคิดสร๎างสรรค๑กับการผลิตรายการโทรทัศน๑โดยตรง  ในการผลิต

รายการโทรทัศน๑นั้นมักพบในประเด็นทางการผลิตและประเด็นทางระบบอุตสาหกรรมสื่อ

โทรทัศน๑ สํวนด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ ซึ่งพบวําสํวนใหญํแล๎วนั้นเป็นการศึกษาในเชิงจิตวิทยา

และพฤติกรรมศาสตร๑เป็นสํวนใหญํ และมักเป็นการศึกษาความคิดสร๎างสรรค๑ในวัยเด็กเป็นสํวน

ใหญํ เชํน  ศึกษาความคิดสร๎างสรรค๑ของเด็กกํอนวัยเรียน วัยปฐมวัย และวัยมัธยมศึกษา เป็น

ต๎น ทั้งนี้ในการทบทวนวรรณนี้ ผู๎ศึกษาจะน าเสนอเฉพาะงานศึกษวิจัยที่มีแงํมุมเกี่ยวข๎องได๎

ดังตํอไปนี้  
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 นราพร สังข๑ชัย (2552) ได๎ศึกษาเรื่อง ‚บทละครโทรทัศน๑ไทย : กระบวนการสร๎างสรรค๑

และเทคนิค‛4 กรณีศึกษา สถานีวิทยุ SEED 97.5 Creativity Radio Program in Digital Era: 

Case study SEED 97.5 Radio Station พบวําการคิดสร๎างสรรค๑ผลิตรายการวิทยุ หมายถึง 

ความคิดในการสร๎างสรรค๑ให๎รายการมีความแปลกใหมํสามารถแก๎ไข ปัญหาของการผลิต

รายการแบบเดิมๆได๎ การคิดสร๎างสรรค๑รายการวิทยุมีองค๑ประกอบเชํนเดียวกับความคิด

สร๎างสรรค๑ทั่วไป คือต๎องเป็นความคิดริเริ่มเป็นความคิดที่คลํองแคลํวรวดเร็วทันตํอสถานการณ๑

และเป็นความคิดที่ยืดหยุํน สามารถคิดได๎หลายทิศทาง อีกทั้งเป็นความคิดที่ละเอียดสามารถ

น าไปสูํการปฏิบัติหรือผลิตรายการได๎จริง (สุมน อยูํสิน ,2556) จากแนวคิดข๎างต๎นลักษณะ

รายการวิทยุที่สร๎างสรรค๑ จึงประกอบด๎วยลักษณะส าาคัญของเนื้อหารายการ ดังนี้ คือเป็น

รายการท่ีมีความแปลกใหมํ แตกตํางจากรายการอื่นที่มีเนื้อหารายการประเภทเดียวกัน 

เป็นรายการท่ีทนัสมัย ทันตํอเหตุการณ๑  เป็นรายการที่ผู๎ฟังทุกเพศ ทุกวัยเข๎าใจได๎งําย มี

แนวคิดที่ชัดเจน เป็นรายการท่ีมีคุณคําหรือมีประโยชน๑ตํอสังคม  

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย๑ (2546) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่องโครงสร๎างตลาดสื่อวิทยุและโทรทัศน๑ 

ซึ่งผลการศึกษาพบวํา ในตลาดของสื่อโทรทัศน๑นั้น สถานีโทรทัศน๑มีอ านาจตํอรองกับ

ผู๎ประกอบการอื่นๆ ในระดับสูง ทั้งในการก าหนดอัตราคําโฆษณา และเงื่อนไขของการผลิตและ

การออกอากาศรายการ ซึ่งท าให๎สถานีโทรทัศน๑หลายแหํงมีผลประกอบการในการลงทุนที่สูง

มาก อยํางไรก็ตาม การศึกษาผังรายการในชํวง 5 ปีที่ผํานมาพบแนวโน๎มการน าเสนอรายการ

บันเทิงในสัดสํวนที่สูงขึ้น ในขณะที่รายการเพื่อการศึกษาและรายการสาระตํางๆ มีสัดสํวนที่

ลดลง การวิจัยยังพบด๎วยวํา ระบบเรตติ้งซึ่งตอบสนองการโฆษณาสินค๎ายังท าให๎ประชาชน

หลายกลุํมเชํน เด็ก ผู๎สูงอายุ และผู๎ขาดก าลังซื้ออาจเสียโอกาสในการได๎รับชมรายการที่

                                                 
4 อ่านต่อได้ใน บทความเรื่อง การคิดสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียงในยุคดิจิทัล:วารสารนักบริหาร  Executive Journal  ปี
ที่ 34 ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2557  น. 158- 168                                                              
ที่มา http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/jan_june_14/pdf/aw16.pdf 
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เหมาะสมกับตน นอกจากนี้รายการวิเคราะห๑ขําวและสนทนาปัญหาเหตุการณ๑ปัจจุบัน

(commentary) ก็ยังมีแนวโน๎มที่ลดลง และขาดความสมดุลในการน าเสนอความคิดเห็นของฝ่าย

ตํางๆ มากขึ้นเรื่อยๆ เชํน สถานีโทรทัศน๑ของรัฐถูกใช๎เป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อเป็น

หลัก        

อิบาฮัม (อ๎างใน ชลธิชา ชิวปรีชา,2554) ได๎ศึกษาความสามารถในการคิดสร๎างสรรค๑กับ

ลักษณะพิเศษของเด็กชั้นมัธยมปลายในประเทศซาอุดิอาระเบีย ผลการศึกษาพบวําลักษณะ

พิเศษมีความสัมพันธ๑กับความคิดสร๎างสรรค๑ ได๎แกํ ความคิดริเริ่ม ความคิดคลํองแคลํวและ

ความคิดยืดหยุํนในระดับสูง  

ขวัญฟ้า รังสิยานนท๑  (อ๎างใน ชาญณรงค๑ พรรุํงโรจน๑ ,2546)   ได๎ท าการศึกษา

เปรียบเทียบความคิดสร๎างสรรค๑ของเด็กปฐมวัยที่ได๎จากการฟังนิทานด๎วยการเลําโดยการใช๎หุํน

กับการเลําแบบใช๎รุป-ภาพ ผลการวิจัยพบวํา  ความคิดสร๎างสรรค๑ด๎านความคิดคลํองแคลํว 

ความคิดริเริ่มและความคิดละเอียดละออของเด็กที่ไดรับการฟังนิทานที่เลําด๎วยการใช๎หุํนและใช๎

รูปภาพนี้นไมํตํางกันอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ.05  นอกจากนั้นยังพบวําการเลํานิทานโดยใช๎

รูปภาพแลพใช๎หุํนชํวยให๎เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางความคิดสร๎างสรรค๑ด๎านความคลํองแคลํว

ในการคิดริเริ่มและความละเอียดละออในการคิดสูงขี้นอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

ยงยุทธ ณ นคร (2530) ได๎เขียนบทความเรื่อง "ความคิดสร๎างสรรค๑กับการเรียนการ

สอน ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑"5 ในวารสารวิชาการสถาปัตยกรรม ของคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร๑  จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย ได๎กลําวถึงอุปสรรคของความคิดสร๎างสรรค๑วํา เหตุผลทาง

ชีววิทยานั้นไมํเป็นอุปสรรคกับความคิดสร๎างสรรค๑ โดยกลําววํา ความคิดในการสร๎างสรรค๑นั้น 

เจริญไปพร๎อมๆกับความเจริญของรํางกาย และจะเจริญ เต็มที่ เม่ือมีอายุ ๑๘-๑๙ เม่ือบุคคลมี

                                                 
5 "ความคิดสร๎างสรรค๑กับการเรียนการสอน ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑"  ใน สถาปัตยกรรม,วารสารวชิาการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร๑ ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2530, หน๎า 5-21  
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อายุเกินชํวงนี้แล๎วบุคคลก็ยังคงมีความคิดสร๎างสรรค๑อยูํแตํถูกจ ากัดลง ในขณะที่ความฉลาด 

หรือความคิดเชิงเหตุผล เริ่มพัฒนาการขึ้น เป็นการทดแทนเทํานั้นเอง  สํวนอุปสรรคในการ

พัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ที่ส าคัญดูเหมือนจะเป็นในแงํทางสังคม วัฒนธรรม มากกวําทางด๎าน

ชีววิทยา โดยเฉพาะผลกระทบที่ เกิดใน 4 ชํวงของระบบการศึกษา ตั้งแตํวัยอนุบาล 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา  และมหาวิทยาลัย  ชํวงอนุบาลเม่ือเด็กเริ่มเข๎าสูํวัยเรียน ถือวําเป็น

ระยะแรกของความโอนเอียงในข๎อบังคับทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีผล กระทบตํอเด็กที่เคย

อยูํในวัยของการเลํนสนุกสนาน และการสร๎างจินตนาการ เปลี่ยนเข๎าสูํการคิดสร๎างเหตุผล การ

คล๎อยตาม  และเลียนแบบ เป็นสํวนประกอบเพิ่มขึ้นในการก าหนดพฤติกรรมของเด็ก ท าให๎

จินตนาการเริ่มลดบทบาทลง บทบาททางเพศเป็นอุปสรรคอีกอยํางหนึ่งที่มักก าหนดวํา ผู๎

อํอนแอมีอารมณ๑อํอนไหวงํายและการเป็นผู๎ตามเป็นลักษณะของ  เพศหญิง ความคิดอิสระ การ

เป็นผู๎น า และความอดทน เป็นลักษณะของเพศชาย เป็นต๎น สิ่งดังกลําวท าให๎เด็กๆรักษา

คํานิยมนี้  และแยกตัวเองตามบทบาทที่ให๎เป็นโดยสภาพทางสังคม วัฒนธรรมตํอๆไป การ

สนับสนุนการแยกบทบาททางเพศ เป็นสิ่งที่  บั่นทอนการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑  

ปรเมษฐ๑ สักพันธ๑ (ไมํระบุปี) ได๎ศึกษารูปแบบสารคดีทํองเที่ยวเชิงนิเวศในรายการ

โทรทัศน๑ : กรณีศึกษา 5 รายการในประเทศไทย ได๎แกํรายการ ‚เนวิเกเตอร๑‛ รายการ ‚เปิดโลก

สดใส‛ รายการ ‚รักบ๎านเกิด‛ รายการ ‚ผจญภัยไร๎พรมแดน‛ และรายการ ‚I See U‛ งานวิจัย

ครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อให๎ได๎รูปแบบและขั้นตอนการนาเสนอสารคดีทํอง เที่ยวเชิงนิเวศใน

รายการโทรทัศน๑ทั้งขั้นตอนกํอนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนหลังการผลิต เพื่อ

เปรียบเทียบรูปแบบการผลิตสารคดีทํองเที่ยวเชิงนิเวศและน าไปพัฒนาการผลิตรายการสารคดี

ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ผลงานวิจัยครั้งนี้พบวํารูปแบบรายการสารคดีทํองเที่ยวเชิงนิเวศในรายการ

โทรทัศน๑ที่ส าคัญต๎องมีการน าเสนอ การพาชมธรรมชาติ การอนุรักษ๑ และการผจญภัย   สํวน

ขั้นตอนกํอนการผลิต คือ การวางแผนการ ประชุมและแบํงงาน การหาข๎อมูลของแหลํง

ทํองเที่ยว และการประสานงานติดตํอ  สํวนขั้นตอนระหวํางการผลิต คือ การก ากับภาพ การ
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เตรียมอุปกรณ๑เทคนิค และการท างานที่แขํงกับเวลา และขั้นตอนหลังการผลิตควร คือ การ

บันทึกเสียงบรรยาย การตัดตํอที่ การตรวจสอบเทปรายการกํอนสํงชํองสถานี  ส าหรับปัญหา

หรืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นกํอนปฏิบัติงานและเพื่อหาทางแก๎ไขได๎ทันทํวงที คือ การตัดตํอ ปัญหา

เรื่องเวลาการท างานที่แขํงกับเวลา กับธรรมชาติ ดินฟ้าอากาศ และการท างานประสานงาน

ติดตํอสื่อสารอยํางไรก็ตามรายการสารคดีทํองเที่ยวนับวําเป็นรายการโทรทัศน๑อีกประเภทหนึ่งที่

ได๎รับความนิยมมากในปัจจุบัน ผู๎ผลิตรายการสารคดีทํองเที่ยวควรค านึงถึงผลกระทบที่ควบคูํ

มากับการเติบโตของการทํองเที่ยว คือ ความเสื่อมโทรมของแหลํงทํองเที่ยวทั้งทางด๎าน

วัฒนธรรม และธรรมชาติที่จะมีผลกระทบตํอเนื่องกับสภาพวิถีชีวิต และชุมชนจ านวนมาก  

วีระ สุภะ (2536) ได๎ศึกษาเรื่อง ‚การศึกษากระบวนการในการผลิตละครชุดโทรทัศน๑

ไทย พ.ศ.2536‛ เพื่อทราบถึงกระบวนการและปัจจัยที่มีผลตํอกระบวนการผลิตละครโทรทัศน๑

ไทย ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน๑ชํอง 3, 5, 7, 9 ชํวงเวลาหลังขําวภาค 20.00 น. ในปี พ.ศ.

2536 ซึ่งจากการศึกษาพบวําปัจจัยที่สํงผลให๎การด าเนินงานละครโทรทัศน๑ประสบความส าเร็จ

และ/หรือเป็นอุปสรรคตํอการด าเนินงาน ทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการด าเนินง านละคร

โทรทัศน๑มากที่สุดคือนโยบายผู๎บริหารและผลทางธุรกิจ ปัญหาส าหรับการผลิตละครโทรทัศน๑ที่

จะเป็นข๎อค านึงถึงที่ส าคัญของผู๎ผลิตคือ แนวทางการพิจารณาผลงานและการผลิตของผู๎ควบคุม

สื่อมวลชนกับผู๎ผลิตนั้นขาดการก าหนดแนวทางในการพิจารณาภาพและเสียง เพื่อออกอากาศ

อยํางชัดเจน แนวทางการแก๎ไขปัญหาคือ ผู๎ควบคุมสื่อและผู๎ผลิต ควรศึกษาและท าความเข๎าใจ

ธรรมชาติของสื่อและหาแนวทางการน าเสนอรํวมกันกํอนลงมือผลิต และมีการก าหนดแนวทาง

ในการพิจารณาภาพและเสียงเพื่อออกอากาศที่ชัดเจนมากกวําการใช๎วิจารณญาณของแตํละ

บุคคล 
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 จากการทบทวนงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข๎องนั้นพบวํา การศึกษาความคิดสร๎างสรรค๑นั้น

มักเป็นไปเชิงจิตวิทยา เชํน ลักษณะของความสัมพันธ๑ด๎านลักษณะนิสัยกับความคิดสร๎างสรรค๑ 

หรือในแงํของพฤติกรรมหรือการเรียนรู๎ที่มีผลตํอความความคิดสร๎างสรรค๑ สํวนด๎านการ

ศึกษาวิจัยด๎านการผลิตรายการโทรทัศน๑นั้นสํวนใหญํจะศึกษาศึกษาถึงกระบวนการผลิต 

ตลอดจนปัจจัยที่มีผลตํอการผลิตรายการโทรทัศน๑ ซึ่งจากการทบทวนงานศึกษาวิจัยด๎าน

ความคิดสร๎างสรรค๑และด๎านการผลิตรายการโทรทัศน๑นั้นยังไมํพบงานวิจัยที่ศึกษาถึง

ความสัมพันธ๑ของความคิดสร๎างสรรค๑กับการผลิตรายการโทรทัศน๑ ดั้งนั้นผู๎ศึกษาหวังวําการ

ศึกษาวิจัยเรื่อง ‚ความคิดสร๎างสรรค๑กับการผลิตรายการโทรทัศน๑ ‛ นี้จะชํวยฉายภาพ

ความสัมพันธ๑ของความคิดสร๎างสรรค๑กับการผลิตรายการโทรทัศน๑ ได๎อยํางชัดเจนขึ้น 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจยั 

  การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยศึกษาแบบมํุงหา

ค าอธิบาย (Explanatory) ซึ่งกลุํมตัวอยํางหรือผู๎ให๎ข๎อมูล (informant) คือบุคคลากรผู๎ปฎิบัติ

งานด๎านการผลิตรายการโทรทัศน๑ ได๎แกํ Executive produce, producer  และ creative 

รายการโทรทัศน๑ที่มีผลงานออกอากาศในชํวงปี พศ. 2550- ปัจจุบัน (พศ.2559) และยังคง

ประกอบอาชีพเป็น Executive Producer หรือ Producer หรือ Creative ผลิตรายการ

โทรทัศน๑จนถึงปัจจุบัน (พศ.2559) 

3.1 ผูใ้ห้ข้อมลู (Key Informants) 

  ผู๎ให๎ข๎อมูล (Key Informants) ในงานวิจัยนี้คือบุคลากรในต าแหนํง Executive 

Producer, Producer  และ Creative ซึ่งเป็นต าแหนํงเหลํานี้คือหัวใจส าคัญของการ

สร๎างสรรค๑งานการผลิตรายการโทรทัศน๑ อีกทั้งยังมีหน๎าที่รับผิดชอบโดยตรงกับการคิด

สร๎างสรรค๑เนื้อหาและรูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน๑ด๎วย  โดยทุกทํานจะต๎องมี

ประสบการณ๑มาในต าแหนํงนั้นๆมาแล๎วไมํต่ ากวํา 2 ปี  

ทั้งน้ีผู๎ให๎ข๎อมูล (Key Informants) ประกอบด๎วย 

- Executive Producer หรือเทียบเทํา จ านวน 6 คน 

- Producer จ านวน 10 คน 

- Creative จ านวน 11 คน   โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้  
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ตารางท่ี 2 รายช่ือผูข้้อมลู (ต าแหน่ง Executive Producer) 

No. ช่ือ สัมภาษณ๑ ต าแหน่ง บริษทั รายการ 
1. ชยาภรณ๑ บุนนาค 

 
26 ธค. 57 Creative Director  

/ executive 
producer 
 

บริษัท BEC-TERO 
Entertainment  
จ ากัด มหาชน 
 

รายการตัวนิดพิชติล๎าน (minute 
to win it) ,the kids are all right 
รายการ Walk with Music  

2. อัครพชัร๑ ตระกลูเพชรไกร  
 

25 กพ. 58 Executive 
Producer 

Bright TV รายการขําว  Bright TV  และ 
Producer รายการขําว 5 หน๎า 1 

3. ปุณชนิกา ชํวยนุกิจ  27 มีค.58 หัวหน๎าโปรดิว
เซอร๑ 

Thaipbs รายการโฮมรูม / รายการเร็วๆนี้ที่ 
ไทยพีบีเอส /1000 likes 

4. สมุทร นํวมเศรษฐี 2 เม.ย 58 Assistant Vice 
President of 
Production 

บริษัท Work point 
Entertainment 
จ ากัดมหาชน 

ระเบิดเที่ยงแถวตรง 
 

5. ชวิศฐานิต ชยัชาติ  2 เม.ย 58 Group head 
Producer 

บริษัท Work point 
Entertainment 
จ ากัดมหาชน 

ลูกทุํง OTOP 
ชิงช๎าสวรรค๑ไมค๑ทองค า 

6. 
 

ปรวีร๑ ศรอี าพันพฤกษ๑  
  

19 เม.ย 58 Group head 
Producer 

บริษัท Work point 
Entertainment 
จ ากัดมหาชน 

ปริศนาฟ้าแลบ กับ 
รายการ Honey Hero คูํรักนักสู ๎

 

ตารางท่ี 3 รายช่ือผูใ้ห้ข้อมลู (ต าแหน่ง Producer) 

No. ช่ือ  สมัภาษณ์ ต าแหน่ง บริษทั รายการ 
1. วิมลรัตน๑ แสนสามารถ  24 ธค. 57 Producer BEC TERO 

Entertainment 
รายการโลกยามเช๎า / เป็นขําวนี้ / 
Midday delicious 

2. นัถพงศ๑ ทองค าวงศ๑  7 กพ. 58 Producer อมรินทร๑เทเลวชิั่น 
จ ากัด 

รายการตามอ าเภอจาน 

3. อาทิติยา  ไชยานนท๑ 9 มีค. 58 Co-Producer ทีวีบรูพาจ ากัด รายการกบนอกกะลา   
4. เสาวลักษณ๑ เปรมประวัติ  10 มีค.58 Producer JSL รายการ All you need is LOVE / 

เจาะใจ 
5.. สุวรรณี ปรัชญาสัชฌการ  10 มี.ค 58 Producer JSL กิ๊กดู๐สงครามเพลงเงินล๎าน 
6. สุธา ทางดี  26 มี.ค 58 บรรณาธิการโต๏ะ

การเมือง 
Tnews ขําวการเมือง 

7. ธานี บุญมาเลิศ  
 

2 เม.ย 58 Producer Work point 
Entertainment จ ากัด
มหาชน 

รายการเชฟหม่ า  พํอครัวหั ว
เหลี่ยม  / สามสนิท กฤษณ๑ ตั๊ก 
ป๋อง 

8. นันทิวาศย๑ สโมสร  23 เม.ย58 Producer สตอรี่ไลเนอร๑ จ ากัด สารคดีตามรอยพระพุทธเจ๎าภาค/ 
สารคดีอาหาร sea food  

9. พิชญพงษ๑ เพชรบูรณิน  23 เม.ย58 Producer advice Media รายการ after school /คนพิชิต
โกง 

10. ทายาท เดชเสถียร 28 เม.ย58 Producer, 
ตากล๎อง และ 
Editor 

สถานีโทรทัศน๑ 
Thaipbs 

รายการหนังพาไป  
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ตารางท่ี 4รายช่ือผูใ้ห้ข้อมลู (ต าแหน่ง Creative)   

No. ช่ือ สัมภาษณ๑ ต าแหน่ง บริษทั รายการ 
1. สุปรียา พรวิเศษศิริกุล  

  
12  กพ.58 Creative/Co-

Producer 
อมรินทร๑เทเลวชิั่น 
จ ากัด 

รายการตามอ าเภอจาน 

2. เกื้อกล  วงษ๑จินดา  10 มีค 58 Creative  JSL กิ๊กดู๐สงครามเพลงเงินล๎าน 
3. อติ บุญเสริม  26  มีค.58 ผู๎สื่อขําว Tnews ขําวการเมือง 
4. ศิวพร เทียนทองค า  27 มี.ค 58 Creative  Polypus  รายการดาวกระจาย 
5. ภวัติ เบ็ญจขันธ๑  2 เม.ย 58 Creative  Work point 

Entertainment จ ากัด
มหาชน  

รายการ จ าอวดหน๎าจอ / เทํง
โหนํง วิทยาคม  และ คุณพระคุณ
ชํวย  

6. ขนิษฐา คงคาสุริยฉาย  8 เม.ย 58 Creative Work point 
Entertainment จ ากัด
มหาชน 

รายการตลกหกฉาก 

7. ชลธิพา บุญกัน   
 

20 เม.ย58 Creative Thaipbs  รายการThai Kid วันเด็ก Thai 
PBS KIDS คลับ 

8. ภัทรานุช ธรรมสาโรจน๑  20 พ.ค 58 Creative BEC Tero 
Entertainment  

รายการตัวนิดพิชิตล๎าน (minute 
to win it)  และ the kids are all 
right 

9. ภัททิยา  บุญโพธิ์ทอง 
  

20 พ.ค 58 Creative/Co–
producer 

BEC Tero 
Entertainment 

รายการเพลงสากล Walk With 
Music ออนแอร๑ประเทศพมํา ชํอง 
Channel 7 

10. พิศาล แสงจันทร๑   28 เม.ย58 Creative  Freelance /Thaipbs รายการหนังพาไป 
11. ธีราภรณ๑ โขํงเขียว   30 เม.ย58 Creative  บริษัทป่าใหญํ จ ากัด รายการหอมแผํนดิน 
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3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

- แบบสัมภาษณ๑แบบเจาะลึก (in-depth interview)  โดยมีแนวค าถามดังตํอไปนี้ 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ค าถามส าหรับ Producer และ Creative  
- ความหมายของความคิดสร๎างสรรค๑ในบริบท

ของการผลิตรายการโทรทศัน๑ คืออะไร  
- ความคิดสร๎างสรรค๑มีความความส าคัญอยํางไร

ในการผลิตรายการโทรทัศน๑ 
- มีเทคนิควธิีการในการพฒันาความคิด

สร๎างสรรค๑สํูกระบวนการผลิตรายการโทรทศัน๑
อยํางไร 

- ทางสถานีมีนโนบาย หรือ กลวิธกีารในการ
สํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ของทีมงานผู๎ผลิต
รายการโทรทศัน๑อยํางไร 

- Creative และทมีงานผู๎ผลิตสามารถดึงศักยภาพ
ด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ใช๎ได๎อยาํงเต็มทีห่รือไมํ
อยํางไร 

- อุปสรรคปัญหา / ข๎อจ ากัดในการพัฒนา
ความคิดสร๎างสรรค๑สํูการผลิตรายการโทรทศัน๑ 

 

รวบรวมข้อมูลสู่การวิเคราะห์และสรุปผล 

ค าถามส าหรับ Executive Producer  
- ความหมายของความคิดสร๎างสรรค๑ในบริบทของ
การผลิตรายการโทรทัศน๑ คืออะไร  
- ความคิดสร๎างสรรค๑มีความความส าคัญอยํางไรใน
การผลิตรายการโทรทัศน๑ 
- การใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ถูกน ามาใช๎อยํางไรใน
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน๑ 
- อุปสรรคปัญหาในการพฒันาความคิดสร๎างสรรค๑สํู
การผลิตรายการโทรทัศน๑คืออะไร 
- สถานี / ผู๎บริหารมีนโยบายในการสํงเสริมและให๎
ความส าคัญกบัเรื่องความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิต
รายการอยํางไร 
 

แผนภาพท่ี 1 แนวค าถามสมัภาษณ์เชิงลึก DP
U
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3.3 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

- สัมภาษณ๑แบบเจาะลึกกลุํมตัวอยํางประกอบด๎วยบุคลากรในต าแหนํง Executive 

Producer , Producer และ Creative ตามจ านวนที่ก าหนด ทั้งนี้ ในการสัมภาษณ๑

เชิงลึกมีการใช๎กรอบค าถามและการสัมภาษณ๑ในประเด็นเดียวกัน โดยแยกเป็นกลุํม

ค าถามส าหรับผู๎บริหาร (Executive Producer)  และค าถามส าหรับทีมผลิต 

(Producer และ Creative) 

- เก็บรวบรวมเอกสาร บทความ บทสัมภาษณ๑ที่เกี่ยวข๎องกับผู๎ผลิตราการโทรทัศน๑

ประเด็นความคิดสร๎างสรรค๑และการผลิตรายการโทรทัศน๑  และรับชมรายการ

โทรทัศน๑ที่เป็นผลงานการผลิตของผู๎ให๎ข๎อมูลสัมภาษณ๑  

3.4 กรอบการศึกษา 

 

 

                                                  

 

 

 

บทบาทของความคิด
สร้างสรรค์ในการผลิต

รายการโทรทัศน์    

ขั้นตอนก่อนการผลิต  

(Pre Production) 

ขั้นตอนการผลิต  

(Production) 

ขั้นตอนหลังการผลิต     

(Post Production) 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์
ในการผลิตรายการ

โทรทัศน์ 

รายการโทรทัศน์
ที่มีคุณภาพ 

แนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ 

ความหมายและ
ความส าคัขของ

ความคิดสร้างสรรค์ 
(Creative thinking) 

แผนภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดการศึกษา 
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3.5 การวิเคราะหข้์อมลู 

 ใช๎การวิเคราะห๑ตีความแบบอุปนัย (Induction)  โดยน าข๎อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ๑

เชิงลึกมาวิเคราะห๑ และมีการวิเคราะห๑ข๎อมูลในระดับข๎อมูลทุติยภูมิจากการอํานบทสัมภาษณ๑ 

หรือบทความ ขําวสารตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับประเด็นความคิดสร๎างสรรค๑กับการผลิตรายการ

โทรทัศน๑โดยมีกรอบการวิเคราะห๑ตามวัตถุประสงค๑ในการวิจัย ได๎แกํ  

1. บทบาทของความคิดสร๎างสรรค๑ในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน๑  

2. เทคนิคในการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ของผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑ 

3. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการโทรทัศน๑ 

4. แนวทางการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํองค๑กรผู๎ผลิตรายการ

โทรทัศน๑ 

DP
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บทท่ี  4 

ผลการวิจยั 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ‚ความคิดสร๎างสรรค๑กับการผลิตรายการโทรทัศน๑ ‛ (Creative 

thinking in quality TV programs production)  นี้มํุงเน๎นศึกษาถึงบทบาทหน๎าที่ของความคิด

สร๎างสรรค๑ในกระบวนผลิตรายการโทรทัศน๑  ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการประยุกต๑ใช๎ความคิด

สร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการโทรทัศน๑ เทคนิคในการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ของผู๎ผลิต 

ตลอดจนเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํองค๑กร

ผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑  ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบผลการศึกษาตามกรอบของวัตถุประสงค๑ใน

การศึกษาวิจัย ดังตํอไปนี้ 

4.1 บทบาทหน้าท่ีของความคิดสร้างสรรคใ์นกระบวนผลิตรายการโทรทศัน์ 

จากการศึกษาพบวํากลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลทุกคนให๎ความเห็นวําความคิดสร๎างสรรค๑นั้น  เป็น

ลักษณะของความคิดที่แทรกอยูํในทุกขึ้นตอนในการผลิตรายการโทรทัศน๑มีบทบาททั้งเป็น

ความคิดที่ชํวยท าให๎รายการมีความนําสนใจ สนุกสนาน นําติดตามชม รวมทั้งความคิด

สร๎างสรรค๑ยังเป็นแสดงบทบาทในการชํวยแก๎ไขปัญหา คลี่คลายปัญหาในการท างาน ตลอดจน

ความคิดสร๎างสรรค๑ยังมีบทบาทสํงเสริมประโยชน๑และคุณคําของรายการตํอสังคมและผู๎ชมอีก

ด๎วย ทั้งนี้กํอนที่จะเข๎าใจถึงบทบาทของความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการโทรทัศน๑ได๎นั้น 

จ าเป็นต๎องเข๎าใจถึงความคิดและมุมมองของผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑ที่มีตํอความคิดสร๎างสรรค๑

เสียกํอนวํา ผู๎ผลิตมีมุมมองตํอความหมายและความส าคัญของความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิต

รายการโทรทัศน๑อยํางไร 
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4.1.1 ความหมายของความคิดสร้างสรรคใ์นบริบทของการผลิตรายการโทรทศัน์  

จากการศึกษาพบวําในมุมมองของผู๎ให๎ข๎อมูลหลักทั้ง Executive producer, Producer 

และ Creative นั้นสรุปได๎วําความคิดสร๎างสรรค๑ในรายการโทรทัศน๑คือ ความแปลกใหมํ โดย

ความแปลกใหมํก็อาจจะไมํใชํสิ่งที่คิดขึ้นมาใหมํทั้งหมด แตํคือdki,uความแตกตําง ตํอยอดไป

จากรายการแบบเดิมท่ีมีอยูํน้ันเอง และในแงํเนื้อหานั้นก็ต๎องคุณคํา มีประโยชน๑ตํอผู๎ชมด๎วย นั้น

คือถูกใจและได๎ประโยชน๑ 

 ความแปลกใหมํที่แตกตํางโดยอาศัยการผสมผสานและตํอยอด  

  ในประเด็นความแปลกใหมํของความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการโทรทัศน๑นั้นไมํ

จ าเป็นจะต๎องเป็นความคิดริเริ่มชนิดที่ไมํเคยเกิดขึ้นมากํอน (Originally ) แตํแท๎จริงแล๎วการคิด 

‚ตํอยอด‛ หรือการคิดให๎แปลก แตกตํางจากของเดิมๆ หรือรายการทีวีที่มีอยูํเดิม ซึ่งอาจเกิดจาก

การผสมผสาน  การจับแพะชนแกะ หรือการตํอยอดจากของเดิมนั้นเอง  ดังสะท๎อนได๎จากการ

ให๎สัมภาษณ๑ของกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูล  เชํน คุณชยาภรณ๑ บุนนาค (Creative Director  / Executive 

Producer  บริษัท BEC-TERO Entertainment  จ ากัด มหาชน) ที่กลําววํา ที่มักได๎ยินบํอยๆวํา

ความคิดสร๎างสรรค๑คือการความคิดใหมํๆที่เป็นความคิด original ที่ยังไมํเคยมีใครท ามากํอนนั้น  

ตนคิดวําไมํจริง เพราะท่ีจริงแล๎วความคิดสร๎างสรรค๑ คือการ ‚ตํอยอด‛ จากของเดิมที่มีอยูํแล๎ว 

   มุมมองหนึง่คือมกัได้ยนิบ่อยๆ ว่าความคิดสร้างสรรค์คือการความคิดใหม่ๆทีเ่ป็น

ความคิด original ทีย่งัไม่เคยมใีครทํามาก่อนนัน้ คิดว่าไม่จรงิ เพราะทีจ่รงิแล้ว ความคิด

สรา้งสรรค ์มนัคอืการ “ต่อยอด” เช่นรายการทวี ีกม็รีายการประเภท Game Show / Quiz Show 

/ Talk show  ทีป่ระสบความสาํแรจ็อะไรแบบนี้อยู่ก่อนแลว้ แต่จะต้องหาจุดดจีุดเด่นของรายการ
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นัน้ๆมาต่อยอดความสาํเรจ็ใหม้ากยิง่ขึน้ไปอกี  เช่น การนําเอา  Quiz show รายการหนึง่มาผสม

กบั Game Show อกีรายการนึง่ กเ็กดิเป็นรายการใหมข่ึน้มาได ้ 

ชยาภรณ๑ บุนนาค  

ต าแหนํง Creative Director  / executive producer 

บริษัท BEC-TERO Entertainment  จ ากัด มหาชน 

 

เชํนเดียวกันคุณปุณชนิกา ชํวยนุกิจ  ที่กลําววําความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการทีวี 

หมายถึง วิธีการน าเสนอรายการที่แตกตํางจากคนอื่น ซึ่งเกิดจากการน าประสบการณ๑เดิมมา

ประมวลปรุงแตํง เป็นความคิดสร๎างสรรค๑เป็นความคิดที่แปลกใหมํขึ้นนั้นเอง 

 ความคดิสรา้งสรรคใ์นการผลติรายการทวี ีหมายถงึวธิกีารนําเสนอรายการทีแ่ตกต่างจากคน

อืน่ความคดิสรา้งสรรคเ์กดิขึ้นไดจ้าก ประสบการณ์เดมิ ความชอบ รสนิยม แลว้กนํ็ามาประมวล

ปรงุแต่ง เป็นความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นความคดิทีแ่ปลกใหม่ 

ปุณชนิกา ชํวยนุกิจ 

ต าแหนํง หัวหน๎าโปรดิวเซอร๑ (Chief Producer of Program)  

สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) 

  สอดคล๎องกับ สมุทร นํวมเศรษฐี ที่กลําววําความคิดสร๎างสรรค๑ หมายถึง การคิดตํอยอด   

แปลกใหมํ แตกตํางจากที่มีอยูํเดิม เป็นการจับแพะชนแกะ สร๎างเป็นสิ่งใหมํ  รายการทีวีที่

สร๎างสรรค๑เป็นรายการท่ียังไมํเคยมีใครดูใครเห็นนั้นเอง  
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 สมมุตวิ่าจะทํา  Quiz Show จะทําแบบไหน ก็ลองเอา Reality show ผสมแข่งรอ้งเพลง เตมิ

ความต่างโดยการใหก้รรมการหนัหลงัใหก้ลายเป็นรายการ The  Voice   วธิกีารนําเสนอนีค่ดิ

ความคดิสรา้งสรรรค์ รายการแข่งขนัรอ้งเพลง อย่างชงิช้าสวรค์ ให้เด็กๆดู / ไมค์ทองคําทําให้

ผูใ้หญ่ ทุกคนดเูป็นตน้ 

สมุทร นํวมเศรษฐี   

ต าแหนํง Assistant Vice President of Production  

บริษัท Workpoint Entertainment จ ากัด (มหาชน) 

  

สอดคล๎องกับ ธานี บุญมาเลิศ Producer รายการเชฟหม่ า พํอครัวหัวเหลี่ยม  และ 3สนิทกฤษณ๑ 

ตั๊ก ป๋อง  บริษัท Workpoint Entertainment   ความหมายความคิดสร๎างสรรค๑ในการท ารายการ

โทรทัศน๑มักแสดงออกมาที่รูปแบบการน าเสนอรายการท่ีมีความแตกตําง นําสนใจ  

 รายการทวีทีีจ่รงิมนัคลา้ยๆกนั แต่ความคดิสรา้งสรรคใ์นการนําเสนอจะทําใหม้นัแตกต่างกนั

ไป เช่น เกมเศรษฐีกบัปรศินาฟ้าแลบ กเ็ป็น quiz show เหมอืนกนั แต่ปรศินาฟ้าแลบทําให้มี

ความเรว็เขา้มาบงัคบั ใชค้วามสูงของเครือ่งเล่นเขา้มาช่วย ต่อยอดความสนุก เรา้อารมณ์ The 

voice กค็ลา้ยAmerican idol แต่ต่างที ่The Voice หนัเกา้อี้มา                      

ธานี บุญมาเลิศ    

ต าแหนํง Producer   

บริษัท Workpoint Entertainment จ ากัด (มหาชน)    

  

  เชํนเดียวกับ เสาวลักษณ๑ เปรมประวัติ  Producer รายการ All you need is LOVE 

บริษัท JSL  กลําววําความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการโทรทัศน๑   คือ การท ารายการให๎

แปลกใหมํ จับใจคนดู แตํความแปลกใหมํก็อาจจะไมํใชํสิ่งที่คิดขึ้นมาใหมํทั้งหมด แตํอาจจะเกิด
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จากการผสมผสานของรายการที่มีอยูํในมันนําสนใจ ให๎มันมีความแปลกใหมํ  สอดคล๎องกับ  

สุวรรณี ปรัชญาสัชณการ  Producer  รายการกิ๊กดู๐สงครามเงินล๎าน ที่ระบุไปในแนวทาง

เดียวกันวําความคิดสร๎างสรรค๑นั้นอาจจะไมํต๎องแปลก ไมํต๎องใหมํ แตํต๎องปรุงใหมํ ให๎แตกตําง    

เชํนเดียวกับ ธีราภรณ๑ โขํงเขียว  Creative และ Script writer รายการหอมแผํนดิน บริษัทป่า

ใหญํ จ ากัด ที่กลําววําความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการโทรทัศน๑คือการคิดอะไรใหมํๆ ตํอ

ยอดไปได๎เรื่อยๆ  เชํน เวลาท ารายการเกษตร เวลาน าเสนอไปนานๆก็ต๎องคิดวิธีการน าเสนอ

ใหมํๆ เชํน ท าให๎ดูมีอารมณ๑รํวมมากขึ้น โดยอาจจะน าคนที่เคยล๎มเหลวแล๎วกลับมาประสบ

ความส าเร็จนี้คือคิดการตํอยอด คิดสิ่งใหมํออกมาเรื่อยๆ   

 สอดคล๎องกับ พิชญพงษ๑ เพชรบูรณิน  Producer บริษัท Advice Media ที่ระบุวํา ความคิด

สร๎างสรรค๑คือการคิดนอกกรอบเดิมๆ การคิดให๎รายการมีความแปลกใหมํขึ้นมา ไมํซ้ ากับคน

อื่นๆที่เคยมีมากํอนหน๎านี้ เชํนเดียวกับคุณนันทิวาศย๑ สโมสร Producer  บริษัท Story liner  ที่

กลําววําความหมายของความคิดสร๎างสรรค๑ในบริบทของการผลิตรายการโทรทัศน๑ คือ ความคิด

สร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการโทรทัศน๑คือความแปลกใหมํ  การตํอยอดจากของเดิมๆ ที่มีอยูํ 

 นอกจากนี้ความหมายของความคิดสร๎างสรรค๑ในบริบทของการผลิตรายการโทรทัศน๑ใน

ทัศนะของผู๎ผลิตนั้นนอกจากจะต๎องเป็นการคิดที่อาจจะคิดขึ้นใหมํหรือการคิด การพัฒนาตํอ

ยอดจากรูปแบบเกําๆ ให๎ดูแปลกใหมํ ตํางจากสิ่งที่มีอยูํเดิมและยังต๎องค านึงถึงตามทิศทางความ

ต๎องการของผู๎บริโภคด๎วย  

 คนดูถูกใจและได๎ประโยชน๑  

 สุดที่ของการผลิตรายการโทรทัศน๑คือการท าให๎ผู๎ชมชื่นชอบ ดังนั้นความคิดสร๎างสรรค๑จึงถูก

น ามาใช๎เพื่อประโยชน๑ เพื่อการท ารายการ ชวิศฐานิต ชัยชาติ  Group Head Producer   บริษัท 

Workpoint Entertainment จ ากัด (มหาชน) ได๎ให๎ความหมายวํา ความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิต
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รายการทีวี คือ ท าให๎คนประทับใจ ดูงําย สนุก ไมํจ าเป็นต๎องแปลกใหมํ แตํต๎องน าเสนอให๎

นําสนใจ รายการสร๎างสรรค๑ที่ท าอยํางไรให๎คนดูได๎ประโยชน๑ 

 “พูดง่ายๆคอื ดูสนุกได้ข้อคดิ มคีุณค่า อย่างเช่น superหมํา่ หรอื ชิง่ร้อยชงิล้านนัน้เน้นดู

สนุก แต่ต้องพยายามมีอะไรให้สาระบ้าง ถ้ามีสาระดีแต่คนดูไม่สนุกก็ไม่มีใครดู ก็ไม่มี

ความหมาย”  

ชวิศฐานิต ชัยชาติ   

ต าแหนํง Group Head Producer    

           บริษัท Workpoint Entertainment จ ากัด (มหาชน)    

  

  เชํนเดียวกันกับ อัครพัชร๑ ตระกูลเพชรไกร Executive Producer ชํอง Bright TV  ที่ให๎

ความหมายของความคิดสร๎างสรรค๑ในการท ารายการทีวี ไว๎วําคือ การท ารายการที่ไมํเหมือนใคร  

ซึ่งมองได๎วํามันอาจจะมองได๎วําไมํต๎องถึงกับแปลกแบบไมํเคยมีเลย แตํต๎องมีดีกวําที่มีกันอยูํ  

และท่ีส าคัญคือ คนดูจะต๎องถูกใจและได๎ประโยชน๑ 

 สอดคล๎องกับ อาทิติยา ไชยานนท๑  Co-Producer  รายการกบนอกกะลา ของบริษัท ทีวี

บูรพา จ ากัด ที่กลําววํา ความคิดสร๎างสรรค๑ ไมํใชํแคํการคิดแปลกใหมํ ไมํเคยมีใครคิดมากํอน  

แตํไร๎ซ่ึงความรู๎ความเข๎าใจของผู๎ชม แตํความคิดสร๎างสรรค๑นั้นต๎องท าให๎ผู๎ชมสามารถเข๎าถึงกับ

เนื้อหาสาระได๎อยํางชัดเจน เชํนเดียวกันกับ ภัทรนุต ธรรมสาโรช  ครีเอทีฟ รายการตัวนิดพิชิต

ล๎าน (minute to win it)  และรายการThe kids are all right บริษัท  BEC TERO 

Entertainment กลําววําความหมายของความคิดสร๎างสรรค๑ในบริบทของการผลิตรายการ

โทรทัศน๑ คือการ ท ารายการหรือหัวข๎อที่นําเบื่อ ให๎คนท่ัวไปร๎ูสึกนําสนใจและเข๎าใจได๎งํายด๎วย      
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สํวนวิมลรัตน๑ แสนสามารถ Producer รายการโลกยามเช๎า บริษัท BEC TERO Entertainment 

จ ากัด (มหาชน) ซึ่งกลําววําความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการ วําประการแรกที่ต๎อง

ค านึงถึงคือ  ต๎องคิดวําคนดูจะได๎ดูอะไร  ต๎องคิดจากมุมมองของผู๎ชมด๎วยวําผู๎ชมอยากชมอะไร

ด๎วย    

“ความคดิสรา้งสรรคน์ัน้ตอ้งสามารถทําใหเ้รือ่งยากกลายเป็นเรือ่งง่ายใหต้าสตีาสา เขา้ใจง่าย 

เปลีย่นวชิาการใหเ้ป็นเรือ่งสนุกสาํหรบัเดก็ๆ เปลีย่นความรูแ้บบเดมิๆทีห่าไดท้ัว่ไปกลายเป็น

เรือ่งราวทีน่่ามหศัจรรย ์ทีส่ําคญัทาํใหค้นดเูขา้ใจง่ายและสามารถปรบัใชไ้ดจ้รงิ สรา้งสรรคไ์ป

ทาํไมถ้าสุดทา้ยแลว้ไมเ่กดิประโยชน์ต่อผูช้ม” 

อาทิติยา  ไชยานนท๑ 

ต าแหนํง Co-Producer รายการกบนอกกะลา 

บริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด 

 

ความหมายของความคดิสรา้งสรรคใ์นบรบิทของการผลติรายการโทรทศัน์ คอื  การคดิรายการ

ใหม่ หรอือาจจะเป็นรายการเก่า แต่นําเสนอในรปูแบบใหม่ทีท่ําให้รายการน่าสนใจมากขึ้น  ทํา

รายการหรอืหวัขอ้ทีน่่าเบือ่ ใหค้นทัว่ไปรูส้กึน่าสนใจและเขา้ใจไดง้า่ย 

ภัทรนุต ธรรมสาโรช  

ต าแหนํง Creative 

บริษัท  BEC TERO Entertainment จ ากัด (มหาชน)    
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 เวลาจะทาํรายการทวี ีอยา่งแรกทีต่อ้งทาํคอื ตอ้งคดิว่าคนดจูะไดด้อูะไร  ต้องทําอะไรใหค้นด ู

เช่น รายการ mid-day  คอืการสอนภาษาองักฤษ อย่าคดิแค่ว่าเราคอืเป็นคนผลติต้องคดิว่าถ้า

เป็นคนดูแลว้อยากรูอ้ะไร  คอื ถ้าทําแลว้ไม่มคีนดูก ็ ไม่มคีวามหมาย ดงันัน้ความคดิสรา้งสรรค์

คอืการทาํรายการอยา่งไรใหม้คีนด ู  เมือ่ผูช้มชมแลว้รูส้กึว่าตอ้งกลบัมาดรูายการอกี  

วิมลรัตน๑ แสนสามารถ  

ต าแหนํง  Producer  

บริษัท  BEC TERO Entertainment จ ากัด (มหาชน)  

   

  นอกจากนี้ยังมีเสียงสะท๎อนวําความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการโทรทัศน๑ ยังความ

หมายถึงความส าเร็จด๎วย เชํน ศิวพร  เทียนทองค า Creative รายการดาวกระจาย , บริษัท โพ

ลีพลัส จ ากัด ระบุวําความคิดสร๎างสรรค๑ในรายการทีวีคือ การท ารายการออกมาแล๎วตอบโจทย๑

ความต๎องการ และคนดูสนุก คนดูชื่นชอบ นั้นคือมีความคิดสร๎างสรรค๑และถือวําประสบ

ความส าเร็จ 

 ความคิดสร๎างสรรค๑ต๎องน าไปใช๎ผลิตรายการได๎จริง 

 สิ่งส าคัญอีกประการส าหรับความคิดสร๎างสรรค๑ในรายการโทรทัศน๑ คือต๎องเป็นความคิดที่

สามารถน าไปใช๎ หรือผลิตรายการได๎จริง ไมํใชํเพียงความคิดที่เพ๎อฝันและไมํสามารถน าไป

ปฎิบัติได๎  ดังจะสะท๎อนจากมุมมองของ ชยาภรณ๑ บุนนาค Creative Director  / Executive 

producer  บริษัท BEC-TERO Entertainment  จ ากัด มหาชน ที่กลําววํา ความคิดสร๎างสรรค๑ 

คือ ความคิดที่สามารถน าไปใช๎ได๎จริงมีประโยชน๑  คือหมายความถ๎าเป็นโทษก็ไมํถือเป็น

ความคิดสร๎างสรรค๑  หรือหากท าไมํได๎จริงก็ไมํเรียกวําความคิดสร๎างสรรค๑ก็จะกลายเป็นแคํการ

‚เพ๎อฝัน‛ ไมํใชํความคิดสร๎างสรรค๑   
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 ความคิดสร๎างสรรค๑คือเครื่องมือส าคัญในการแก๎ไขโจทย๑ปัญหาในการผลิตรายการ   

  ประเด็นที่นําสนใจอีกประการในการให๎ความหมายของความคิดสร๎างสรรค๑ในรายการ

โทรทัศน๑ คือ การมองความคิดสร๎างสรรค๑วําเป็นเครื่องมือส าคัญในการแก๎ไขโจทย๑ปัญหาในการ

ผลิตรายการ  ดังเชํน พิศาล แสงจันทร๑ พิธีกร / ครีเอทีฟ  รายการ หนังพาไป ทางชํอง 

ThaiPBS กลําววําจากประสบการณ๑ ความคิดสร๎างสรรค๑ คือความคิดที่เกิดจากการมีข๎อจ ากัด 

คือความคิดเพื่อให๎ข๎อจ ากัดหมดไป หรือก็คือการคิดการแก๎ปัญหานั้นเอง  

 รายการหนงัพาไป เป็นรายการทีง่บน้อย  เราตอ้งเดนิทางไกล ไปต่างประเทศ ดงันัน้เราไม่มี

งบจ้างตากล้อง เราจงึต้องถ่ายทํากนัเอง ก็เป็นข้อด ีเพราะทําให้รายการเรามจีุดเด่นขี้นมา มี

ความแตกต่าง ทําใหค้นดูรูส้กึว่าเราเหมอืนเป็นเพือ่นกบัคนดู มุมกลอ้งมาจากสิง่ทีเ่พือ่นเหน็ ที ่

เพือ่นคดิอยากนําเสนอ เป็นธรรมชาตเิป็นกนัเอง  คนดเูหมอืนไดท้่องเทีย่วไปพรอ้มๆกบัเพือ่นๆ   

  พิศาล แสงจันทร๑   

 ต าแหนํง พิธีกร / Creative  รายการหนังพาไป   

สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส (ThaiPBS)  

 ความคิดสร๎างสรรค๑จะไมํขัดกับจริยธรรมสื่อ  

  นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่สะท๎อนวําความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการนั้นจะต๎อง

ค านึงถึงจริยธรรมสื่อด๎วย ซึ่งสะท๎อนจาก ภวัต เบ็ญจขันธ๑  Creative รายการจ าอวดหน๎าจอ 

และ เทํงโหนํง วิทยาคม ของบริษัท Workpoint ที่ระบุวําความคิดสร๎างสรรค๑ คือ ความคิดอะไรก็

ได๎ที่สร๎างสรรค๑ ไมํลํอแหลํม ไมํเป็นพิษเป็นภัย ไมํหยาบคาย  

 ดังนั้นจึงกลําวโดยสรุปได๎วําความหมายของความคิดสร๎างสรรค๑ในบริบทของการผลิต

รายการโทรทัศน๑ คือ ความความแปลกใหมํหรือความแตกตํางไปจากเดิม โดยการจับแพะชน

แกะ หรือตํอยอดรายการให๎เกิดความแปลกแตกตําง นําสนใจ และความคิดสร๎างสรรค๑ในรายการ
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โทรทัศน๑จะต๎องถูกน ามาผลิตได๎จริง หร๎างสรรค๑แตํกตํางกับความเฟ้อฝัน ตรงที่ความคิด

สร๎างสรรค๑น ามาปฎิบัติได๎จริงนั้นเอง นอกจากนี้ความคิดสร๎างสรรค๑ยังคือเครื่องมือส าคัญในการ

แก๎ไขโจทย๑และปัญหาตํางๆในการผลิตรายการ ความคิดเม่ือผลิตแล๎วท าให๎ผู๎ชมรู๎สึกอยากจะ

ติดตามรับชมตํอไป ซึ่งนอกจากความถูกใจในการรับชมแล๎ว รายการที่มีความคิดสร๎างสรรค๑นั้น

จะยังสามารถท าให๎รายการโทรทัศน๑นั้นมีคุณคํา มีประโยชน๑ตํอผู๎ชมและไมํมีพิษภัยตํอสังคม

ความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตตายการจะไมํขัดกับจริยธรรมสื่อด๎วย   

4.1.2 ความส าคญัของความคิดสร้างสรรคใ์นการผลิตรายการโทรทศัน์  

 ความคิดสร๎างสรรค๑คือจุดก าเนิดและพลังในการขับเคลื่อนรายการโทรทัศน๑   

  จากการศึกษาพบวําทีมผลิตนั้นให๎ความส าคัญกับความคิดสร๎างสรรค๑ไว๎วําคือจุดก าเนิด

และพลังส าคัญในการขับเคลื่อนรายการโทรทัศน๑  เพราะเป็นสิ่งที่ต๎องมีอยูํในทุกขั้นตอนการผลิต

จึงจะท าให๎รายการนั้นมีคุณภาพ นอกจากนี้แล๎วความคิดสร๎างสรรค๑ยังส าคัญกับรายการ

โทรทัศน๑เพราะ ความคิดสร๎างสรรค๑จะท าให๎รายการนั้นๆเป็นรายการที่มีทั้งสาระประโยชน๑และ

นําติดตามชมอีกด๎วย ดังเชํน  ภัทรนุต ธรรมสาโรช Creative รายการตัวนิดพิชิตล๎าน (minute 

to win it)  และรายการThe kids are all right  บริษัท BEC Tero Entertainment จ ากัด

(มหาชน) กลําววําความคิดสร๎างสรรค๑มีความความส าคัญเพราะการจะท ารายการใดก็ตามต๎องมี

จุดริเริ่มและด าเนินการตํอ ซึ่งฝ่ายความคิดสร๎างสรรค๑จะเป็นคนคิดตํอจากจุดเริ่ มวําควรจะท า

รูปแบบใด ด าเนินการอยํางไรตํอ มีรายระเอียดอะไรในรายการบ๎าง เพื่อเพิ่มความสนุกกับ

รายการ 

  นอกจากนี้ความคิดสร๎างสรรค๑ยังส าคัญ เพราะเป็นสิ่งที่ต๎องมีอยูํในทุกขั้นตอนการผลิต

จึงจะท าให๎รายการนั้นมีคุณภาพ ดังเชํน ชยาภรณ๑ บุนนาค Creative Director  และ Executive 

Producer  ของบริษัท BEC-TERO Entertainment  จ ากัด (มหาชน)  กลําววําในแงํมุมการผลิต
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รายการทีวี นั้น ความคิดสร๎างสรรค๑ก็อยูํในทุกขั้นตอนของการผลิตรายการ ไมํวําจะเป็น ขั้นการ

วางแผน การบริหารจัดดการ  การท าบท (script) การถํายท า การตัดตํอเลําเรื่องจึงจะท าให๎

รายการน้ันๆเป็นรายการท่ีมีคุณภาพ 

   ทั้งน้ีความคิดสร๎างสรรค๑ยังส าคัญกับรายการโทรทัศน๑เพราะความคิดสร๎างสรรค๑จะท าให๎

รายการนั้นๆเป็นรายการที่มีทั้งสาระประโยชน๑และสนุกสนานนําติดตามชมอีกด๎วยซึ่งเป็น

องค๑ประกอบส าคัญของการสะท๎อนถึงคุณภาพของรายการโทรทัศน๑ ดังเชํน ปุณชนิกา ชํวยนุกิจ  

หัวหน๎าโปรดิวเซอร๑ (Chief Producer of Program) สถานีโทรทัศน๑ ThaiPBS ที่กลําววํา 

รายการที่ไมํมีสาระประโยชน๑ คือ รายการที่ไมํมีความคิดสร๎างสรรค๑  สํวนรายการที่มีความคิด

สร๎างสรรค๑ ต๎องมีทั้งสาระประโยชน๑และความสนุกนําสนใจดู  เชํนเดียวกับแนวคิดของวิมลรัตน๑ 

แสนสามารถ Producer บริษัท BEC TERO Entertainment ที่กลําววําความคิดสร๎างสรรค๑ 

ส าคัญกับการผลิตรายการทีวีเพราะ ความคิดสร๎างสรรค๑ท าให๎เกิดความสนุก ท าให๎คนดูอยากดู

รายการ  ซึ่งในทางตรงกันข๎ามนั้นหากไมํมีความคิดสร๎างสรรค๑ก็จะท าให๎รายการโทรทัศน๑ หรือ

วงการโทรทัศน๑เปรียบเสมือนคนที่ตายไปแล๎ว   ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ ธานี บุญมาเลิศ  

Producer  Producer บริษัท Workpoint Entertainment  ที่ระบุวําถ๎ารายการทีวีไมํความคิด

สร๎างสรรค๑ จะตายทันที ความคิดสร๎างสรรค๑ท าให๎รายการมีความสร๎างสรรค๑  เชํนเดียวกับ

แนวคิดของนัถพงศ๑ ทองค าวงศ๑  Producer  รายการตามอ าเภอจาน  จาก บริษัท  Amarin TV 

ที่กลําววํา หากคนท ารายการทีวีไมํมีความคิดสร๎างสรรค๑ ก็จะท าให๎รายการทีวี ทีวีทุกชํองคงจะ

เหมือนๆกัน เปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตที่เม่ือไมํมีวิวัฒนาการก็จะตายลงไปในที่สุด  
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 ความคดิสรา้งสรรคม์นัสรา้งความหลากหลายกบัสิง่ทีอ่ยู่บนหน้าจออะไรอย่างนี้ อย่างทีถ่าม

ไปว่า ถา้ไมม่มีนัจะเกดิอะไรขึน้ มนักค็งเป็นอะไรทีบ่างทกีม็ชี่องเดยีวกไ็ดห้รอืเปล่า  มนักเ็หมอืน

คน เมือ่มนัหยดุววิฒันาการมนักต็าย  

นัถพงศ๑ ทองค าวงศ๑   

ต าแหนํง Producer รายการตามอ าเภอจาน   

บริษัท อมรินทร๑ เทเลวิชั่น จ ากัด 

  

 สํวนพิศาล แสงจันทร๑  ให๎ความคิดเห็นวําความคิดสร๎างสรรค๑ท าให๎รายการทีวี มีความตื่นตัว 

แบบกระตํายตื่นตัว  ทั้งเรื่องการเลําเรื่อง เนื้อหาสาระ การน าเสนอ การผลิตรายการทีวีแบบไมํ

มีความคิดสร๎างสรรค๑นั้น รายการก็จะเป็นมีรูปแบบเดิมๆ เชํน มีพิธีกรพูดแล๎ว insert ภาพตาม 

เหมือนก็ท าๆไปอยํางนั้น  เชํนเดียวกับแนวคิดของคุณ ทายาท เดชเสถียร ระบุวํา ถ๎ารายการ

ทีวีหรือคนท ารายการทีวีไมํให๎ความส าคัญกับความคิดสร๎างสรรค๑ ก็จะท าให๎คนไมํอยากดูทีวี  ไป

ดูคลิปในยูทูป ไปคุยเลํนกับคนดีกวําดูทีวี และตํอไปคงต๎องไปเอา content ในยูทูปมาขึ้นจอทีวี

เยอะขี้นเรื่อย ถ๎าเป็นอยํางนี้เรื่อยๆ ทีวีก็จะตาย โลกอินเทอร๑เน็ทแทนที่  นอกจากนี้แล๎วหาก

ผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑ถ๎าไมํมีความคิดสร๎างสรรค๑ รายการทีวีก็จะไมํมีความใหมํ ไมํมีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ โดยการเปลี่ยนแปลงนี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลง ความรู๎ ความรู๎สึก ตลอดจน

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู๎รับสารและสังคมด๎วย  
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 ถ้าไม่มคีวามคดิสรา้งสรรค ์รายการทวีกี็จะไม่มคีวามใหม่ ไม่มกีารเปลีย่นแปลงใดๆ ต่อให้

รายการนัน้จะเป็นรายการทีว่่าด้วยเรือ่งคุณธรรมใดๆก็แล้ว แต่ดูแล้วหากไม่มีมีความคิด

สรา้งสรรค์ก็จะไม่ก่อให้เกดิความเปลีย่นแปลงใดๆขึ้นกบัผู้ชม คุณจริะ มะลกุิล  เคยกล่าวไว้ว่า

การทําหนังต้องบรรลุ 3  สิง่ดงัต่อไปนี้    ขัน้แรกต้องให้ผู้ชม รู้เรือ่ง  2. รู้สกึ และ 3. ดทีีสุ่ด คอื 

ต้องให้ ผูช้มเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมอะไรบา้งอย่างได ้ ซึง่รายการทีวกีเ็ช่นกนั  รายการ

ทวีทีีส่รา้งสรรคก์น่็าจะสามารถบรรลุ 3 สิง่นี้เช่นกนั 

ทายาท เดชเสถียร   

ต าแหนํง Producer และ Editor รายการหนังพาไป  

สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส (ThaiPBS)  

 

 ความคิดสร๎างสรรค๑คืออาวุธส าคัญในการเอาชนะรายการคูํแขํง   

  นอกจากนี้แล๎วในการแขํงขันเชิงธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน๑นั้นความคิดสร๎างสรรค๑

จะมีความส าคัญอยํางยิ่งที่จะชํวยให๎รายการชนะคูํแขํง ความคิดสร๎างสรรค๑ท าให๎วงการโทรทัศน๑

เกิดการแขํงขันกันสูง ผู๎ผลิตล๎วนต๎องการนักคิดสร๎างสรรค๑มาสร๎างรายการเพื่อเผยแพรํสร๎างชื่อ 

ให๎กับบริษัท หากรายการย่ิงมีกระแสเป็นที่นิยมของผู๎ชม ก็เทํากับการเรียกโฆษณาให๎เข๎ามาเพื่อ

ความอยูํรอดและผลก าไรทางด๎านธุรกิจ  ดังเชํนที่ อัครพัชร๑ ตระกูลเพชรไกร Executive 

Producer รายการขําว Bright TV และ Producer รายการขําว 5 หน๎า 1  กลําววํา ความคิด

สร๎างสรรค๑มีความส าคัญกับการผลิตรายการทีวีมากเพราะปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนไปมาก  ทั้ง

เรื่องเทคโนโลยี เรื่องทุน เรื่องการแขํงขัน  คนท าทีวีก็ต๎องคิดให๎ได๎ คิดให๎ไว ท าให๎เร็ว ถึงจะชนะ

คูํแขํงขันได๎ ซึ่งการคิดให๎ได๎นี้คือต๎องอาศัยความคิดสร๎างสรรค๑มาชํวยนั้นเอง  

 เชํนเดียวกับสุปรียา พรวิเศษศิริกุล Co-Producer รายการตามอ าเภอจาน บริษัท อมรินทร๑

เทเลวิชั่น จ ากัด ที่ระบุวําความคิดสร๎างสรรค๑มีความความส าคัญมาก เพราะในสนามของการ
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แขํงขันที่คํอนข๎างสูงในปัจจุบัน ความคิดสร๎างสรรค๑มีความส าคัญอยํางยิ่ง ที่จะท าให๎ผู๎ผลิตหรือ

แม๎แตํตัวรายการท่ีน าเสนอนั้น เป็นที่ยอมรับและยังคงยืนอยูํได๎ในเส๎นทางนี้ เพราะหากไมํมีการ

สร๎างสรรค๑สิ่งใหมํๆเพิ่มเติมนั่นก็หมายถึง โอกาสหรือชํองทางของรายการก็คงจะหมดเชํนกัน 

 ความคิดสร๎างสรรค๑เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาตนเอง 

 นอกจากนี้ความคิดสร๎างสรรค๑ยังส าคัญกับคนท างานทีวีในฐานะเป็นเครื่องมือท าให๎คนท า

พัฒนาตนเอง  ความคิดสร๎างสรรค๑จะท าให๎คนมีความแอคทีฟในการคิดงานท างาน  ดังสะท๎อน

จาก ชลธิพา บุญกัน  Creative  รายการ Thai Kid วันเด็กและรายการ Thai PBS KIDS คลับ ที่

ระบุวําถ๎าคนในวงการทีวี ไมํมีความคิดสร๎างสรรค๑  ก็จะเฉื่อยมาก  อยากได๎อะไรก็จะไมํได๎  

สอดคล๎องกับ อาทิติยา  ไชยานนท๑  Co-Producer รายการกบนอกกะลา บริษัท ทีวีบูรพา ที่ระบุ

วําความคิดสร๎างสรรค๑ท าให๎คนท าพัฒนาตนเอง เพราะต๎องหาหนทางท าให๎รายการมีความ

แตกตําง 

   ในด้านตวับุคคลแน่นอนว่า ในการผลติรายการ ความทา้ทายอย่างหนึง่ของนักผลติคอื 

ทําอย่างไรให้รายการไม่เหมอืนใคร ม ีContent ทดี ีเหมาะกบักลุ่มเป้าหมาย  ต่างคนต่างก็คดิ

สร้างสรรค์ หาข้อมูล เปิดโลกให้กับตัวเอง พูดคุย สอบถามกับหลายกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

แน่นอนว่าความคดิสรา้งสรรคท์าํใหค้นทําพฒันาตนเอง   

 อาทิติยา  ไชยานนท๑   

ต าแหนํง Co-Producer รายการกบนอกกะลา  

 บริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด 

   

  สอดคล๎องกับ ภวัต เบ็ญจขันธ๑ Creative รายการ จ าอวดหน๎าจอ / เทํงโหนํง วิทยาคม 
ทางชํอง Workpoint  ที่แสดงความคิดเห็นในอีกมุมมองวําหากไมํมีความคิดสร๎างสรรค๑ รายการ
โทรทัศน๑ก็อาจจะเป็นไปด๎วยความรุนแรง ก๎าวราว หยาบคาย เพราะคนคิดสร๎างรายการไมํมี
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ความสร๎างสรรค๑ ดังนั้นจึงกลําวได๎วําความความคิดสร๎างสรรค๑นี้เป็นสามารถพัฒนาวิธีคิดของ
ทีมงานได๎  

  ดังนั้นจึงกลําวโดยสรุปได๎วําความคิดสร๎างสรรค๑ส าคัญมากกับการผลิตรายการโทรทัศน๑

เพราะความคิดสร๎างสรรค๑คือจุดเริ่มต๎นของการผลิตรายการและยังเป็นพลังในการขับเคลื่ อน

วงการโทรทัศน๑  หากไมํมีความคิดสร๎างสรรค๑วงการโทรทัศน๑ก็จะตายซากไมํมีผู๎ชมสนใจรับมอีก

ตํอไป อีกทั้งความคิดสร๎างสรรค๑ยังเป็นอาวุธส าคัญในการเอาชนะคูํแขํงและยังเป็นเครื่องมือที่

ชํวยในการพัฒนาศักยภาพของทีมงานด๎วย  

  เม่ือทราบถึงความหมายและความส าคัญของความคิดสร๎างสรรค๑แล๎วตํอไปจะกลําวถึง

ผลการศึกษาในประเด็นของบทบาทหน๎าที่ของความคิดสร๎างสรรค๑ในกระบวนการผลิตรายการ

โทรทัศน๑  

 

4.1.3 บทบาทหน้าท่ีของความคิดสร้างสรรคใ์นกระบวนผลิตรายการโทรทศัน์ 

  จากการศึกษาพบวําความคิดสร๎างสรรค๑นั้นเข๎าไปมีบทบาทในกระบวนการผลิตรายการ

โทรทัศน๑ในทุกขั้นตอนการผลิต  ซึ่งในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนนั้นได๎แบํงขั้นตอน

ออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ได๎แกํ ขั้นกํอนการผลิต (Preproduction)  ขั้นผลิต (Production) และ 

ขั้นหลังการผลิต (Post Production)   ซึ่งผลจากศึกษาพบวําผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑จะ

ประยุกต๑ใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ในทุกขั้นตอนการผลิต โดยความคิดสร๎างสรรค๑นั้นมีบทบาท

ส าคัญในการสร๎างสรรค๑งานในรายละเอียดทุกขั้นตอนและมีบทบาทเสมือนเป็นเครื่องมือในการ

แก๎ปัญหาในทุกขั้นตอนการผลิต ซึ่งสามารถสะท๎อนได๎จากความคิดของผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑

ดังตํอไปนี้    
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  ธานี บุญมาเลิศ  Producer บริษัท Workpoint Entertainment จ ากัด (มหาชน)    การ

ประยุกต๑ใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ในขั้นกํอนการผลิต  (pre-production)  เริ่มตั้งแตํการกระตุ๎นให๎

คิดตั้งแตํชื่อรายการ สํวนขั้น  production   คิดถึงความเป็นไปได๎ในการผลิต สํวนขั้น post - 

production นั้นคือการตัดตํอ คือ ถํายมาอยํางไร เราไมํจ าเป็นต๎องตัดตามนั้น ซึ่งต๎องใช๎

ความคิดสร๎างสรรค๑ในการเลําเรื่อง  เชํนรายการ ถ๎ามุขไมํข าเราก็ต๎องออก ตรงไหนข ามากก็ขยี้  

อยํางละครถ๎าตัดแล๎วมันไมํเลําเรื่องก็ตัดออก  การตัดตํอชํวเลําเรื่องให๎สนุกมากยิ่งขี้น เชํน การ

ตัดแบบ freeze fame นิ่งๆนั้นจะดูธรรมมา ก็อาจจะต๎องคิดแบบ zoom in zoom out คิดถึงเสียง

ไปด๎วย  คิดถึง  voice SFX MUSIC ลงเสียงอยํางไร ต๎องจินตนาการให๎ได๎       

   เชํนเดียวกับคุณภวัต เบ็ญจขันธ๑  Creative รายการจ าอวดหน๎าจอ และเทํงโหนํงวิทยาคม 

ทางชํอง Workpoint TV  ระบุวําการประยุกต๑ใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ ขั้น pre-production  คือเริ่ม

ตั้งแตํการหาข๎อมูลแขกรับเชิญ เชํน แจ๏ค แฟนฉัน ชอบเตะบอล  จึงให๎ให๎เลํนเตะบอลเข๎าประตู 

แตํต๎องติดวําจะท าอยํางไรเพื่อไมํให๎บอลเข๎า ซึ่งการคิดอะไรแบบนี้คือต๎องอาศัยความคิด

สร๎างสรรค๑  สํวนขั้น Production  นั้น ความคิดสร๎างสรรค๑ คือการแก๎ปัญหาเวลาและวิธีการ

ท างานในขั้นตอนการถํายท าได๎ โดยยกตัวอยํางชิงร๎อยชิงล๎าน ได๎ซ๎อมเวลา 14.00 น. เริ่มบันทึก

เทปรายการเวลา  17.00 น เลิกกองถํายเวลา  23.00 น. ตํอมาได๎เร็วขึ้นเป็น  20.00 น. เพราะ

เปลี่ยนวิธีการท างาน จากเดิมทีมงานคุม OB6 คือ Group head  Producer เทํานั้นเม่ือต๎องการ

การตัดสินใจใดๆก็ต๎องรอ Group head ทั้งหมด ตํอมาปรับเป็นให๎ creative  คุม OB ก็จะชํวย

ท าให๎งานเร็ว ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นวําความคิดสร๎างสรรค๑ยังสามารถชํวยให๎กระบวนการท างานมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด๎วย 

                                                 
6 OB ยํอมาจาก "Outside Broadcasting" หรือเรียสัน้ๆวํา รถโอบี ซึ่งหมายถึง รถที่ใช๎ในการกระจายภาพและเสยีงภายนอก
สถานที่ หรือรถทีน่ ามาใช๎ในการบันทึกเทปโทรทัศน๑โดยจะมีการกับบันทึกทั้งภาพและเสียงไปด๎วยกัน โดยปัจจุบันรถชนิดนี้นยิม
ใช๎ทั้งส าหรับรายการสดอยํางเชํน รายการขําว หรือรายการบัททึกเทปโทรทัศน๑ก็สามารถน าใช๎ได๎เชนํกัน  
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 สํวน ศิวพร เทียนทองค า Creative รายการดาวกระจาย บริษัทโพลีพลัส จ ากัด กลําววํา

บทบาทของความคิดสร๎างสรรค๑สูํกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน๑คือก็น ามาใช๎ในทุกขั้นตอน

การผลิต  อยํางเชํน  ขั้น preproduction  ในการวางscript ก็ต๎องหาความนําสนใจให๎รายการ 

เชํน รายการดาวกระจายอยูํมาครบ 11 ปีก็ต๎องหาลูกเลํน (Gimmick)  เชํน ท าสกู๏ป (scoop) 

ถามดาราที่เข๎าวงการมา 11 ปีเทํากับรายการดาวกระจาย มีการท า scoop ขําวเพื่อเป็นสีสัน มี

ขําว Excusive   ชํวงนั้นมีค าใดใน Social Media ที่ก าลังเป็นที่นิยมก็น ามาใช๎เป็นบท  (Script)  

ให๎พิธีกรพูด  เชํน #รู๎ยัง / #ร๎องไห๎หนักมาก เป็นต๎น สํวนในขั้น production ก็คิดเรื่องมุมกล๎อง 

อยํางรายการดาวกระจายน้ันจะใช๎การซูม  (zoom) ที่เป็นจังหวะ เพื่อเป็นเอกลักษณ๑ของรายการ

ซึ่งชํวยให๎รายการดูแตกตํางและนําสนใจ  มีการคิดเรื่องเครื่องแตํงกายให๎ตรงกับเทศกาล หรือ

วันส าคัญตํางๆ  มีการคิดให๎พิธีกร ถือกล๎อง Selfie บ๎างเป็นต๎น สํวนในขั้นตอนการตัดตํอ นั้นก็

คิดวําจะให๎ใสํ  superimpose  หรือใสํ CG จังหวะไหน ต๎องเน๎นอะไร เชํน อารมณ๑ตลก เศร๎า 

หรือ สนุกอยํางไร  มีการใสํเพลงประกอบ ซึ่งการเลือกเพลงก็ส าคัญมาก วําจะชํวยสํงให๎รายการ

สนุกขึ้น    

  จากที่กลําวยกตัวอยํางมานั้นจะเห็นได๎วํา ความคิดสร๎างสรรค๑มีนั้นคือการคิดเพื่อให๎งานมี

ความความแตกตําง นําติดตามชมซึ่งความคิดสร๎างสรรค๑นั้นเข๎าไปมีบทบาทในทุกขั้นตอนการ

ผลิต ดังนั้นเพื่อความชัดเจนในการเข๎าใจบทบาทของความคิดสร๎างสรรค๑ในแตํละขั้นตอนการ

ผลิต ผู๎วิ จัยจึงจะน าเสนอบทบาทของความคิดสร๎างสรรค๑ในแตํละขั้นตอนอยํางละเอียด 

ดังตํอไปนี้  

1.บทบาทของความคิดสร้างสรรคใ์นขัน้ก่อนการผลิต (Pre-Production) 

  ขั้นตอนกํอนการผลิตรายการ  (Pre-Production)  นี้หมายถึงการคิดวําจะรายการจะ

น าเสนออะไร (what) เพื่ออะไร (for what)  ให๎ใคร (to whom) และอยํางไร (How) ตํอเนื่องถึง

ขั้นการเตรียมงานกํอนถํายท า ซึ่งต๎องวางแผนการถํายท าซึ่งก็คือการบริหารจัดการทรัพยากร
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ด๎านการผลิตที่ส าคัญๆ เชํน คน เงิน เครื่องมือ อุปกรณ๑ สถานที่ และเวลา ซึ่งต๎องวางแผนอยําง

ละเอียดรอบคอบ ขั้นตอนในการวางแผนเตรียมงานกํอนการถํายท านั้นเอง ซึ่งจากการศึกษา

พบวํา   ความคิดสร๎างสรรค๑ถูกน ามาใช๎ตั้งแตํขึ้นตอนแรกนั้นก็คือการคิดสร๎างสรรค๑เป็น

จุดเริ่มต๎นของรายการ ดังเชํนภัทรนุต ธรรมสาโรช ครีเอทีฟ  รายการตัวนิดพิชิตล๎าน (minute 

to win it) และ the kids are all right  บริษัท BEC TERO Entertinment จ ากัด(มหาชน) กลําว

วําการท ารายการใดก็ตามต๎องมีจุดริเริ่มและด าเนินการตํอซึ่งฝ่ายความคิดสร๎างสรรค๑จะเป็นคน

คิดตํอจากจุดเร่ิมวําควรจะท ารูปแบบใด ด าเนินการอยํางไรตํอ มีรายระเอียดอะไรในรายการบ๎าง 

เพื่อเพิ่มความสนุกกับรายการ   และความคิดสร๎างสรรค๑ก็จะถูกน ามาประยุกต๑ใช๎ตํอไปในทาง

ปฎิบัติ  หรือแม๎แตํการตั้งต๎นคิดชื่อรายการก็ต๎องอาศัยการระดมความคิดสร๎างสรรค๑จากทีมงาน

ทุกคน ดังเชํนค าบอกเลําของ คุณธานี บุญมาเลิศ  Producer  บริษัท Workpoint 

Entertainment    

 ความคดิสรา้งสรรคใ์นขัน้ก่อนการผลติ  pre-production  เริม่ตัง้แต่การกระตุ้นใหท้มีงานได้

คดิ เช่น คดิชือ่รายการใหทุ้กคนคดิมา 5  ชือ่ ใส่กระป๋องแลว้เอาออกมาอ่าน ว่าโอเคไหม ช่วยกนั

เลอืก ว่าชื้อไหนด ีหรอืบางทีเ่อาชื้อโน่นมาผสมอนันี้ เป็นชือ่ใหม่ คอืทุกคนได้ทํา ได้คดิให้คดิ

เตม็ทีก่่อนแลว้มาตบๆกนัทีห่ลงั 

คุณธานี บุญมาเลิศ    

ต าแหนํง Producer  

บริษัท Workpoint Entertainment จ ากัด (มหาชน)   

 

  นอกจากความคิดสร๎างสรรค๑ยังถูกน ามาใช๎ สร๎างความนําสนใจให๎กับรายการเพื่อการ

สนองตอบตํอกลุํมผู๎ชมเป้าหมาย  การสร๎างจุดเดํน หาจุดสนุกให๎รายการ  เชํน อัครพัชร๑ ตระกูล

เพชรไกร Executive Producer รายการขําว Bright TV และ Producer รายการขําว 5 หน๎า 1 
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กลําววําน าความคิดสร๎างสรรค๑มาใช๎ในการคิดหากลวิธีการน าเสนอ โดยเนื้อต๎องถูกต๎อง การ

น าเสนอต๎องถูกใจ นําดู ส าหรับผู๎ชม เชํนในรายการขําวยิง m79 ก็จะมีการประชุมทีมงาน วําจะ

คุยขําวและน าเสนอประเด็นส าคัญอะไร เชํน จะพูดเรื่องวิถีกระสุน ดีหรือไมํและจะใช๎การ

น าเสนอแบบไหน เชํน ใช๎ 3D หรือ ใช๎ immersive สํวนใดบ๎าง และความคิดสร๎างสรรค๑ยังมี

หน๎าที่ในการท าให๎น าเสนอรูปแบบเรื่องที่ยากๆ ให๎เป็นเรื่องที่เข๎าใจงําย สนุกหรือนําสนใจได๎  

ดังเชํน นัถพงศ๑ ทองค าวงศ๑  ได๎ยกตัวอยํางรายการของไทยพีบีเอส ที่เป็นสารคดีที่มีการ

น าเสนอที่เข๎าใจงํายและมีกลวิธีการเลําเรื่องที่นําสนใจ  

 ความคคิสรา้งสรรคท์าํใหนํ้าเสนอรปูแบบเรือ่งทีย่ากๆ ใหเ้ป็นเรือ่งทีเ่ขา้ใจง่าย อย่างเช่น มติิ

โลกหลงัเทีย่งคืนอะไรแบบนี้  เช่น นําเสนอเรือ่งของการสร้างตึก 1 ตึก ถ้าไม่ใช่วิศวกรหรือ

สถาปนิก ถ้าคนทําสารคดมีนัถูกสรา้งอย่างไง 1 2 3 4 เป็นเป็นแพทเทริน์ (Pattern) ตามที ่

วศิวกรทาํอะไรอยา่งนี้ กค็ดิว่าคงไมม่ใีครดูเหมอืนกนั แต่เราว่าถ้ามนัถูกเล่าผ่านกระบวนการคดิ 

จากคนทีเ่รยีกตวัเองว่าโปรดวิเซอร ์หรอื ครเีอทฟีกแ็ลว้แต่ เราคดิว่าเขาอาจจะมลีําดบัซึง่มนัไม่

จาํเป็นต้องเป็น 1 2 3 4  มนัอาจจะ 8 มาก่อนแลว้กเ็ป็น 6 ขา้มไปขา้มมาเพือ่ทําใหทุ้กคนรูส้กึว่า

แบบตัง้คาํถามกบัมนัแลว้เกดิความรูส้กึว่าอยากลองฟงัว่ามนัจะตอบว่าอะไร   

นัถพงศ๑ ทองค าวงศ๑   

ต าแหนํง Producer รายการตามอ าเภอจาน  

 บริษัทอัมรินทร๑ เทเลวิชั่น   

 

  สํวน ชยาภรณ๑ บุนนาค Creative Director  / Executive Producer  บริษัท BEC-

TERO Entertainment  จ ากัด(มหาชน) กลําววํา การพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑สูํกระบวนการ

ผลิตรายการทีวีนั้น ขั้นตอน Pre-Production ขั้นแรก คือการต๎องคิดถึงคนดูหรือผู๎ชมกํอนใน

ปัจจุบันกํอนเป็นอันดับแรกต๎องเข๎าใจคนดูวําคนดูชอบอะไร ไมํชอบอะไร นิสัยในการรับชมทีวี
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เป็นอยํางไร เวลาจะท ารายการอะไรต๎องรู๎วําใครเป็นคนดู  สมมุติได๎โจทย๑มาจากนาย ก็จะต๎อง

มานั่งประชุมกันกํอน แล๎วให๎ creative ไปคิดรายการมาก ขั้นตอนการ คิดรูปแบบ format  และ

การน าเสนอรายการ เนื้อหารายการออกมากํอน  ซึ่งก็ต๎องอาศัยความคิดสร๎างสรรค๑ในการคิด

รูปแบบและการน าเสนอเหลํานี้   เม่ือไปคิดมาแล๎ว ทางทีมงานจะมานั่งประชุมกันอีก ให๎มีการ

น าเสนอและมีวิเคราะห๑วิจารณ๑  ซึ่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือการให๎ค าแนะน าติชม

วิพากษ๑วิจารณ๑งานน้ี คุณชยาภรณ๑ บุนนาค ให๎ทัศนะวําคือกระบวนการที่จะชํวยพัฒนาความคิด

สร๎างสรรค๑ได๎ด๎วย  

  นอกจากนี้การประยุกต๑ใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ในขั้นตอนนี้ ก็คือการคิดสร๎างความนําสน

ให๎กับรายการ หาจุดเดํน หาความนําสนใจให๎แกํรายการนั้น สะท๎อนได๎จากค าสัมภาษณ๑ของ  

คุณวิศฐานิต ชัยชาติ ที่กลําววําขั้น Pre-Production  คือการคิดวางแผนสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน

รายการ เชํน หากรายการมีแขกรับเชิญก็ต๎องคิดวําจะให๎แขกรับเชิญมาท ากิจกรรมใดเพื่อให๎เข๎า

กับรายการและนําสนใจ ดูสนุกส าหรับผู๎ชม 

 ความ creative  คอืการทีเ่ราคดิว่าจะนําเสนออะไร  เช่น รายการคุณพระช่วย  ดารา ทีเ่ชญิ

มากซ็ํ้า  คนเดมิๆขอ้มลูเดมิๆแต่จะทาํอยา่งไรใหรู้ส้กึแปลกใหม ่ตรงน้ีคอืความคดิสรา้งสรรค ์  

วิศฐานิต ชัยชาติ   

ต าแหนํง Group Head Producer    

บริษัท Workpoint Entertainment จ ากัด (มหาชน) 
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 สํวนปรวีร๑ ศรีอ าพันพฤกษ๑ Group head Producer ปริศนาฟ้าแลบและรายการ Honey 

Hero คูํรักนักสู๎ทางชํอง Workpoint TV กลําววําความคิดสร๎างสรรค๑จะถูกน ามาใช๎ในทุกขั้นตอน

การผลิต  เชํน รายการปริศนาสายฟ้าแลบนั้น  ขั้นตอน Pre-production ส าคัญมาก นั้นคิดต๎อง

ใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑มากในการคิดค าถามในแตํละเทป 

 Creative บางคนใชว้ธิไีปนัง่ดตูลกคาเฟ่เก่าๆ ส่วนตนเองนัน้นิยมใชว้ธิกีารเขา้ web มุกเสีย่ว

บา้ง หรอืบางทนีึกอะไร เหน็อะไรไดก้จ็ดบนัทกึไวท้นัท ีเช่น ไปนัง่กนิผดัไทกุ้งสด กเ็หน็ว่า กุ้งมนั

สุกแลว้แต่เรากลบัเรยีกกุง้สด    

ปรวีร๑ ศรีอ าพันพฤกษ๑  

ต าแหนํง Group Head Producer    

บริษัท Workpoint Entertainment จ ากัด (มหาชน)   

 

  นอกจากนี้ความคิดสร๎างสรรค๑จะเป็นเครื่องมือส าคัญในตอบโจทย๑เรื่องของธุรกิจหรือ

โจทย๑ทางการตลาดด๎วย เชํน โจทย๑ทางการตลาดที่ต๎องมีการมีการใสํโลโก๎สินค๎า หรือ tie-in 

สินค๎าในฉากด๎วย ดังเชํนทีมงานรายการตลกหกฉากทางชํอง Workpoint ที่ต๎องคิดค านึงถึงการ

ใสํโลโก๎สิ้นค๎า หรือ tie in สินค๎าในฉากให๎ดูแนบเนียน ดูไมํเป็นการยัดเยียดให๎กับคนดูมาก

จนเกินไป   ดังสะท๎อนจากค าสัมภาษณ๑ของคุณ สมุทร นํวมเศรษฐี กลําววําการประยุกต๑ใช๎

ความคิดสร๎างสรรค๑แก๎ปัญหาจากโจทย๑จากลูกค๎าหรือผู๎สนับสนุนรายการนั้นเอง  เชํน รายการ

ตลกหกฉาก  ขั้น pre-production  เมื่อมีโจทย๑มาวําต๎องตอบสนองโจทย๑ลูกค๎า  (Sponsor) )โดย

ใช๎ฉากในการรายการเป็นหลัก ซึ่งทีมงานต๎องชํวยกันระดมความคิดวําจะจัดฉากออกมาอยํางไร

เพื่อให๎ตอบสนองฝ่ายการตลาดได๎และท าให๎รายการไมํดูขายของจนเกินไป  เป็นต๎น นอกจาก

การตอบสนองความต๎องการหรือความจ าเป็นด๎านธุรกิจ การตลาดแล๎วจากค าตอบของคุณสมุทร 

นํวมเศรษฐี ข๎างต๎นที่กลําววํา ทีมงานต๎องชํวยกันระดมความคิดวําจะจัดฉากออกมาอยํางไร
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เพื่อให๎ตอบสนองฝ่ายการตลาดได๎และท าให๎รายการไมํดูขายของจนเกินไปนั้น  เป็นการแสดงให๎

เห็นวํา ความคิดสร๎างสรรค๑เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร๎างสมดุล สร๎างความลงตัวทั้งในด๎าน

การตลาดและความงามในงานศาสตร๑และศิลป์ของการผลิตรายการโทรทัศน๑   

 นอกจากนี้ความคิดสร๎างสรรค๑ในในการขั้นตอนการวางแผนกํอนการผลิตนั้น คือการมอง

การณ๑ไกลถึงข๎อจ ากัดหรือเงื่อนไขส าคัญในการผลิตด๎วยและการคิดเพื่อแก๎ปัญหา หรือเตรียม

รับมือกับข๎อจ ากัดตํางๆไว๎กํอน เชํน เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ  เรื่องการเดินทาง หรือระยะเวลา

ในการถํายท า ดังเชํน กรณีของรายการหนังพาไปทางชํอง Thaipbs  โดยคุณทายาท เดชเสถียร  

กลําววําส าหรับรายการหนังพาไป  ในขั้น Pre-production เวลาจะเลือกสถานที่ ประเทศที่ไปก็

จ าค านึกถึงความเป็นไปได๎ในการถํายท าด๎วย อยํางเชํนที่ประเทศอินเดียก็ต๎องเลือกเฉพาะเมือง

ที่สามารถถํายท ารายการได๎ 

 ทีป่ระเทศอนิเดยี  ทมีงานอยากไปใหร้อบประเทศ แต่กไ็ปจรงิไมไ่ด ้ จงึตอ้งเลอืกเฉพาะเมอืง

ทีอ่ยากไปจรงิๆและไปไดจ้รงิ  ไปตามทีเ่ราสนใจ บวกความเป็นไปไดใ้นการถ่ายทาํ   

ทายาท เดชเสถียร 

ต าแหนํง Producer และEditor  รายการหนังพาไป   

สถานีโทรทัศน๑ชํองไทยพีบีเอส (Thaipbs)  

  

  สอดคล๎องกับความคิดเห็นของคุณธานี บุญมาเลิศ  Producer  บริษัท Workpoint 

Entertainment    ที่สะท๎อนถึงการเตรียมงานภาพรวมในการถํายท า ขั้นนี้คิดถึงความเป็นไปได๎

ในการผลิตในภาพรวม โดยใช๎วิธีการประเมินความคุ๎มคําในการผลิต เชํนสมมุติต๎นทุนการผลิต

เป็นคําพลังงาน เชํน สมมุติมีพลังเต็มที่ 12  แต๎มจะท าการผลิตตามแผนการใดโดย อาจจะใช๎
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พลังงานน๎อยแตํแพงผลงานดี  บางแผนการดีแตํใช๎พลังงานหมด  แล๎วทีมงานก็ต๎องเลือกวําจะ

เอาแผนไหน ซึ่งคุณธานี บุญมาเลิศ  ระบุวํานี้คือการหาสมดุล (balance) ระหวํางสิ่งที่ต๎องการ

กับความเป็นไปได๎จริง 

  สรุปในขั้นตอนกํอนการผลิต (Pre-Production) นั้น ความคิดสร๎างสรรค๑มีบทบาทในการ

ความคิดสร๎างสรรค๑ถูกน ามาใช๎ตั้งแตํเม่ือริเริ่มผลิตรายการ เพื่อตอบค าถามวํารายการจะ

น าเสนออะไร(what) เพื่ออะไร(for what)  ให๎ใคร(to whom) และอยํางไร(How) เพื่อให๎รายการมี

จุดเดํนที่ดึงดูดผู๎ชมให๎ติดตามชม นอกจากนี้ความคิดสร๎างสรรค๑จะชํวยสื่อสารเรื่องยากให๎

กลายเป็นเรื่องที่เข๎าใจงํายและนําสนใจ  ความคิดสร๎างสรรค๑มีบทบาทในการสร๎างสมดุลทั้งใน

ด๎านการตอบโจทย๑ด๎านการตลาดและการตอบโจทย๑ความงามในงานศาสตร๑และศิลป์ของการ

ผลิตรายการโทรทัศน๑ และบทบาทส าคัญอีกประการคือความคิดสร๎างสรรค๑นั้นคือการคิดป้องกัน

ข๎อจ ากัดหรือเงื่อนไขส าคัญในการผลิตด๎วยเพื่อเตรียมรับมือกับข๎อจ ากัดตํางๆ ตลอดจน

แก๎ปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นกํอนการผลิต ทั้งนี้เพื่อให๎การท างานในขั้นตอนตํอไปนั้นราบรื่นมาก

ที่สุดเทําท่ีจะท าได๎  

 2.บทบาทของความคิดสร้างสรรคใ์นขัน้การผลิต (Production)   

  ขั้นตอนลงมือถํายท า (Production) หมายถึง การลงมือถํายท า โดยเม่ือไปถึงกองถําย

ท าจะต๎องมีการเตรียมงานหน๎างาน การซักซ๎อม (Rehearsal) และการถํายท าจริง (Shooting) 

ซึ่งส าหรับการเตรียมงานหน๎างาน นั้นการประยุกต๑ใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑คือการคิดถึงภาพรวม

และรายละเอียดในการถํายท าทั้งหมด เชํน การออกแบบมุมกล๎อง การจัดไฟ การโชว๑การแสดง 

ดนตรีประกอบ การปรากฎกายของพิธีกรและแขกรับเชิญ เป็นต๎นตลอดจนเรื่องของการแก๎ไข

ปัญหาหน๎างานด๎วย   
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  ดังเชํนในการผลิตรายการขําวที่การออกอากาศสด (Live Program)นั้นคุณอัครพัชร๑ 

ตระกูลเพชรไกร Executive Producer รายการขําว Bright TV และ Producer รายการขําว 5 

หน๎า 1 กลําววําต๎องใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ในการน าเสนอรายการขําว ซึ่งเป็นเรื่องของ

รายละเอียดมาก เชํน จะให๎ผู๎ประกาศขําวไปแตะจอหรือไมํ อยํางไร ยืนพูดนิ่งๆกํอน แล๎วจึงเดิน 

แล๎วเดินอยํางไร  ซึ่งเหลํานี้เป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะเล็กน๎อยแตํก็ต๎องคิดเพื่อให๎รายการนําสนใจ

ยิ่งขึ้น   

  สํวนส าหรับรายการที่มีการบันทึกเทปนั้น ชวิศฐานิต ชัยชาติ  Group head Producer 

ของรายการ ชิงช๎าสวรรค๑คอนเทสต๑  รายการลูกทุํง OTOP และรายการ Superหม่ า ทางชํอง 

Workpoint TV  กลําววําการประยุกต๑ใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ในขั้นตอนการผลิต คือการ

สร๎างสรรค๑ในการคิดมุมกล๎อง การดีไซด๑วําจะถํายตรงไหนอยํางไร  และยังต๎องค านึ่งถึงเรื่องการ

จัดไฟ ซึ่งจะมีอิทธิพลตํออารมณ๑ความรู๎สึกของผู๎ชน เชํน จัดแล๎วท าให๎ผู๎ชมรู๎สึกถึงความนํากลัว 

หรือสดใส เป็นต๎นและย้ าวําคนท ารายการทีวีไมํสามารถคิดอะไรขึ้นมาได๎โดยไมํอิงกับความเป็น

จริงในการผลิต 

 คนทํารายการทีวีนี้  เรามโนขึ้นมาเองไม่ได้ มันต้องดูในเรือ่งความเป็นไปได้ในการ 

production ดว้ยเสมอ 

ชวิศฐานิต ชัยชาติ   

ต าแหนํง Group Head Producer  

บริษัท Workpoint Entertainment จ ากัด (มหาชน) 

   

 นอกจากนี้ในขั้นตอนการถํายท านี้ ความคิดสร๎างสรรค๑ก็นอกจากจะใช๎ในการสร๎างสรรค๑งาน

การผลิต (Production) แล๎ว ยังถูกใช๎ในการแก๎ปัญหาทางการตลาด (Marketing) ด๎วย โดย
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บทบาทของความคิดสร๎างสรรค๑นั้นจะเข๎ามาสร๎างความสมดุลให๎กับความต๎องการในการ

ตอบสนองทางการตลาดที่ควบคูํไปกับความสวยงามนําดู นําชมของรายการ ดังเชํนค ากลําวของ 

คุณสมุทร นํวมเศรษฐี ที่กลําววําการประยุกต๑ใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ในขั้น production คือการ

คิดถึงภาพรวมในการถํายท า ทั้งเรื่องของรายละเอียดในการถํายท า ตลอดจนความต๎องการ

ทางการตลาดของลูกค๎าที่มาเป็นผู๎สนุบสนุนรายการด๎วย ซึ่งต๎องสร๎างสมดุลให๎ได๎ทั้งคูํ  

  ความคดิสรา้งสรรคใ์นขัน้การผลติ นีค่อืการประยุกต์โดยการตัง้คําถามว่าจะถ่ายทํา อย่างไร 

จะจดัฉากอย่างไร จะวางสนิคา้ไวต้รงไหน เพือ่ให้ลูกค้ายอม และคนดูกโ็อเค ตลอดจนการดูมุม

กลอ้ง 

สมุทร นํวมเศรษฐี  

ต าแหนํง Assistant Vice President of Production 

บริษัท Workpoint Entertainment จ ากัด (มหาชน) 

   

  ส าหรับรายการที่ท าการถํายท านอกสถานที่ (Outdoor Shooting) อยํางเชํน รายการ

หนังพาไป ซึ่งมีทีมงานเพียงสองคน คือทายาท เดชเสถียร ที่เป็นทั้งโปรดิวเซอร๑ (Producer)  

ตากล๎อง (Camera man) และชํางตัดตํอ (Editor)และ  พิศาล แสงจันทร๑ ซึ่งเป็นทั้ง creative 

และพิธีกรของรายการ นั้นอธิบายวํา ขั้นการผลิตรายการหนังพาไปนั้นการออกกองถํายคือการ

ถํายไปทุกที่ทุกกิจกรรมที่ท า  โดยจะถํายสดๆ โดยไมํมีบท ไมํมีสคริป ในการถํายท าจะไมํใช๎

ไมค๑หรือ Wireless เพราะกํอนหน๎านี้เคยใช๎ Wireless แล๎วพบวําคนถูกสัมภาษณ๑ดูไมํเป็น

ธรรมชาติ ปฎิกริยาตํางไปจากการไมํใช๎ไมค๑หรือ Wireless   ทีมงานจึงเลือกที่จะไมํใช๎ไมค๑หรือ 

Wireless เพราะต๎องการความเป็นธรรมชาติ  ซึ่งจากค าบอกเลําของทีมงานหนังพาไปนี้สะท๎อน

ได๎วําความคิดสร๎างสรรค๑ในขั้น Production นั้นคือการคิดเพื่อแก๎ไขปัญหาจากการถํายท าที่พบ 
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และการลองผิดลองถูกจากการถํายท า ไมํยึดติดกับวิธีการถํายท าแบบเดิมๆที่ท ากันมาจนชินก็

ถือวําเป็นการคิดสร๎างสรรค๑ของคนท ารายการ  สํวนนัถพงศ๑ ทองค าวงศ๑  Producer รายการ

ตามอ าเภอจาน ชํอง Amerin TV  กลําววําการใสํใจรายละเอียดเล็กน๎อยก็คือความคิดสร๎างสรรค๑

ในขั้นตอนการถํายท า โดยยกตัวอยํางถึงการถํายทะเลสาบที่มีแพลอยน้ าอยูํ คนถํายคนผลิต

รายการต๎องควรรู๎วําพระอาทิตย๑จะตกกี่โมง โดยสีของแสงตรงนั้นจะเป็นสีอะไรหรือวําภาพที่ได๎

จะเป็นภาพซีลูเอทแบบใดนั้นก็ขึ้นอยูํกับทิศของพระอาทิตย๑เป็นต๎น  

  นอกจากนี้บทบาทของการความคิดสร๎างสรรค๑ยังชํวยแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหวํางการ

ถํายท าหรือการผลิตรายการด๎วย เชํนคุณธีราภรณ๑ โขํงเขียว Creative รายการหอมแผํนดิน, 

บริษัท ป่าใหญํครีเอชั่น จ ากัด ระบุวําบางที่หน๎างานเกิดปัญหา ทีมงานต๎องแก๎ไขให๎ได๎ เชํน

ปัญหาในการสัมภาษณ๑ และความคิดสร๎างสรรค๑ยังมีบทบาทในการชํวยสร๎างลูกเลํนในการถําย

ท าให๎มีความแปลกใหมํนําสนใจมากขึ้น   

  เวลาสมัภาษณ์เกษตรกรจรงิๆเพือ่จะเอาออกอากาศ เกษตรกรไม่พูดเหมอืนทีเ่คยคุยมา

ก่อนหน้านี้  แต่ตอ้งการประโยคบางประโยค คาํพดูบางคํา หรอืเรือ่งราวแบบตามทีคุ่ยกันไวต้อน

หาขอ้มลู กต็้องพยายามถามเพือ่ใหไ้ดค้ําตอบทีต่้องการ ซึง่รุ่นพีใ่นทมีงานกจ็ะแนะนําว่าอาจจะ

ต้องเปลีย่นคําทีใ่ช้ถามคําถาม หรอืถามให้เจาะจงมากขึ้น  อย่างรายการ ทุ่งแสงตะวนั กจ็ะเจอ

ปญัหาน้ีมาก  ดงันัน้ตอ้งลงไปอยูก่บัเดก็ๆเป็นเดอืน เพือ่ใหเ้ดก็คุน้เคย  แถมทุ่งแสดงตะวนัทํามา 

20 กว่าปีแลว้ ก็ต้องใช้ความคดิสรา้งสรรค์มาช่วยหาวธิกีารนําเสนอใหม่ๆขึ้นมา เช่น มาการให้

เดก็มาเล่นหน้ากลอ้งมาขึน้ เป็นตน้   

ธีราภรณ๑ โขํงเขียว 

ต าแหนํง Creative รายการหอมแผํนดิน 

                                                     บริษัท ป่าใหญํ ครีเอชั่น จ ากัด    
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  สอดคล๎องกับ สมุทร นํวมเศรษฐี ทีก่ลําววําการแก๎ปัญหาที่ถือเป็นความคิดสร๎างสรรค๑ใน

การจัดการการผลิตรายการทั้งสิ้น  เชํน การประชุมจะเป็นโอกาสดีที่หัวหน๎าจะได๎ให๎การแนะน า

หรือสอนถึงวิธีการท างานการแก๎ปัญหาตํางๆที่อาจจะเกิดขี้นในการผลิตได๎ เชํน การเข๎าถึงแหํง

ที่จะเป็นข๎อมูล   ปัญหาเรื่องสถานที่ถํายท า เชํนหากต๎องใช๎สถานที่เพื่อที่ถํายท ารายการ แตํผู๎

ประสานงานแจ๎งไมํให๎ใช๎ ทีมงานก็ต๎องไปถามวําท าไม เพราะอะไร  และไปแก๎ที่ต๎นเหตุ เพื่อ

ไมํให๎มีการทะเลาะกับผู๎ประสานงาน และเพื่อให๎ได๎สถานท่ีในการถํายท าด๎วยเป็นต๎น 

  ดังนั้นสรุปได๎วําในขั้นตอนการผลิต (Production) ซึ่งหมายถึงการเตรียมงานหน๎างาน 

การซักซ๎อม (Rehearsal) และการถํายท าจริง (Shooting) นี้ความคิดสร๎างสรรค๑มีบทบาทในการ

สร๎างสรรค๑มีบทบาทส าคัญในการการคิดถึงภาพรวมและรายละเอียดในการถํายท าทั้งหมด ไมํวํา

จะเป็น ฉาก แสง สี เสียงที่ใช๎ การออกแบบมุมกล๎อง การจัดไฟ การโชว๑การแสดง ดนตรี

ประกอบ การปรากฏกายของพิธีกรและแขกรับเชิญ หรือผู๎รํวมรายการ นอกจากนี้ความคิดสร๎าง

สารค๑ในบริบทของการผลิตรายการโทรทัศน๑นั้นจะเป็นที่ยอมรับเม่ือสามารถน ามาผลิต หรือ

น ามาปฏิบัติได๎จริงๆ หากไมํสามารถน ามาใช๎ในการผลิตรายการได๎จริงเพราะไมํอิงกับความเป็น

จริงในการผลิตนั้นไมํถือเป็นความคิดสร๎างสรรค๑แตํจะมีคําเพียงแคํความเฟ้อฝันได๎เทํานั้น  

นอกจากนี้บทบาทส าคัญอีกประการของความคิดสร๎างสรรค๑ในขั้นตอนการผลิต คือ บทบาทใน

การเป็นเครื่องมือแก๎ปัญหาทางการตลาด (Marketing) ด๎วย โดยความคิดสร๎างสรรค๑นั้นจะเข๎ามา

สร๎างความสมดุลให๎กับความต๎องการในการตอบสนองทางการตลาดที่ควบคูํไปกับความสวยงาม

ตามศาสตร๑และศิลป์ในการผลิตรายการ  และบทบาทส าคัญอีกประการของความคิดสร๎างสรรค๑

ในขั้นตอนการผลิต คือบทบาทของการแก๎ปัญหาในขณะการถํายท า อีกทั้งยังมีบทบาทในการ

สร๎างความแตกตํางนําสนใจให๎กับรายการได๎ โดยใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ในการลองผิดลองถูก

จากการถํายท า ไมํยึดติดกับวิธีการถํายท าแบบเดิมๆที่ท ากันมาจนชิน นอกจากนี้ยังพบวํา

แท๎จริงแล๎วความคิดสร๎างสรรค๑ที่น ามาใช๎ในขั้นตอนการผลิตนั้นอาจไมํต๎องเป็นเรื่ องใหญํโต 
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หากแตํอาจจะเป็นเพียงการการใสํใจรายละเอียดเล็กน๎อยก็คือความคิดสร๎างสรรค๑ในขั้นตอนการ

ถํายท าได๎เชํนกัน  

 3.บทบาทของความคิดสร้างสรรคใ์นขัน้ในขัน้หลงัการผลิต (Post-Production)    

  ขั้นตอนหลังการถํายท า (Post-production) หมายถึงกระบวนการตัดตํอ การล าดับภาพ

และเสียง ตลอดจนการประเมินผลงาน (Evaluation) เพื่อปรับปรุงแก๎ไขในการผลิตครั้งตํอๆไป    

ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบวําขั้นตอนหลังการถํายท า (Post-production)  ก็ต๎องอาศัยความคิด

สร๎างสรรค๑ในการท างานไมํได๎ยิ่งหยํอนไปกวํา 2 ขั้นตอนที่ผํานแม๎แตํน๎อย ทั้งนี้เพราะในการตัด

ตํอนั้นถือเป็นขั้นตอนสุดท๎ายในการผลิตรายการโทรทัศน๑กํอนที่ผลงานจะออกสูํสายตาผู๎ชม 

อาศัยการตัดตํอล าดับภาพ และเสียง ทั้งเสียงพุด เสียงเพลง เสียงประกอบ (SFX)  ตลอดจน

เทคนิคพิเศษทางคอมพิวเตอร๑ (Computer Graphic)  ในการสร๎างสรรค๑ผลงานให๎นําติดตาม 

ตลอดจนแก๎ไขปัญหาตํางๆที่มาจากขั้นตอนการถํายท า  หลักการประยุกต๑ใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑

ในการตัดตํอคือตัดให๎นําติดตามชมและต๎องรู๎จักธรรมชาติของรายการโทรทัศน๑นั้นๆด๎วย  

ดังเชํนท่ีคุณชยาภรณ๑ บุนนาคกลําววําในขั้นตอนการตัดตํอก็ต๎องคิดวําจะตัดตํอเลําเรื่องอยํางไร

ให๎นําติดตามชมมากขึ้น ซึ่งสอดคล๎องกับคุณชวิศฐานิต ชัยชาติ กลําววําซึ่งต๎องใช๎ความคิด

สร๎างสรรค๑มาก เพราะถํายมาอยํางไรก็แล๎วแตํ แตํเม่ือมาถึงขั้นตอนการตัดตํอจะต๎องตัดให๎สนุก  

ตัดให๎นําติดตามชมและต๎องรู๎จักธรรมชาติของสัดสํวนการตัดรายการแตํละประเภทด๎วย  ซึ่งทั้งนี้

คุณชวิศฐานิต ชัยชาติ  ได๎ยกตัวอยํางหลักการในการแบํงน้ าหนักหรือสัดสํวนเนื้อหาและภาพใน

การตัดตํอและใสํเสียงดนตรีประกอบตามประเภทรายการตํางๆ เพื่ออรรถรสในการรับชมของ

ผู๎ชมด๎วย  
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 การตัดต่อรายการโชว์ หรือรายการเกมการแข่งขนัทีม่ ีผู้ชม โดยจะแบ่งเวลาของรายการ 

ออกเป็น 4  ส่วน คือ ส่วนที ่1 คือ พิธีกร  20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที ่2 ผู้มาโชว์การแสดง 40 

เปอรเ์ซน็ต ์ส่วนที ่3  กรรมการ 20 เปอรเ์ซน็ต์  ส่วนที ่4 ผูช้ม อกี 20 เปอรเ์ซน็ต์  แต่ถ้าหากเป็น

รายการ  talk  สดัส่วนการตดัต่อจะเปลีย่นเป็น พธิกีร 30 เปอรเ์ซน็ต์ แขกรบัเชญิ 50เปอรเ์ซน็ต์ 

คนดู 20 เปอรเ์ซน็ต์ เป็นต้น แลว้นอกจากภาพแลว้กจ็ะต้อง design เรือ่งเสยีง SFX ต่างๆ เรือ่ง

ดนตร ีเสยีง VO กส็าํคญั 

ชวิศฐานิต ชัยชาติ   

ต าแหนํง Group Head Producer    

บริษัท Workpoint entertainment จ ากัด (มหาชน)  

 

  สอดคล๎องกับ สมุทร นํวมเศรษฐี Assistant Vice President of Production ของบริษัท 

Workpoint Entertainment จ ากัด (มหาชน) ที่กลําววําการประยุกต๑ใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑       

ขั้น post production ก็ต๎องคิดถึงเพลง ดนตรีประกอบ จังหวะการตัดให๎กระฉับกระเฉง หรือนิ่ม

นวลเป็นต๎น  เชํนเดียวกันกับคุณธีราภรณ๑ โขํงเขียว Creative – Script writer   รายการหอม

แผํนดิน บริษัทป่าใหญํ ครีเอชั่น จ ากัด ที่ระบุวําสํวนในการตัดตํอรายการนั้นก็ต๎องมีการใสํ CG   

ซึ่งในชํวงแรกของการผลิตรายการนั้นไมํมีการใสํ แตํชํวงหลังต๎องมีใสํ CG เพื่อความนําสนใจ

มากขึ้น และใสํเพลง ใสํดนตรี ให๎ดูสนุกขึ้น ซึ่งน้ีก็คือความคิดสร๎างสรรค๑ 

  สํวนธานี บุญมาเลิศ  Producer รายการเชฟหม่ า พํอครัวหัวเหลี่ยม  สามสนิท กฤษณ๑ 

ตั๊ก ป๋อง ทางชํอง Workpoint TV ระบุวําการตัดตํอคือการเลําเรื่องให๎สนุกมากยิ่งขี้น โดยอาศัย

ทักษะและเทคนิคในการล าดับภาพและเสียง  
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ถ่ายมาอย่างไร เราไม่จําเป็นต้องตดัตามนัน้  เช่นรายการ ถ้ามุขไม่ขาํเรากต็้องออก ตรงไหนขํา

มากก็ขยี้  อย่างละครถ้าตดัแล้วมนัไม่เล่าเรือ่ง กต็ดัออก  การตดัต่อช่วยเล่าเรือ่งให้สนุกมากยิง่

ขี้น เช่น การตดัแบบ freeze fame นิง่ๆ มนัเฉย กอ็าจจะต้องคดิแบบ zoom in zoom out คดิถงึ

เสยีงไปดว้ย  คดิถงึ  voice SFX Music  ลงเสยีงอยา่งไร ตอ้งจนิตนาการ       

ธานี บุญมาเลิศ   

ต าแหนํง Producer  

บริษัท Workpoint entertainment จ ากัด (มหาชน)  

 

  นอกจากนี้แล๎วการตัดตํอยังมีบทบาทส าคัญมากส าหรับรายการที่มีลักษณะการถํายท า

หรือการผลิตแบบไมํมีบท อยํางเชํน รายการหนังพาไปที่ออกอากาศทางชํอง ThaiPBS ซึ่งเป็น

รายการเปิดประสบการณ๑การทํองเที่ยวแบบประหยัดเพื่อเปิดมุมมองนั้น ทายาท เดชเสถียร 

และพิศาล แสงจันทร๑ ผู๎ผลิตรายการ ระบุวําขั้นตอนที่ใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑มากที่สุดส าหรับ

รายการน้ี คือขั้น Post - Production  เพราะจะต๎องดู footage ทั้งหมดและเลําเรื่องให๎ดูสนุกจาก 

footage ที่มี  เชํน เทปรายการตอนไปประเทศอินเดีย  กํอนการลงมือตัดตํอนั้น ต๎องนั่งดู 

footage วันละ 5 ชั่วโมง ดู footage เป็นหลักแล๎วจึงจับเลําเรื่องตามที่ถํายได๎จริง  โดยมีการใช๎ 

CG ใช๎ Super (Superimposed) มาชํวยเลําเรื่องเพื่อให๎ข๎อมูลหรือข๎อเท็จจริงเพิ่มเติมกับผู๎ชม  

หรือ เพื่อให๎เกิดล าดับความเข๎าใจ  นอกจากนี้ก็จะมีการใสํ Sound ตํางๆ ใสํดนตรี ซึ่งนี้ถือเป็น

ความคิดสร๎างสรรค๑ส าคัญในขั้นตอนการตัดตํอ  

  สรุปในขั้นตอน Post production นี้ความคิดสร๎างสรรค๑มีบทบาทในการสร๎างสรรค๑

ผลงานให๎นําติดตาม โดยการตัดตํอคือการเลําเรื่องให๎นําติดตามชมยิ่งขึ้น โดยการล าดับภาพ

และเสียงตลอดจนการสร๎างสรรค๑กราฟิกหรือเทคนิคพิเศษอื่นๆ เพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชม 

ตอนจากนี้ในตัดตํอภาพและเสียงนั้นมีหน๎าที่ส าคัญเพื่อแก๎ไขปัญหาและข๎อผิดพลาดๆที่เกิดขึ้น

DP
U



92 

 

จากขั้นตอนการถํายท าด๎วย การตัดตํอนั้นเปรียบเสมือนการเขียนบทใหมํอีกรอบ นั้นเพราะต๎อง

ท าการล าดับภาพล าดับเรื่องราวให๎นําสนใจและชวนติดตามมากที่สุดเทําที่จะท าได๎กํอนที่

รายการจะออกอากาศสูํสายตาประชน   ดังนั้นจึงถือวําเป็นบทบาทหน๎าที่ของความคิด

สร๎างสรรค๑ในข้ันตอนหลังการผลิตนั้นส าคัญมากในการผลิตรายการโทรทัศน๑  

  จากที่กลําวมาข๎างต๎นถึงบทบาทของความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการโทรทัศน๑นั้น

เป็นที่ชัดแจ๎งวําความคิดสร๎างสรรค๑นั้นมีบทบาทส าคัญในทุกขึ้นตอนการผลิต ขั้นตอนกํอนการ

ผลิตรายการ  (Pre-Production)  นี้    ความคิดสร๎างสรรค๑ท าหน๎าที่ในการตอบค าถามตามโจทย๑

ที่การคิดวําจะรายการจะน าเสนออะไร(what) เพื่ออะไร(for what)  ให๎ใคร(to whom) และ

อยํางไร(How)  ตํอเนื่องถึงขั้นการเตรียมงานกํอนถํายท าซึ่งต๎องวางแผนการถํายท าซึ่งก็คือการ

บริหารจัดการทรัพยากรด๎านการผลิตที่ส าคัญๆ ขั้นตอนการผลิต (Production) ซึ่งเป็นการ

เตรียมงานหน๎างาน การซักซ๎อม (Rehearsal) และการถํายท าจริง (Shooting) นี้ความคิด

สร๎างสรรค๑มีบทบาทในการสร๎างสรรค๑มีบทบาทส าคัญในการการคิดถึงภาพรวมและรายละเอียด

ในการถํายท าทั้งหมด ไมํวําจะเป็น ฉาก แสง สี เสียงที่ใช๎ และความคิดสร๎างสรรค๑ยังมีบทบาท

ในการสร๎างความสมดุลให๎กับความต๎องการโจทย๑ทางการตลาดและโจทย๑ด๎านความมีศิลปะใน

การผลิตรายการโทรทัศน๑ท าให๎รายการสามารถตอบสนองด๎านการตลาดควบคูํไปกับความ

สวยงามนําดูนําชมของรายการ  ขั้นตอนสุดท๎ายขั้น Post production นี้ความคิดสร๎างสรรค๑ใน

การตัดตํอการล าดับภาพและเสียงเพื่อการเลําเรื่องให๎นําติดตามชมยิ่งขึ้น โดยตลอดจนการ

สร๎างสรรค๑กราฟิกหรือเทคนิคพิเศษอื่นๆ เพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมด๎วย ทั้งนี้จะพบวํา

ลักษณะของความคิดสร๎างสรรค๑ในการท าบทบาทหน๎าที่ในทุกขึ้นตอนการผลิตนั้นมีลักษณะของ

ความคิดที่ต๎องความคิดหลากหลาย ยืดหยุํน เพื่อแก๎ไขปัญหาจากการถํายท าที่พบและความคิด

สร๎างสรรค๑คือการลองผิดลองถูก ตลอดจนมีลักษณะของความคิดที่มีความละเอียดละออเพราะ

ต๎องค านึงถึงทุกรายละเอียดท่ีจะปรากฎเป็นภาพและเสียงให๎ผู๎ชมได๎รับชมนั้นเอง   
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4.2 เทคนิคในการพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องผู้ผลิตรายการโทรทศัน์   

จากการศึกษาพบวําผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑ตํางลงความเห็นวําความคิดสร๎างสรรค๑นั้น

เป็นสิ่งที่พัฒนาให๎เกิดขึ้นได๎โดยอาศัยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลายดังเทคนิควิธีการตํอไปนี้   

1.หาข้อมลูความรู้เพ่ิม โดยการ พดูคยุ อ่าน คิด เพ่ือเปิดรบัข้อมลูและเรียนรู้โลก  

 การฟังเพลง ฟังรายการ  การพูดคุยกับผู๎รู๎หรือแม๎แตํทีมงาน หัวหน๎า เพื่อนฝูงก็ท าให๎ได๎

ความรู๎ ความคิดใหมํๆ  สํวนการอํานนั้นก็เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันวํา การอํานนั้นเปรียบเสมือน

ประตูสูํโลกกว๎าง และการคิดตาม คิดประยุกต๑สิ่งที่รู๎สื่งที่เห็นมาก็จะชํวยกระตุ๎นความคิด

สร๎างสรรค๑ได๎เป็นอยํางดี   ทั้งหมดนี้จึงชํวยให๎เกิดทั้งแรงบันดาลใจ เกิดการเรียนรู๎และยังเป็น

การได๎รับข๎อมูลที่เป็นพื้นฐานส าคัญในการตํอยอดออกไปเป็นความคิดสร๎างสรารค๑      เป็น

ไอเดียที่แตกตํางขึ้นมาได๎ ดังเชํน ชวิศฐานิต ชัยชาติ  Group Head Producer บริษัท 

Workpoint Entertainment จ ากัด (มหาชน) ได๎กลําววํา การพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑นั้น จะ

เกิดเม่ือตนเองมีข๎อมูลพื้นฐานหรือกลําวได๎วํามีฐานข๎อมูลที่มากพอ เชํน เวลาท ารายการ  talk 

show   ก็ต๎องรู๎ข๎อมูลแขกรับเชิญ ท ารายการอาหารก็ต๎องรู๎ข๎อมูลเรื่องอาหาร  เม่ือรู๎ข๎อมูล มา

ผสมผสานกับประสบการณ๑ก็จะเป็นกํอเป็นความคิดสร๎างสรรค๑ขึ้นมาได๎    

 เชํนเดียวกันกับคุณธานี บุญมาเลิศ  Producer บริษัท Workpoint Entertainment จ ากัด 

(มหาชน) กลําววําจะพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ต๎องมีองค๑ความรู๎  ต๎อง ฟัง พูด อําน เขียน ฟังสิ่ง

แปลกใหม อํานหนังสื่อดีๆหลากหลาย การฝึกเขียนก็จะชํวยพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑  

เชํนเดียวกับคุณนันทิวาศย๑ สโมสร (แป้น) Producer บริษัท story liner การอํานหนังสือก็เป็น

อีกทางที่ชํวยให๎เปิดโลกได๎  

ส าหรับคุณทายาท เดชเสถียร  ผู๎ผลิตรายการหนังพาไปนั้นหากกลําวโดยสรุป การ

เทคนิคในการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ก็คือการเปิดรับและเรียนรู๎โลกให๎มากที่สุดเทําที่จะท าได๎ 
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โดยอาศัยการอํานหนังสือ การพูดคุยกับผู๎คนที่มีแนวคิดนําสนใจ การดูหนังหรือแม๎แตํการฟัง

เพลงก็ล๎วนเป็นเทคนิคส าคัญในการชํวยพัฒนาความคิดสร๎งสรรค๑ได๎ทั้งสิ้น  

การเทคนิคในการพฒันาความคดิสร้างสรรค์ก็คอื 1. อ่านหนังสอื  อ่านให้หลากหลาย 

เช่น ประวตัศิาสตร ์ วรรณคด ี 2. การคุยกบัคน  เช่น พอไดคุ้ยกบัอาจารยแ์นวมนุษยวทิยากไ็ด้

ได้อะไรดีๆ กลบัมาเยอะ  3. ดูหนัง  ดูให้หลากหลาย ดูในเชงิเทคนิคด้วย เช่น ดูว่าเข้าใส่เพลง

ดนตร ีเขา้มาตอนไหนอยา่งไร     4. ฟงัเพลง ฟงัเพลงใหห้ลากหลาย ดูแนวดนตร ีเพือ่หยบิมาใช้

กบังานได้เหมาะสม  5.ดูรายการทีวี  ดูทั้งที่ดีและไมํดี ที่ดูรายการที่ไมํดี เพื่อให๎รู๎วํา เราจะบํน

อะไร แล๎วเราจะได๎ไมํท าอะไรแบบน้ัน 

ทายาท เดชเสถียร   

ผู๎ผลิตรายการหนังพาไป 

สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส (ThaiPBS)  

 

นอกจากนี้ความคิดสร๎างสรรค๑ยังสามารถสํงเสริมได๎จากการเรื่องใกล๎ๆตัวใน

ชีวิตประจ าวัน ดังเชํน ที่สะท๎อนจากเทคนิคในการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการ

ทีวีของ Assistant Vice President of Production  คนส าคัญของบริษัท Workpoint 

Entertainment จ ากัด (มหาชน)  คุณสมุทร นํวมเศรษฐี  ที่ได๎ให๎สัมภาษณ๑ไว๎วําการพัฒนา

ความคิดสร๎างสรรค๑ขึ้นมานั้น เกิดมาจากการเปิดรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันนั้นเอง เชํน 

การดูตลกคําเฟ่  การอํานหนังสือ การแซวหรือการล๎อก็เป็นการชํวยพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑

ได๎เชํนกัน  
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 วธิกีารดงึความคดิสรางสรรค ์คอืคดิจากสิง่ทีเ่ราเคยรู ้เช่น ดูจากตลกค่าเฟ่  สิง่ทีเ่กดิขึ้น

ในชวีติประจาํวนั  หรอืแมแ้ต่การอ่านหนงัสอื เช่น ทํารายการตลก กน็ัง่คดิถึงมุขตลก คําผวน คํา

ทะลึง่ เรือ่งเพศ เรือ่งลอ้เมยี พูดอย่างไรกข็าํ ....นอกจากนี้ ต้องอ่านเยอะๆ  ดูหนัง  ฟงัเพลง เช่น 

พอดู Birdman คนอาจจะอยากถ่าย long take7 ตามกนั  ต้องดูรายการทวีเียอะๆ    พีจ่กิ 

ประภาสสอนวธิตีหีนิ8 

สมุทร นํวมเศรษฐี   

ต าแหนํง Assistant Vice President of Production  

บริษัท Workpoint Entertainment จ ากัด (มหาชน) 

สอดคล๎องกับแนวคิดของ ภวัต เบ็ญจขันธ๑ Creative รายการ จ าอวดหน๎าจอ และ

รายการเทํงโหนํง วิทยาคมทางสถานีโทรทัศน๑ชํอง Workpoint TV ระบุวําเทคนิคในการพัฒนา

ความคิดสร๎างสรรค๑ของตัวเองนั้นนอกจากจะฟังเพลง  อํานหนังสือ ทํองเที่ยวแล๎วการพูดคุยใน

วงกินข๎าว หรือวงเหล๎าก็สามารถน ามาเป็นวัตถุดิบในการสร๎างความคิดสร๎างสรรค๑ได๎เชํนกัน 

 ดนตรทีําให้มสีมาธมิากขึ้น   อ่านหนังสอื  ท่องเทีย่ว ก็ช่วยได ้หรอืการพูดคุยกบัเพือ่น

หรอืผูค้นกช็่วยได ้ เช่น ตอนทาํชงิรอ้ยชงิลา้นมขุมนัซํ้า กต็้องนัดเพือ่นกนิขา้ว  ดูว่ามนัเล่นมุขไร

กนั เราเอามาใชไ้ด ้ การระดมสมองกช็่วยได ้ ช่วยกระตุน้และต่อยอดกนั 

ภวัต เบ็ญจขันธ๑  

Creative รายการ จ าอวดหน๎าจอ เทํงโหนํง วิทยาคม 

บริษัท Workpoint Entertainment จ ากัด (มหาชน) 
                                                 
7
 Long take คือการถ่ายท าอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการคัดหรือตัดต่อ  

8 7 วิธีตีหิน คอืแนวคิดของ ประภาส ชลศรานนท๑ นักคิด นักเขียน นักแตํงเพลง ผู๎ก ากับการแสดง และผู๎สร๎างสรรค๑รายการ
โทรทัศน๑ระดับรางวัล และผู๎รวํมกํอตั้งบริษัท เวิร๑คพอยท๑เอน็เทอร๑เทนเมนท๑ จ ากัด (มหาชน) ได๎รวบรวมความคิดที่จะกํอเกิดเป็น
ความคิดสร๎างสรรค๑ไว๎ 7 วิธี ได๎แกํ 1. ท าลายกรอบลวงตา  2. มองย๎อนศร 3. หนามยอกเอาหนามบํง  4. เรื่องเล็กรอบตวั 5. จับ
คูํผสมพันธุ๑ 6. สมมุตินะสมมุติ  7.ขีดไปกํอน เขียนไปกํอน  อํานรายละเอียดตํอได๎ในบทความเรื่อง เจ็ดวิธีตีหิน ‚คิด‛ แบบ
ประภาส ชลศรานนท๑  ที่มา  http://www.tcdc.or.th/articles/design-creativity/5458/#เจ็ดวิธีตีหิน-คิด-แบบประภาส-ชลศรานนท๑ 
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เชํนเดียวกับ ภัทรนุต ธรรมสาโรช ครีเอทีฟรายการตัวนิดพิชิตล๎าน (minute to win it)  

และรายการThe kids are all right  บริษัท  BEC-TERO Entertainment จ ากัด (มหาชน)   ระบุ

วําเทคนิควิธีการในการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑สูํกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน๑ คือ การ

อํานหนังสือเพื่อเรียนรู๎สิ่งใหมํ และต๎องรู๎จักสังเกตสิ่งรอบตัวเพื่อเก็บเป็นข๎อมูล ไว๎ใช๎ในการ

ท างานในอนาคต 

นอกจากนี้แล๎วเรียนรู๎งานจากรุํนพี่โดยการรู๎จักดู รู๎จักสังเกตและตั้งค าถามก็เป็นเทคนิค

ที่สามารถชํวยสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ในการท างานได๎เชํนกันดังเชํน คุณธีราภรณ๑  โขํงเขียว  

Creative รายการหอมแผํนดิน บริษัท ป่าใหญํครีเอชั่น จ ากัด ระบุวําการสังเกตุการท างานของ

รุํนพี่และการรู๎จักตั้งค าถาม ทั้งในขั้นตอนการหาข๎อมูล การถํายท า จนถึงการตัดตํอเพื่อให๎ได๎

ข๎อมูลและเกิดเป็นความเข๎าใจและสามารถน ามาตํอยอดในการคิดสร๎างสรรค๑งานของตนเองได๎  

2.รบัชมภาพยนตรแ์ละรายการทีวีทัง้ไทยและต่างประเทศเป็นประจ าเพ่ือน ามา

ประยกุตต่์อยอดใช้ในการผลิตรายการใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้   

จากการศึกษาพบวําการรับชมรายการโทรทัศน๑ของทั้งไทยและตํางประเทศนั้น เป็น

เทคนิคส าคัญในการสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ของผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑ด๎วยเพราะความคิด

สร๎างสรรค๑ในการการผลิตรายการโทรทัศน๑นั้นคือการตํอยอดจากของเดิมที่มีอยูํ โดยการสร๎าง

หรือผลิตรายการใหมํที่ต๎องไมํซ้ ากับรายการที่มีแล๎ว ดังนั้นการรับชมรายการโทรทัศน๑จึงถือเป็น

การส ารวจรายการที่มีอยูํบนหน๎าจอ เป็นการส ารวจคูํแขํง เป็นการหาจุดดีข๎อด๎อยของรายการ

ตํางๆ ทั้งนี้เพื่อสามารถหยิบน ามาประยุกต๑ตํอยอดใช๎ในการผลิตรายการใหมํๆให๎เกิดขึ้นได๎  

ดังเชํน พิชญพงษ๑ เพชรบูรณิน Producer บริษัท Advice Media  ที่ระบุวําตนเองใช๎วิธีการดู

รายการทีวีทุกวันวันละ 1 รายการ ดูรายการที่ไมซ้ า ไมํเคยดู เพื่อให๎รู๎วํามันมีกรอบอะไร         
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ดูรายการของตํางประเทศด๎วย  พอเมื่อได๎โจทย๑การท ารายการมา ตนเองก็จะได๎คิดได๎วําอะไรคือ

คิดนอกกรอบ อะไรคือความแตกตํางจากรายการอื่นๆเดิมๆที่มีอยูํแล๎ว  

 สอดคล๎องกับคุณวิมลรัตน๑ แสนสามารถ Producer รายการ รายการโลกยามเช๎า,เป็น

ขําวขําวนี้และMidday delicious บริษัท  BEC-TERO Entertainment จ ากัด (มหาชน)   กลําว

วําดูหนัง ดูหนังตํางประเทศ ท าให๎เห็นอะไรที่ไมํเคยเห็น  หนังมักจะมีแงํมุมอะไรบ๎างอยํางที่คิด

ไมํถึง  มีแนวคิด นําสนใจเยอะ หรืออาจะดู Tv ชํองของตํางประเทศ เพื่อเปิดหูเปิดตา   โดย

ยกตัวอยํางถึงการผลิตรายการขําววําได๎น าวิธีการน าเสนอของตํางประเทศมาประยุกต๑ใช๎เพื่อท า

ให๎รายการขําวที่มีลักษณะการน าเสนอซ้ าๆเดิมทุกวันนั้นมีความนําสนใจขึ้น  

รายการข่าวทีม่ทีุกวนัเป็น  routine จะทําอย่างไรไม่ให้น่าเบือ่   อย่างเป็นข่าวเช้านี้ 

สามารถใส่อะไรเขา้ไปไดเ้ยอะ เช่น  การนํา idea การ present จาก CNN  หรอื CCTV มาใชไ้ด้

เช่น การแตะจอ การเล่าเรือ่ง หรอืวธิกีารทํา scoop แบบฝรัง่ คอืทําใหน่้าสนใจ มกีารใช ้cg เขา้

มาช่วย  

วิมลรัตน๑ แสนสามารถ  

Producer รายการ รายการโลกยามเช๎า / เป็นขําวขําวนี้ / Midday delicious  

บริษัท  BEC TERO Entertainment จ ากัด (มหาชน) 

 

สอดคล๎องกับคุณอัครพัชร๑ ตระกูลเพชรไกร  Executive Producer รายการขําว Bright 

TV และ Producer รายการขําว 5 หน๎า 1 ที่ระบุวําวิธีการสร๎างกระตุ๎นความคิดสร๎างสรรค๑ คือ 

ต๎องดูคูํแขํงขัน  ดูรายการจากตํางประเทศเป็นการอ๎างอิง  (reference)  มาคิดเป็นลูกเลํนตํางๆ 

(gimmick) เชํนเดียวกับคุณอาทิติยา  ไชยานนท๑ Co-Producer รายการกบนอกกะลา      

บริษัททีวีบูรพา ที่กลําววําสํวนใหญํจะใช๎วิธีการหาตัวอยํางอ๎างอิง (Reference) แล๎วดูวํารายการ
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ไหน หรือสิ่งไหนที่จะมาประยุกต๑ใช๎ได๎  ตรงไหนต๎องท าให๎ดีกวํา  และการพูดคุยกับหลายๆคน 

ถึงแนวคิดหรือมุมมองเกี่ยวกับสิ่งที่จะท าก็เป็นการชํวยสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ขึ้นมาได๎ 

สอดคล๎องกับคุณสุปรียา พรวิเศษศิริกุล Co-Producer รายการตามอ าเภอจาน บริษัท 

อมรินทร๑เทเลวิชั่น จ ากัด ที่ระบุวําเทคนิควิธีการในการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ของตน คือ

ศึกษาจากรายการหรือสื่อใหมํๆ ทั้งของไทยและตํางประเทศ พยายามฝึกคิดและพูดคุยให๎กับ

เพื่อนรํวมทีมเพื่อแลกแปลกและตํอยอดความคิดกัน 

ทั้งนี้จากการสัมภาษณ๑พบวําการรับชมรายการโทรทัศน๑ตํางประเทศเพื่อน ามาประยุกต๑

หรือเปน็แบบอยํางน าทางนั้นมีข๎อควรระวังคือ ต๎องม่ันใจวําไมํได๎ลอกเลียนแบบรายการนั้นๆมา 

หรือคิดออกมาแล๎วคลายรายการที่มีอยูํเดิมมากนั้นก็ไมํควร แตํควรที่จะคิดตํอยอด   ห๎ามซ้ า

หรือลอกเลียนแบบมา หากซ้ าก็จะถือวําไมํสร๎างสรรค๑และผิดจริยธรรม  

3.การเดินทางท่องเท่ียวเก็บเก่ียวประสบการณ์เพ่ือสร้างวตัถดิุบในการสร้าง

ความคิดสร้างสรรค ์

การออกเดินทางทํองเที่ยวก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่ผู๎ให๎ข๎อมูลได๎กลําวถึงวําคือเทคนิคส าคัญ

ในการกระตุ๎น หรือสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ของทีมงานผู๎ผลิตได๎ ดังสะท๎อนจาก คุณภวัต 

เบ็ญจขันธ๑  Creativeรายการ จ าอวดหน๎าจอและรายการเทํงโหนํงวิทยาคม ทางชํอง Workpoint 

TV ระบุวําเทคนิคหนึ่งในการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ของตนเอง คือการเดินทางทํองเที่ยว

เพราะการทํองเที่ยวจะให๎ให๎รู๎ได๎เห็นอะไรใหมํๆ ได๎เปิดโอกาสให๎เห็นสถานที่ วิถีของผู๎คนที่แตํง

ตําง ตลอดจนเปิดโอกาสให๎เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู๎คนที่แตกตํางหลากหลาย ซึ่งสามารถ    

น ามาเป็นวัตถุดิบในการสร๎างความคิดสร๎างสรรค๑ได๎   

เชํนกันกับแนวคิดของ คุณนันทิวาศย๑ สโมสร Producer บริษัท story liner ซึ่งดูแลการ

ผลิตสารคดีชุด ตามรอยพระพุทธเจ๎า  สารคดีชุด Asian Food (Sea food / Street Food)ที่ระบุ
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วําเทคนิคในการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ของตนคือการออกเดินทาง เชํน เม่ือลูกค๎าอยากให๎

คิด proposal รายการโทรทัศน๑ หากคิดไมํออกก็จะเดินทางออกไปทํองเที่ยว เพื่อออกไปหา

เรื่องราวและแรงบันดาลใจ   

 ตอนหนึง่ก็เดนิทางไปน่าน ไปเชยีงคาน ไป 2 วนั ก็ไปนัง่รมิแม่น้ําโขง นัง่คดิรายการ 

เหน็แม่น้ําโขงกค็ดิถงึอะไรทีเ่กีย่วกบัพรหมแดน กค็ดิรายการสารคด ีวถิชีวีติคนทีอ่ยู่ตามพรหม

แดน   นัน้เท่ากบัว่าการเดนิทางทาํใหเ้ราเหน็ชวีติ เหน็วถิชีวีติทีแ่ตกต่าง    เราจะคดิอะไรกไ็ดแ้ต่

ตอ้งมวีตัถุดบิ  

นันทิวาศย๑ สโมสร  

ต าแหนํง Producer  

บริษัท Story liner 

 

 4.การเปล่ียนบรรยากาศสถานท่ีท างาน เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการให้เกิด
ความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ  

  การเปลี่ยนบรรยากาศสถานที่ท างานเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ถูกน ามาใช๎ในการชํวย

สํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ของผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑  ซึ่งวิธีการนีถ้ือวําเป็นท าได๎งํายๆ โดยไมํ

ต๎องเดินทางไปทํองเที่ยวไกลๆ เชํนนัถพงศ๑ ทองค าวงศ๑  Producer รายการตามอ าเภอจาน 

ทางชํองอัมรินทร๑ ทีวี ระบุวําการเปลี่ยนบรรยากาศที่นั่งท างาน เชํน การไปนั่งร๎านกาแฟนั้นจะ

ชํวยให๎คิดงานออก เพราะบรรยากาศท าให๎ได๎มันรู๎สึกวําไมํกดดัน ภาวะที่ไมํรู๎สึกกดดัน รู๎สึก

ปลอดโปรํงแล๎วความคิดสร๎างสรรค๑ก็จะออกมาเอง  
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5.การระดมสมอง เพ่ือให้ได้ความคิดเหมาะสม สร้างสรรคท่ี์สดุ 

ผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑ที่ได๎ท าการศึกษาในครั้งนี้ก๎ได๎ระบุถึงการน าเทคนิคการระดม

สมอง (Brainstorming) ให๎ในการเทคนิคในการพัฒนาความคิดสรางสรรค๑เชํนกัน  เชํนกรณีของ

คุณธานี บุญมาเลิศ  Producer บริษัท Workpoint Entertainment จ ากัด (มหาชน)  กลําววําจะ

การระดมสมองชํวยกันระดมความคิดเห็น วิเคราะห๑วิจารณ๑รายการโทรทัศน๑ตํางๆนั้น ก็สามารถ

ชํวยพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ได๎เป็นอยํางดี    สํวนคุณสุธา ทางดี  บรรณาธิการขําวคลิป  

ส านักขําว Tnews ระบุวํา ทีมขําวจะมีการประชุมขําวกันทุกวันเพื่อระดมสมองหาประเด็นความ

นําสนใจของขําวที่เป็นที่สนใจของประชาชน   โดยยกตัวอยํางขําวเรื่องวัดพระธรรมกาย วําเรื่อง

นี้เป็นเรื่องนําสนใจ จึงประชุมเพื่อตามประเด็นท าขําวเชํน ธรรมกายถูกหรือผิด  พระธัมมชโยใช๎

ค าสอนของพระพุทธศาสนาบิดเบือนหรือไมํ  หรือจะต๎องขยายหลักฐานคดีที่เกี่ยวข๎องกับวัด

พระธรรมกาย  เชํน คดีเครดิตยูํเนียนคลองจ่ัน  เป็นต๎น ซึ่งการระดมสมอง (Brainstorming) 

เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช๎การแก๎ไขปัญหา สมิท (Smith, 1958)  นี้ซึ่งการระดมสมองนี้จะมํุงเน๎นไปที่

ปริมาณยิ่งปริมาณความคิดมีมาก โอกาสที่จะแก๎ไขปัญหาได๎ส าเร็จก็สูงตามไปด๎วย และจะไมํมี

การวิจารณ๑แตํจะเน๎นไปที่การขยายและผลิตความคิด เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมระดมสมองรู๎สึกเป็นอิสระ

ในการแสดงความคิดที่แปลกใหมํและเปิดรับเปิดรับความคิดที่แปลกจากที่เคยมีมา แล๎วน า

ความคิดตํางๆมารวบรวมและพัฒนาตํอยอดผสมผสานกัน จนกระท่ังกลายเป็นวิธีการท่ีดีที่สุด   

6.การท า Mind mapping และการจดบนัทึก 

จากการศึกษายังพบเทคนิคในการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑อีกประการ คือ การท า

แผนผังความคิด หรือที่นิยมเรียกกันวํา Mind Mapping และการจดบันทึกสิ่งที่คิดวําจะน ามาใช๎

ได๎ในการผลิตรายการ เพราะชํวยให๎เข๎าใจสิ่งที่ต๎องการเรียนรู๎ได๎ในรูปแบบที่รวดเร็ว  เป็นระบบ

และป้องกันการลืมและประการส าคัญคือสามารถค๎นพบไอเดียใหมํๆในผลิตรายการโทรทัศน๑ได๎ 

ดังสะท๎อนจากคุณชลธิพา บุญกัน  Creative  รายการ Thai PBS Kids Club ที่กลําวถึงวิธีการ
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พัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ โดยใช๎วิธีเขียนเป็น  mind map  นอกจากนี้แล๎วยังต๎องจดในสิ่งที่เป็น

ไอเดียความคิด หรืออะไรที่คิดวําอาจจะน ามาใช๎ในรายการได๎  

เราก็ใช้วธิเีขยีนเป็น  mind map  ย่อยออกมา ออกมาจนเจอสิง่น่าสนใจ  แล้วดงึที ่

ตอ้งการออกมา เช่นพดู เรือ่งลกูคดิ หามมุของมนั แลว้ต่อยอดเล่นมกุ   ส่วนเวลาที ่ คิดอะไรไม่

ออกกจ็ะใชว้ธิกีารนัง่คดิไปเรือ่ยๆ มองสภาพแวดลอ้ม ถ้าเจออะไรน่าสนใจกแ็ลว้ต้องจด  ต้องมี

สมดุคู่ใจ  จดทนัทเีมือ่คอิอะไรออกมาได ้ เพราะว่าจะเดีย๋วจะลมื 

ชลธิพา   บุญกัน   

ต าแหนํง Creative 

สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) 

     

7.มุ่งมองสู่อนาคตเพ่ือกระตุ้นแรงบนัดาลใจและจินตนาการในการสร้างสรรค์
งานท่ีมีความแปลกแตกต่าง 

อีกหนึ่งเทคนิคที่ทีมผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑ใช๎เพื่อการพัฒนาศักยภาพในการคิด

สร๎างสรรค๑งานการผลิต คือการมํุงมองสูํอนาคต เพื่อกระตุ๎นจิตนาการและสร๎างแรงบันดาลใจ

ใหมํๆในการผลิตรายการโทรทัศน๑  ซึ่งสะท๎อนจากมุมมองของ ชยาภรณ๑ บุนนาค ที่กลําวถึงวิธี

พัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ของตนเองไว๎อยํางนําสนใจวํา ผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑ต๎องตามโลก

ตามการเปลี่ยนแปลงให๎ทัน ต๎องปรับตัวเองตลอด โดยอาศัยจิตนาการและคิดถึงอนาคตซึ่งจะ

เป็นเทคนิคในการชํวยกระตุ๎นแรงบันดาลใจในการสร๎างสรรค๑งานท่ีมีความแปลกแตกตํางได๎ด๎วย  

พีม่องว่าความคดิสรา้งสรรคจ์ะเกดิขึน้ไดถ้า้เรา “คดิถงึอนาคต” เพราะถ้าคดิถงึเฉพาะแค่

ปจัจบุนัมนักจ็ะไดอ้ะไรทีเ่รามอียูแ่ลว้ในวนัน้ี ไมม่อีะไรใหม่ๆ  เช่น วนัน้ีมทีวีดีจิทิลัและเรา ต้อง

คดิถงึว่าแลว้ต่อไปละ ทวีจีะหน้าตาเป็นอย่างไรจะเป็นทวีแีบบ Interactive TV แล้วรายการทวีี

เราจะเป็นอย่างไรเป็นต้น และพีม่องว่าเงือ่นไขสําคญัในการคดิถงึอนาคต คอืแรงบนัดาลใจ.....

ทัง้หมดน้ีพีว่่ากเ็ป็นความคดิสรา้งสรรคน์ะ หรอือย่างเช่น การผลติรายการทวีนีัน้ เรากค็ดิจากว่า

วนันี้เราตัง้ดูรายการทวี ีและเราก็เกดิการตัง้คําถามว่า ทําไมไม่มรีายการแบบนี้แบบนัน้เกดิขึ้น
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ซะท ีดงันัน้เราจงึอยากดูอยากทํารายการทวีแีบบทีย่งัไมเ้คยชมมาก่อนจากนัน้เราจงึมาคดิผลติ

รายการทีว่่านัน่ 

ชยาภรณ๑ บุนนาค   

ต าแหนํง Creative Director / executive producer 

บริษัท BEC-TERO Entertainment  จ ากัด (มหาชน) 

 

8.ส ารวจดฟูตุเทจ (footage) หรือบททวนงานเก่าๆเพ่ือการคิดปะติดปะต่อเร่ืองราวให้น่า
ติดตามชม   

 นอกจากนี้การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ยังพบวําส าหรับรายการประเภทรายการที่ถํายท าโดย

ไมํมีบท ไมํมีสคริปนั้น การน าเทปที่ถํายท าทั้งหมดมาดู มานั่งทบทวน ก็สามารถเป็นเทคนิค

หนึ่ง ในการเสริมสร๎างความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการ สะท๎อนจากคุณพิศาล แสงจันทร๑  

ผู๎ผลิตรายการหนังพาไป ได๎กลําววําเทคนิควิธีการในการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑รายการหนัง

พาไปของตนเองนั้น คือการนั่งดู footage แล๎วปลํอยให๎สมองได๎ท างาน คิดปะติดปะตํอเรื่องราว

ให๎นําติดตาม  

การนัง่ดู footage แล้วปล่อยให้สมองมนัทํางาน ว่าจะเอาเรือ่งนัน้มาชนกบัเรือ่งนี้    จะ

เอาเรือ่งนี้มาแทรกตรงนัน้ตรงนี้  footage มนัจะเล่าเรือ่งของมนัเอง    การดู footage  เหมอืน

การอ่านหนังสอื (อะไรก็ได้)  รอบแรกดูเนื้อหา รอบสองดูว่าจะสือ่สารอย่างไร คอืเริม่วเิคราะห์

การนําเสนอ 

พิศาล แสงจันทร๑   

ผู๎ผลิตรายการหนังพาไป  

สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส (ThaiPBS)     
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สํวนสุธา ทางดี บรรณาธิการขําวคลิป ส านักขําว Tnews เทคนิคการพัฒนาความคิด

สร๎างสรรค๑ของตนเองนั้นนอกจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู๎อื่นแล๎วการนั่งดูเทปเกําซ้ าก็

สามารถชํวยให๎เห็นข๎อผิดพลาดและน าไปสูํการสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํๆที่ดีกวําได๎เชํนกัน  

ซึ่งประเด็นของการนั่งดูฟุตเทจ (Footage) ยังสอดคล๎องกับคุณพัฒนะ จิรวงศ๑9 ผู๎ก ากับ

หนังสารคดีได๎ให๎สัมภาษณ๑ในนิตยสาร A DAY online โดยแนะน าวําการขยันดูฟุตเทจจะชํวยให๎

สามารถตัดตํอเลําเรื่องดียิ่งขึ้นโดยกลําววํา เม่ือมาถึงกระบวนการตัดตํอ ก็เปรียบเหมือนการ

เขียนบทหนังเรื่องเดิมอีกครั้งหนึ่ง  โดยยกตัวอยํางเชํน ฟุตเทจที่ถํายไว๎ในวันแรกอาจถูกน ามา

ใสํไว๎ในตอนจบก็ได๎ ภาพตอนสั่งคัตไปแล๎วตัวละครหันมามองกล๎องพอดี ก็อาจจะน ามาใสํในบาง

ชํวงบางตอนของหนังเพื่อชํวยในการเลําเรื่องได๎ด๎วยเชํนกัน  สิ่งส าคัญคือการขยันดูฟุตเทจ ไมํ

วําจะถํายอะไรมาหากน ามาใสํไว๎ได๎อยํางถูกที่ถูกเวลา ก็อาจชํวยขับเน๎นอารมณ๑หรือเพิ่มมิติให๎

หนังได๎ด๎วย นอกจากภาพแล๎วเสียงก็เป็นสิ่งส าคัญมากที่จะท าให๎ผู๎ชมรู๎สึกมีอารมณ๑รํวมไปกับ

หนัง รับร๎ูบรรยากาศของเรื่องได๎โดยไมํต๎องพึ่งภาพเคลื่อนไหวหรือตัวหนังสือบรรยาย 

 การศึกษาพบวําเทคนิคการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ของผู๎ผลิตรายการนั้นมี

หลากหลายวิธีการ ไมํวําจะเป็น  การับฟัง พูดคุย  อําน  คิด รวมถึงการเดินทางทํองเที่ยว ทั้งนี้

เพื่อเปิดรับข๎อมูลใหมํๆและการเปิดประสบการณ๑ใหมํๆเพิ่มเติม เก็บเกี่ยวเป็นความรู๎และ

ประสบการณ๑เพื่อสร๎างวัตถุดิบในการสร๎างความคิดสร๎างสรรค๑    การรับชมภาพยนตร๑และ

รายการทีวีทั้งของไทยและตํางประเทศเป็นประจ านั้นสามารถสร๎างแรงบันดาลใจและเป็นการน า

ข๎อดีของรายการตํางๆมาประยุกต๑ตํอยอดให๎กับรายการของตน อีกทั้งยังเป็นการส ารวจรายการ

คูํแขํงและยังเป็นการหาไอเดียใหมํๆในการผลิตรายการได๎ด๎วย  แตํมีข๎อควรระวังในการหยิบ

น ามาใช๎นั้นไมํให๎เป็นการลอกเลียนแบบ  นอกจากนี้แล๎วการมํุงมองไปสูํอนาคตก็เป็นอีกเทคนิค

                                                 
9 ผู๎ก ากับหนังสารคดี เจ๎าของหนังสั้นที่ได๎รับรางวัลอยําง Looking Through the Glasses (2544), Tears (2546), สุทธ๑ (2547), 
I’m Fine, Thank You, and You? (2551), The Missing Piece ฉันอยูํนี่ เธออยูํไหน (2554) และผลงานลําสุดคือ ค๎างคาวหลง
กรง 1 ใน 9 หนังสั้น ก๎าวปฏิรูป ที่น าเสนอเรือ่งราวของระบบราชทัณฑ๑ในเมืองไทย 
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ส าคัญเพราะจะเป็นการกระตุ๎นแรงบันดาลใจและกระตุ๎นจิตนาการในการสร๎างสรรค๑งานให๎มี

ความแปลกใหมํขึ้นมาได๎  นอกจากนี้แล๎วทีมงานผู๎ผลิตยังกลําววําการจดบันทึกและการท า 

Mind mapping ก็ถือเป็นเทคนิคที่ชํวยท าให๎การคิดเป็นระบบขึ้นซึ่งจะชํวยในการสํงเสริมพัฒนา

ความคิดสร๎างสรรค๑ได๎ดี   นอกจากนี้แล๎วทีมผู๎ผลิตสํวนใหญํกลําววําการเปลี่ยนบรรยากาศ

สถานที่ท างานนั้นก็เป็นเทคนนิคงํายๆที่สามารถชํวยสร๎างบรรยากาศที่เอื้อตํอการให๎เกิด

ความคิดสร๎างสรรค๑ใหมํๆได๎เชํนกัน   สํวนอีกเทคนิคที่ทีมผู๎ผลิตผู๎ให๎ข๎อมูลกลําวถึง คือ ส ารวจดู

ฟุตเทจ ( footage)  หรือบททวนงานเกําๆเพื่อการคิดปะติดปะตํอเรื่องราวให๎นําติดตามชมซึ่งถึอ

เป็นเทคนิคอยํางหน่ึงในการชํวยกระตุ๎นความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการโทรทัศน๑ได๎ สํวน

ในการท างานเป็นทีมนั้น การใช๎เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อให๎เกิดการรับฟัง

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นการชํวยกันกระตุ๎นและตํอยอดความคิด

สร๎างสรรค๑ขึ้นได๎เชํนกัน  

ดังนั้นจะเห็นได๎วําเทคนิคในการสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑นั้นต๎องอาศัยความ

กระตือรือร๎นในแสวงหาความรู๎ความ และติดตามความเป็นไปของสังคม  ตลอดจนการมีจิตนา

การในการมองการณ๑ไกลตํอไปในอนาคตด๎วย ซึ่งความรู๎คือรากฐานส าคัญของความคิด

สร๎างสรรค๑ ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดคุณประภาส ชลศรานนท๑ ผู๎สร๎างสรรค๑รายการโทรทัศน๑ระดับ

รางวัลและผู๎รํวมกํอตั้งบริษัท เวิร๑คพอยท๑เอ็นเทอร๑เทนเมนท๑ จ ากัด (มหาชน) ที่กลําวไว๎วํา  

ถ้าจะให้แนะนําเด็กรุ่นใหม่ๆ ผมว่าเราต้องเติมไปไปเรือ่ยๆ และมเีชื้อเพลิงทีด่ี คือ 

ความรู ้ซึง่ไมใ่ช่ความรูใ้นหอ้งเรยีนอยา่ง เดยีว อยา่งอืน่กเ็ป็นการสอนไปในตวั อย่างทีไ่อน์สไตน์

กล่าวไวว้่า "จนิตนาการสาํคญักว่าความรู"้ นัน่ไมใ่ช่ว่า ความรูไ้มส่าํคญันะ ตอ้งมคีวามรูก่้อน10 

                                                 
10จากบทสัมภาษณ๑ ประภาส ชลศรานนท๑ หลังงาน Creativities Unfold, Bangkok 2008  
3 ตุลาคม 2551 จัดโดยศูนย๑สร๎างสรรค๑งานออกแบบ (TCDC)   
ที่มา :  http://www.tcdcconnect.com/article/Know-What/3845-interview-cu-prapat 
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สอดคล๎องกับนัถพงศ๑ ทองค าวงศ๑  Producer รายการตามอ าเภอจาน ชํองอัมรินทร๑ทีวี  

ที่ระบวุํา ในฐานะคนท าสารคดีโทรทัศน๑น้ัน ความคิดสร๎างสรรค๑เกิดจากองค๑ความรู๎ หมายถึงต๎อง

มีข๎อมูลดิบที่มากเพียงพอ เพื่อหยิบเอาความรู๎ หรือข๎อมูลดิบที่มีมาตํอยอดเป็นความคิด

สร๎างสรรค๑การคิดอยํางสร๎างสรรค๑บนพื้นฐานแหํงความเป็นจริง   

สมมตวิ่าเราจะทาํเรือ่งกาแฟ ก่อนทีเ่ราจะครเีอทถงึวธิคีดิบท คดิภาพ คดิวธิกีารเล่าเรือ่ง

ทีม่นัสรา้งสรรคต์อ้งมขีอ้มลูว่าองคป์ระกอบของมนัเรยีกว่าได ้360 องศาเลยมัง้ อย่างเช่น กาแฟ

คอือะไร มกีีช่นิด กีล่ะประเภทแต่ละประเภทนัน้แตกต่างกนัอยา่งไร เพราะว่ารายละเอยีดส่วนนี้ก็

ถอืว่าเป็นรายละเอยีดทีส่ําคญัทีใ่นฐานะคนผลติรายการทีม่องขา้มไม่ได้ มนัสามารถเอามาเล่น

เป็นภาพ เป็น มูทแอนโทนของเรือ่งได้ แมก้ระทัง่แค่วนันี้พระอาทพิตยข์ึ้นกีโ่มงตกกีโ่มงตกทศิ

ไหนอยา่งนี้เราว่ามนักส็ามารถเอามาครเีอทเป็นความคดิสรา้งสรรคข์องภาพและโทนเรือ่งได ้คอื

มนัสามารถเอามาต่อยอด ความคดิสรา้งสรรค์เอามาต่อยอดจากข้อมูลดบิ จากข้อมูลพื้นฐาน

ความเป็นจรงิ 

นัถพงศ๑ ทองค าวงศ๑ 

ต าแหนํง Producer ตามอ าเภอจาน 

      บริษัท อมรินทร๑ เทเลวิชั่น จ ากัด 

 

ทั้งนี้จากการศึกษาพบวําเม่ือไมํสามารถคิดงานออกได๎ดังใจเม่ือใช๎ทุกวิธีที่กลําวมา

ข๎างต๎นแล๎วนั้น สํวนใหญํผู๎ผลิตรายการให๎ข๎อมูลไปในแนวทางเดียวกันวํา ควรหยุดพักจากงาน

แล๎วหันไปท าอยํางอื่นกํอน เชํน  พักไปเลํนกีฬา ออกก าลังกาย เดินเลํน  ชมภาพยนตร๑เลํนๆ

เพื่อให๎ได๎ผํอนคลายความตึงเครียด เนื่องจากความคิดสร๎างสรรค๑นั้นสามารถสํงเสริมให๎เกิดขึ้น

ได๎ แตํเป็นสิ่งที่ไมํสามารถบังคับให๎เกิดขึ้น ดังนั้นการหยุดพักการเค๎นความคิดก็เป็นสิ่งหนึ่ งที่

อาจจะเป็นการสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ได๎นั้นเอง  
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4.3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลความคิดสร้างสรรคใ์นการผลิตรายการโทรทศัน์ 

จากการศึกษาวิจัยพบวําปัจจัยที่มีอิทธิพลกับความคิดสร๎างสรรค๑นั้นมีความหลากหลาย 

โดยทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎รวบรวบและน าเสนอโดบแบํงเป็นปัจจัย 2 ประเภทคือ ปัจจัยภายในและ

ภายนอก ซึ่งปัจจัยภายในหมายถึง ปัจจัยสํวนบุคคล ทั้งในแงํสภาพรํางกายและจิตใจ ความคิด

ทัศนคติ ตลอดจน ประสบการณ๑ความเคยชิน เป็นต๎น  สํวนปัจจัยภายนอก หมายถึงปัจจัย

สภาพแวดล๎อมตํางๆในการท างาน ไมํวําจะเป็นในระดับการเมือง การแขํงขันทางธุรกิจ  

นโยบายขององค๑กร วัฒนธรรมองค๑กร งบประมาณ เวลา บรรยากาศในการท างานกับทีมงาน 

ตลอดจนสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ เป็นต๎น   

 ข๎อสังเกตที่นําสนใจอยํางยิ่งจากการศึกษาในครั้งนี้คือการพบวําปัจจัยบางอยํางสามารถ

เป็นได๎ทั้งข๎อจ ากัดหรืออุปสรรคในการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑แตํในขณะเดียวกันก็สามารถ

เป็นปัจจัยสํงเสริมหรือกระตุ๎นความคิดสร๎างสรรค๑ขึ้นได๎เชํนเดียวกัน  เชํน ประสบการณ๑และ

โจทย๑ทางการตลาด เป็นต๎น ทั้งนี้เพื่อให๎งํานตํอการท าความเข๎าใจ ผู๎ศึกษาจึงจ าแนกปัจจัยที่มี

อิทธิพลตํอการใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการโทรทัศน๑ออกเป็น 2 ประเภทปัจจัย

ภายในและภายนอก ดังตํอไปนี ้

4.3.1 ปัจจยัภายใน: ปัจจยัส่วนบคุคล   

 ได๎แกํลักษณะนิสัยและทัศนคติ ประสบการณ๑ ความเคยชิน ตลอดจนสภาพรํางกายของ

ตัวทีมงานผู๎ผลิตเอง  

- ลกัษณะนิสยัและทศันคติของตนเอง 

โดยคุณทายาท เดชเสถียร Producer และ Editor รายการเดียวกันนี้กลําววํา ความคิด

สร๎างสรรค๑เกิดมาจากคนตั้งใจทุํมเทเต็มร๎อยในการที่ตั้งใจคิดหาวิธีวําจะให๎อยํางไรให๎คนดูเข๎าใจ

ในสิ่งที่ต๎องการน าเสนอ   ในทางตรงกับข๎ามหากผู๎ผลิตไมํมีใจทุํมเทก็จะกลายเป็นอุปสรรค
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ส าคัญในการคิดสร๎างสรรค๑ ดังเชํนที่คุณวิศฐานิต ชัยชาติ  Group Head Producer  ชํอง 

Workpoint TV ที่กลําววํา อุปสรรคส าคัญที่มีผลตํอความคิดสร๎างสรรค๑คืออยูํที่ตัวเองทั้งนั้นและ

ย้ าปัจจัยภายนอกไมํมีผลตํอความคิดสร๎างสรรค๑ในแงํลบเทํากับทัศนคติของตนเอง  

อุปสรรคสําคญัทีม่ผีลต่อความคดิสรา้งสรรคค์อือยู่ในตวัเองทัง้นัน้ คอื   1. ความขี้เกยีจ  

เช่น ขี้เกยีจหาขอ้มลู  2. ความทอ้แท ้เวลาทําไรไม่สําเรจ็แลว้มกัจะทอ้แท้  หรอืว่าพอมคีนคอม -

เมน้ต ์(Comment)งานแลว้กท็อ้แท ้ 3. อคต ิทศันคต ิ 

ชวิศฐานิต ชัยชาติ  

 ต าแหนํง Group Head Producer  

บริษัท Workpoint Entertainment จ ากัด (มหาชน) 

 

สํวนสมุทร นํวมเศรษฐี  จากบริษัท Workpoint entertainment จ ากัด (มหาชน)  กลําว

วําอุปสรรคปัญหาส าคัญของการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑นั้นอยูํที่ตนเองเป็นหลัก  ทั้งนี้ได๎

ยกตัวอยํางลักษณะของคนท่ีมักมีปัญหาในการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ไว๎ดังตํอไปนี้  1.คนไมํ

อยากเหนื่อย จะไมํสร๎างสรรค๑  2. คนไมํกล๎า กลัวผิดก็จะ play safe ไมํคิดไมํทดลองท าอะไร

ใหมํๆเพราะกลัวผิด  3. คนที่คิดแตํเรื่องเงิน ผลประโยชน๑ของตนเอง เชํน ท ารายการก็บํนวําเงิน

แคํนี้ก็ท าแคํนี้ เป็นต๎น 4. คนที่ชอบคิดวํา ท าไมํได๎ 5. คนไมํม่ันใจ และนอกจากนี้ตนยังม่ันใจวํา

ปัจจัยภายนอกไมํใชํปัญหาในการคิดสร๎างสรรค๑แตํปัญหาอุปสรรคเกิดจากวิธีคิดของตนเอง

ทั้งสิ้น ดังนั้นในทางกลับกันหากผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑เป็นเป็นผู๎มีลักษณะนิสัยที่สู๎งาน มีความ

ม่ันใจ  กล๎าทดลองท าสิ่งใหมํโดยไมํกลัวความผิดพลาดก็จะเป็นปัจจัยที่สํงเสริมให๎เกิดการคิด

สร๎างสรรค๑ได๎เป็นอยํางดี 

เชํนเดียวกับ พิชญพงษ๑ เพชรบูรณิน Producer บริษัท Advice Media ที่กลําววํา

อุปสรรคของความคิดสร๎างสรรค๑ คือเรื่องของทัศนคติ และความไมํร๎ูจักตนเอง ไมํรู๎จักตนเองก็ไมํ
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รู๎วําจะต๎องพัฒนาอะไร  เม่ือไมํรู๎ วําต๎องพัฒนาอะไรความคิดสร๎างสรรค๑ก็ไมํมีประโยชน๑ 

นอกจากนี้ความถือในตัวตนสูงหรือมีอีโก๎สูง และการมีอคติก็เป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาความคิด

สร๎างสรรค๑ด๎วยเชํนกัน  

- ประสบการณ์  

จากการศึกษาพบวําประสบการณ๑ท าให๎ผู๎ผลิตมาความช านาญและเชี่ยวชาญในทักษะ

หน๎าที่ตํางๆที่รับผิดชอบ ท างานได๎รวดเร็วและราบรื่นขึ้น แตํในขณะเดียวกันประสบการณ๑และ

ความช านาญก็อาจกํอให๎เกิดความเคยชิน ซึ่งเม่ือเกิดความคุ๎นชินมากๆก็จะกลายเป็นอุปสรรค

ตํอการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ได๎เชํนกัน เพราะเม่ือเคยชินก็จะติดอยูํกับความคิดแบบเดิมๆ

ไมํมีการคิดสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํที่แตกตํางขึ้นมาใหมํนั้นเอง   

 ดังสะท๎อนได๎จากกรณีของรายการหนังพาไป ทางชํองThaipbs นั้นคุณทายาท เดช

เสถียร คุณทายาท เดชเสถียร  และคุณพิศาล แสงจันทร๑ ทีมงานผู๎ผลิตที่ลงมือผลิตรายการเอง

ในทุกขั้นตอน ระบุวําเม่ือท างานไปสักระยะหนึ่งก็จะมีประสบการณ๑มากขึ้น ซึ่งของดีคือชํวยท า

ให๎การงานได๎ราบรื่นขึ้น แตํข๎อเสียคือก็อาจกํอให๎เกิดความเคยชินที่เป็นอุปสรรคตํอการพัฒนา

ความคิดสร๎างสรรค๑ได๎  

 เมือ่พอทํางานไปนานๆลงตวัแล้วก้จะรู้จงัหวะในการตดัต่อการใส่ CG หรอื Sound 

ต่างๆทาํงานไดเ้รว็และลืน่ไหลขึน้ แต่ขอ้เสยีกค็อืเรารูส้กึไมไ่ดล้องอะไรใหม่ๆ ละ  (ไม่สนุกเหมอืน

ตอนแรกๆทีย่งัทําอะไรไม่ลงตวัได้ลองถูกผดิ)   คอืประสบการณ์ช่วยให้เราหาวธิกีารนําเสนอ 

หรอืวธิกีารทาํงานไดร้าบรืน่ขึ้น แต่ผลดา้นลบของมนัคอืทาํใหเ้ราชนิ   

ทายาท เดชเสถียร และพิศาล แสงจันทร๑  

ผู๎ผลิตรายการหนังพาไป 

สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส (ThaiPBS)  
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ดังนั้นจึงกลําวได๎วําการมีประสบการณ๑ในการท างานมากๆก็ไมํได๎หมายความวําจะดี

ที่สุดเสมอไปส าหรับการให๎โอกาสความคิดสร๎างสรรค๑ได๎ท างาน หากแตํอยูํที่การตํอยอด

ประสบการณ๑และยังคงต๎องทดลองหาสิ่งที่ใหมํๆอยูํเสมอ   นอกจากนี้ทีมงานรายการหนังพาไป

ยังกลําวเสริมวํา ตั้งแตํท ารายการหนังพาไปมานั้น Season 2 ถือวํามีความลงตัวที่สุดเพราะมี

ประสบการณ๑จาก Season 1 มาแล๎ว แตํก็มีความคิดสร๎างสรรค๑ กล๎าคิดสร๎างสรรค๑ ลองอะไร

ใหมํๆ  แตํ Season ที่ 3 นี้เริ่มไมํคํอยได๎ลองอะไรใหมํๆแล๎ว เชํนเดียวกับ วิมลรัตน๑ แสน

สามารถ Producer รายการโลกยามเช๎า รายการเป็นขําวขําวนี้  และรายการ Midday ทาง

สถานีโทรทัศน๑สีชํอง 3 ซึ่งระบุวําในการตัดตํอนั้นจะขึ้นอยูํกับประสบการณ๑ แตํบางที่

ประสบการณ๑อาจท าให๎ติดอยูํกับความคิดแบบเดิม สอดคล๎องกับความคิดเห็นของนัถพงศ๑ 

ทองค าวงศ๑ Producer รายการตามอ าดภอจาน ทางชํองอัมรินทร๑ทีวี ที่ระบุวําชํางตัดตํอ (Editor) 

ต๎องกล๎าที่จะลองอะไรใหมํๆ เพราะเม่ือท างานมานานจะกดความคุ๎นชินในการท าตามแบบเดิมๆ  

 เราอยู่ในรายการทีถู่กผลติมายาวนาน เราเขา้มาตอนปี 7 8 ปี 9 อะไรแบบนี้คอืแบบว่า

มนัวางแพทเทลิมาแล้วแทบจะไม่ต้องคดิ ซึง่เรากเ็หน็ editor ทีอ่ยู่มานานกบั editor ทีเ่ขา้มา

ใหม่ๆ  สไตลว์ธิกีารเล่าเรือ่งจะไมเ่หมอืนกนัอะไรอยา่งนี้ 

นัถพงศ๑ ทองค าวงศ๑ 

Producer รายการตามอ าเภอจาน 

บริษัท อัมรินทร๑เทเลวิชั่น จ ากัด   

 

 เชํนเดียวกับคุณอติ บุญเสริม ผู๎สื่อขําว Tnews  ที่ระบุเชํนเดียวกันวําความเคยชินของ

บุคคลากรก็เป็นอุปสรรคส าหรับการคิดสร๎างสรรค๑งานได๎ เชํน ตากล๎องชินกับมุมเดิมๆ การถําย

ท าแบบเดิมๆเป็นต๎น 
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- สภาพร่างกาย  

ภวัต เบ็ญจขันธ๑  Creative รายการจ าอวดหน๎าจอ  รายการคุณพระชํวย และ รายการ

เทํงโหนํงวิทยาคม ทางชํอง Workpiont TV กลําววําสภาพรํางกายที่เหนื่อยล๎าจากการพักผํอน

น๎อย (เนื่องจากการท างานหนักหามรุํงหามค่ า) ก็ปัจจัยอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาความคิด

สร๎างสรรค๑ได๎เชํนกัน เพราะหากใช๎งานรํางกายหักโหมมากเกินไป ขาดการดูแลและการพักผํอน

ที่พอเพียงก็อาจจะท าให๎รํางกายไมํสามารถตอบสนองตํอใจที่อยากจะท างานหรือต๎องการจะคิด

งานได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพนั้นเอง  เชํนเดียวกับ ปรวีร๑ ศรีอ าพันพฤกษ๑  Group head 

Producer  ซึ่งรับผิดชอบรายการปริศนาฟ้าแลบ และรายการ Honey Hero  คูํรักนักสู๎ ทางชํอง 

Workpiont TV ก็กลําวไปในทางเดียวกันวํารํางกายที่อํอนล๎าอํอนแรงนั้นคืออุปสรรคปัญหาใน

การคิดสร๎างสรรค๑งาน   

สรุปเมื่อพิจารณาจากปัจจัยภายในแล๎วพบวํา ทั้งสภาพรํางกายและจิตใจของผู๎ผลิตล๎วน

มีอิทธิพลกับการใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการโทรทัศน๑ทั้งในแงํบวกและแงํลบ เชํน

ทัศนคติที่เป็นปัจจัยบวกตํอความคิดสร๎างสรรค๑คือ ความมํุงม่ัน ทุมเทํ ความตั้งใจจริง การเปิดใจ

ยอมรับสิ่งใหมํๆ และความแตกตํางหลากหลาย ในทางตรงกันข๎างทัศนคติด๎านลบ เชํน  คนที่

ท๎อแท๎งําย  ไมํสู๎งานหนักไมํอยากเหนื่อย คนไมํกล๎า กลัวผิดไมํกล๎าทดลองท าอะไรใหมํๆ คนที่

คิดแตํเรื่องเงิน ผลประโยชน๑ของตนเอง หรือคนที่มีความไมํม่ันใจ และคนที่มักคิดวําท าไมํได๎  

เป็นต๎น ก็จะเป็นอุปสรรคกับการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ของตนเอง ทั้งนี้การมีประสบการณ๑

ในการท างานมานานก็มีข๎อดีในการสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑คือมีทักษะที่เชี่ยวชาญชํวยให๎

งานราบรื่นไมํมีปัญหา แตํหากมีประสบการณ๑แล๎วยิดติดจนเป็นความเคยชินก็จะเป็นผลเสียตํอ

ความคิดสร๎างสรรค๑ทันที เพราะจะไมํมีการเปลี่ยนแปลงหรือลองอะไรใหมํๆเพราะชินกับการ

ท างานแบบเดิมๆไปเสียแล๎ว   
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4.3.2 ปัจจยัภายนอก: ปัจจยัสภาพแวดล้อม  

จากการศึกษาพบวําปัจจัยสภาพแวดล๎อม นั้นยังสามารถแบํงออกเป็น 2 ระดับคือ 

ปัจจัยสภาพแวดล๎อมภายในองค๑กร และ ปัจจัยสภาพแวดล๎อมภายนอกองค๑กร  โดยพบ

รายละเอียดดังตํอไปนี้   

4.3.2.1 ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายในองคก์ร  ได๎แกํ  

- นโยบายและการบริหารจดัการภายในองคก์ร  

จากการศึกษาพบวํานโยบายของผู๎บริหารตลอดจนการบริหารจัดการภายในองค๑กร

นั้นๆสํงผลกระทบตํอการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ของทีมงานผู๎ผลิตอยํางแนํนอน  ดังสะท๎อน

จากความคิดเห็นของชยาภรณ๑ บุนนาค  Creative Director  / Executive producer บริษัท 

BEC-TERO Entertainment  จ ากัด (มหาชน) ที่กลําววําหากองค๑กรมีการบริหารจัดการที่ไมํ

สามารถสร๎างความเป็นอันนึ่งอันเดียวกันได๎โดยเฉพาะระหวํางพนักงานกับทีมผู๎บริหารนั้นถือ

เป็นอุปสรรคกับการท าพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑  เพระผู๎บริหารก็มองจากมุมมองหนึ่ง 

พนักงานก็มองอีกมุมท าให๎เกิดชํองวํางและความไมํเข๎าใจซึ่งกันและกัน เชํน ผู๎บริหารมํุงมอง

อยํางในงานออกมาดี รายการมีเรทติ้งสูงๆ  สํวนพนักงานก็อาจจะมองวําท าไมเงินเดือนน๎อย 

โบนัสไมํได๎ การเบิกจํายอะไรก็ล าบาก เชํน คนท างานต๎องเบิกคํารถ หรือการออกไปซื้ออุปกรณ๑

ที่ใช๎ในการผลิตรายการ แตํฝ่ายบัญชีก็จะไมํให๎เบิกเพราะเห็นวําท าไมไปหลายรอบ เชํนนี้เป็น

ต๎น ก็จะเกิดเป็นความไมํเข๎าใจกัน ซึ่งท าให๎พนักงานอาจจะไมํอยากจะคิดจะท าอะไรอยํางเต็มที่ 

รวมท้ังการสร๎างสรรค๑พัฒนาอะไรใหมํๆ ด๎วยก็เชํนกัน 

นอกจากนี้จากการศึกษายังพบวําไมํวําองค๑กรใหญํหรือเล็กตํางมีลักษณะของนโยบาย

หรือการบริหารในประเด็นที่พนักงานสะท๎อนวําคืออุปสรรคในการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ได๎

เชํนกัน  ดังสะท๎อนจากคุณภัททิยา  บุญโพธิ์ทอง  Co – producer  บริษัทบีอีซี – เทโร เอ็น
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เตอร๑เทนเม๎น จ ากัด (มหาชน) กลําววําบางครั้งที่ตนเองนั้นดึงศักยภาพด๎านความคิดสร๎างสรรค๑

ออกมาใช๎ไมํเต็มที่ เนื่องจากองค๑กรใหญํมักมีวัตถุดิบที่ให๎พนักงานได๎ท าตามรูปแบบ (pattern) 

ที่มีมาอยูํแล๎ว 

สํวนบริษัทใหญํ อยํางบริษัท Workpoint Entertainment จ ากัด (มหาชน)ก็ประสบ

ปัญหาเชํนกัน ดังสะท๎อนได๎จากค าบอกเลําของ ธานี บุญมาเลิศ  Producer  บริษัท Workpoint 

Entertainment จ ากัด (มหาชน) ที่สะท๎อนวําตนเองดึงศักยภาพความคิดสร๎างสรรค๑มาใช๎ได๎ไมํ

เต็มที่เนื่องจากเวิร๑คพอยท๑เป็นบริษัมหาชน ก็ต๎องค านึงถึงผลก าไรและผู๎ถือหุ๎น ท าให๎บางครั้ง

ทีมงานไมํกล๎าลองคิดรายการท่ีแปลกใหมํมากนั้นเพราะกลัววํารายการอาจไมํเป็นท่ีนิยม  

พอมคีําว่า “มหาชน” ตามหลงัมนัใหญ่มากขึ้น มผีู้ถือหุ้น ก็ต้องทํากําไรเยอะ บางที ่

สรา้งสรรคม์าก คนดอูาจตามไมท่นั เรากเ็กรง็  เราเริม่รูส้กึไมก่ลา้ลอง ไมค่่อยกลา้ลองอะไรใหม่ๆ  

ธานี บุญมาเลิศ 

ต าแหนํง Producer    

บริษัท Workpoint Entertainment จ ากัด (มหาชน) 

 

นอกจากนี้ธานี บุญมาเลิศ ยังกลําวอีกวําการนิยมน ารายการลิขสิทธิ์จากตํางประเทศ      

มาผลิตใน version ของประเทศไทยนั้นท าให๎ใช๎ศักยภาพด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ไมํได๎อยําง

เต็มที่  แตํผู๎ศึกษาพบวําหากมองอีกมุมหนึ่งการปรับเปรียบให๎เข๎ากับวัฒนธรรมไทยก็ถือวําเป็น

การคิดสร๎างสรรค๑อยํางหนึ่งเชํนกันเพราะต๎องให๎ลักษณะความคิดสร๎างสรรค๑ที่ยืดหยุํนเหมาะกับ

สังคมและวัฒนธรรมไทยน้ันเอง 

ในขณะที่บริษัทขนาดเล็กเชํนบริษัท Advice Media นั้นก็พบปัญหาการใช๎ศักยภาพ

ความคิดสร๎างสรรค๑ที่ยังไมํเต็มที่นั้นเป็นเพราะระบบของบริษัทที่ยังเป็นอุปสรรค เชํนระบบ
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อาวุโส  การผลิตงานยังเป็นไปตามลูกค๎าและขึ้นกับนายทุน  สํวนอุปกรณ๑การผลิตก็ยังไมํพร๎อม

เทําบริษัทใหญํ เป็นต๎น  

สํวนสถานีโทรทัศน๑สาธารณะอยํางสถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส ที่ไมํมีเงื่อนไขในการท า

ก าไรเชํนสถานีโทรทัศน๑เชิงพานิชย๑ แตํระบบการบริหารงานขององค๑กรของ Thaipbs ที่มีความ

เป็นกึ่งราชการกลับท าให๎เป็นอุปสรรคบั่นทอนความคิดสร๎างสรรค๑ เชํน เม่ือทีมผลิตจะผลิต

รายการรายการต๎องตั้งเรื่องท าบันทึก รอเบิกงบโดยใช๎เวลา 3 เดือน ลักษณะน้ีเป็นระบบราชการ

มากกวําเป็นสถานีโทรทัศน๑  ตัวอยํางเชํน รายการ Thai kids club  ซึ่งได๎รับโจทย๑ให๎ผลิตใน

เดือนธันวาคม แตํจะให๎ออกอากาศเดือนกุมภาพันธ๑  ซึ่งเทํากับมีเวลาผลิตเพียง 1 เดือน ซึ่ง

เป็นไปไมํได๎ทางการผลิตเพราะแคํรอการเบิกงบก็จะใช๎เวลา 3 เดือนไปแล๎ว เชํนน้ีเป็นต๎น   

สอดคล๎องกับคุณปุณชนิกา ชํวยนุกิจ  หัวหน๎าโปรดิวเซอร๑ สถานีโทรทัศน๑ ThaiPBS ที่

กลําววํากรอบส าคัญคือ นโยบายหลักของสถานี  ซึ่งหากเป็นสถานนี่ที่ต๎องพึงเงินจาก

ผู๎สนุบสนุน เรื่องเงินก็จะเป็นกรอบ แตํส าหรับไทยพีบีเอสยัง มีระบบการบริหารแบบกึ่ง

ข๎าราชการและยังมีการถืออาวุโสกันอยูํซึ่งเป็นอุปสรรคปัญหาในการสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑  

ความคดิสรา้งรรคเ์ป็นเรือ่งของทัง้  knowledge และ gift  ซึง่ Thaipbs น่าจะสามารถดงึ 

knowledge ออกมาใชไ้ดม้ากกว่า gift เพราะ Thaipbs ยงัมรีะบบการบรหิารแบบกึง่ขา้ราชการ 

และยงัมกีารถอือาวุโสกนัอยู่ 

ปุณชนิกา ชํวยนุกิจ 

หัวหน๎าโปรดิวเซอร๑ Chief Producer of Program 

 สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) 
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นอกจากนี้ปุณชนิกา ชํวยนุกิจ ยังสะท๎อนวํากรอบส าคัญอีก 2 ประเด็นอาจเป็นสิ่งที่เป็น

ตัวสะกัดกั้นความคิดสร๎างสรรค๑ของคนไทยพีบีเอส ประเด็นแรกคือเรื่องของกฏระเบียบอาจ เชํน

กรณีรายการ home room มีกรอบวํา เป็นรายการที่เนื้อหาจะต๎องเป็นเรื่องราวที่ประชาชนได๎

ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวันเทํานั้น   สํวนประเด็นที่สอง คือ คนในองค๑กรยังมีความไมํเข๎าใจ ค า

วํา ‚จริยธรรม‛ และ ‛สื่อสาธารณะ‛ อยํางแท๎จริง โดยบางคนอาจมองวําจริยธรรมและความเป็น

สื่อสาธารณะนี้กลายเป็นกรอบก าจัดการท างาน แตํแท๎จริงแล๎วเป็นการให๎อิสระมากกวําด๎วยซ้ า 

เนื่องจากไมํต๎องง๎อหรือสนใจเงินจากลูกค๎า หรือ sponsor   ซึ่งทั้งหมดนี้คือการบริหารจัดการ

ของไทยพีบีเอสที่อาจท าให๎ไมํสามารถดึงศักยภาพความคิดสร๎างสรรค๑ของพนักงาน ออกมาได๎

เต็มที่นั้นเอง    ในขณะที่มุมมองของผู๎ผลิตอิสระภายนอกของไทยพีบีเอส โดยทายาท เดช

เสถียร สะท๎อนวําไทยพีบีเอสมีนโยบายในการสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ แตํยังมีระบบเจ๎าขุน

มูลนายและมีกรอบจริยธรรม ซึ่งบางเรื่องจริยธรรมกลายเป็นเรื่องของการตีความที่อาจมีประเด็น

เรื่องความความสมเหตุสมผลในการตีความ   

 Thaipbs มนีโยบายในการส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรคน์ะ  แต่ว่ายงัมรีะบบเจา้ขุนมลูนาย 

และการตกีรอบจรยิธรรม ซึง่คนทาํรายการทวีคีวรจะตอ้งสูเ้พือ่ปกป้องงานของตวัเองตามเหตุผล 

อย่ายอมทุกอย่างเช่น เราก็มเีรือ่งทีย่อมและไม่ยอม  เรือ่งทีย่อม เช่น เราใช้คําว่า “ตุ๊ดร่างยกัษ์” 

เป็นคําทีล่ะเมดิสทิธมินุษยชน เราก็ยอม เพราะก็มเีหตุผล   ส่วนเรือ่งทีไ่ม่ยอมก็เช่น ตอนไป

นําเสนอเรือ่งประเทศจนี ทีเ่ทยีนอนัเหม่ย  เราไดภ้าพตอนทีม่เีจา้หน้าทีก่ําลงัจบัคนโปรยใบปลวิ

ประทว้ง  แผนก Censor ไม่ใหผ้่านเพราะกลวัสถานฑตูจนี  เราไม่ยอมจงึต้องนําเรือ่งเขา้บอรด์  

สรปุว่าบอรด์ยอมใหนํ้าออกอากาศได ้ 

ทายาท เดชเสถียร    

ผู๎ผลิตอิสระ รายการหนังพาไป  

สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) 
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ทั้งนี้ทายาท เดชเสถียร ให๎ข๎อสังเกตวําเป็นผู๎ผลิตจากภายนอก เชํนทีมรายการหนังพา

ไปนี้ อาจมีอิสระได๎สูงกวํารายการภายในท่ีสถานีผลิตเอง    

สํวนนัถพงศ๑ ทองค าวงศ๑ Producer ของชํองอัมรินทร๑ทีวี กลําววํานโยบายของผู๎บริหาร

นั้นมมีผลตํอความคิดสร๎างสรรค๑ในการท างาน บางนโยบายอาจจะไมํถึงกับสกัดกั้นแตํเป็น

เงื่อนไขที่มาปิดความคิด ตัวอยํางเชํน  นโยบายจากผู๎บริหารต๎องการให๎รายการที่ผลิตเองเป็น

ชัดตื้นทั้งหมด หมายถึงต๎องการภาพหน๎าชัดหลังเบลอทั้งหมด ซึ่งลักษณะการถํายภาพเชํนนี้

อาจจะไมํได๎เหมาะในทุกสถานการณ เป็นต๎น  

- งบประมาณ  

จากการศึกษาพบวํางบประมาณมักเป็นเหตุผลส าคัญในการเป็นเงื่อนไขหรือกรอบจ ากัด

ในการผลิตรายการโทรทัศน๑  โดยจากการสัมภาษณ๑กลุํมผู๎ ผลิตรายการโทรทัศน๑พบวํา 

งบประมาณเป็นกรอบจ ากัดที่ส าคัญการใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ เพราะเม่ืองบประมาณมีจ ากัด

บางครั้งท าให๎ไมํสามารถสร๎างสรรค๑งานได๎ตรงตามที่ต๎องการจะได๎เพราะงบประมาณมีไมํ

เพียงพอ  

แตํในทางกลับกันการที่มีงบประมาณมาเป็นกรอบจ ากัดการผลิตรายการนั้นก็อาจถือ

เป็นการกระตุ๎นความคิดสร๎างสรรค๑ให๎เกิดขึ้นในอีกหาทางหนึ่ง เพราะทีมงานต๎องคิดสร๎างสรรค๑

รายการให๎ดีที่สุดเชํนเคยและอาจจะท าให๎ได๎รูปแบบและเนื้อหารายการใหมํๆที่ไมํซ้ ากับของเดิม

ที่เคยมีมากํอนเพราะงบประมาณจ ากัด  ดังเชํน แนวคิดของพิศาล แสงจันทร๑  ซึ่งเป็นทั้งพิธีกร

และครีเอทีฟ ของรายการหนังพาไป ทางชํอง ThaiPBS ที่ระบุวําจากประสบการณ๑ในการท า

รายการโทรทัศน๑มานั้นตนพบวําความคิดสร๎างสรรค๑ คือการคิดการ าเพื่อให๎ข๎อจ ากัดหมดไป 

เรียกอีกอยํางวําการแก๎ปัญหานั้นเอง เชํน รายการหนังพาไป เป็นรายการที่งบน๎อย ต๎องเดิน
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ทางไกลไปตํางประเทศ  ดังนั้นไมํสามารถจ๎างตากล๎องได๎  จึงต๎องปรับเป็นการมาถํายท ากันเอง  

ซึ่งข๎อจ ากัดเรื่องงบประมานกลับกลายเป็นข๎อดี เพราะท าให๎รายการหนังพาไป มีความแตกตําง

เพราะมีการน าเสนอที่ดูเป็นธรรมชาติ เป็นกันเองซึ่งท าให๎รายการมีจุดเดํนขึ้นมา  

ขอ้จํากดัเรือ่งงบประมานกลบักลายเป็นข้อด ีเพราะทําให้รายการหนังพาไปมจีุดเด่น

ขึ้นมา มคีวามแตกต่าง ทําให้คนดูรูส้กึว่าเหมอืนเป็นพธิกีรและทมีงานเพือ่นกบัคนดู มุมกล้อง

ต่างๆทีผู่้ชมได้เหน็นัน้เสมอืนมาจากสิง่ทีเ่พือ่นเหน็ ทีเ่พือ่นคดิ อยากนําเสนอ ทําให้รายการมี

ความเป็นธรรมชาต ิเป็นกนัเอง  คนดเูหมอืนไดท้่องเทีย่วไปพรอ้มๆกบัเพือ่นๆ   

พิศาล แสงจันทร๑   

ผู๎ผลิตอิสระ รายการหนังพาไป  

สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) 

 

สํวนคุณนันทิวาศย๑ สโมสร  Producer บริษัท Story liner  กลําววําข๎อจ ากัดในการ

พัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑สูํการผลิตรายการโทรทัศน๑ คือ เรื่องเงินงบจาก sponsor  เวลา

รายการเราก็คิดในสิ่งที่อยากท า ที่ที่อยากไปถําย แตํพอเจองบจะพบวําหากไมํไหวก็ต๎องตัด 

สถานท่ีถํายท า (location) บางที่ออกไปเพื่อให๎พอกับงบประมาณคําใช๎จําย เป็นต๎น  

แตํหากมองอีกมุมหนึ่งจะพบวํางบประมาณนั้นก็ถือเป็นโจทย๑ที่ทีมงานต๎องเผชิญเป็น

เรื่องปกติ ไมํใชํสิ่งที่ควรถือเป็นอุปสรรคปัญหาดังสะท๎อนจากแนวคิดของคุณปุณชนิกา ชํวยนุกิจ  

Chief Producer of Program สถานี ThaiPBS ที่กลําววําปัจจุบัน Thaipbs  ก าลังสร๎าง

วัฒนธรรมองค๑กรความเป็นสื่อสาธารณะ  พนักงานต๎องรู๎สิทธิและหน๎าที่  ตั้งแตํกํอนเข๎ามา

ท างานแล๎วดังนั้นเรื่องงบจึงไมํเป็นปัญหาเพราะเป็นโจทย๑ตั้งแตํแรกอยูํแล๎ว  ดังนั้นหากรู๎รู๎จักวาง

แผนการก็จะไมํมีปัญหา  
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 -  เวลา  

จากการศึกษาพบวําทีมงานผู๎ผลิตได๎ให๎ข๎อมูลตรงกันวํา การท างานผลิตรายการ

โทรทัศน๑นั้นเป็นงานที่ต๎องท าแขํงกับเวลา เชํน รายการต๎องออกอากาศทุกวัน หรือทุกสัปดาห๑ 

ดังนั้นต๎องเรํงท ารายการอยํางหัวไมํได๎วางหางไมํได๎เว๎น ดังนั้นเรื่องของการใช๎เวลาไปแสวงหา

ความรู๎ตํางๆแทบจะเป็นไปไมํได๎  ดังสะท๎อนจากค าบอกเลําของ ภัทรนุต ธรรมสาโรช Creative   

ของรายการตัวนิดพิชิตล๎าน (minute to win it)  และรายการThe kids are all right ของบริษัท 

BEC TERO Entertainment จ ากัด (มหาชน) ที่ระบุวําอุปสรรคปัญหาข๎อจ ากัดในการพัฒนา

ความคิดสร๎างสรรค๑สูํการผลิตรายการโทรทัศน๑นั้นคือเวลา ต๎องท างานแขํงกับเวลาจนท าให๎ไมํมี

เวลาที่จะหยุดเพื่อพักหรือหาความรู๎ใหมํๆให๎กับตัวเอง   

เชํนเดียวกับคุณชลธิพา   บุญกัน  Creative   ฝ่ายรายการ สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส 

(Thai PBS)  กลําวถึงอุปสรรคของความคิดสร๎างสรรค๑ คือ ความเรํงรีบในกระบวนการผลิต เชํน 

ต๎องประชุม ต๎องจัดเตรียมของ ต๎องตัดตํอ จนแทบไมํมีเวลาในการคิดท าสิ่งใหมํ  ดังนั้นจึงกลําว

ได๎วําความกดดันด๎านเวลาอาจจะสํงผลลบตํอความคิดสร๎างสรรค๑   

นอกจากนี้ยังมีของสังเกตวําเวลาและงบประมาณมักไปด๎วยกัน ดังเชํนการบอกเลํา

ของนัถพงศ๑ ทองค าวงศ๑  Producer รายการตามอ าเภอจาน ทางชํองอัมรินทร๑ทีวี ที่กลําววํา 

งบประมาณกับเวลามักจะมาเป็นเงื่อนไขที่มักมาคูํกันเสมอ  
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เท่าทีเ่ราเคยเจอ คอื ด้วยความทีไ่ม่มชี่างภาพเป็นของตวัเองก็ต้องจา้งเป็นควิอย่างนี้ 

อยา่งเช่นว่าถ่ายทาํ 1 ตอนเกนิ 1 วนั มนักค็อืงบประมาณ ซึง่กท็ําใหต้้องคดิว่าต้องทําอย่างไรจะ

ถ่ายใหเ้สรจ็ภายในหนึง่วนั มนักเ็ป็นการเอาเวลามาบบี เหมอืนเป็นการตกีรอบดว้ย 

นัถพงศ๑ ทองค าวงศ๑   

Producer รายการตามอ าเภอจาน  

บริษัท อัมรินทร๑ เทเลวิชั่น จ ากัด   

-          การให้โอกาสและรบัฟังความคิดเหน็   
 

 ผลการศึกษาพบวําผู๎ผลิตรายการได๎กลําวถึงปัจจัยส าคัญในการสํงเสริมความคิด

สร๎างสรรค๑ของทีมงานไว๎อยํางสอดคล๎องกันอยํางมากอีกประการ  คือได๎รับโอกาสในการให๎

แสดงความคิดเห็นและการยอมรับฟังซึ่งกันและกันในทีมงาน  โดยเฉพาะที่ผู๎บริหารและหัวหน๎า

ทีม ควรเปิดโอกาสให๎ทุกคนในทีมได๎แสดงความคิดเห็นอยํางเต็มที่ และการยอมรับความคิดเห็น

ของกันและกันน้ันจะน าไปสูํทัศนคติที่ดีตํอการท างาน ซึ่งจะสํงผลต๎องความการมีก าลังใจในการ

ทุมเทํความคิดสร๎างสรรค๑ในการท างานอยํงเต็มที่  ดังเชํนที่สะท๎อนได๎จากการให๎สัมภาษณ๑ของ 

ชวิศฐานิต ชัยชาติ  Group Head Producer บริษัท เวิร๑คพอยท๑ ที่กลําววําวิธีสํงเสริมความคิด

สร๎างสรรค๑ออกมาจากทีมงานน้ันอยํางแรกคือต๎องเปิดรับความคิดเห็นจากทีมงานทุกคน  

 อยา่งแรกคอื ตอ้งเกดิรบัความคดิเหน็ทุกคน  เช่นมาการประชุม ใหทุ้กคนไดแ้สดงความ

คดิเหน็  เช่น รายการ Thai Identity  ม ีcreative 3 คน กม็ ีcreative production   ม ีcreative หา

ตวัตน้   ม ีcreative ตดัต่อ  กจ็ะตอ้งมาประชุมกนั เพือ่ช่วยกนัคดิ แลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั 

      ชวิศฐานิต ชัยชาติ   

ต าแหนํง Group Head Producer 

บริษัท Workpoint Entertainment จ ากัด (มหาชน) 
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การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือการให๎ค าแนะน าติชมวิพากษ๑วิจารณ๑งานนี้ ชยาภรณ๑ บุนนาค 

ให๎ทัศนะวําคือกระบวนการที่จะชํวยพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ได๎ด๎วย  

  การ comment ถงึขอ้ดขีอ้เสยีกนั มารบัฟงักนั ซึง่วธิกีารมาประชุมพรอ้มๆกนัน้ีจะทําให้

มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูไ้ปดว้ยกนั เช่น เมือ่ creative ไดป้ระชุมรวมกบั producer รายการสาร

คดเีก่งนัน้เวลา producer comment  กจ็ะไดเ้รยีนรูไ้ปในตวัดว้ย ไดช่้วยกนัแก้ปญัหาดว้ย ซึง่ถอื

เป็นการพฒันาความคดิสรา้งสรรคแ์ต่การComment งานกส็ําคญั Creative ทํารายการใหม่มา

เสนอ 5 รายการ แต่ไมผ่่านเลย เรากต็อ้งcommentใหช้ดัถงึเหตุผล ว่าทําไมมนัยงัไม่ได ้รวมทัง้มี

ตอ้งแนะนําวธิกีารแกใ้หด้ว้ย แลว้กต็อ้งใหก้ําลงัใจว่าเอาใหม่ๆ  

ชยาภรณ๑ บุนนาค  

ต าแหนํง Creative Director  / executive producer 

 บริษัท BEC-TERO Entertainment  จ ากัด (มหาชน)      

 

- วฒันธรรมขององคก์ร   

 วัฒนธรรมขององค๑กรในท่ีนี้ หมายถึงวัฒนธรรมของการท างาน ซึ่งจากการศึกษาพบวํา

เป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งที่มีผลตํอความคิดสร๎างสรรค๑ เนื่องจากวัฒนธรรมขององค๑กรนั้นแมํ

อาจจะไมํได๎เขียนไว๎เป็นลายลักษณ๑อักษรแตํเป็นเสมือนขนบท าเนียบ วิธีคิด ทิศทางการท างาน

ขององค๑กรนั้นๆ ดังนั้นนอกจากเปิดรับฟังความคิดเห็นของทีมงานแล๎ว ในขณะเดียวกันที่ต๎อง

ท าความเข๎าใจกับทีมงานถึงให๎เรื่องวัฒนธรรมขององค๑กรด๎วย  ทั้งนี้เพื่อให๎เกิดการความเข๎าใจ

ถึงลักษณะและธรรมชาติขององค๑กรเพื่อจะน าไปสูํการเข๎าใจ เห็นทิศทางและเป้าหมายรวมกัน 

ซึ่งจะน าไปสูํยอมรับซึ่งกันและกันทัศนคติที่ดีตํอการท างาน  เชํน สมุทร นํวมเศรษฐี  ทีมงาน

DP
U



120 

 

ผู๎ผลิตจาก บริษัท Workpoint Entertainment จ ากัด (มหาชน) กลําววําการเสริมความคิด

สร๎างสรรค๑ของทีมงานนั้นอยํางแรก คือ การท าความเข๎าใจถึงวัฒนธรรมองค๑กร  เชํนการผลิต

รายการ sitcom ก็จะต๎องประชุมด๎วยกันกับทีมงาน โดยการประชุมเพื่อมาชํวยกันระดมความ

คิดเห็นในเรื่อง plot  เนื้อหา ฉาก นอกจากนี้แล๎วบริษัทตนยังเป็นบริษัทที่มีวัฒนธรรมองค๑กรวํา 

ไมํมีค าวําท าไมํได๎ นั้นคือแสดงให๎เห็นวํา ทีมงานจะต๎องมีความพยายามในการท างานอยําง

เต็มที่ ต๎องคิด ต๎องพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง  โดยได๎ยกตัวอยํางถึง ประภาส ชลศรานนท๑ วํา

คือตัวอยํางของคนที่มีความคิดสร๎างสรรค๑ซึ่งเป็นจุดเดํนของวัฒนธรรมในการท างานของบริษัทฯ 

คือไมํยอมแพ๎อะไรงํายๆ คิดและท า ปรับเปลี่ยนให๎ดีขึ้นเสมอ ไมํหยุดนิ่งอยูํกับท่ี  

นอกจากจะสร๎างให๎ทีมงานผู๎ผลิตเข๎าใจวัฒนธรรมองค๑กรแล๎ว หัวหน๎างานควรต๎องศึกษา

ท าความเข๎าใจทีมงานด๎วยเชํนกัน  ซึ่งการท าความรู๎จักและเข๎าใจลูกทีมนั้นเป็นสิ่งส าคัญมากใน

การชํวยสํงเสริมการท างานของคนในทีม ดังเชํนคุณชยาภรณ๑ บุนนาค  Creative Director และ 

executive producer บริษัท BEC-TERO Entertainment  จ ากัด มหาชน กลําวถึงวีธีการในการ

พัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ทีมงานนั้นคือ กํอนอื่นจะก็ต๎องท าความรู๎จักกับลูกน๎องเพื่อให๎รู๎ข๎อมูล

หรือความเป็นตัวตนหรือเงื่อนไขส าคัญอะไรของลูกน๎องกํอนเพื่อการบริหารจัดการคนหรือ

ทีมงานให๎มีประสิทธิภาพ 

 พีต่้องทําความเขา้ใจ รูจ้กัลูกน้องก่อน เช่น คนนี้โสดนะ คนนีแ่ต่งงานมลีูกแล้ว การทํา

ความรูจ้กัรูน้้องจะพอให้เราเขา้ใจความต้องการของเค้า เช่น คนแต่งงานแล้วมลีูกเลก็อยู่จะไม่

อย่างทํางานทีก่ลบับา้นดกึ เป็นต้น ส่วนคนโสดก็มเีวลาเยอะมากกว่า ดงันัน้เราจะได้รูว้่าเราจะ

บรหิารจดัการอยา่งไรใหล้กูน้องพอใจทีสุ่ดและไดง้านทีม่ปีระสทิธภิาพออกมามากทีสุ่ด 

ชยาภรณ๑ บุนนาค  

ต าแหนํง Creative Director  / executive producer  

บริษัท BEC-TERO Entertainment  จ ากัด (มหาชน)  
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นอกจากนี้ชยาภรณ๑ บุนนาค ยังกลําวอีกวํา เม่ือเข๎าใจกันทีมงานก็จะมีทัศนคติที่ดีกับ

งานที่ท า กับทีมงานที่อยูํด๎วยกัน และกับบริษัทที่เราท างานให๎อยูํ และเม่ือมีทัศนคติดีก็จะมี

แรงจูงใจที่ดีในการท างาน ในการคิดงาน ทีมงานก็จะใช๎ศักยภาพอยํางเต็มที่นในการท างาน  

พนักงานก็จะเติบโตขี้นในแนวทางความสามารถของตนเองได๎อยํางเต็มที่   

- ทีมงานและเพ่ือนร่วมทีม    

 จากการศึกษายังพบประเด็นที่ปัจจัยท่ีมีผลตํอความคิดสร๎างสรรค๑ในการท างานการผลิต

รายการโทรทัศน๑ท่ีส าคัญอยํางยิ่งอีกประการ คือ  ทีมงาน  ซึ่งทีมงานในที่นี่หมายถึง ทั้งหัวหน๎า

งาน เพื่อนรํวมมงานที่อยูํในทีมเดียวกันนั้นเอง ซึ่งงานการผลิตรายการโทรทัศน๑นั้นเป็นลักษณะ

ที่ต๎องอาศัยการท างานเป็นทีม (Teamwork) ดังนั้นหากได๎เพื่อนรํวมทีมที่ท างานประสานกันได๎

ด๎วยดีก็จะสํงผลดีตํอการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ แตํหากท างานรวมกันได๎ไมํราบรื่นก็จะเป็น

อุปสรรคตํอการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ได๎   ดังสะท๎อนจากธีราภรณ๑ โขํงเขียว Creative 

รายการหอมแผํนดิน  บริษัทป่าใหญํครีเอชั่น จ ากัด กลําวถึงอุปสรรคส าคัญของความคิด

สร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการโทรทัศน๑วํา หากถ๎าทีมงานมองวําตนยังเด็ก ไมํให๎โอกาสไมํเชื่อใจ

กัน  เวลาน าเสนองานก็ไมํฟัง ตนเองก็จะไมํม่ันใจ ไมํกล๎าคิด ไมํกล๎าน าเสนออะไร  ดังเชํนตอน

ท างานใหมํๆก็จะเกร็งมาก เกรงใจทีมงานที่อายุมากมากวํา  เชํนวําเวลาจะบอกตากล๎องก็จะไมํ

กล๎าพูดวําอยากได๎ภาพแบบไหน  มุมไหน จะเอาไปใช๎อะไร ตอนไหน ซึ่งก็ต๎องปรับตัว ต๎องกล๎า

บอกมากขึ้น  สํวนวิมลรัตน๑ แสนสามารถ Producer รายการโลกยามเช๎า ทางไทยทีวีสีชํอง 3

กลําวถึงข๎อจ ากัดในประเด็นทีมงานไว๎วํา หากมีเพื่อนรํวมงานที่มีนิสัยการท างานแบบ  Routine  

ก็เป็นอุปสรรคตํอการสร๎างสรรค๑อะไรใหมํๆได๎    
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เชํนเดียวกับชลธิพา   บุญกัน  Creative  ฝ่ายรายการ ของสถานีโทรทัศน๑ ThaiPBS  

กลําวถึงประเด็นชํองวํางระหวํางวัยของทีมงานซึ่งมีผลกระทบทางแงํบวกและแงํลบได๎  

พอเจอคนอายุเยอะ กจ็ะม ีself มชี่องว่าง เรือ่งGen   ต่างกนักจ็ะมุมมองต่างกนั  แต่ถ้ามองให้

เป็นการเรยีนรู ้กจ็ะไดป้ระสบการณ์ รบัมาปรบัใหส้่วนของเรา อยา่ท้อ อยา่เซง็ 

คุณชลธิพา   บุญกัน   

ต าแหนํง Creative   ฝ่ายรายการ  

สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) 

 

ซึ่งสอดคล๎องกับชลธิพา   บุญกัน  จากสถานีโทรทัศน๑ Thai PBS ระบุวําเพื่อนรํวมงาน

และหัวหน๎างานมีผลกับความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการโทรทัศน๑ได๎มากกวําเงินเดือนและ

โบนัส  เพราะถ๎าทีมงานเข๎ากันได๎ก็จะท าให๎การท างานสนุก มีความสุข แตํหากเข๎ากันไมํได๎ก็ไมํ

สนุก ไมํมีความสุข   นอกกจากนี้สุธา ทางดี จากส านักขําว TNEWS ได๎สะท๎อนปัญหาอีกแงํมุม

ของการสร๎างทีมงานที่แข็งแรงไว๎วํา พนักงานพอเริ่มช านาญ คลํองแล๎วก็จะลาออกไปอยูํที่อื่น ก็

จะต๎องคอยฝึกคนใหมํๆขึ้นมา บ๎างครั้งก็ขาดวามตํอเนื่องในการพัฒนาความคิดของทีมงานได๎  

4.3.2.2 ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกองคก์ร 

- โจทยท์างการตลาดและผลประโยชน์ทางธรุกิจ  

ในการผลิตรายการโทรทัศน๑นั้นหลีกเลี่ยงไม๎ได๎ที่จะต๎องตอบสนองตํอโจทย๑ทาง

การตลาดเพื่อความอยูํรอดของรายการ ซึ่งในบางครั้งนั้นโจทย๑ทางการตลาดหรือโจทย๑จากฝ่าย

ขายที่ต๎องการขายโฆษณานั้นก็อาจจะเป็นเงื่อนไขที่สํงผลตํอการก าจัดกรอบของความคิด

สร๎างสรรค๑ หากแตํอีกมุมมมองหนึ่งก็จะพบวําในบางครั้งโจทย๑จากฝ่ายการตลาดก็ท าให๎ทีมงาน
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ต๎องคิดสร๎างสรรค๑รายการข้ึนมาเพื่อตอบโจทย๑นั้น  ซึ่งเทํากับวําเม่ือมีโจทย๑มาท๎าทายความคิด

สร๎างสรรค๑  

พิชญพงษ๑ เพชรบูรณิน  Producer บริษัท Advice Media  ระบุวําปัจจัยส าคัญในการ

พัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑สูํการผลิตรายการโทรทัศน๑นั้นบางทีก็คือลูกค๎า โดยยกตัวอยํางถึง

กรณีการน าเสนอ proposal ไปเสนอสถานีโทรทัศน๑ชํองหนึ่ง ซึ่งได๎รับพิจารณาตามเนื้อหาที่

น าเสนอไปแตํเม่ือมีโฆษณาเข๎ามาก็ท าให๎การโฆษณานั้นเข๎ามามีบทบาทกับเนื้อหาของรายการ  

ดังนั้นโจทย๑ก็คือท าอยํางไรก็ได๎ให๎การโฆษณานั้นมาผสมผสานกับเนื้อหาให๎กลมกลืน  เชํน 

ลูกค๎าอยากให๎เห็นผลิตภัณฑ๑ชัดๆ น๎าเน็ค (พิธีกร) เลยน ามาชูหน๎ากล๎องเป็นมุขในการน าเสนอ

ไปเลย ซึ่งก็ถือวําเป็นความคิดสร๎างสรรค๑อีกรูปแบบหนึ่งได๎เชํนกัน  

นอกจากนี้ยังมีกรณีจากชลธิพา   บุญกัน  Creative รายการ KIDS คลับ ที่กลําววํา 

Creative ต๎องตํอรองกับฝ่ายขาย  creative ก็ต๎องการวําไมํอยากให๎  hard save   ฝ่ายขายก็

อยากเอาใจลูกค๎า หากมากไปก็มีผลกับภาพลักษณ๑ของรายการ   

ด๎านศิวพร  เทียนทองค า Creative ผลิตรายการดาวกระจาย  ทางชํอง Mcot กลําววํา

โจทย๑ทางการตลาด ไมํใชํข๎อจ ากัดแตํคือโจทย๑ที่ต๎องจัดการ โดยการที่ต๎องสร๎างสมดุลให๎ได๎

ระหวําง โจทย๑ทางการตลาดกับการโปรดั่กชั่น  บางครั้ง 2 ประเด็นนี้อาจเข๎ากันได๎ไมํคํอยได๎ดี

นัก  ดังนั้นต๎องท าให๎มันสนุกแตํก็ขายของได๎ด๎วยและไมํท าให๎ผู๎ชมรู๎สึกร าคาญ   เชํนรายการ 

VIP  เป็นรายการทอล๑คโชว๑  (Talk Show) ลูกค๎าต๎องการให๎ผู๎บริหารองค๑กรมานั่งคุยเป็นแขกรับ

เชิญทั้งเบรก  ซึ่งconcept ของรายการวีไอพี คือ จะคุยกับแขกรับเชิญที่มีความเป็นพิเศษใน

ตัวเอง เชํนเป็นตัวอยํางทีดี เป็นบันดาลใจได๎ เป็นต๎น ดังนั้นทีมงานก็ต๎องหาวิธีชี้แจง สํวนสินค๎า

บางชนิดที่มาเป็นผู๎สนับสนุนรายการ (Sponsor) ก็ต๎องการให๎เชิญ Brand Ambassador  ของ

สินค๎ามานั่ งพูดคุย  ทางทีมงานก็ต๎องพยายามเจาะมุมหาความพิ เศษของคนนี้ ให๎ได๎ 

นอกเหนือจากความเป็นดาราหรือคนดัง  เชํน หมอก๎อง (ซึ่ง เป็น brand ambassador ของ
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เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพยี่ห๎อหนึ่ง) ก็ต๎องน าเสนอในประเด็นวําแขกรับเชิญเป็นหมอและยังเป็น

ทหารด๎วย ทั้งนี้เพื่อให๎ตอบโจทย๑ทั้งเรื่องการตลาดและได๎แงํมุมที่นําสนใจที่เป็นประโยชน๑กับ

ผู๎ชมด๎วย  

กรณีที่การผลิตรายการ ‚SME ตีแตก‛  ของบริษัท Workpoint Entertainment ซึ่ง

ธนาคารกสิกรไทยเป็นผู๎สนับสนุนหลักที่ต๎องการรายการประเภทสํงเสริม SME ดังนั้นทาง

ทีมงานบริษัท เวิร๑คพอยท๑ ก็จะต๎องคิดสร๎างสรรค๑รายการให๎เนื้อหารายการจะเข๎มข๎นขึ้น โดยหา

เจ๎าของธุรกิจ SME ที่มีความหลากหลายเข๎ากับสถานการณ๑ในปัจจุบัน เพื่อตอบโจทย๑ทาง

การตลาดและชํวยให๎ประชาชนได๎รับทั้งสาระและความบันเทิงไปด๎วยกัน  

ดังนั้นจะเห็นได๎วําวิธีการคิดแก๎ปัญหา ก็คือการใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ที่ต๎องคิดยืดหยุํน 

ซึ่ง creative จะต๎องหาสมดุลให๎ได๎ระหวํางความต๎องการของทุกฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายขาย ดังนั้น

จึงกลําวได๎วําโจทย๑หรือเงื่อนไขทางการตลาดนั้นหากมองเป็นกรอบจ ากัดของการสร๎างสรรค๑งาน

ก็อาจจะมองได๎คืออาจจะไมํได๎ดังความต๎องการของ creative แตํหากมองอีกมุมหนึ่ง Creative ก็

ต๎องใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ในอีกรูปแบบหนึ่งมาเพื่อให๎ตอบโจทย๑ทางการตลาด ทั้งนี้หากไมํมี

โจทย๑ก็อาจจะไมํได๎คิดสร๎างสรรค๑รายการทีแ่ปลกใหมํออกมาได๎ 

นอกจากนี้เรตติ้งหรือความนิยมชมชอบจากผู๎ประชาชนผู๎ชมรายการนั้นเป็นสิ่งที่ผู๎ผลิต

รายการทุกสถานีต๎องการ ดังนั้นการแขํงขันแยํงชิงผู๎ชมของในชํวงเวลาของรายการตํางๆจึงยิ่ง

เข๎มข๎น  ซึ่งรายการที่ชํวงเวลาการออกอากาศตรงกันจึงถือเป็นคูํแขํงกันโดยตรง ผู๎ผลิตแตํละ

รายจึงตํางก็ให๎ความส าคัญกับคิดการสร๎างสรรค๑รายการให๎ดูสนุกสนานนําติดตามชน ดังเชํน 

สุวรรณี ปรัชญาสัชฌการ producer  กิ๊กดู๐สงครามเงินล๎าน ทางชํอง 7 HD กลําววําโจทย๑ส าคัญ

ของรายการคือต๎องมีเรตติ้งสูงกวําะรายการตีสิบของทางชํอง 3 ที่ออกอากาศวันเวลาเดียวกัน  

ซึ่งมุมบริษัทต๎องการชนะรายการคูํแขํง สํวนในมุมคนท างานนั้นก็ต๎องท าตามโจทย๑ ก็ต๎องคิดตํอ

ยอดวําจะท าอยํางไรให๎เรตติ้งชนะรายการตีสิบ  เชํน ต๎องคิดเรื่องนักร๎องที่มาเป็นตนแบบเงา
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เสียงที่ผู๎ชมชอบ  คิดวําผู๎เข๎าแขํงขันจะเลือกอยํางไร หรือ จะเลือกจังหวัดไหนมาแขํงขันกัน 

รายละเอียดเหลํานี้ล๎วนต๎องคิดกํอนเพื่อดึงผู๎ชมให๎ได๎มากที่สุดนั้นเอง  แตํทั้งนี้ภาพใหญํกวําเรื่อง

ของโจทย๑ทางการตลาด คือเรื่องของผลประโยชน๑ทางธุรกิจ ที่มักจะเป็นตัวแปรส าคัญของการ

พัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑และการสร๎างผลงานสร๎างสรรค๑ ดังเชํนการสะท๎อนจากประสบการณ๑

การท างานของพิศาล แสงจันทร๑และทายาท เดชเสถียร  ทีมงานผู๎ผลิตรายการหนังพาไป ซึ่ง

ระบุวํา อุปสรรคส าคัญอีกอยํางของความคิดสร๎างสรรค๑คือเรื่องของผลประโยชน๑ทางธุรกิจนั้นเอง  

เชํน การท ารายการทํองเที่ยวตํางประเทศ ก็มีเรื่องผลประโยชน๑ (จากผู๎สนับสนุนรายการ) ซึ่งท า

ให๎ทั้งคูํเลือกและพอใจที่จะท ารายการเล็กๆมากกวํา เพื่อไมํต๎องมีเรื่องทุน ผลประโยชน๑เงื่อนไข

ในการท างานจนเสียความเป็นตัวเอง 

- เทคโนโลยี  

นอกจากนี้จากการศึกษายังพบวําการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนั้นมีผลกระทบตํอการคิด

สร๎างสรรค๑การผลิตรายการโทรทัศน๑ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในขั้นตอนการถํายท ารายการทีวี  

ดังเชํน ที่คุณชยาภรณ๑ บุนนาคกลําววําเทคโนโลยีเข๎ามามีบทบาทส าคัญในการสร๎างสรรค๑ฉาก

ในการถํายท า 

 ก็ต้องมคีวามคดิสรา้งสรรค์เขา้มาช่วยด้วยเช่นการสร้างสรรค์ฉากในการถ่ายทํา เช่น 

วนัน้ีรายการทวีไีมใ่ชฉ้ากทีท่าดว้ยสกีนัอกีต่อไปแลว้ แต่มกันิยมใชจ้อ LCD มาเป็นฉากกนัแลว้”   

    คุณชยาภรณ๑ บุนนาค  

ต าแหนํง Creative Director  / executive producer  

 บริษัท BEC-TERO Entertainment  จ ากัด (มหาชน) 
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นอกจากนี้เทคโนโลยียังชํวยอ านวยความสะดวกให๎กับการผลิตรายการโทรทัศน๑ได๎ 

อยํางเชํน สุธา ทางดี บรรณาธิการขําวคลิป  ส านักขําว Tnews  กลําววํา เทคโนโลยี  เชํน line 

facebook  สามารถเข๎ามาชํวยให๎กระบวนการท าขําวมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นมากก็ชํวยกระตุ๎น

ให๎เกิดการน าเสนอใหมํๆ เพราะมีข๎อจ ากัดในเรื่องการเข๎าถึงแหลํงขําวและการเข๎าถึงแหลํงข๎อมูล

ตํางๆได๎สะดวกขึ้น ท าให๎มีข๎อจ ากัดน๎อยลงนั้นเอง 

ทั้งนี้สิ่งที่นําสนใจจากการเปลี่ยนแปลของเทคโนโลยีนั้นไมํได๎กระทบเพียงเฉพาะในมุมของ

ผู๎ผลิตแตํสิ่งส าคัญมากกวํานั้นคือเม่ือเทคโนโลยีเปลี่ยน พฤติกรรมผู๎บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไป

ด๎วย ซึ่งจะกลําวถึงในประเด็นตํอไป   

- พฤติกรรมผูบ้ริโภค   

นอกจากเทคโนโลยีในการผลิตรายการจะมีผลตํอการผลิตรายการทีวีแล๎ว ยังมีผล

โดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงไปของพฤติกรรมการดูโทรทัศน๑ของคนไทย  ซึ่งเม่ือพฤติกรรม

ผู๎บริโภคเปลี่ยนแปลงไปก็ยํอมสํงผลกลับมาสูํการคิดสร๎างสรรค๑การผลิตรายการโทรทัศน๑ เพราะ

พฤติกรรมผู๎บริโภคนี้คือปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขส าคัญในการสร๎างสรรค๑รายการโทรทัศน๑  แนํนอน

ที่สุดวําการท ารายการโทรทัศน๑นั้นต๎องยึดถือความต๎องการของผู๎ชมเป็นหลักด๎วย  ซึ่งสะท๎อน

จากความคิดเห็นของผู๎ผลิตที่มักกลําวกันวําการผลิตรายการโทรทัศน๑นั้นหัวใจอยูํที่ผู๎ชม   "อยํา

ท างานตามใจคนท างาน ให๎ท างานตามใจคนดู " นั้นคือกํอนการผลิตรายการโทรทัศน๑นั้นต๎อง

ทราบกํอนวําใครคือผู๎บริโภคกลุํมเป้าหมายหลักของรายการ และกลุํมเป้าหมายนี้ มีพฤติกรรม

การเสพสื่อหรือการบริโภคสื่อเชํนไร ส าหรับวงการโทรทัศน๑ไทยนั้นมีกลุํมเป้าหมายที่แตกตําง-

กันมาก เชํน คนเมืองกับคนชนบทนี่ดูโทรทัศน๑ตํางกัน คนในแตํละวัยก็ดูโทรทัศน๑ตํางกันด๎วย 

ดงัสะท๎อนจากคุณชวิศฐานิต ชัยชาติ Group head Producer  รายการลูกทุํง OTOP ชิงช๎า

สวรรค๑ไมค๑ทองค า และรายการไมค๑ปลดหนี้ทางชํองWorkpoint TV  ที่กลําววํารายการที่เรตติ้ง 

สูงของ workpoint คือรายการลูกทุํง Otop  และ รายการชิงช๎าสวรรค๑ไมค๑ทองค าซึ่งนี่คือ         
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การพิสูนจ๑ให๎เห็นวําคนที่ยังนยิมดูทีวี คือ ผู๎ชมในตํางจังหวัดมากกวํากลุํมคนในเมือง และคือคน

ในวัยผู๎ใหญํมากกวําวัยรํุนน้ันเอง   

ทั้งน้ีความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีท าให๎พฤติกรรมการบริโภคสื่อเปลี่ยนไปมาก ปัจจุบัน

ผู๎ชมสามารถชมรายการโทรทัศน๑ได๎ทุกที่ทุกเวลาโดยผํานทางเครื่องมือหรือหน๎าจออื่นที่สะดวก

กวําการนั่งอยูํหน๎าจอโทรทัศน๑ไมํวําจะเป็น มือถือ หรือแท็ปเล็ต ตลอดจนในปัจจุบันผู๎ชมมี

ตัวเลือกในการรับชมมากขึ้น จึงท าผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑ต๎องพัฒนาวิธีคิด และรูปแบบในการ

ท ารายการให๎มีความสร๎างสรรค๑มากยิ่งขึ้น  ดังสะท๎อนจาก ปรวีร๑ ศรีอ าพันพฤกษ๑  Group head 

Producer ของรายการ ปริศนาฟ้าแลบ , รายการ Honey Hero และรายการคูํรักนักสู๎ ของชํอง 

Workpoint TV  ที่ระบุวําเม่ือทีวีเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัล มีคูํแขํงมากขึ้น และที่ส าคัญมี Social 

Media  ท าให๎ผู๎ชมมีตัวเลือกมากขึ้น และพฤติกรรมผู๎ชมเปลี่ยนแปลงไป 

ก่อนหน้าที ่work point จะมชี่องดจิทิลัเป็นของตวัเองวธิคีดิในการทํารายการ คอื ทํา

รายการทีด่ ีทาํใหด้แีลว้จะมคีนดูเอง แต่เมือ่เป็นดจิทิลัทวี ีต้องจดัจุดทีว่่าคนชอบดูอะไรก่อนแลว้

จงึเตมิสิง่ทีเ่ราคดิว่าเป็นสิง่ดีๆ เขา้ไป  คอืโจทยเ์ปลีย่น ความทา้ทายเปลีย่นไป คอืต้องคดิว่าทํา

อยา่งไรใหธุ้รกจิอยูไ่ดด้ว้ยและ ไมเ่สยีตวัตนดว้ย   

ปรวีร๑ ศรีอ าพันพฤกษ๑   

ต าแหนํง Group head Producer  

บริษัท Workpoint Entertainment จ ากัด (มหาชน) 

 

สอดคล๎องกับแนวคิดของ ชวิศฐานิต ชัยชาติ Group head Producer  รายการลูกทุํง 

OTOP ชิงช๎าสวรรค๑ไมค๑ทองค า ทางชํองWorkpoint TV  ที่กลําววําเทคโนโลยีในการสื่อาลสาร 

โดยเฉพาะเทคโนโลยีด๎าน internet นี้มีผลตํอพฤติกรรมการการเสพสื่อและการใช๎สื่อ

เปลี่ยนแปลงไปด๎วย ซึ่งมีผลกระทบตํออุตสาหกรรมสื่โทรทัศน๑มาก เชํน  ชํอง One ของ GMM  
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ที่กลุํมเป้าหมายหลักของชํองนี้คือ วัยรุํน แตํปัจจุบันวัยรุํนไมํนิยมดูโทรทัศน๑ แตํนิยมดูจาก

หน๎าจอมือถือมากกวํา ดังนั้น ชํอง One จึงต๎องท า LINE TV ของชํอง One เพื่อให๎สอดคล๎องกับ

พฤติกรรมของกลุํมเป้าหมาย  สํวนรายการท่ีเรตติ้งสูงของ Workpoint คือรายการลูกทุํง Otop  / 

รายการชิงช๎าสวรรค๑ไมค๑ทองค า ซึ่งนี่คือการพิสูนจ๑ให๎เห็นวํา คนที่ยังนิยมดูทีวี คือ ผู๎ชมใน

ตํางจังหวัด มากกวํากลุํมคนในเมือง และคือคนในวัยผู๎ใหญํมากกวําวัยรํุนน้ันเอง   

- สถานการณ์ทางการเมือง   

จากการศึกษาพบวําปัจจัยอีกประการที่ผู๎ผลิตกลําวถึง คือ ปัจจัยทางด๎านการเมืองของ

ประเทศ ซึ่งผู๎ศึกษาสังเกตุวําปัจจัยด๎านการเมืองนั้นมักมีผลกระทบกับรายการโทรทัศน๑ประเภท

รายการขําวมากกวํารายการบันเทิง ทั้งนี้เป็นเพราะเนื้อหาของรายการขําวนั้นเกี่ยวข๎องโดยตรง

กับการน าเสนอเรื่องขําวทางการเมืองและบุคคลที่เกี่ยว อีกทั้งกระแสการรับสารในแงํมุมทาง

การเมืองของคนไทยในปัจจุบันก็เป็นปัจจัยที่มีผลตํอการน าเสนอขําวเชํนกัน ดังสะท๎อนจาก  

คุณสุธา ทางดี บรรณาธิการขําวคลิป  ส านักขําว Tnews วําประเด็นความคิดเห็นทางการเมือง

ของผู๎ชมมีผลกระทบตํอการน าเสนอด๎วย  

บางทนํีาเสนอไปแบบนี้ด้านสนีี้อาจพอใจ ได้รบัการตอบรบัด ีแต่อีกสกี็จะไม่ยอมรบั

หรอืไมต่อบรบักบัขา่วนี้เลย ดงันัน้ตอ้งหาเหตุผลหาขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิใหไ้ด ้

สุธา ทางดี  

บรรณาธิการขําว ส านักขําว Tnews  

- จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 จากผลการศึกษาพบวําประเด็นเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นสํงผลกระทบ

ตํอการคิดส๎างสรรค๑งานเชํนกัน  ซึ่งประเด็นที่นําสนใจคือ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ไมํได๎เป็นปัจจัยอุปสรรคหรือปัจจัยสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ได๎โดยตรง หากแตํอยูํที่การท า
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ความเข๎าใจและตีความค าวําจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของตัวผู๎ผลิตเอง และหากเข๎าใจ

ตีความผิดก็ยํอมน าพาไปสูํการสร๎างข๎อก าจัดในการสร๎างสรรค๑งานการผลิตได๎ ดังสะท๎อนจาก

แนวคิดของคุณพิศาล แสงจันทร๑และคุณทายาท เดชเสถียร ผู๎ผลิตรายการหนังพาไป ทางชํอง 

Thaipbs กลําววําการเข๎าใจและตีความเรื่องความเข๎าใจผิดเรื่องจรรยาบรรณ และจริยธรรม โดย

ที่คนท าทีวีมักตีความค าวําจรรยาบรรณ และจริยธรรมมาอ๎างเป็นข๎อจ ากัดในการคิดงาน ไมํคิด

ทดลองอะไรใหมํๆแล๎วอ๎างวําเพื่อเลี่ยงปัญหาประเด็นทางจริยธรรม 

  

 อุปสรรคปญัหาในการพฒันาความคดิสรา้งสรรค์สู่การผลติรายการโทรทศัน์  คอืความ

เขา้ใจคําว่า  จรยิธรรม คนทําทวี ีตโีจทยค์ําว่า จรยิธรรมว่าการทําอะไรแบบปลอดภยัไวก่้อน ไม่

คดิทดลองอะไรใหม่ๆเพราะอ้างว่าเดีย๋วมปีญัหาประเดน็จรยิธรรม  เช่น  เราเคยทํารายการป ัน่

จกัรยายทีส่มยุ เราพบว่ามนัอนัตราย และคนสมุย่กไ็ม่ไดคุ้น้ชนิหรอืยนิดตี้อนรบักบัคนขีจ่กัรยาน  

คนบรพี (brief)บทเรากบ็อกว่าใหพู้ดดีๆ  พูดเป็นมุมบวก พูดเชงิสรา้งสรรค ์... เราเกดิคําถามว่า

อะไรคอื สรา้งสรรค ์ ถา้พดูแบบน้ีมนักลายเป็นการโกหกแลว้ เพราะพูดไม่ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิเลย  

ซึง่เหน็ชดัว่าการตคีวามคําว่า จรยิธรรมสือ่ กบัคําว่าสรา้งสรรคม์นัเพี้ยนไป....อกีตวัอย่าง  เช่น 

ไปทาํรายการท่องเทีย่วทีญ่ีปุ่น่  เวลาเราเจอดา้ยบวกดา้นลบกนํ็าเสนอ แต่พอเวลาตดักจ็ะนําแต่

ดา้นบวกนําเสนอ เพราะไมอ่ยา่งชนกบัปญัหา แต่เราคดิว่าถ้าเจอเรือ่งไม่ดกีบ็อกไดด้ว้ยเหตุดว้ย

ผล เพราะการบอกความจรงิครึง่เดยีวก็คอืการโกหก  มนัคอืการโกหกผู้ชม โกหกคนดู  โกหก

วิชาชีพตัวเอง   คนทํารายการทีวีบางทีก่็คิดเอาง่ายเข้าว่าและมักเอาคําว่าจริยธรรม 

จรรยาบรรณมาเป็นขอ้อา้ง  

พิศาล แสงจันทร๑ และทายาท เดชเสถียร   

ผู๎ผลิตอิสระ รายการหนังพาไป  

สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส (Thaipbs)  
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4.4 แนวทางการพฒันาส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์ห้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่องคก์ร

ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ 

จากการศึกษาพบวําแนวทางการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํ

องค๑กรผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑นั้นสามารถสรุปจ าแนกออกได๎ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่เป็น

ทางการและลักษณะไมํเป็นทางการ  ซึ่งลักษณะที่เป็นทางการ ได๎แกํการฝึกอบรม สัมมนา และ

ศึกษาดูงาน   สํวนแนวทางที่ไมํเป็นทางการ เชํน การประชุมระดมความคิดเห็นของทีมงาน การ

แนะน าติมชมในเนื้องาน เป็นต๎น ทั้งนี้กํอนที่จะกลําวถึงแนวทางการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑

ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํองค๑กรผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑ ควรที่จะส ารวจถึงสภาพการพัฒนา

สํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ในองค๑กรในปัจจุบันเสียกํอนเพื่อให๎เห็นประเด็นที่ควรจะสํงเสริมปรับ

ปรับสูํแนวทางในการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํองค๑กรผู๎ผลิตรายการ

โทรทัศน๑ตํอไป  

4.4.1 สภาพการพฒันาส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นองคก์รในปัจจบุนั 

 จากการศึกษาพบวําในปัจจุบันนั้น สถานประกอบการสํวนใหญํไมํมีการสํงเสริมการ

พัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ให๎กับพนักงานเทําที่ควรจะเป็น โดยกลวิธีการในการสํงเสริมความคิด

สร๎างสรรค๑ของทีมงานผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑นั้นมีทั้งแบบไมํเป็นทางการและไมํเป็นางการ ซึ่ง

สํวนใหญํจะมีลักษณะไมํเป็นทางการมากกวําเป็นทางการ เชํน  บริษัทเวิร๑คพอยท๑นั้นมักใช๎

วัฒนธรรมในการท างานแบบการสั่งสอน แนะน า ติชมผลงานกันเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ ดั งเชํน

สะท๎อนจาก  ภวัต เบ็ญจขันธ๑ Creative รายการ คุณพระชํวย และจ าอวดหน๎าจอ ของบริษัท

เวิร๑คพอยท๑กลําววําเวิร๑คพอยท๑การสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑โดยการแนะน าติชมอยํางมี

เหตุผลไมํใช๎อารมณ๑วิจารณ๑กัน 
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 คอืทีน่ีไ่มม่กีารด่า ไมใ่ชอ้ารมณ์แต่จะใชเ้หตุผล สอนกนั แนะนํากนั  เคยทําพลาดโดนว่า

รอ้งไหเ้ลย  เช่น  รายการชงิรอ้ยชงิลา้น มเีชญิคาวบอยมาโชว ์แต่มโีชวไ์ม่สนุกเท่าทีค่วร ฝีมอืยงั

ไมถ่งึขัน้ เรากพ็ลาดทีไ่มเ่ชค็ความสามารถของเขาใหล้ะเอยีดก่อน  กท็าํใหร้ายการดูไม่สนุก เป็น

การพลาดมาก 

ภวัต เบ็ญจขันธ๑  

ต าแหนํง Creative รายการ จ าอวดหน๎าจอ และรายการ เทํงโหนํง วิทยาคม 

     บริษัท Workpoint Entertainment จ ากัด (มหาชน) 

 

 สอดคล๎องกับการให๎สัมภาษณ๑ของ ชวิศฐานิต ชัยชาติ  Group Head Producer  ที่

กลําววําบริษัทเวิร๑คพอยท๑สํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ก็มีแบบคอมเม๎นต๑  ให๎ค าแนะน าติชม  คิด

รูปแบบรายการด๎วยกัน  เจออะไรใหมํๆก็มาเลําสูํกันฟัง  นอกจากนี้สิ่งที่เพิ่มเติมส าหรับบริษัท 

เวิร๑คพอยท๑ คือยังมีการพาหัวหน๎าไปดูงานตํางประเทศ เชํน พาไปลอนดอน  ไปญี่ปุ่น เพื่อไปดู

ฉาก ไปดูการถํายท า  ดูระบบออกอากาศ  และไปดูโชว๑ ไปสิงคโปร๑  เพื่อให๎เกิดแรงบันดาลใจใน

การท างานได ๎

สํวนสุธา ทางดี บรรณาธิการขําวคลิป  ส านักขําว Tnews ระบุวําการสํงเสริมความคิด

สร๎างสรรค๑ ของสถานนีมีแบบไมํเป็นทางการ คือ การที่มีพี่สอนน๎อง  มีการแนะน าให๎แก๎ไขหาก

ท าพลาด มีการชื่นชมเม่ือท าดี  และมีการให๎โอกาสในการลองท า เชํนให๎เขียนขําวจากภาพขําว

ที่ให๎ดู  มีการให๎โฟนอินรายงานขําวในรายการเลย    สอดคล๎องกับคุณอติ บุญเสริม ผู๎สื่อขําว 

ทีมสดลึกจริงเฟรม สถานี TNN ที่กลําววําบริษัทมีนโยบายในการสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑

โดยผู๎บริหารให๎โอกาสเสนอไอเดียได๎เต็มที่ เชํน มีโจทย๑มาวําจะท าขําวเรื่องยางพารา ทีมงานก็
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จะได๎ออกแบบ ได๎คิดเองเต็มที่วําจะน าเสนอประเด็นไหน  อยํางไร จะลงพื้นที่ไปที่ไหน อยํางไร  

สํวนบรรณาธิการจะแนะน า แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  

ทั้งนี้จากการศึกษาวิจัยพบวําสถานีโทรทัศน๑ที่มีการสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑อยําง

เป็นทางการและเป็นรูปธรรมที่มีระบบแบบแผนที่ชัดเจนที่สุดคือ  ThaiPBS โดยสะท๎อนจากคุณ

ปุณชนิกา ชํวยนุกิจ  หัวหน๎าโปรดิวเซอร๑ (Chief Producer of Program สถานี ThaiPBS)   ที่

กลําววํา ThaiPBS มีนโยบายการสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑โดยการสร๎างสํงเสริม แรงบันดาล

ใจ  โดยมีการจัดอบรม  สัมนาดูงาน เพื่อกระตุ๎นความคิดสร๎างสรรค๑ และตํอไปในอนาคตมี

แผนการที่จะตั้งทีมงานท่ีปรึกษาด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ด๎วยสอดคล๎องกับ คุณชลธิพา   บุญกัน  

creative ของสถานีท่ีกลําววํา ThaiPBS มีนโยบายการสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ คือมีการเปิด

อบรมความคิดสร๎างสรรค๑  มีการจัดอบรมเพิ่มความรู๎เรื่องการผลิตรายการเด็กโดยเชิญวิทยากร

มาจากตํางประเทศอยํางจริงจัง  

 ThaiPBS มกีารจดัการฝึกอบรม ในหวัขอ้เรือ่ง creative thinking เลยไดร้บัการตอบรบัดี

มากจากพนกังาน แต่ปญัหาคอื ทมีผลติมกัไม่ค่อยมเีวลามาอบรม เพราะต้องถ่ายงาน เช่น เรว็น้ี

กม็กีารอบรมเรือ่ง ความคดิสรา้งสรรคใ์หก้บัทมีงานรายการ Home room โดยนักคดินักโฆษณา 

ในอนาคต ThaiPBS กําลงัจะหาทมีงานทีป่รกึษาดา้นความคดิสรา้งสรรค ์

ปุณชนิกา ชํวยนุกิจ 

ต าแหนํง หัวหน๎าโปรดิวเซอร๑ Chief Producer of Program  

สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) 
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 เปิดอบรมความคดิสรา้งสรรคต์ัง้แต่มาเขา้  มอียู่ทุกปี  เช่น  มแีนวการคดิของ creative  

มองการต่อยอด    มอีบรมการทํารายการเด็ก   เนือ่งจากจะทําช่องเด็ก  มาจากนอรเ์วยก์็เอา

รายการมาเปิดให้ดู ตามช่วงอายุเดก็ สอนวธิกีารคดิ สอนให้ช่วยการระดมสมอง วธิกีารเขยีน  

เช่น เริม่จากให้เราเขยีนเลย ถึงตัวเรา เขยีนๆๆ จากนัน้เขยีน ย่อยๆๆ ต่อไปไม่ต้องสนใจรูป

ประโยค จากนัน้ ใหเ้ขยีนใหม ่เรยีงเป็นประโยคเล่าเรือ่ง 

ชลธิพา   บุญกัน   

ต าแหนํง Creative 

สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) 

  

 สํวนบริษัท BEC-TERO Entertainment  จ ากัด (มหาชน) นั้นจากการศึกษา พบวํามี

การสํงเสริมความคิดสร๎างสรค๑ทั้งแบบเป็นทางการและไมํเป็นทางการ โดยสะท๎อนจากบท

สัมภาษณ๑ของ ชยาภรณ๑ บุนนาค  Creative Director และ executive producer ที่กลําววํา BEC 

ก็พยายามที่จะพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ของพนักงาน โดยการให๎บัตร concert ยังมีแนวคิดวํา

การมีโจทย๑ให๎พนักงานได๎คิดน าเสนอรูปแบบรายการใหมํๆ ซึ่งเทํากับเป็นการสํงเสริมให๎เกิด

ความคิดสร๎างสรรค๑อยูํแล๎วพอจะมีการจัดอบรมบ๎างแตํหัวข๎อไมํได๎มํุงเน๎นไปที่การสํงเสริม

ความคิดสร๎างสรรค๑โดยตรง   
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 การพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องพนักงาน คอืเช่น พอม ีconcert ของเมอืงนอกมากจ็ะ

ใหบ้ตัรฟรไีปด ูเพราะอยากใหพ้นักงานไดเ้ปิดหูเปิดตา ไดเ้หน็ production ของฝรัง่   นอกจากนี้

กม็กีารจดัอบรม  ซึง่อาจจะไม่ตรงกบัหวัขอ้ความคดิสรา้งสรรคซ์ะทเีดยีวแต่กพ็อใชป้ระโยชน์ได ้

เช่น มีการจัดอบรมการใช้อุปกรณ์การถ่ายทําต่าง ๆ หรือ การจัดอบรมเพือ่รู้จ ัก คนใน 

Generation     X – Y  ซึง่การเขา้จะอาศยัความสมคัรใจของพนักงาน ไม่ไดบ้งัคบัว่าจะต้องเขา้

ไปรบัการอบรมทุกคน   

 คุณชยาภรณ๑ บุนนาค  

ต าแหนํง Creative Director  / executive producer 

บริษัท BEC-TERO Entertainment  จ ากัด มหาชน 

 

นอกจากนี้ยังมีการ วิมลรัตน๑ แสนสามารถ Producer รายการ รายการโลกยามเช๎า 

รายการเป็นขําวขําวนี้ ยังเสริมวําบริษัท  BEC TERO Entertainment มีนโยบายในการกระตุ๎น

ความคิดสร๎างสรรค๑ของพนักงานทั้งแบบเป็นทางการและไมํเป็นทางการก็ได๎ชํวง 2-3 ปีนี้มีการ

อบรมการใช๎ Social Media กับการใช๎สื่อ หรือ มีเรื่องการพัฒนาสุขภาพจิต 

ด๎านสมุทร นํวมเศรษฐี กลําววําบริษัท Workpoint Enterainment จ ากัด (มหาชน) มักมี

การอบรม เชํน การสอนวิธีตีหิน  แตํอาจไมํได๎มีประจ าทุกปี มีการสอนพัฒนาตนเอง เชํน สอน

เขียนเพลงเป็นต๎น  

ซึ่งเป็นที่นําสนใจวําการสอนวิธีคิดเพื่อให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค๑ตามแนวทางของ

ประภาส ชลศรานนท๑นี้ถือเป็นผู๎บริหารที่คิดริ่เริ่มที่จะถํายทอดองค๑ความรู๎ด๎านวิธีคิดงาน

สร๎างสรรค๑ให๎กับพนักงานอยํางจริงจังกวําผู๎บริหารองค๑กรอื่นๆ  
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ศิวพร  เทียนทองค า Creative รายการดาวกระจาย บริษัท โพลีพลัส จ ากัด  กลําววําโพ

ลีพลัสไมํได๎มีนโยบายอะไรเป็นการเฉพาะเพื่อสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ ไมํมีการอบรม   อยูํที่

ตัว creative เองวําจะมีความคิดสร๎างสรรค๑มาแคํไหน แตํอาจจะมี Producer ที่สามารถกระตุ๎น

ความคิดสร๎างสรรค๑ของทีมงานผู๎ผลิตกันเองได๎  

สํวนอัครพัชร๑ ตระกูลเพชรไกร Executive Producer รายการขําว Bright TV และ 

Producer รายการขําว 5 หน๎า ที่กลําววํานโนบายสํงเสริมก็รวมอยูํในเนื้องาน โดยอธิบายวําการ

โยนโจทย๑มาให๎คิด กระตุ๎นให๎คิด ซึ่งก็จะต๎องใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ นอกจากนี้ก็จะมีนโยบายใน

ท างานเป็นทีม เชํนให๎ Producer co-producer และ creative ก็จะต๎องท างานด๎วยกันชํวยกันคิด  

โดยคุณอัครพัชร๑ ได๎ยกตัวอยํางการชํวยกันระดมความคิดเห็นในการเขียนขําววํามีความ

แตกตํางจากทฤษฎีวํารายการขําวของ bright TV นั้นจะแตกตํางจากหลักการเขียนขําวที่เป็น

ทฤษฎีที่วํา 5w1h ที่ต๎องเรียงวํา who what when where why and how แตํจะหยิบประเด็น ใด

ออกมาบอกกํอนก็ได๎ เชํน อาจจะใช๎ what  หรือ where ออกมากํอนก็ได๎ แล๎วแตํวําประเด็นใด

เดํนที่สุดในเนื้อขําวนั้นๆ  เวลาเขียนขําว 1 นาที ก็จะใช๎ประมาณ 8 บรรทัด โดยจะเน๎นให๎ภาพ

เลําเรื่องเองให๎ได๎มากที่สุด เป็นต๎น ซึ่งก็ถือวําคือรูปแบบหนึ่งในการกระตุ๎นความคิดสร๎างสรรค๑  

สอดคล๎องกับ สุปรียา พรวิเศษศิริกุล Co-Producer รายการตามอ าเภอจาน บริษัท 

อมรินทร๑เทเลวิชั่น ที่กลําววําทางสถานีกลวิธีการในการสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ของทีมงาน

ผู๎ผลิตรายการโดยการอัพเดตรูปแบบรายการอยูํเสมอๆ คือการกระตุ๎นให๎ทีมงานให๎ต๎องคิด

สร๎างสรรค๑อยูตํลอดเวลา 

อาทิติยา  ไชยานนท๑ ต าแหนํงCo-Producer รายการกบนอกกะลา บริษัท ทีวีบูรพา 

ทางสถานีมีนโนบาย หรือ กลวิธีการในการสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ของทีมงานผู๎ผลิตรายการ

โทรทัศน๑ ก็มีหลายวิธีการ เชํนการแบํงงานให๎ไปคิดแล๎วน ามาดูกันวําแบบไหนจะดีที่สุด  การ

ประชุมรวํมกันแล๎วระดมสมอง เป็นต๎น 
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สํวนบริษัท JSL Global Media จ ากัด โดยเกื้อกล วงษ๑จินดา creative  รายการกิ๊กดู๐

สงครามเงินล๎าน กลําววําเจเอสแอล (JSL) มีนโยบายในการสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ของ

พนักงาน เชํน การมีการน าภาพยนต๑ หรือรายการทีวีจากตํางประเทศมาให๎พนักงานได๎ชม เพื่อ

ท าให๎เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงประเด็นในเนื้อ หาสาระและรูปแบบการน าเสนอ ซึ่งเป็นการ

ชํวยกระตุ๎นความคิดสร๎างสรรค๑ของทีมงานได๎   ส าหรับบริษัทเจเอสแอล (JSL) นี้ผู๎วิจัยมีข๎อ

สังเกตุวํา น าภาพยนต๑หรือรายการตํางๆมาให๎พนักงานได๎รับชม หรือการอบรมในประเด็นตํางๆ

มักเป็นประเด็นที่ได๎มาจากข๎อเสนอของพนักงานเองเป็นสํวนใหญํ ซึ่งมุมหนึ่งสะท๎อนให๎เห็นวํา

พนักงานได๎มีโอกาสเสนอความคิดเห็นเพื่อสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ของตนเอง แตํหาก

พิจารณาอีกมุมก็สะท๎อนได๎วําทางบริษัทยังไมํมีทิศทางที่ชัดเจนนักในการสํงเสริมความคิด

สร๎างสรรค๑ของทีมงาน  

ธีราภรณ๑  โขํงเขียว Creative ของรายการหอมแผํนดิน บริษัทป่าใหญํครัเอชั่น จ ากัด   

กลําววําบริษัทฯมีการ workshop 2 ครั้ง เพื่มเสริมสร๎างทักษะ เชํน ให๎ตากล๎องกับ script writer 

ไปถํายงานแล๎วตัดตํอในกล๎อง เพื่อฝึกทักษะการเลําเรื่อง บางทีก็มีการมานั่งดูหนังด๎วยกัน  

จากนั้นจึงคุยแลกเปลี่ยนถึงเรื่องราวของหนังวํามีการเลําเรื่องที่นําสนใจอยํางไร มีการตัดตํอ

อยํางไร โดยหนังนี้ก็เลือกจากที่พนักงานเลือกมากันเอง หรือบางทีบริษัทก็อนุญาตให๎สามารถ

เบิกคําชมภาพยนตร๑ได๎หากเป็นภาพยตร๑ที่ดีนําสนใจ 

 ทั้งน้ีจากการศึกษาสารมารถรวบรวมสรุปสภาพการณ๑พัฒนาสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑

ในปัจจุบันของบริษัทผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑ได๎ดังตํอไปนี้  
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ตารางท่ี 5 สรปุนโยบายส่งเสริมการพฒันาความคิดสรางสรรคข์ององคก์รผู้ผลิตรายการ
โทรทศัน์ 

บริษทั / องคก์ร มีนโยบาย / 

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาความคิดสรางสรรค ์

ไม่มี
นโยบาย/

กิจกรรม 

 เป็นทางการ ไม่เป็นทางการ  

บริษัท Workpoint 
Entertainment จ ากัด 
(มหาชน) 

ศึกษาดูงาน /สอนวิธีคิดสร๎างสรรค๑ 
(7วิธีตีหิน) /สอนเขียนเพลง 

สอนงาน  และแนะน าติชมงาน - 

ส านักขําว Tnews - การแนะน าให๎แก๎ไขหากท าพลาด มีการชื่นชมเมื่อท า
ดี  และมีการให๎โอกาสในการลองท า 

- 

สถานี Thaipbs จัดอบรม  สัมนา ดูงาน เพื่อกระตุ๎น
ความคิดสร๎างสรรค๑ และตํอไปใน
อนาคตมีแผนการที่จะตั้งทีมงานที่
ปรึกษาด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ด๎วย 

พูดคุยแลกเปลี่ยน  

แนะน าติชม 

- 

บริษัท BEC-TERO 
Entertainment  จ ากัด 
(มหาชน) 

อบรม สัมมนา (แตํหั วข๎ อไมํ ได๎
มุํงเน๎นไปที่การสํงเสริมความคิด
สร๎างสรรค๑โดยตรง  Social Media 
กับการใช๎สื่อ หรือ มีเรื่องการพัฒนา
สุขภาพจิต) 

การให๎บัตร concert / บัตรชมการแสดงตํางๆ เพื่อ
เปิดหูเปิดตา / พูดคุยแลกเปลี่ยน แนะน าติชม 

 

- 

บริษัท โพลีพลัส จ ากัด   - อาจจะมี producer ที่สามารถกระตุ๎นความคิด
สร๎างสรรค๑ ของทีมงานผู๎ผลิตกันเองได๎ 

- 

 สถานีBright TV - การโยนโจทย๑มาให๎คิด /การท างานเป็นทีม - 

บริษัทอมรินทรืเทเลวิชั่น - อัพเดตรูปแบบรายการอยูํเสมอๆ คือการกระตุ๎นให๎
ทีมงานให๎ต๎องคิด 

- 

บริษัททีวีบูรพา  - การแบํงงานให๎ไปคิดแล๎วน ามาดูกันวําแบบไหนจะดี
ที่สุด / การประชุมรํวมกันแล๎วระดมสมอง 

- 

บริษัท เจเอสแอล (JSL) โก
ลบอล มีเดีย จ ากัด 

- การรับชมภาพยนตร๑ / พูดคุยแลกเปลี่ยน แนะน าติ
ชม 

- 

บริษัท Advice Media Corp.
จ ากัด 

-  พูดคุยแลกเปลี่ยน แนะน าติชม - 

บริษัทป่าใหญคํรีเอชั่นจ ากัด Workshop หัวข๎อที่เกี่ยวข๎องกับการ
ผลิตรายการ 

พูดคุยแลกเปลี่ยน แนะน าติชม / การให๎ชมภาพยนตร๑ - 

บริษัท Storyline  - พูดคุยแลกเปลี่ยน แนะน าติชม - 
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 กลําวโดยสรุปพบได๎วําสภาพการพัฒนาสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ในองค๑กรในปัจจุบัน

นั้นพบวําองค๑กรผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑สํวนใหญํนั้นมีการสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑แบบไมํ

เป็นทางการ โดยกลวิธีหรือวิธีการที่พบในแทบทุกองค๑กรคือการพุดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ซึ่งกันและกันในทีมงาน  และการสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑มักเป็นไปในลักษณะของการ

กระตุ๎นให๎คิดจากโจทย๑ในการท างาน มีเพียงไมํกี่สถานีที่มีนโยบายหรือกลวิธีในการสํงเสริม

ความคิดสร๎างสรรค๑ที่เป็นชัดเจน เชํน ThaiPBS และ บริษัทเวิร๑คพอยท๑ ที่มีกิจกรรมสํงเสริม

ความคิดสร๎างสรรค๑ที่ชัดเจน หรือบางบริษัทแม๎จะมีกลวิธีในการกระตุ๎นสํงเสริมความคิด

สร๎างสรรค๑แตํมักมีลักษณะของการสํงเสริมแบบปัจเจกชน เชํน การให๎บัตรชมภาพยนตร๑  ให๎

บัตรชมคอนเสิร๑ต  หรือการที่สามารถน าบัตรชมภาพยนตร๑มาเบิกเงินคืนได๎  ซึ่งเป็นไปตาม

ความสมัครใจ ขึ้นอยูํกับพนักงานหรือทีมงานแตํละคนวําจะไปดูไปชมหรือไมํ จึงอาจจะท าให๎การ

สํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ของพนักงานนั้นไมํเต็มศักยภาพเทําที่ควร    

 ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่นําสนใจวําพนักงานหรือทีมผู๎ผลิตนั้นต๎องการให๎องค๑กรของตนมี

นโยบายในการสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ให๎กับทีมงานโดยวิธีการหรือรูปแบบใด ทั้งนี้เพื่อ

สํงเสริมศักยภาพด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ของบุคคลากรในองค๑กรเพื่อให๎องค๑กรได๎ประโยชน๑

สูงสุดจากการใช๎ศักยภาพด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ของทีมงาน 

 

4.4.2 แนวทางการพฒันาศกัยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุแก่องคก์รผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ 

 จากการศึกษาวิจัยได๎พบแนวทางการพัฒนาศักยภาพด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ของ

พนักงานเพื่อให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํองค๑กรผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑ ได๎ดังตํอไปนี้  
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1. จดักิจกรรมเพ่ือให้พนักงานได้เปิดห ูเปิดตา เติมความรู้และทกัษะวิชาชีพ  

จากการศึกษาพบวําพื้นฐานที่ส าคัญของความคิดสร๎างสรรค๑คือการมีความรู๎และมีข๎อมูล  

เพราะความคิดสร๎างสรรค๑คือการคิดตํอยอด ผสมผสาน สร๎างความแตกตําง  ความคิด

สร๎างสรรค๑เกิดจากการเก็บสะสมข๎อมูลตํางๆเอาไว๎ ยิ่งรู๎อะไรใหมํๆมีข๎อมูลใหมํๆให๎ได๎รู๎ได๎เห็น 

ความคิดสร๎างสรรค๑มันจะเกิดขึ้นได๎ดี ดังนั้นสถานประกอบการควรให๎ความส าคัญในการเพิ่มพูล

ความรู๎ใหมํๆทั้งเรื่องทั่วๆไปที่จะเกี่ยวข๎องกับการท างานและเพิ่มเติมองค๑ความรู๎ใหมํๆด๎านที่

ทักษะวิชาชีพเฉพาะด๎านด๎วย  สิ่งสามารถจัดผํานกิจกรรมได๎หลากหลายรูปแบบ ไมํวําจะเป็น

การสัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน เป็นต๎น  

คุณปุณชนิกา ชํวยนุกิจ  หัวหน๎าโปรดิวเซอร๑ (Chief Producer of Program) สถานี 

โทรทัศน๑ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) กลําววําแนวทางการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑เพื่อให๎องค๑กร

สามารถดึงศักยภาพของพนักงานออกมาใช๎ได๎อยํางเต็มที่ คือ   ด๎านบุคคลากร มีการเติมความรู๎ 

มีสัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน เพื่อเป็นโอกาสในการแสดงความคิดสร๎างสรรค๑ตํอไป  เนื่องจาก

เมื่อมีการศึกษา  ก็มีโอกาสท างาน เม่ือได๎โอกาสท างานก็ได๎โอกาสในการใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ 

ได๎ใช๎ความรู๎ความสามารถของตนในการพัฒนางานตํอไป  ซึ่งสอดคล๎องกับคุณชลธิพา   บุญกัน  

Creative  รายการ Thai Kid วันเด็ก ThaiPBS Kids คลับ กลําวถึงแนวทางในการพัฒนาในเรื่อง

การเปิดอบรม การให๎เรียนรู๎อะไรใหมํ โดยเฉพาะการเชิญผู๎รู๎มาบรรยาย หรือถํายทอด

ประสบการณ๑ให๎พนักงานฟังโดยพนักงานเลือกเรื่องหรือหัวข๎อที่ต๎องการ นอกจากได๎ความรู๎แล๎ว 

ยังท าให๎คนทีมงานเข๎าใจกันมากขึ้น  หรือการสัมมนา ให๎เข๎าระดมความคิด ชํวยกันคิดรายการ

เป็นกลุํมๆ ก็สนุกและได๎รายการใหมํด๎วย 
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สํวนชวิศฐานิต ชัยชาติ  Group Head Producer   บริษัทเวิร๑ดคพอยท๑ฯระบุวําแนว

ทางการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑  คือการพาไปหาอะไรแปลกใหมํดู พาไปเสพอะไรใหมํๆ เชํน 

พาไปดู Asia got talent ไปดูการผลิต (Production) วิธีการท างานของตํางประเทศเพื่อเป็น

แนวทางน ามาปรับใช๎ตํอไปได๎  

 ธีราภรณ๑  โขํงเขียว  Creative – Script writer   รายการหอมแผํนดิน, บริษัทป่าใหญํ 

จ ากัด  เสนอแนะวํา ต๎องชํวยหาองค๑ความรู๎ตํางๆมา support เพราะคนท างานก็ไมํได๎เกํงทุก

อยํางก็ควรมีการเพิ่มเติมความรู๎ทักษะะตํางๆที่จ าเป็นในการท างาน 

ศิวพร  เทียนทองค า Creative ผลิตรายการดาวกระจาย  ชํอง Mcot 9  กลําววําบริษัท

ควรมีการพาพนักงานไป outing กันทั้งบริษัททุกปี อยํางเป็นเรื่องเป็นราว เพราะการได๎เจอกัน

ทั้งบริษัท ก็ท ามีบรรยากาศที่สํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ หรือ อยากให๎มีการสํงไปดูงานที่

ตํางประเทศ  ไปดู production ของตํางประเทศ  เชํน ที่ประเทศเกาหลี  อยากรู๎วําท าไมละคร

เกาหลีถึงเป็นที่นิยม  หรือพาไปดูงานรายการทีวีที่มีชื่อเสียง เชํน The Voice / Asia got talent 

เป็นต๎น  เชํนเดียวกับภวัต เบ็ญจขันธ๑  Creative รายการ จ าอวดหน๎าจอ และเทํงโหนํงวิทยาคม 

แนะน าวําองค๑กรควรมีการพาทีมงานไปศึกษาดูงานด๎านการผลิต (Production) เชํน TV  

Production หรือแม๎แตํ Production ของละครเวทีและภาพยนตร๑ก็มีประโยชน๑เชํนกัน   

2. สร้างแรงบนัดาลใจ  

อาทิติยา  ไชยานนท๑ ต าแหนํง Co-Producer รายการกบนอกกะลา , บริษัท ทีวีบูรพา 

คิดวําแนวทางและรูปแบบการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํองค๑กรผู๎ผลิต

รายการโทรทัศน๑ นั้นจริงๆความคิดสร๎างสรรค๑คงไมํสามารถมีหลักสูตร มีแบบแผน ตายตัวที่จะ

สามารถมานั่งเลคเชอร๑ (Lecture)กันได๎ แตํละคนก็จะมีมุมมอง มีความคิดสร๎างสรรค๑ที่แตกตําง

กัน บางคนแคํสะกิดความคิดก็พุํงทะยานราวเครื่องบิน F 16 บางคนก็ต๎องใช๎เวลาเคี่ยว กวําจะ
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ตกผลึกออกมาได๎ จึงต๎องปลํอย และ ให๎เวลากับทีมงาน แตํมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต๎องการเหมือนกัน 

และเป็นสิ่งที่องค๑กรแตํละองค๑กรจะท าได๎ก็คือ การสร๎างแรงบันดาลใจในการท างาน  

อีกวิธีที่กลุํมตัวอยํางมักกวําถึงคือ  การจัดให๎มีชั่วโมงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เชํนมา

การนั่งดูรายการโทรทัศน๑ด๎วยกัน วันละรายการ แล๎ววิเคราะห๑ วิจารณ๑ ข๎อดี ข๎อด๎อย และตั้ง

ค าถามวําหากทีมงานต๎องท ารายการในแนวนี้ จะท าอยํางไรให๎ดีและแตกตํางจากที่มีอยูํ ก็จะ

ชํวยพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑และศักยภาพของพนักงานได๎ นอกจากนี้การได๎พบปะพูดคุยกับ

คนในวงการที่มีความสามารถ ก็จะชํวยพัฒนากระตุ๎นความคิดและสร๎างแรงบันดาลใจให๎คนใน

องค๑กรได๎ดี   ดังเชํนค าแนะน าของพิชญพงษ๑ เพชรบูรณิน  Producer บริษัท Advice Media ที่

กลําววําองค๑กรควรจัดให๎มีการ workshop  อาจท าเป็นแบบคุยจิบกาแฟ เชํน วันนี้เชิญคนเขียน

บทหนังมานั่งคุย  อาทิตย๑ตํอไปเชิญคนตัดตํอ  เชิญตากล๎องมานั่งคุย  ตํอไปเชิญ creative  ที่มี

ผลงานดีมาพูดคุย มาชํวยพัฒนากระตุ๎นความคิดและสร๎างแรงบันดาลใจให๎คนในองค๑กรได๎   

3. ส่งเสริมให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อการท างานและต่อองคก์ร 

ชยาภรณ๑ บุนนาค  Creative Director และ executive producer บริษัท BEC-TERO 

Entertainment  จ ากัด มหาชน กลําววําสิ่งส าคัญสุดคือการสร๎างทัศนคตที่ดีในการท างาน  

ความคดิสรา้งสรรคไ์ม่มอีะไรเป็นปญัหาเลยนะ ถ้าเราม ีattitude ทีด่ ี คอื  จะมมีปีญัหา

ใดๆในการพฒันาความคดิสรา้งสรรคเ์ลย ถา้พนกังานมทีศันคตทีด่กีบังานทีท่าํและกบัองคก์ร   

ชยาภรณ๑ บุนนาค   

ต าแหนํง Creative Director และ executive producer  

บริษัท BEC-TERO Entertainment  จ ากัด (มหาชน) 
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ซึ่งสมุทร นํวมเศรษฐี จากwork point TV  กลําววําวิธีการหนึ่งที่จะท าให๎พนักงานมี

ทัศนคติที่เตํอองค๑กร คือบริษัทแสดงความจริงใจ ให๎ผลตอบแทนที่คุ๎มคํา และสถานที่มีผลต๎อง

ความคิดสร๎างสรรค๑ หรืออาจสร๎างได๎โดยการท าให๎พนักงานเข๎าใจและยอมรับถึงวัฒนธรรมของ

องค๑กร  

การเสรมิความคิดสร้างสรรค์ของทมีงานนีอ่ย่างแรกเลย คือต้องให้เข้าใจวฒันธรรม

องคก์รเสยีก่อน เช่น work point นี้ไมม่คีาํ ว่าไม่ว่าทําไม่ได ้ ซึง่พีจ่กิ (ประภาส ชลศรานนท)์ เป็น

ตวัอยา่งทีด่ขีองคนมคีวามคดิสรา้งสรรค ์คอื ชอบคดิ ไม่ยอมแพอ้ะไรง่ายๆ ปรบัเปลีย่นตลอดไม่

หยดุนิง่ เป็นคนทีมุ่ง่มัน่จรงิจงั จงึประสบความสาํเรจ็ 

สมุทร นํวมเศรษฐี 

ต าแหนํง Assistant Vice President of Production 

บริษัท Workpoint Entertainment จ ากัด (มหาชน)    

 

4. มอบหมายงานให้ตรงกบัความถนัด  (Put the right man on the right job) 

 สุวรรณี ปรัชญาสัชฌการ producer  กิ๊กดู๐สงครามเงินล๎าน กลําวในฐานะการเป็น 

creative วําหากจะให๎รางวัลด๎วยการเลื่อนขั้น   เชํนจาก creative ไปเป็น Producer นั้น 

บางครั้งพนักงานอาจะไมํต๎องการเพราะพนักงานอาจจะพอใจและมีความสุขกับหน๎าที่ท าที่แล๎ว  

ผู๎บริหารควรไมํบังคับวําต๎องเลือกต าแหนํงขึ้นถึงจะได๎เงินเดือนขี้น เพราะ creative  บางทํานมี

ความพอใจที่จะเป็น creative ต๎องการโตไปเป็น producer  แตํต๎องการเป็น creative ที่เกํง มี

ความสามารที่ใครๆก็นึกถึง  
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ธานี บุญมาเลิศ  Producer  บริษัทเวิร๑คพอยท๑ฯ ระบุวําแนวทางในการพัฒนาความคิด

สร๎างสรรค๑  อีกหนทางคือ Put the right man on the right job  นั้นคือการให๎พนักงานได๎ท าใน

สิ่งที่ถนัดที่สุด  เชํน คนชอบพูดชอบคุยควรไปอยูํรายการ Talk  show สํวนคนที่ชอบหาข๎อมูล

ให๎ไปอยูํทีมรายการใครเป็นไคร Identity   เพราะต๎องค๎นหาข๎อมูลรายละเอียดของอาชีพแตํละ

อาชีพ เป็นต๎น  

 

5. ให้โอกาสและยอมรบัในการแสดงความคิดเหน็ของพนักงาน 

การให๎โอกาสและยอมรับในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน และการไมํปิดกั้น

ความคิดเห็นของพนักงานนั้นส าคัญมากไมํแพ๎กัน ดังสะท๎อนจาก คุณพิชญพงษ๑ เพชร-บูรณิน  

Producer บริษัท Advice Media ระบุวําแนวทางและรูปแบบการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ให๎

เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํองค๑กรผู๎ผลิตแนวทางในการพัฒนาศักยภาพคือ การไมํปิดกั้นความคิด

สร๎างสรรค๑ของทีมงาน 

ผมจะแอนตี้ (anti) ถ้ามคีนมาพูดว่าความคดินัน้ดคีวามคดินี้ไม่ด ี ไม่เอา ความคดิ

สรา้งสรรค์ไม่มไีม่ด ี ทีว่่าไม่มไีม่ดเีพราะมนัเป็นเรือ่งรสนิยม ผมจะเอาควมคดินัน้มาปรบัดู มา

ปรบัให้ดีขึ้น  แล้วมาถกเถียงกัน สุดท้ายมนัจะได้ทางทีด่ีทีสุ่ด  มาโหวต (vote) มาแชร ์

(share)กนั มาระดมความคดิกนั  

พิชญพงษ๑ เพชรบูรณิน   

ต าแหนํง Producer  

บริษัท Advice Media Corp.จ ากัด 
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เชํนเดียวกับ นันทิวาศย๑ สโมสร Producer บริษัท story liner คิดวําแนวทางและรูปแบบ

การพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํองค๑กรผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑ การ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให๎โอกาสแสดงศักยภาพ  เชํนเดียวกับ ภัทรนุต ธรรมสาโรช ครีเอ

ทีฟ  รายการ  ตัวนิดพิชิตล๎าน (minute to win it)  และ the kids are all righ  บริษัท BEC 

Tero Entertainment กลําววําแนวทางและรูปแบบการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ให๎เกิด

ประโยชน๑สูงสุดแกํองค๑กรรับฟังความคิดของคนในทีมและลองให๎ทีมได๎ท าอะไรใหมํๆบ๎าง  บางที

อาจจะล าบากแตํควรเปลี่ยนแปลงบ๎างเพื่อไมํจ ากัดตัวเองอยูํในกรอบบางอยํางมากเกินไป 

ด๎านธีราภรณ๑  โขํงเขียว  Creative – Script writer   รายการหอมแผํนดิน บริษัทป่า

ใหญํ จ ากัด ย้ าชัดวํา ต๎องเปิดโอกาสให๎เด็กได๎แสดงความคิดเห็น ไมํปิดกั้นโอกาสในการ

แสดงออกและแสดงความคิดเห็น  ซึ่งสอดคล๎องกับภัททิยา  บุญโพธิ์ทอง  Co – producer  

บริษัท BEC Tero Entertainment กลําววําแนวทางและรูปแบบการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ให๎

เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํองค๑กรผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑  คือเปิดกว๎างให๎พนักงานได๎มีโอกาส

น าเสนอไอเดียของแตํละคน และอาจจะน าเอาสํวนดีของแตํละไอเดีย มาผสมผสาน และปรับใช๎

กับงานแตํละชิ้น   

เชํนเดียวกับสุปรียา พรวิเศษศิริกุล  Co-Producer รายการตามอ าเภอจาน บริษัท 

อมรินทร๑เทเลวิชั่น จ ากัด) ทีมงานผู๎ผลิตสามารถดึงศักยภาพด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ใช๎ได๎อยําง

เต็มที่  เพราะหัวหน๎าและทีมงานเปิดรับความคิดเห็น ท าให๎มีโอกาสที่จะน าเสนอความคิดในการ

ชํวยสร๎างสรรค๑รายการได๎เต็มที่ ดังนั้นจึงกลําวได๎วําการให๎โอกาสแสดงฝีมือและยอมรับในการ

แสดงความคิดเห็นของพนักงานนั้นเป็นแนวทางที่จะชํวยสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ได๎ดียิ่งอีก

แนวทางหน่ึง  
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6. จดัสรรเวลาพกัจากการผลิตเพ่ือการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์

นอกจากที่กลําวแล๎วยังมีประเด็นที่นําพิจารณาจากกรณีของคุณพิศาล แสงจันทร๑และคุณ

ทายาท เดชเสถียร ซึ่งทั้งคูํเป็นผู๎ผลิตภายนอกของ Thaipbs  ได๎เสนอให๎ผู๎ประกอบการปรับวิธี

คิดในการบริหารโดยระบุอยํายึดติดกับวําองค๑กรจะเป็นผลิตตลอดเวลา  ในแงํผู๎ผลิตรายการ

โทรทัศน๑ ต๎องเข๎าใจวําคนท างานโทรทัศน๑หรือท ารายการโทรทัศน๑นี้ไมํใชํพนักงานในระบบ

โรงงานอุตสาหกรรม  คนท ารายการโทรทัศน๑คือท างานศิลปะ ดังนั้นอาจจะต๎องมีเวลาให๎หยุดพัก

จากการผลิตรายการเพื่อไปสะสมความรู๎ ประสบการณ๑แปลกใหมํ เพื่อให๎มีไอเดียมาเพื่อไปคิด

ท ารายการใหมํๆ   และนอกจากนี้ต๎องให๎โอกาสคนใหมํได๎เข๎ามาผลิตรายการบ๎าง อยํางเชํน 

Thaipbs มีการเปลี่ยนผังรายการ ท าให๎คนท างานได๎พัก ได๎มีเวลาคิด ได๎มีวัตถุดิบใหมํๆมาสร๎าง

งาน   นอกจากนี้ทั้งคูํยังตั้งค าถามถึงการท างานในปัจจุบันของอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน๑ที่

ผู๎ประกอบการมักยึดถือเรตติ้ง (Rating) เป็นการวัดความส าเร็จของรายการวํารายการนั้นๆมี

ผู๎ชมมากน๎อยเพียงใดนั้นเป็นการวัดที่สะท๎อนความนิยมหรือความส าเร็จของรายการนั้นๆได๎จริง

หรือไมํ  โดยทั้งคูํได๎แสดงทัศนะวําสถานีโทรทัศน๑ไมํควรตกเป็นทาสของ rating อยําไปเชื่อ 

rating เด็ดขาดเพราะเรตติ้งนั้นอาจไมํได๎สะท๎อนความนิยมจริงของผู๎ชม   

 

7. ปรบัสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน 

เม่ือได๎สัมภาษณ๑พูดคุยกับทีมงานแล๎วกลับพบวําประเด็นสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ

นี้ก็มีสํวนส าคัญในการกระตุ๎นความคิดสร๎างสรรค๑เชํนกัน  

ปุณชนิกา ชํวยนุกิจ  หัวหน๎าโปรดิวเซอร๑ (Chief Producer of Program) สถานี 

ThaiPBS กลําววําแนวทางการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑เพื่อให๎องค๑กรสามารถดึงศักยภาพของ

พนักงานออกมาใช๎ได๎อยํางเต็มที่ คือเรื่องสภาพแวดล๎อม 
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พีเ่ชือ่ว่าความคดิสรา้งสรรคม์นัไมจ่าํกดัอยูใ่นหอ้งประชุม หรอืหอ้งทีม่บีรรยากาศเหมอืน

หอ้งเรยีน  สถานที ่สภาพแวดลอ้มควรเอื้อใหเ้กดิความรูส้กึทีเ่ป็นอสิระ 

ปุณชนิกา ชํวยนุกิจ 

หัวหน๎าโปรดิวเซอร๑ (Chief Producer of Program) 

สถานโีทรทัศน๑ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) 

 

 เชํนเดียวกับวิมลรัตน๑ แสนสามารถ จากBEC Tero Enterianment จ ากัด (มหาชน) ที่

กลําววําอยากให๎ที่ท างานเป็นเหมือนแบบ Google มีโรงอาหารดีๆ มีห๎องให๎ดูดีวีดี เพราะท างาน

มิใชํแคํนั่งอยูํในห๎อง  สามารถเดินไปเดินมา มีการพัฒนาความคิดได๎ ไปนั่งมองทะเลก็สามรถได๎

งานมากวําการน่ังอยูํในห๎อง    

 สอดคล๎องกับ นัถพงศ๑ ทองค าวงศ๑  ระบุวําสิ่งที่ดูเหมือนจะไมํส าคัญแตํมันส าคัญที่สุด 

นั้นคือเริ่มจากบรรยากาศในการท างาน  เชํน ออฟฟิตของกูเกิ้ล ท าให๎รู๎สึกวําส าหรับชํวยเรื่อง

การกระตุ๎นความคิดสร๎างสรรค๑  หรือยํางเชํนออฟฟิตทีวีบูรพาก็เป็นตัวอยํางที่ดี 

 

ออฟฟิตทวีบีูรพาก็เป็นตวัอย่างทีด่นีะ บรรยากาศ สภาพแวดล้อม มตี้นไม้ มน้ํีา แล้ว

พนกังานไมต่อ้งนัง่ทาํงานอยูก่บัแต่ออฟฟิต แต่สามารถลงไปขา้งล่างตรงสระน้ํา โรงอาหาร    

ทั้งน้ีนัถพงศ๑ ทองค าวงศ๑   ยังได๎ยกตัวอยํางถึงทีมงานของรายการคนค๎นคนวําเม่ือเขียน

สคริปจะไมํนั่งอยูํในห๎องท างานแตํจะเปลี่ยนบรรยากาศไปหาที่อื่นๆนั่งแทนเพื่อให๎ความคิดได๎

โลดแลํน   
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พีท่ีเ่ป็นโคโปรดวิเซอรข์องคนคน้คนคนหนึง่ เวลาเขาเขยีนสคปิ เขาจะไม่นัง่ทํางานอยู่

ในหอ้งทาํงานของเขา เขาจะไปนัง่ในทีต่่างๆ เราว่ามนัช่วยใหค้ดิออก 

นัถพงศ๑ ทองค าวงศ๑   

ต าแหนํง Producer รายการตามอ าเภอจาน 

บริษัทอัมรินทร๑ เทเลวิชั่น จ ากัด 

 

8. จดัหาอุปกรณ์เคร่ืองมือและเทคโนโลยีทางการผลิตให้ทนัสมยัและเพียงพอต่อการ
ปฎิบติังาน  

ปุณชนิกา ชํวยนุกิจ  หัวหน๎าโปรดิวเซอร๑ (Chief Producer of Program  สถานีโทรทัศน๑

ThaiPBS)  กลําววําแนวทางการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑เพื่อให๎องค๑กรสามารถดึงศักยภาพ

ของพนักงานออกมาใช๎ได๎อยํางเต็มที่ คือด๎านเทคโนโลยีก็มีสํวนในการชํวยเติม สํงเสริมความคิด

สร๎างสรรค๑ เชํน ถ๎าเครื่องตัดตํอที่มีเทคโนโลยีใหมํ ก็ชวยท าให๎สร๎างสรรค๑งานได๎แตกตําง

หลากหลายขึ้น  และภวัต เบ็ญจขันธ๑  Creative รายการ จ าอวดหน๎าจอ / เทํงโหนํง วิทยาคม 

สะท๎อนวําบริษัท Workpoint ควรมีการแก๎ปัญหาห๎องตัด เพราะต๎องตัดตํอรายการจ านวนมาก 

ท าให๎ใช๎ห๎องตัดตํอไมํได๎เต็มที่ในการสร๎างสรรค๑งาน   สํวนพิชญพงษ๑ เพชรบูรณิน  Producer 

บริษัท Advice Media กลําววําทีมงานผู๎ผลิตสามารถดึงศักยภาพด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ไมํได๎

เต็มที่สํวนหนึ่งนั้นเพราะอุปกรณ๑การผลิตก็ยังไมํพร๎อม ท าให๎คิดได๎แตํท าไมํได๎เพราะข๎อจ ากัด

ด๎านอุปกรณ๑น้ันเอง  

สรุปจากการศึกษาพบวําแนวทางการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด

แกํองค๑กรผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑นั้นมีลักษณะที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการทั้งนี้ควรเป็นไป

เพื่อการพัฒนาสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ของคนในองค๑กร ไมํวําจะเป็นการท ากิจกรรม 

โครงการเพื่อให๎พนักงานได๎เปิดหู เปิดตา พาเติมความรู๎ใหมํๆ ทักษะวิชาชีพซึ่งจะท าให๎
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พนักงานมีฐานความรู๎และประสบการณ๑ที่สามารถจะตํอยอดเป็นความคิดสร๎างสรรค๑ที่มีความ

แตกตํางหลากหลายขึ้นได๎  ซึ่งอาจะเป็นการชํวยสร๎างแรงบันดาลใจในการท างานสร๎าวสรรค๑ได๎

ด๎วย ซึ่งแรงบันดาลใจก็ถือเป็นสิ่งที่องค๑กรต๎องสํงเสริมให๎เกิดขึ้นกับทีมงานผู๎ผลิตรายการทุกคน

เชํนกัน   แนวทางตํอมาที่องค๑กรควรจะพัฒนาให๎เป็นแนวทางส าคัญในการสํงเสริมความคิด

สร๎างสรรค๑ของบุคคลกรคือการสร๎างทัศคติที่ดีตํอการท างานและตํอองค๑กรเพราะทัศคติที่ดีนั้น

เป็นเสมือนแรงขับเคลื่อนพลังความคิดสร๎างสรรค๑ในการฝ่าฟันทุกโจทย๑ปัญหาที่ท๎าทายในการ

ท างาน  นอกจากนี้ยังพบวําผู๎ที่มีทัศนคติที่ดีจะพร๎อมใช๎ศักยภาพในการคิดสร๎างสรรค๑อยําง

เต็มที่ด๎วย  แนวทางตํอมาคือการมอบหมายงานให๎ตรงกับความถนัด (Put the right man on 

the right job)  เม่ือทีมงานได๎ท างานในต าแหนํงหน๎าที่ที่ตนเองรักและถนัดก็จะท าให๎ศักยภาพ

ด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ถูกดึงมาใช๎อยํางเต็มที่ย่ิงขึ้น   อีกแนวทางส าคัญในการสํงเสริมความคิด

สร๎างสรรค๑ของบุคคลกรคือการเปิดโอกาสและยอมรับในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน 

สํวนทีมงานด๎วยกันก็ต๎องรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันด๎วย เนื่องจากหากไมํเปิดโอกาส

หรือไมํรับฟังความคิดเห็นก็เทํากับเป็นการปิดประตูสูํการดึงศักยภาพด๎านความคิดสร๎างสรรค๑

ของพนักงานออกมาใช๎ได๎  และแนวทางซึ่งถือเป็นแนวคิดข๎อเสนอที่นําสนใจไมํแพ๎แนวทางใด

คือ การจัดสรรเวลาหยุดพักการผลิตเพื่อการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ ซึ่งหมายถึงการปรับวิธี

คิดของผู๎บริหารโดยอยํามองวําทีมผู๎ผลิตรายการคือเครื่องจักรกลที่ต๎องก๎มหน๎าก๎มตาผลิต

รายการออกมาได๎อยูํตลอดเวลา แตํแท๎จริงแล๎วงานการผลิตรายการโทรทัศน๑นั้นต๎องอาศัยแรง

บันดาลใจ ต๎องอาศัยความคิดสร๎างสรรค๑เป็นวัตถุดิบส าคัญในการสร๎างงาน ดังนั้นการจัดสรร

เวลาให๎พนักงานได๎หยุดพักไปเพิ่มเติมประสบการณ๑ใหมํๆเพิ่มพูลความรู๎ เชํนการให๎โอกาสใน

การหยุดพักงานผลิตเพื่อไปทํองเที่ยว เพื่อน าประสบการณ๑ใหมํและความรู๎ มุมมองใหมํๆมาปรับ

ใช๎ในการผลิตรายการโทรทัศน๑ตํอไปได๎  
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นอกจากนี้แล๎วการปรับบรรยากาศ ภูมิทัศน๑ และสภาพแวดล๎อมในที่ท างานก็ถือเป็น

เรื่องที่องค๑กรจะปรับปรุงพัฒนา มองข๎ามไปไมํได๎เพราะมีผลกระทบตํอความรู๎สึกและสภาพจิตใจ

ของพนักงาน โดยพบวําสภาพบรรยากาศที่ท างานที่ผํอนคลายจะชํวยให๎สามารถเอื้อตํอ

ความคิดสร๎างสรรค๑ได๎ดีกวําสภาพห๎องท างานที่ดูจ าเจไมํผํอนคลาย ประการสุดท๎ายคือองค๑กร

ควรต๎องจัดหาอุปกรณ๑เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการผลิตให๎ทันสมัยและเพียงพอตํอการใช๎

งาน เนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงตํอการลงมือผลิตงาน 

ทั้งนี้หากองค๑กรผู๎ผลิตสามารถสํงเสริมให๎เกิดปัจจัยได๎ตามแนวทางการพัฒนาความคิด

สร๎างสรรค๑ของพนักงานได๎ตามที่กลําวไปข๎างต๎นนั้นก็จะเป็นการสํงเสริมศักยภาพด๎านความคิด

สร๎างสรรค๑ขอพนักงานได๎อยํางเต็มที่ซึ่งจะกํอให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํองค๑กรผู๎ผลิตรายการ

โทรทัศน๑ตํอไป 
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บทท่ี 5 

สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ‚ความคิดสร๎างสรรค๑กับการผลิตรายการโทรทัศน๑‛ (Creative thinking 

in quality TV programs production) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดย

ศึกษาแบบมํุงหาค าอธิบาย (Explanatory) ซึ่งกลุํมตัวอยํางในการศึกษาหรือผู๎ให๎ข๎อมูล (Key 

Informants) คือบุคลากรในต าแหนํง Executive Producer หรือเทียบเทํา จ านวน 6 ทําน และ 

Producer  จ านวน  10 ทําน และ Creative จ านวน 10 ทําน  ซึ่งถือเป็นต าแหนํงที่เป็นหัวใจ

ส าคัญของการสร๎างสรรค๑งานการผลิตรายการโทรทัศน๑ อีกทั้งยังมีหน๎าที่รับผิดชอบโดยตรงกับ

การคิดสร๎างสรรค๑เนื้อหาและรูปแบบรายการ ตลอดจนวิธีการน าเสนอรายการโทรทัศน๑ด๎วย  การ

วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ของความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการ

โทรทัศน๑ โดยมํุงการศึกษาที่มํุงตอบค าถามตามกรอบวัตถุประสงค๑ที่ก าหนดไว๎ใน 4 ประเด็นคือ 

1. มํุงเน๎นศึกษาถึงบทบาทหน๎าที่ของความคิดสร๎างสรรค๑ในกระบวนผลิตรายการโทรทัศน๑  2. 

เพื่อศึกษาเทคนิคในการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ของผู๎ผลิต  3.เพื่อทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอ

การประยุกต๑ใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการโทรทัศน๑ และ 4. เพื่อศึกษาแนวทางการ

พัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํองค๑กรผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑  
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5.1 สรปุผลการศึกษา 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ‚ความคิดสร๎างสรรค๑กับการผลิตรายการโทรทัศน๑‛ (Creative thinking 

in producing quality TV program)  คือการศึกษาที่มํุงตอบค าถามตามกรอบวัตถุประสงค๑ที่

ก าหนดไว๎ใน 4ประเด็นคือ 1. บทบาทหน๎าที่ของความคิดสร๎างสรรค๑ในกระบวนผลิตรายการ

โทรทัศน๑  2. เทคนิคในการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ของผู๎ผลิต  3.ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการ

ประยุกต๑ใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการโทรทัศน๑ และ 4.แนวทางการพัฒนาความคิด

สร๎างสรรค๑ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํองค๑กรผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑  นอกจากนี้ยังพบ 

ความหมายและความส าคัญความคิดสร๎างสรรค๑ในกระบวนผลิตรายการโทรทัศน๑  ดังตํอไปนี ้

 ความหมายและความส าคญัความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนผลิตรายการ

โทรทศัน์   

จากการศึกษาวิจัยพบวําโดยสรุปทีมงานผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑ได๎ให๎ความหมายของ

ความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการโทรัทศน๑ไว๎อยํางหลากหลาย หากพิจารณาจะพบค า

ส าคัญที่มกัจะถูกกลําวถึงซ้ าๆ ได๎แกํค าวํา  

- แตกตําง 

- แปลกใหมํนําสนใจ 

- ผสมผสาน 

- ตํอยอด 

- นําติดตามชม 

- มีประโยชน๑และมึคุณคํา 

- ท า (ผลิต) ได๎จริง 
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ดังนั้นกลําวโดยสรุปได๎วําความคิดสร๎างสรรค๑ในบริบทของการผลิตรายการโทรทัศน๑  

หมายถึงความความแปลกใหมํหรือความแตกตํางไปจากเดิม โดยการจับแพะชนแกะ หรือตํอ

ยอดรายการให๎เกิดความแปลกแตกตํางนําสนใจ และความคิดสร๎างสรรค๑ในรายการโทรทัศน๑

จะต๎องถูกน ามาผลิตได๎จริงเม่ือผลิตแล๎วท าให๎ผู๎ชมรู๎สึกอยากจะติดตามรับชมตํอไป ซึ่งนอกจาก

ความถูกใจในการรับชมแล๎ว รายการที่มีความคิดสร๎างสรรค๑นั้นจะยังสามารถท าให๎รายการ

โทรทัศน๑น้ันมีคุณคํามีประโยชน๑ตํอผู๎ชมและสังคม   

นอกจากนี้แล๎วหากพิจารณาการให๎ความหมายหรือค าจ ากัดความของความคิดสร๎างสรรค๑ใน

การผลิตรายโทรทัศน๑นั้นวิเคราะห๑ได๎วํา ความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการโทรทัศน๑นั้น 

สามารถมองได๎ใน 2 มิติ คือ 1.ในแงํของการพิจารณาถึงกระบวนการหรือวิธีคิดธีการในการผลิต 

และ 2. คือการมองในแงํของคุณคําของผลการผลิต   

โดยการพิจารณาถึงกระบวนการหรือวิธีคิดในการผลิต นั้นคือมองที่วิธีคิดแบบการจับแพะ

ชนแกะ หรือคิดตํอยอดรายการให๎เกิดความแปลกแตกตําง นําสนใจ และความคิดสร๎างสรรค๑ใน

รายการโทรทัศน๑จะต๎องถูกน ามาผลิตได๎จริง   สํวนในแงํของกระบวนการท างานหรือ

กระบวนการผลิตพบวําทีมงานได๎ให๎ความหมายของความคิดสร๎างสรรค๑ไว๎ได๎อยํางนําสนใจวํา 

ความคิดสร๎างสรรค๑ คือ เครื่องมือหลักในการแก๎ปัญหาในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน๑ ซึ่ง

สอดคล๎องกับแนวคิดของ ออสบอร๑น (Osborn. 1957: 23) ที่กลําววํา ความคิดสร๎างสรรค๑เป็น

จินตนาการประยุกต๑ (Applied imagination) คือเป็นจินตนาการที่มนุษย๑สร๎างขึ้นเพื่อแก๎ปัญหา

ยุํงยากที่มนุษย๑ประสบอยูํ  มิใชํ เป็นจินตนาการที่ฟุ้ งซํานเลื่อนลอยโดยทั่วไป ความคิด

จินตนาการจึงเป็นลักษณะส าคัญของความคิดสร๎างสรรค๑ในการน าไปสูํผลผลิตที่แปลกใหมํและ

เป็นประโยชน๑  

อีกประเด็นที่นําสนใจของการให๎ความหมายของความคิดสร๎างสรรค๑ในบริบทของการผลิต

รายการโทรทัศน๑นั้น ค าวํา ‚แปลกใหมํ‛ ไมํได๎ความถึงสิ่งแปลกใหมํชนิดที่ไมํเคยเกิดขึ้นมากํอน
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ในโลกใบนี้  แตํหมายถึงการผสมผสาน การตํอยอด หรือการจับแพะชนแกะเพื่อให๎เกิดความ

แตกตําง ตํอยอดออกไปโดยทั้งหมดจะต๎องตอบสนองตํอผู๎ชม โดยต๎องท าให๎ผู๎ชมสนุ ก มี

ความสุข และได๎ประโยชน๑จากการรับชม  ซึ่งการคิดตํอยอดนั้นมาจากประสบการณ๑และความรู๎

เดิมที่มีอยูํเป็นพื้นฐานหรือเป็นต๎นทุนนั้นเอง ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิด ของนักทฤษฎีนั้น ทอร๑

เรนซ๑ (Torrance :1972) กลําววําความคิดสร๎างสรรค๑เป็นความสามารถของบุคคลในการคิด

สร๎างสรรค๑ผลิตผล หรือสิ่งแปลกและแตกตํางไปจากเดิม ซึ่งสิ่งตํางๆ เหลํานี้อาจจะเกิดจากการ

รวมความรู๎ตํางๆ ที่ได๎รับจากประสบการณ๑แล๎วเชื่อมโยงกับสถานการณ๑ใหมํๆ สิ่งที่เกิดขึ้น  ซึ่ง

ความคิดสร๎างสรรค๑นี้มีความส าคัญอยํางมาตํอการวงการโทรทัศน๑  

สํวนในแงํของผลผลิตนั้นคือหมายถึงรายการโทรทัศน๑ที่มีความคิดสร๎างสรรค๑นั้นจะต๎อง

ผลงานต๎องมีความเป็นเอกลักษณ๑ มีความความแปลกใหมํแตกตําง ไมํซ้ ากับรายการที่เคยมีมา

กํอนหน๎านี้ แตํความแปลกใหมํของผลงานนั้น ต๎องมีความเหมาะสมกับบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม ไมํขัดตํอจริยธรรม จารีตประเพณีพื้นฐานของสังคม เชํน ไมํหยาบคาย ไมํลํอแหลม 

ไมํเป็นพิษเป็นภัยตํอสังคม ตลอดจนต๎องมีลักษณะที่มีคุณคําเป็นประโยชน๑ตํอสังคมและผู๎ชม

จะต๎องถูกอกถูกใจ หรืออาจจะพูดอีกอยํางได๎วํารายการที่มีความคิดสร๎างสรรค๑มักจะมีลักษณะ

ของการได๎รับความนิยมชมชอบจากผู๎ชมด๎วยเชํนกัน ซึ่งเม่ือวิ เคราะห๑การให๎ความหมายใน

แงํมุมของผลผลิตนี้จะพบวํามีความสอดคล๎องกับ แนวคิดเรื่องผลผลิตสร๎างสรรค๑ (Creative 

Product)  ของนิวเวลล๑ ชอว๑ และซิมป์สัน (Newell, show and Simpson, 1963 อ๎างในอารี รังสิ

นันท๑) ที่กลําวไว๎วําหลักเกณฑ๑ส าคัญที่จะพิจารณาผลผลิตอันใดอันหนึ่ งที่จัดเป็นผลผลิตของ

ความคิดสร๎างสรรค๑ สามารถพิจารณาได๎จากการที่ผลผลิตนั้นจะต๎องเป็นผลผลิตที่แปลกใหมํและ

มีคําตํอผู๎คนในสังคมและเหมาะสมกับวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆด๎วย 
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 ความส าคญัความคิดสร้างสรรคใ์นกระบวนผลิตรายการโทรทศัน์   

จากการศึกษาพบวําทีมงานผู๎ผลิตนั้นให๎ความส าคัญกับความคิดสร๎างสรรค๑ไว๎วํา

ความคิดสร๎างสรรค๑คือจุดก าเนิดและพลังในการขับเคลื่อนรายการโทรทัศน๑ คืออาวุธลับให๎

รายการชนะคูํแขํง และความคิดสร๎างสรรค๑ยังเป็นเครื่องมือส าคัญในชํวยพัฒนาตนเองด๎วย 

ความคิดสร๎างสรรค๑คือจุดก าเนิดและพลังในการขับเคลื่อนรายการโทรทัศน๑ เพราะเป็น

สิ่งที่ต๎องมีอยูํในทุกขั้นตอนการผลิตเริ่มตั้งแตํขึ้นตอนกํอนการผลิต ขั้นการผลิตและขั้นหลังการ

ผลิต จึงจะท าให๎การผลิตรายการน้ันมีประสิทธิภาพและได๎ประโยชน๑แกํผู๎ชมและนําติดตามชมอีก

ด๎วย สํวนความส าคัญอีกประการคือความคิดสร๎างสรรค๑นั้นส าคัญในฐานะที่เป็นอาวุธลับที่จะท า

ให๎รายการชนะคูํแขํงได๎ เพราะด๎วยธรรมชาติของอุตสาหกรรมธุรกิจโทรทัศน๑นั้นต๎องมีในการ

แขํงขันเพื่อแยํงชิงจ านวนผู๎ชมให๎ได๎มากที่สุด ดังนั้นความคิดสร๎างสรรค๑จะชํวยให๎รายการมีความ

โดดเดํนเป็นที่นิยมชมชอบของผู๎ชม ซึ่งมีความส าคัญอยํางยิ่งที่จะชํวยให๎รายการชนะคูํแขํง  

หากรายการยิ่งรายการมีกระแสเป็นที่นิยมของผู๎ชม ก็เทํากับงบประมาณโฆษณานั้นจะไหลเข๎า

มาสูํองค๑กรทั้งนี้ก็เพื่อความอยูํรอดและผลก าไรทางด๎านธุรกิจนั้นเอง สํวนความส าคัญอีก

ประเด็นของความคิดสร๎างสรรค๑เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาตนเอง เนื่องจากความคิ ด

สร๎างสรรค๑งานจะท าให๎คนมีกระตือรือร๎นในการคิดงานและท างาน เพราะเม่ือคิดจะท าอยํางไรให๎

รายการไมํเหมือนใคร เชํนการคิดเนื้อหาที่ดีการน าเสนอให๎สนุกเหมาะกับกลุํมเป้าหมายทีมงาน

ก็ต๎องคิดสร๎างสรรค๑ หาข๎อมูล เปิดโลกให๎กับตัวเอง ต๎องท าการศึกษากลุํมเป้าหมายมากขึ้น ซึ่ง

แสดงให๎เห็นวําความสร๎างสรรค๑ท าให๎คนท ารายการเกิดการพัฒนาตนเองไปในตัวด๎วยเสมอซึ่ง

สอดคล๎องกับชาญณรงค๑ พรรุํงโรจน๑ (ชาญณรงค๑ พรรุํงโรจน๑ ,2546) กลําวไว๎วําความคิด

สร๎างสรรค๑นั้นส าคัญตํอปัจเจกบุคคลเพราะปัจเจกบุคคลเป็นแหลํงก าเนิดของความคิดสร๎างสรรค๑

และในขณะเดียวกันนั้นความคิดสร๎างสรรค๑ก็ชํวยพัฒนาตน พัฒนาความคิดของปัจเจกชนจน

ประสบผลส าเร็จอยํางใดอยํางหนึ่งน้ันเอง 
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ทั้งนี้จากการศึกษาผู๎วิจัยยังพบวําทีมงานผู๎ผลิตยังได๎ให๎ข๎อมูลไปในทิศทางเดียวกันวํา

หากไมํมีความคิดสร๎างสรรค๑หรือหากผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑ไมํให๎ความส าคัญกับความคิด

สร๎างสรรค๑แล๎วนั้นก็จะท าให๎วงการโทรทัศน๑ล๎มหายตายลงไปในที่สุดเพราะเม่ือไมํมีความคิด

สร๎างสรรค๑ก็จะท าให๎รายการโทรทัศน๑ทุกชํองจะเหมือนๆกันก็จะท าให๎คนไมํอยากดูโทรทัศน๑อีก

ตํอไปและตํอไปคงต๎องไปน าเนื้อหา (Content) จากยูทูปมาน าเสนอแทนและหากเป็นอยํางนี้

เรื่อยๆเปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตที่เม่ือไมํมีวิวัฒนาการก็จะตายลงไปในที่สุดและโลกอินเทอร๑เน็ตก็

จะเข๎ามาแทนที่ ซึ่งสอดคล๎องกับมุมมองเรื่องความส าคัญของความคิดสร๎างสรรค๑ที่วําความคิด

สร๎างสรรค๑มีความส าคัญกับมวลมนุษยชาติหากมนุษย๑ไมํมีความคิดสร๎างสรรค๑ก็จะด าเนินชีวิต

อยํางซ้ าซาก จ าเจไมํมีความแตกตําง ไมํสามารถคิดหรือสร๎างสรรค๑สิ่งใดขึ้นมาได๎มนุษย๑ก็ไมํ

อาจจะด ารงชีวิตและสืบเผําพันธุ๑ได๎เพราะมนุษย๑อํอนแอํกวําสัตว๑โลกอื่นๆ  (ชาญณรงค๑ พร

รุํงโรจน๑,2546) ซึ่งหากเผชิญอันตรายหรือต๎องตํอสู๎กับสัตว๑อื่นก็ยากที่จะเอาตัวรอดได๎ มนุษย๑ก็

คงสูญพันธุ๑ไปในที่สุด ซึ่งก็เทียบไปกับวงการโทรทัศน๑ที่หากไมํมีความคิดสร๎างสรรค๑ก็พํายแพ๎ตํอ

สื่อใหมํอยํางสื่อออนไลน๑ที่จะเข๎ามาแทนท่ีจนโทรทัศน๑อาจจะล๎มหายตายจากไปในท่ีสุดนั้นเอง   

ทั้งน้ีผลการศึกษาที่มํุงตอบค าถามตามกรอบวัตถุประสงค๑ที่ก าหนดไว๎ใน 4ประเด็น สรุป

ได๎ดังตํอไปนี ้

5.1.1 บทบาทหน้าท่ีของความคิดสร้างสรรคใ์นกระบวนผลิตรายการโทรทศัน์   

จากการให๎ความหมายและความส าคัญของความคิดสร๎างสรรค๑ในกระบวนการผลิต

รายการโทรทัศน๑จากผู๎ผลิตรายการนั้นก็สามารถสะท๎อนถึงบทบาทหน๎าที่ของความคิด

สร๎างสรรค๑ในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน๑ได๎สํวนหนึ่ง จากการศึกษาในประเด็นความคิด

สร๎างสรรค๑นั้นมีบทบาทอยํางไรในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน๑ พบวําความคิดสร๎างสรรค๑

เข๎าไปมีบทบาทส าคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน๑ โดยมีบทบาทส าคัญ

ในการสร๎างสรรค๑งานในรายละเอียดของการท างานในทุกขั้นตอนและเป็นมีบทบาทเสมือนเป็น
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เครื่องมือในการแก๎ปัญหาในการท างานในทุกขั้นตอนเริ่มต๎นตั้ งแตํขั้นกํอนการผลิต 

(Preproduction)  ขั้นผลิต (Production) และ ขั้นหลังการผลิต (Post Production)   

โดยในขั้นตอนกํอนการผลิตรายการ  (Pre-Production)  ความคิดสร๎างสรรค๑ถูกน ามาใช๎

ตั้งแตํขึ้นตอนแรกนั้นก็คือการคิดสร๎างสรรค๑เป็นจุดเริ่มต๎นของรายการโดยตอบค าถามเริ่มต๎น

ของการผลิตรายการโทรทัศน๑ คือน าเสนออะไร(what) เพื่ออะไร(for what)  ให๎ใคร(to whom) 

และอยํางไร(How)  ความคิดสร๎างสรรค๑มีบทบาทหน๎าที่ท าให๎รูปแบบและเนื้อหารายการนําสนใจ 

นําติดตาม ความคิดสร๎างสรรค๑จะท าให๎เรื่องยากๆให๎เป็นเรื่องที่เข๎าใจงําย ความคิดสร๎างสรรค๑ยัง

ถูกน ามาใช๎ ความนําสนใจให๎กับรายการเพื่อการสนองตอบตํอกลุํมผู๎ชมเป้าหมาย  การสร๎าง

จุดเดํน หาจุดสนุกให๎รายการ  ตํอเนื่องถึงขั้นการเตรียมงานกํอนถํายท า ความคิดสร๎างสรรค๑ถูก

น ามาใช๎ในการวางแผนการถํายท าซึ่งก็คือการบริหารจัดการทรัพยากรด๎านการผลิตที่ส าคัญๆ 

เชํน คน เงิน เครื่องมือ อุปกรณ๑ สถานที่ และเวลา ซึ่งต๎องวางแผนอยํางละเอียดรอบคอบถึง

ข๎อจ ากัดหรือเงื่อนไขส าคัญในการผลิตด๎วยและการคิดเพื่อแก๎ปัญหาหรือเตรียมรับมือกับ

ข๎อจ ากัดตํางๆไว๎  นอกจากนี้แล๎วยังพบวําความคิดสร๎างสรรค๑ยังมีบทบาทในตอบโจทย๑เรื่องของ

การแขํงขันทางธุรกิจหรือโจทย๑ทางการตลาดด๎วยไมํวําจะเป็นการแก๎โจทย๑ปัญหาที่ทั้งจากกลุํม

ผู๎ชม หรือโจทย๑ทางการตลาดผู๎สนับสนุนรายการนั้นเอง  เชํนการ tie in สินค๎าในฉากให๎ดู

แนบเนียน ดูไมํเป็นการยัดเยียดให๎กับคนดูมากจนเกินไป  ซึ่งอาจกลําวได๎วําความคิดสร๎างสรรค๑

นั้นมีบทบาทส าคัญในการสร๎างสมดุล สร๎างความลงตัวทั้งในด๎านการตลาดและความงามในงาน

ศาสตร๑และศิลป์ของการผลิตรายการโทรทัศน๑น้ันเอง  

ส าหรับขั้นตอนตํอมาคือขั้นตอนการผลิต (Production) ซึ่งเป็นการเตรียมงานหน๎างาน 

การซักซ๎อม (Rehearsal) และการถํายท าจริง (Shooting) นี้ความคิดสร๎างสรรค๑มีบทบาทส าคัญ

ในการสร๎างานโดยคิดถึงภาพรวมและรายละเอียดในการถํายท าทั้งหมด ไมํวําจะเป็น ฉาก แสง 

สี เสียงท่ีใช๎ การออกแบบมุมกล๎อง การจัดไฟ การโชว๑การแสดง ดนตรีประกอบ การปรากฎกาย
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ของพิธีกรและแขกใช๎ในการแก๎ปัญหาทางการตลาด (Marketing)ด๎วย และความคิดสร๎างสรรค๑

นั้นก็ยังคงมีบทบาทในสร๎างความสมดุลให๎กับความต๎องการในการตอบสนองทางการตลาดที่

ควบคูํไปกับความงามหรือความมีศิลปะในการผลิตรายการ ทั้งนี้ต๎องมีความคิดหลากหลาย

ยืดหยํุน การลองผิดลองถูกจากการถํายท า เพื่อแก๎ไขปัญหาจากการถํายท าที่พบหน๎างาน ไมํยึด

ติดกับวิธีการถํายท าแบบเดิมๆที่ท ากันมาจนชิน และแท๎จริงแล๎วความคิดสร๎างสรรค๑ที่น ามาใช๎ใน

ขั้นตอนการผลิตนั้นอาจจะไมํต๎องเป็นเรื่องใหญํโต หากแตํอาจจะเป็นเพียงการการใสํใจ

รายละเอียดเล็กๆน๎อยๆ ในการถํายท าที่บางครั้งถูกมองข๎ามไปนั้นก็ถือเป็นความคิดสร๎างสรรค๑

ในขั้นตอนการถํายท าได๎เชํนกัน  ประการส าคัญสุดท๎ายคือ ความคิดสร๎างสรรค๑ของรายการ

โทรทัศน๑นั้นจะเป็นที่ยอมรับเม่ือสามารถน ามาผลิตหรือน ามาปฎิบัติได๎จริงๆ เพราะในมุมมอง

ของทีมผู๎ผลิตนั้นหากความคิดได๎ที่ไมํสามารถน ามาใช๎ในการผลิตรายการได๎จริงนั้นไมํถือเป็น

ความคิดสร๎างสรรค๑แตํจะมีคําเพียงแคํความเฟ้อฝันเทํานั้น  

ส าหรับในขั้นตอนสุดท๎าย คือขั้นหลังการผลิต (Post production) ซึ่งหมายถึงขั้นตอน

ของการตัดตํอล าดับภาพและเสียงตลอดจนการใสํเทคนิคพิเศษตํางๆนั้นความคิดสร๎างสรรค๑มี

บทบาทในการสร๎างสรรค๑ผลงานให๎นําติดตาม ซึ่งการตัดตํอนั้นคือการล าดับภาพและเสียงเพื่อ

การเลําเรื่องให๎สื่อความความหมายและเพิ่มอรรถรสเพื่อความนําติดตามชมยิ่งชึ้น ตอนจากนี้

ความคิดสร๎างสรรค๑ในตัดตํอภาพและเสียงนั้นมีหน๎าที่ส าคัญเพื่อแก๎ไขปัญหาและข๎อผิดพลาดๆที่

เกิดขึ้นจากขั้นตอนการถํายท าด๎วย หัวใจส าคัญของการตัดตํอคือการล าดับเรื่องราวให๎นําสนใจ

และชวนติดตามมากที่สุดเทําที่จะท าได๎กํอนที่รายการจะออกอากาศสูํสายตาประชาชน   ดังนั้น

จึงถือวําเป็นบทบาทหน๎าที่ของความคิดสร๎างสรรค๑ในขั้นตอนหลังการผลิตนั้นส าคัญมากในการ

ผลิตรายการโทรทัศน๑ 

และเป็นที่นําสังเกตวําถึงแม๎วําความคิดสร๎างสรรค๑จะมีบทบาทส าคัญในทุกขั้นตอนการ

ผลิตของทุกรายการแล๎วยังพบวําลักษณะและประเภทของรายการที่แตกตํางกันนั้นมีผลตํอ
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ความส าคัญของบทบาทความคิดสร๎างสรรค๑ในแตํละขึ้นตอนแตกตํางกัน เชํน รายการประเภท

สารคดีเชิงทํองเที่ยว ที่มีการถํายท าแบบกึ่ง Reality อยํางเชํนรายการหนังพาไปนั้นจะความคิด

สร๎างสรรค๑จะมีความส าคัญและบทบาทมากที่สุดในขั้นตอน Post-Production เนื่องจากใน

ขั้นตอนการถํายท านั้นถํายแบบไมํมีบท ไมํมีการจัดฉาก ดังนั้นในการตัดตํอนั้นจะต๎องใสํพลังคิด

สร๎างสรรค๑ในการตัดตํอเพื่อเลือกสรรเรื่องราวที่นําสนใจมาน าเสนอ  สํวนรายการประเภทเกม

โชว๑หรือการแขํงขันตอบค าถามอยํางเชํน รายการปริศนาฟ้าแลบนั้นขั้นตอนการคิดค าถาม ซึ่ง

อยูํในขั้นตอนกํอนการผลิต (Pre-Production) นั้นต๎องใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑สูงมากที่สุด 

เนื่องจากต๎องคิดค าถามที่มีความสนุกสนานมีมุขของค าถามที่ต๎องคิดให๎เข๎ากับแขกรับเชิญ หรือ

ต๎องคิดให๎เข๎ากับเทศกาลตํางๆเป็นต๎น ดังนั้นอาจกลําวได๎วําประเภทของรายการโทรทัศน๑นั้นมี

ผลตํอบทบาทหน๎าที่ของความคิดสร๎างสรรค๑ในกระบวนการผลิตด๎วยเชํนกัน  

ทั้งนี้เม่ือพิจารณาบทบาทของความคิดสร๎างสรรค๑ในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน๑

ตามที่กลําวไปข๎างต๎นนั้นพบวํามีความสอดคล๎องกับแนวคิดของออสบอร๑น(Osborn:1957) ที่

กลําววํา ความคิดสร๎างสรรค๑เป็นจินตนาการประยุกต๑ (Applied imagination) คือเป็นจินตนาการ

ที่มนุษย๑สร๎างขึ้นเพื่อแก๎ปัญหายุํงยากที่มนุษย๑ประสบอยูํ ซึ่งในที่นี่หมายถึงข๎อจ ากั ด หรือ 

เงื่อนไขในการผลิตรายการตลอดจนโจทย๑ทางการตลาดและจากผู๎สนับสนุนรายการ  มิใชํเป็น

จินตนาการที่ฟุ้งซํานเลื่อนลอยโดยทั่วไป นั้นคือความคิดสร๎างสรรค๑ในบริบทของการผลิต

รายการโทรทัศน๑นั้นต๎องเป็นความคิดเป็นจินตนาการที่น าไปสูํผลผลิตที่แปลกแตกตํางและเป็น

ประโยชน๑จริงในทางปฏิบัติ 

จากผลการวิจัยเม่ือวิเคราะห๑ลักษณะของความคิดสร๎างสรรค๑ในการท าบทบาทหน๎าที่ใน

ทุกขึ้นตอนการผลิตนั้น จะพบวํามีลักษณะของความคิดที่ต๎องความคิดหลากหลายยืดหยุํน เพื่อ

แก๎ไขปัญหาจากการถํายท าที่พบและความคิดสร๎างสรรค๑คือการลองผิดลองถูก กล๎าทดลองท าสิ่ง

ใหมํๆไมํกลัวความผิดพลาดและสามารถน าความผิดพลาดมาเรียนรู๎เพื่อแสวงหาสิ่งที่ดี 
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เหมาะสมกวําได๎ ตลอดจนมีลักษณะของความคิดที่มีความละเอียดละออเพราะต๎องค านึงถึงทุก

รายละเอียดที่จะปรากฎเป็นภาพและเสียงให๎ผู๎ชมได๎รับชมนั้นเอง ซึ่งสอดคล๎องกับ กิลฟอร๑ด 

(Guilford,1956) ที่กลําวโดยสรุปไว๎วํา ความคิดสร๎างสรรค๑เป็นการคิดแบบอเนกนัย  (Divergent 

Thinking) คือ ความคิดหลากหลายทิศทาง หลายแงํมุม  ซึ่งประกอบด๎วยความคิดสร๎างสรรค๑

ประกอบด๎วยลักษณะ ดังตํอไปนี้   1. ความคลํองแคลํวในการคิด (Fluency) คือ ความสามารถ

ของบุคคลในการหาค าตอบได๎อยํางคลํองแคลํวรวดเร็ว 2. ความคิดยืดหยุํนในการคิด 

(Flexibility) คือความสามารถของบุคคลในการคิดหาค าตอบได๎หลายประเภทและหลายทิศทาง 

3.ความคิดริเริ่ม (Originality) คือความสามารถของบุคคลในการคิดหาสิ่งแปลกใหมํและเป็น

ค าตอบที่ไมํซ้ ากับผู๎อื่น และ4.ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) คือความสามารถในการ

ก าหนดรายละเอียดของความคิดเพื่อขยายความคิดหลักให๎สมบูรณ๑ ซึ่งความละเอียดละออนี้จะ

สัมพันธ๑กับความสามารถในการสังเกต ผู๎ที่มีความละเอียดละออแสดงวําเป็นชํางสังเกต ตื่นตัว มี

ปฏิกิริยาตํอสภาพแวดล๎อมตลอดเวลา  

5.1.2 เทคนิคในการพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์นการผลิตรายการโทรทศัน์ 

จากการศึกษาพบวําเทคนิคในการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิต

รายการโทรทัศน๑ของผู๎ผลิตรายการน้ันมีความหลากหลายวิธีการ ดังตํอไปนี้  

- หาความรู๎ ข๎อมูลวัตถุดิบเพิ่ม โดยการ ฟัง พูดคุย  อําน  คิด 

- รับชมภาพยนตร๑และรายการโทรทัศน๑ทั้งไทยและตํางประเทศเป็นประจ า 

- การเดินทางทํองเที่ยว 

- การเปลี่ยนบรรยากาศสถานที่ท างาน  

- มํุงมองสูํอนาคต 

- การระดมสมอง 

- การท า Mind map และการจดบันทึก 
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- ส ารวจ footage หรือบททวนงานเกําๆ 

กลําวโดยสรุปคือ เทคนิคในการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการโทรทัศน๑

นั้นคือการเพิ่มเพิ่มพูนและสะสมความรู๎ ประสบการณ๑และข๎อมูลเป็นส าคัญ เนื่องจากความรู๎คือ

รากฐานส าคัญของความคิดสร๎างสรรค๑ จากการวิจัยพบวําทีมผลิตรายการมีเทคนิคพัฒนา

ความคิดสร๎างสรรค๑ที่หลากหลาย คือ การเปิดโลกของการรับรู๎และเรียนรู๎ให๎กว๎างขึ้น  หาความรู๎

ข๎อมูลวัตถุดิบเพิ่มโดยการฟัง พูดคุยกับผู๎รู๎หรือคนที่มีความสามารถ  อํานหนังสือเพื่อเปิดโลก  

การฝึกคิด ตลอดจนการเดินทางทํองเที่ยว และรับชมภาพยนตร๑และรายการโทรทัศน๑ทั้งไทยและ

ตํางประเทศเป็นประจ าเพื่อเป็นการน าข๎อดีของรายการตํางๆมาประยุกต๑ตํอยอดให๎กับรายการ

ของตน อีกทั้งยังเป็นการส ารวจรายการคูํแขํงและยังเป็นการหาไอเดียใหมํๆในการผลิตรายการ

ได๎ด๎วย ซึ่งทั้งหมดล๎วนเป็นวิธีการเพื่อเปิดรับประสบการณ๑และข๎อมูลใหมํๆมาเป็นวัตถุดิบในการ

ตํอยอดความคิดสร๎างสรรค๑ แตํมีข๎อควรระวังในการหยิบน ามาใช๎นั้นไมํให๎เป็นการลอกเลียนแบบ 

อีกทั้งการติดตามความเป็นไปของสังคม  ตลอดจนการมีจิตนาการในการมองการณ๑ไกลตํอไปใน

อนาคตด๎วย  ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล๎องกับแนวคิดทอร๑เรนซ๑ (Torrance.1962) กลําววํา

ความคิดสร๎างสรรค๑เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดสร๎างสรรค๑ผลิตผลหรือสิ่งแปลกๆ 

ใหมํๆ ที่ไมํรู๎จักมากํอน ซึ่งสิ่งตํางๆ เหลํานี้อาจจะเกิดจากการรวมความรู๎ตํางๆ ที่ได๎รับจาก

ประสบการณ๑แล๎วเชื่อมโยงกับสถานการณ๑ใหมํๆ ซึ่งนี้สะท๎อนให๎เห็นอยํางชัดเจนวําเทคนิคใน

การพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการโทรทัศน๑คือการแสวงหาความรู๎และ

ประสบการณ๑ใหมํเพื่อเป็นต๎นทุนที่จะน าไปใช๎ในการบูรณาการความรู๎และประสบการณ๑เพื่อปรับ

ใช๎กับการคิดสร๎างสรรค๑รายการโทรทัศน๑น้ันเอง  นอกจากนี้บางครั้งความคิดสร๎างสรรค๑ก็ปิ๊งแว๎บ

ขึ้นมาในสมอง ดังนั้นการรีบจดบันทึกไอเดียที่พุํงขึ้นมาเป็นเทคนิคส าคัญอยํางหนึ่งของการ

พัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ หรือในบ๎างครั้งความคิดสร๎างสรรค๑ก็เกิดขึ้นอยํางเป็นระบบเม่ือ

สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวตํางๆได๎อยํางเป็นระบบนั้นคือเหตุผลวําการท า  Mind mapping ก็จึง

เป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ของ ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของชาญ
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ณรงค๑ พรรํุงโรจน๑ (ชาญณรงค๑ พรรํุงโรจน๑, 2546) ที่กลําวไว๎วําความคิดสร๎างสรรค๑มีลักษณะการ

เกิดขี้นแตกตํางกันใน 2 ลักษณะคือ ลักษณะแรกเป็นแบบคํอยเป็นคํอยไป ผํานการคิดวิเคราะห๑

ไตรํตรองความคิดคํอยๆกํอรูปขึ้น หรืออาจมีการท าทดสอบหรือทดลองท าซ้ าได๎ สํวนอีกลักษณะ

หนึ่งนั้นเกิดขึ้นได๎อยํางเฉียบพลับทันที แม๎จะผํานขั้นการครุํนคิดเห็นกันแตํระยะการเกิดที่

แท๎จริงเป็นเพียงชั่วขณะเดียว หรือ ‚แว๎บ‛ หรือ ‚ปิ๊ง‛ ซึ่งมักเกิดขึ้นขณะที่บุคคลอยูํในความรู๎สึก

สบาย ปลอดโปรํง ทั้งนี้มีงานวิจัยระบุวําอิริยาบถที่เกิดความคิด ‚แว๎บ‛ มากที่สุดคือ ขณะการ

นอนน้ันเอง 

นอกจากนี้การเปลี่ยนบรรยากาศสถานที่ท างานให๎มีบรรยากาศการคิดสร๎างสรรค๑ก็เป็น

อีกวิธีที่สามารถพัฒณาความคิดสร๎างสรรค๑ได๎ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ จอห๑น ฮาวกินส๑ ได๎

กลําวไว๎ในหนังสือเรื่องนิเวศของความสร๎างสรรค๑ไว๎วําความคิดสร๎างสรรค๑จะเฟื่องฟูในสถานที่

โปรดที่รู๎สึกถึงอิสระในการคิด  แตํหากในกรณีที่ไมํสามารถคิดงานออกได๎ดังใจทั้งที่ใช๎ทุกวิธีที่

กลําวมาข๎างต๎นนั้น ทีมงานผู๎ให๎ข๎อมูลกลําวไปในทางเดียวกันวํา ควรหยุดเค๎นความคิดแล๎วพัก

ไปท าอยํางอื่นสักพัก เชํน  เลํนกีฬา ออกก าลังกาย เป็นต๎น เพื่อให๎ได๎ผํอนคลายความตึงเครียด 

เนื่องจากความคิดสร๎างสรรค๑นั้นสามารถสํงเสริมให๎เกิดขึ้นได๎ แตํเป็นสิ่งที่ไมํสามารถบังคับให๎

เกิดขึ้น ดังนั้นการท ากิจกรรมที่ท าให๎เกิดความรู๎สึกความผํอนคลาย ไมํตึงเครียด เชํน การเลํน

กีฬา ก็ถืออีกเทคนิคในการสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของโรเจอร๑ 

(Roger,1959 อ๎างในจริยา สมประสงค๑) ที่กลําวไว๎วํา ความคิดสร๎างสรรค๑ไมํสามารถบังคับให๎

เกิดขึ้นได๎ แตํสามารถสํงเสริมให๎เกิดขึ้นได๎ด๎วยการจัดสภาพการณ๑เทคนิควิธีที่เหมาะสม   

5.1.3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรคใ์นการผลิตรายการโทรทศัน์ 

จากการศึกษาวิจัยพบวํา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลกับความคิดสร๎างสรรค๑นั้นมีความหลากหลาย 

โดยทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎รวบรวบและน าเสนอโดบแบํงเป็นปัจจัย 2 ประเภท คือ ปัจจัยภายในและ

ภายนอก ซึ่งปัจจัยภายในหมายถึง ปัจจัยสํวนบุคคล ทั้งในแงํสภาพรํางกายและจิตใจ ความคิด
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ทัศนคติ ตลอดจนประสบการณ๑เป็นต๎น สํวนปัจจัยภายนอก หมายถึงปัจจัยสภาพแวดล๎อมตํางๆ

ในการท างาน ไมํวําจะเป็น สถานการณ๑ทางการเมือง  การแขํงขันทางธุรกิจ  นโยบายของ

องค๑กร วัฒนธรรมองค๑กร งบประมาณ เวลา บรรยากาศในการท างานกับทีมงาน สภาพแวดล๎อม

ทางกายภาพ ตลอดจนกรอบจริยธรรมสื่อ ปัจจัยเหลํานี้ล๎วนมีผลตํอความคิดสร๎างสรรค๑ทั้งใน

ลักษณะของการเป็นปัจจัยสํงเสริมให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค๑และในขณะเดียวกันเป็นอุปสรรคตํอ

การพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ได๎เชํนกัน เชํน ประเด็นบรรยากาศในการท างานนั้น หากเป็นไป

ด๎วยการยอมรับความคิดเห็นของกันและกันก็จะเอื้อให๎บุคคลากรมีความคิดสร๎างสรรค๑ แตํหากมี

บรรยากาศในที่ท างานนั้นไมํให๎อิสระทางความคิด ไมํยอมรับความคิดเห็นที่แตกตําง หรือถือ

เรื่องอาวุโสหรือต าแหนํงมากกวําการมํุงรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันนั้นก็จะกลายเป็น

บรรยากาศที่เป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ของทีมงานไปได๎  

จากผลการศึกษาพบวําปัจจัยภายในเป็นปัจจัยมีอิทธิพลตํอความคิดสร๎างสรรค๑สูงกวํา

ปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะสุขภาพรํางกาย ลักษณะนิสัย และทัศนคตินั้นมีอิทธิพลตํอศักยภาพ

ในการคิดสร๎างสรรค๑มากที่สุดและเป็นตัวแปรส าคัญที่จะสํงผลให๎ปัจจัยภายนอกกลายเป็นปัจจัย

ปัญหาอุปสรรคหรือเป็นปัจจัยที่สํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ได๎ เชํน ในกรณีที่มีงบประมาณใน

การผลิตน๎อย หากมองเป็นอุปสรรคก็จะพบวําเม่ืองบประมาณน๎อยก็ไมํสามารถผลิตรายการได๎

ดังที่ใจต๎องการได๎เนื่องจากงบประมาณไมํพอเพียง แตํหากปรับทัศนคติวําถึงแม๎จะมีงบน๎อยใน

การผลิตน๎อย ทีมงานก็ยังคงต๎องคิดหาหนทางในการผลิตให๎อยูํในงบและให๎ผลงานออกดีที่ สุด

นําสนใจที่สุดเทําที่จะท าได๎ ซึ่งก็เทํากับวําการมีงบในการผลิตน๎อยนั้นไมํได๎เป็นอุปสรรคตํอ

ความคิดสร๎างสรรค๑ เพียงแตํเป็นโจทย๑ส าคัญที่จะกระตุ๎นให๎ทีมงานได๎ใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ใน

การแก๎ไขโจทย๑นั้นเอง  
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จากผลการวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการโทรทัศน๑นี้

สามารถสรุปโดยประยุกต๑ใช๎กรอบแนวคิดของ ชาญณรงค๑ พรรุํงโรจน๑ (2546) เรื่องปัจจัยที่สํงผล

ตํอความคิดสร๎างสรรค๑ในลักษณะที่เป็นปัจจัยสํงเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของความคิด

สร๎างสรรค๑ ใน 3 ปัจจัยคือ 1.ปัจจัยด๎านบุคคล 2. ปัจจัยสภาพแวดล๎อม และ 3.ปัจจัยด๎าน

ลักษณะนิสัย ได๎ดังตํอไปนี้  

1. บคุคล โดยท่ีบุคคลในบริบทของงานวิจัยนี้หมายถึง เพื่อนรํวมงาน หัวหน๎า และลูก

ทีม ที่ล๎วนเป็นสํวนหนึ่งในการผลิตรายการโทรทัศน๑นั้นหากเปิดใจยอมรับความ

คิดเห็นของการกันและกันก็จะท าให๎บรรยากาศในการท างานนั้นเอื้อตํอการงอกงาม

ของความคิดสร๎างสรรค๑ แตํหากทีมงาน ไมํวําจะเป็นหัวหน๎า หรือ รุํนพี่ หรือเพื่อน

รํวมทีมไมํเปิดโอกาสให๎ทีมงานคนอื่นๆได๎แสดงความคิดเห็น ไมํยอมรับฟังความ

คิดเห็นของกันและกันก็จะท าให๎ไมํมีใครอยากแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นอุปสรรคที่

บั่นทอน สกัดกันความคิดสร๎างสรรค๑ที่จะเกิดขึ้นได๎  

2. สภาพแวดล้อม  ซึ่งในผลการวิ จัยนี้พบวําสภาพแวดล๎อมหมายรวมถึงทั้ ง

สภาพแวดล๎อมทั้ งทางกายภาพและสภาพแวดล๎อมที่ ไ มํ ใชํ ทางกายภาพ 

สภาพแวดล๎อมทางกายนี้หมายถึงที่ท างานหรือส านักงาน (Office) ซึ่งพบการวิจัย

พบวํา สภาพแวดล๎อมที่ให๎ความรู๎สึก สดชื่น มีพื้นที่สี เขียวหรือมีมุมให๎ได๎พักผํอน

หยํอนใจนั้นจะเอื้อให๎ เกิดความคิดสร๎างสรรค๑ได๎ดีกวํา ในทางกลับกันหาก

สภาพแวดล๎อมทางกายภาพนั้นให๎ความรู๎สึกเครํงเครียดเป็นทางการหรือมีสภาพ

เสื่อมโทรมก็จะมีผลตํอสภาพจิตใจในการท างานของบุคคลากรและสํงผลกระทบทาง

ลบตํอการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ สํวนสภาพแวดล๎อมที่ไมํใชํทางกายภาพ อัน

ได๎แกํ สภาพการแขํงขันทางธุรกิจ  นโยบายขององค๑กร วัฒนธรรมองค๑กร โดยจาก

การวิจัยพบวําหากพนักงานหรือทีมงานมีการรับรู๎ในนโยบายขององค๑กร วัฒนธรรม

องค๑กร ตลอดจนมีความเข๎าใจในการแขํงขันทางธุรกิจ  โดยท่ีหากการรับรู๎และความ
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เข๎าใจนั้น ท าให๎ทีมงานรู๎สึกปลอดภัยและเป็นอิสระไมํกดดันมากจนเกินไปก็จะเป็น

การสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ และย่ิงหากองค๑กรมีวัฒนธรรมองค๑กรและมีนโยบาย

ที่สํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ให๎ทีมงานด๎วยแล๎วยิ่งที่ปัจจัยที่ชํวยสํงเสริมและพัฒนา

ความคิดสร๎างสรรค๑ได๎เป็นอยํางดี แตํหากพนักงานรับร๎ูวํานโยบายขององค๑กร ไมํให๎

ความอิสระในการคิดการท างานจนท าให๎เกิดความอึดอัดและขับข๎องใจตลอดจนหาก

องค๑กรไมํมีการปลูกฝั่งวัฒนธรรมของการท างานที่ให๎ความส าคัญกับความคิด

สร๎างสรรค๑ก็จะท าให๎ทีมงานไมํสามารถดึงศักยภาพ ด๎านการคิดสร๎างสรรค๑ออกมา

ใช๎ได๎อยํางเต็มที่นั้นเอง ตัวอยํางของบริษัทที่มีการสร๎างวัฒนธรรมองค๑กรที่สํงเสริม

ความคิดสร๎างสรรค๑คือบริษัท เวิร๑คพอยท๑ เอ็นเทอร๑เทนเมนท๑ จ ากัด (มหาชน) ที่มี

การสร๎างวัฒนธรรมองค๑กรให๎พนักงานเห็นพ๎องรวมกันวํา ‚คนอื่นท าไมํได๎แตํเวิร๑ค

พอย๑ทท าได๎‛   หรือ ‚ถ๎าอยากจะประสบความส าเร็จก็ต๎องผํานปัญหากํอน‛ ท าให๎

ทีมผลิตรายการโทรทัศน๑นั้นเป็นคนที่ต๎องความอดทนสูง กระหายความส าเร็จ กัด

ไมํปลํอยคือถ๎ายังมีเวลาก็ต๎องท าให๎ได๎ดีที่สุด เป็นต๎น ทั้งนี้ผู๎วิจัยพบวําการสร๎าง

วัฒนธรรมองค๑กรนั้นผู๎บริการต๎องเป็นหัวแรงหลักในการขับเคลื่อนโดยการลงมือ

ปฎิบัติให๎เห็นอยํางจริงจัง ซึ่งบริษัทเวิร๑คพอยท๑นี้มีคุณประภาส ชลศรานนท๑ ซึ่งเป็น

ทั้งผู๎บริหารและเจ๎าของบริษัทที่ให๎ความส าคัญกับการสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ 

โดยทั้งนี้คุณประภาส จะมีสอนวิธีคิดสร๎างสรรค๑ (ที่เรียกวํา 7 วิธีตีหิน อันได๎แกํ      

1.ท าลายกรอบลวงตา 2.มองย๎อนศร 3.หนามยอกเอาหนามบํง 4.เรื่องเล็กรอบตัว 

5.จับคูํผสมพันธุ๑ 6.สมมุตินะสมมุติ และ 7.ขีดไปกํอน เขียนไปกํอน) ให๎กับพนักงาน

ในระดับหัวหน๎าในทุกรุํนเพื่อให๎น าความรู๎ไปถํายทอดตํอสูํพนักงานในทีมของตน

ตํอไป อีกทั้งมีวิธีการแนะน าติชมผลงานของทีมงานอยํางมีเหตุผล ไมํดําทอโดยใช๎

อารมณ๑ พร๎อมทั้งเปิดรับความคิดเห็นของทีมงานอยํางเต็มที่ ซึ่งถือเป็นการสร๎าง

บรรยากาศที่การสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ให๎เกิดขึ้นในองค๑กรได๎เป็นอยํางดี  
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3. ลกัษณะนิสยั หมายถึงลักษณะนิสัยที่พึงปรารถนาและไมํพึงปรารถนาจากตนเอง 

จากผลการวิจัยสรุปลักษณะนิสัยที่พึ่งประสงค๑ คือสภาพจิตใจที่พร๎อมตํอสู๎กับปัญหา

อุปสรรคและทัศนคติเชิงบวกของบุคคลากรจะเป็นปัจจัยที่สํงเสริมให๎เกิดความคิด

สร๎างสรรค๑ ทัศนคติเชิงบวกจะเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการสร๎างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

(Achievement) ซึ่งการลงมือท าอยํางจริงจัง ซึ่งแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ภายในตัวบุคคล

การสู๎งานหนักหรือฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคตํางๆที่พบเจอในการท างานผลิตรายการ

โทรทัศน๑ไปได๎  ในทางตรงกันข๎ามลักษณะนิสัยที่ไมํพึงปรารถนา เชํน ทัศนคติเชิง

ลบเป็นอุปสรรคตํอพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ ตลอดจนลักษณะนิสัยขี้กลัว  เชํน 

กลัวความผิดพลาด ไมํกล๎าทดลองอะไรใหมํๆ อันเนื่องจาก เชํน หากกลัวมีปัญหา

ในประเด็นจริยธรรม โดยที่มักตีความค าวําจรรยาบรรณและจริยธรรมเป็นข๎อจ ากัด

ในการคิดงาน  ก็จะไมํคิดทดลองอะไรใหมํๆแล๎วอ๎างวําเพื่อเลี่ยงปัญหาประเด็นทาง

จริยธรรมซึ่งคือการบั่นทอนความคิดสร๎างสรรค๑ลงไปด๎วย ซึ่ งรายการโทรทัศน๑ที่

ต๎องการรายการที่ทีความใหมํแปลกแตกตํางที่ต๎องอาศัยความกล๎าจะทดลองท า

นั้นเอง  จึงถือวําความกลัวถือเป็นลักษณะนิสัยอยํางหนึ่งที่อุปสรรคส าคัญอยํางยิ่ง

ในการสร๎างความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการโทรทัศน๑  

นอกจากนี้แล๎วผู๎วิจัยยังพบประเด็นที่นําสนใจในเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอความคิด

สร๎างสรรค๑วําปัจจัยบางอยํางนั้นด๎วยตัวปัจจัยเองสามารถเป็นได๎ทั้งปัจจัยที่ เป็นข๎อจ ากัดหรือ

อุปสรรคในการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑แตํในขณะเดียวกันก็สามารถเป็นปัจจัยสํงเสริมหรือ

กระตุ๎นความคิดสร๎างสรรค๑ได๎เชํนเดียวกัน อยํางเชํน ‚ประสบการณ๑‛  กลําวคือประสบการณ๑ท า

ให๎เกิดความคิดได๎กว๎างไกล ท าให๎เกิดจินตนาการ ( imagination) ที่กว๎าง ขวางหรือสามารถน า

ความรู๎จากประสบการมาตํอยอดเป็นความคิดสร๎างสรรค๑ใหมํๆได๎แตํหาก  ‚ประสบการณ๑‛ 

กลายเป็น ‚ความเคยชิน‛ ก็จะกลายเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑เนื่องจากก็จะ

ท าตามความเคยชินจนท าให๎ไมํต๎องการทดลองท าอะไรใหมํๆ ดังนั้นประสบการณ๑เดิมอาจจะ
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กลายเป็นกรอบจ ากัดความคิดสร๎างสรรค๑ไปได๎เชํนกัน  ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของโรเบิร๑ต 

ดับบลิว ออลสัน (มนูญ ตนะวัฒนา:2521) ที่กลําววํา อุปสรรคที่มีขัดขวางความคิดสร๎างสรรค๑นั้น

มีประเด็นท่ีควรตระหนักคือนิสัยความเคยชิน  หากมนุษย๑ตีความและรับรู๎ทุกอยํางตามความเคย

ชินก็อาจจะน าไปสูํการแก๎ปัญหาตามความเคยชิน ไมํคิดทดลองวิธีใหมํๆ ซึ่งสวนทางกับวิธีคิด

ของความคิดสร๎างสรรค๑ที่ต๎องการทดลองหรือคิดให๎แตกตํางออกไปจากของเดิม  

นอกจากนี้โจทย๑ทางการตลาดนั้นก็เป็นได๎ทั้งกรอบจ ากัด ความคิดสร๎างสรรค๑และโจทย๑

ที่ชํวยกระตุ๎นความคิดสร๎างสรรค๑ได๎เชํนกัน  กลําวคือ เป็น ข๎อจ ากัดเพราะทีมงานไมํสามารถคิด

หรือท าได๎อยํางที่ต๎องการหรือที่ตั้งใจไว๎ทั้งหมดได๎ เพราะต๎องค านึงถึงโจทย๑ทางการตลาดเป็น

ส าคัญ แตํในขณะเดียวกันโจทย๑ทาง การตลาดนี้ก็เป็นแรงกระตุ๎นให๎ทีมงานต๎องคิดหาทาง

สร๎างสรรค๑รายการให๎ได๎ตามเงื่อนไขที่ก าหนด ดังนั้นทีมงานต๎องคิดหลากหลาย ต๎องคิดยืดหยุํน

เพี่อสร๎างสรรค๑ รายการให๎นําดูนําชมและต๎องตอบโจทย๑ทางการตลาดด๎วยซึ่งเป็นลักษณะของ

การคิด สร๎างสรรค๑นั้นเอง  

5.1.4 แนวทางการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรผู้ผลิต

รายการ   

 กํอนท่ีจะกลําวสรุปถึงผลการศึกษาในประเด็นแนวทางการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ให๎

เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํองค๑กรผู๎ผลิตรายการนั้นควรต๎องทราบถึงสภาพการสํงเสริมความคิด

สร๎างสรรค๑ในองค๑กรในปัจจุบันกํอนวํามีลักษณะเชํนใดเพื่อให๎เข๎าใจถึงความต๎องการของทีมงาน

วําต๎องการให๎องค๑กรของตนมีแนวทางในการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ให๎แกํพนักงานอยํางไร  

ซึ่งจากการศึกษาพบวําองค๑กรผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑สํวนใหญํนั้นยังไมํมีนโยบายการสํงเสริม

ความคิดสร๎างสรรค๑ที่ชัดเจนเป็นระบบ การสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑มักเป็นไปในลักษณะของ

การกระตุ๎นให๎คิดจากโจทย๑ในการท างาน ซึ่งเม่ือวิเคราะห๑แล๎วจะพบวําธรรมชาติของลักษณะ

งานผลิตรายการโทรทัศน๑น้ันต๎องอาศัยความคิดสร๎างสรรค๑ในท างานอยูํแล๎วดังนั้นผู๎ประกอบการ
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หรือองค๑จึงมักคาดหวังกับความคิดสร๎างสรรค๑ที่ติดตัวมากับตัวพนักงานหรือทีมงานมากกวําที่จะ

หาวิธีการในการสํงเสริมพัฒนาศักยภาพด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ของพนักงานอยํางจริงจัง  

ทั้งนี้สะท๎อนได๎จากผลการวิจัยที่พบวําองค๑กรสํวนใหญํตํางก็ใช๎การพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทีมงานเพื่อเป็นกลวิธีที่จะสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ โดยมีเพียง

ไมํกี่สถานีที่มีนโยบายหรือกลวิธีในการสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ที่เป็นชัดเจน เชํน Thaipbs 

และบริษัทเวิร๑คพอยท๑ ที่มีกิจกรรมสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ที่ชัดเจนกวําบริษัทอื่นๆ หรือบาง

บริษัทแม๎จะมีกลวิธีในการกระตุ๎นสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑แตํมักมีลักษณะของการสํงเสริม

แบบปัจเจกชน เชํน การให๎บัตรไปชมภาพยนตร๑  ให๎บัตรชมคอนเสิร๑ต  หรือการที่สามารถน า

บัตรชมภาพยนตร๑มาเบิกเงินคืนได๎  ซึ่งเป็นไปตามความสมัครใจ ขึ้นอยูํกับพนักงานหรือทีมงาน

แตํละคนวําจะไปดูไปชมหรือไมํ จึงอาจจะท าให๎การสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ของพนักงานนั้น

ไมํเต็มศักยภาพเทําท่ีควรจะเป็น   

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่นําสนใจวําพนักงานหรือทีมผู๎ผลิตนั้นต๎องการให๎องค๑กรของตนมี

นโยบายในการสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ให๎กับทีมงานโดยวิธีการหรือรูปแบบใด ซึ่งผลการวิจัย

พบวําแนวทางการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํองค๑กรผู๎ผลิตรายการ

โทรทัศน๑นั้น สามารถจัดท าได๎ทั้งในลักษณะที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ ไมํวําจะเป็นการ

ท ากิจกรรม โครงการเพื่อให๎พนักงานได๎เปิดรับประสบการณ๑ใหมํๆ เปิดหูเปิดตาพาเติมทั้ง

ความรู๎ทั่วไปใหมํๆและทักษะทางวิชาชีพ เชํน การพาไปดูงานตํางประเทศเพื่อไปดูฉาก ไปดู

การถํายท า  ดูระบบออกอากาศ ซึ่งจะท าให๎พนักงานมีฐานความรู๎และประสบการณ๑ที่สามารถจะ

ตํอยอดเป็นความคิดสร๎างสรรค๑ที่มีความแตกตํางหลากหลายขึ้นได๎  และอาจจะเป็นการชํวย

สร๎างแรงบันดาลใจในการท างานสร๎างสรรค๑ได๎ด๎วย ซึ่งแรงบันดาลใจก็ถือเป็นสิ่งที่องค๑กรต๎อง

สํงเสริมให๎เกิดขึ้นกับทีมงานผู๎ผลิตรายการทุกคนเชํนกัน เพราะแรงบันดาลใจจะเอื้อกับการ

พัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑  โดยการสร๎างแรงบันดาลใจนี้ก็สามารถท าได๎หลากหลายวิธีการ เชํน
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นอกจากการพาไปศึกษาดูงานแล๎วการเชิญวิทยากรผู๎มีความรู๎ความสามารถเป็นที่ยอมรับใน

เรื่องนั้นๆมาถํายทอดประสบการณ๑ แลกเปลี่ยนความคิดกับพนักงานก็ถือเป็นการสร๎างแรง

บันดาลใจให๎เกิดขึ้นได๎ เป็นต๎น   

แนวทางส าคัญอีกประเด็นที่ที่องค๑กรควรจะพัฒนาให๎เป็นแนวทางส าคัญในการสํงเสริม

ความคิดสร๎างสรรค๑ของบุคคลากรคือการสร๎างทัศนคติที่ดีตํอการท างานและตํอองค๑กรเพราะ

ทัศนคติที่ดีนั้นเป็นเสมือนแรงขับเคลื่อนพลังความคิดสร๎างสรรค๑ในการฝ่าฟันทุกโจทย๑ปัญหาที่

ท๎าทายในการท างานและผู๎ที่มีทัศนคติที่ดีจะพร๎อมใช๎ศักยภาพในการคิดสร๎างสรรค๑อยํางเต็มที่

อีกด๎วย ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดเรื่อง ทัศนคติในทางบวกนั้นคือลักษณะนิสัยที่พึงประสงค๑เหมาะ

กับการสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑  

นอกจากนี้แล๎วการปรับบรรยากาศ ภูมิทัศน๑ และสภาพแวดล๎อมในที่ท างานให๎มีสภาพ

บรรยากาศการท างานที่ผํอนคลายก็จะชํวยให๎สามารถเอื้อตํอการคิดสร๎างสรรค๑ได๎ดีนอกจาก

สภาพแวดล๎อมทางกายภาพแล๎วสภาพแวดล๎อมที่บรรยากาศในการท างานอีกอยํางที่ถือเป็น

หัวใจส าคัญของการสร๎างบรรยากาศของการคิดสร๎างสรรค๑ กลําวคือผู๎บริหารต๎องเปิดโอกาสและ

ยอมรับในความคิดเห็นของพนักงาน สํวนในทีมงานด๎วยกันเองก็ต๎องเปิดโอกาสและรับฟังความ

คิดเห็นซึ่งกันและกัน  เนื่องจากหากไมํเปิดโอกาสหรือไมํรับฟังความคิดเห็นของกันและกันก็

เทํากับเป็นการปิดประตูสูํการดึงศักยภาพด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ของพนักงานออกมาใช๎ ซึ่ง

สอดคล๎องกับแนวคิดของโรเจอร๑ส (Rogers,1959อ๎างในจริยา สมประสงค๑) ที่กลําวถึงภาวะที่

สํงเสริมให๎คนกล๎าคิดอยํางสร๎างสรรค๑นั้นต๎องสํงเสริมภาวะที่ มี ความปลอดภัยทางจิต 

(Psychological Safety) ซึ่งหมายถึงการได๎อยูํในสภาวะที่มีการเคารพสิทธิความคิดเห็น รู๎สึกวํา

ตนเองมีคํา ได๎รับการยอมรับ และควรสํงเสริมให๎เกิดภาวะที่มีเสรีภาพในการแสดงออก 

(Psychological Freedom) ซึ่งหมายถึงการมีอิสระเสรีภาพที่จะพูด คิด และท า โดยไมํถูก
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วิพากษ๑วิจารณ๑หรือประเมินคํา ซึ่งสภาพแวดล๎อมเชํนนี้จะท าให๎ความคิดสร๎างสรรค๑ท างานได๎ดี

ยิ่งขึ้น 

สํวนการมอบหมายงานให๎ตรงกับความถนัด (Put the right man on the right job)  ก็

เป็นอีกแนวทางในการสํงเสริมศักยภาพด๎านการคิดสร๎างสรรค๑งานเพราะเม่ือทีมงานได๎ท างานใน

ต าแหนํงหน๎าที่ที่ตนเองถนัดก็จะท าให๎มีความเชื่อม่ันในตนเอง ซึ่งสํงผลให๎ศักยภาพด๎าน

ความคิดสร๎างสรรค๑ถูกดึงมาใช๎อยํางเต็มที่ยิ่งขึ้น   นอกจากนี้แล๎วการจัดหาอุปกรณ๑เครื่องมือ

และเทคโนโลยีทางการผลิตให๎ทันสมัยและเพียงพอตํอการใช๎งาน เนื่องจากมีผลกระทบโดยตรง

ตํอการลงมือผลิตชิ้นงาน หากอุปกรณ๑จ าเป็นในการผลิตรายการ เชํน กล๎อง ห๎องตัดตํอ มีไมํ

เพียงพอก็ยํอมเป็นการบั่นทอนศักยภาพในการสร๎างสรรค๑งานลงได๎ เพราะจะท าให๎พนักงานเลิก

คิดสิ่งใหมํๆไปในที่สุด เนื่องจากตํอให๎คิดได๎แตํสุดท๎ายก็ท าไมํได๎เพราะติดปัญหาเรื่องอุปกรณ๑

นั้นเอง   

นอกจากนี้อีกแนวทางที่มีพบจากงานวิจัย ซึ่งเป็นแนวคิดที่แปลกใหมํนําสนใจ คือข๎อเสนอ

ให๎จัดสรรเวลาหยุดพักการผลิตเพื่อให๎ได๎ไปใช๎เวลาในการแสวงหาประสบการณ๑ความรู๎ตํางๆเพื่อ

การพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ กลําวคือผู๎บริหารต๎องปรับวิธีคิด วิธีบริหารเวลา และรูปแบบ

รายการโทรทัศน๑โดยต๎องมองวําแตํแท๎จริงแล๎วงานการผลิตรายการโทรทัศน๑นั้นต๎องอาศัยแรง

บันดาลใจ ต๎องอาศัยความคิดสร๎างสรรค๑ในการสร๎างงาน ดังนั้นการจัดสรรเวลาให๎โอกาสในการ

หยุดพักงานผลิตเพื่อให๎มีโอกาสในการแสวงหาความรู๎ใหมํๆ ซึ่งอาจผํานทางการท ากิจกรรม

ตํางๆ เชํน การเดินทางทํองเที่ยว เปิดหูเปิดตา เปิดโลกเพื่อน าประสบการณ๑และความรู๎

ตลอดจนมุมมองใหมํๆมาปรับใช๎ในการผลิตรายการโทรทัศน๑ตํอไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น ซึ่งผู๎วิจัยวิเคราะห๑วําวิธีการนี้อาจจะดูเหมือนวําปฎิบัติยากเพราะบริษัทผู๎ผลิตรายการ

โทรทัศน๑นั้นหากมีเวลาในการออกอากาศก็ต๎องออกอากาศตลอดไปหรือมีชํวงเวลาในการ

ออกอากาศให๎ได๎นานท่ีสุดเทําที่จะท าได๎ยิ่งออกอากาศได๎ตํอเนื่องยาวนานนั้นจึงแสดงวํารายการ
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ประสบผลส าเร็จ ซึ่งความคิดเชํนนี้นั้นก็ไมํใชํความคิดที่ผิดหากแตํท าให๎ทีมผู๎ผลิตนั้นไมํได๎มี

เวลาในการพักพัฒนาตนเอง เพราะต๎องท างานแขํงกับเวลาอยูํตลอดก็อาจท าให๎ประสิทธิภาพใน

การใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ลดลง ซึ่งหากเทียบกับการผลิตผลงานศิลปะในแขนงพานิชย๑ศิลป์

เชํนเดียวกัน อยํางเชํน ภาพยนตร๑ หรือ หนังสารคดีนั้น มักจะมีเวลาในการให๎ได๎พักเพื่อแสวงหา

ความรู๎หรือสะสมวัตถุดิบเพื่อน ามาใช๎ในการผลิตได๎มากกวําการผลิตงานโทรทัศน๑  แตํหาก

ผู๎บริหารหันมาให๎ความส าคัญกับการพักเพื่อแสวงหาความรู๎ประสบการณ๑ที่จะน ามาตํอยอดเป็น

รายการโทรทัศน๑ได๎นั้นก็จะเป็นการดี ทั้งนี้สามารถถือได๎วําการให๎เวลาหยุดพักจากการผลิตนั้น

เป็นสํวนหนึ่งของการเตรียมงานในขั้นตอนกํอนการผลิต (Pre-Production) ที่ต๎องให๎ความส าคัญ

กับการใช๎เวลาในการศึกษาค๎นคว๎าวิจัยและพัฒนา (Research  and Development) นั้นเอง ซึ่ง

ดังจะพบวําในผู๎ประกอบการหรือเจ๎าขององค๑กรผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑ในประเทศไทยนั้นยังไมํ

คํอยได๎ให๎ความส าคัญกับการศึกษาวิจัยและพัฒนารายการกํอนการผลิตรายการโทรทัศน๑  

ทั้งน้ีหากองค๑กรผู๎ผลิตสามารถปฎิบัติได๎ตามแนวทางการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ของ

พนักงานได๎ตามที่กลําวไปข๎างต๎นนั้นนอกจากจะได๎ประโยชน๑ในเชิงสร๎างสรรค๑รายการให๎กับ

องค๑กรแล๎วทั้งนี้คงไมํใชํแคํเกิดประโยชน๑สูงสุดแกํองค๑กรเพียงอยํางเดียว แตํยังถือสํงผลให๎เกิด

ประโยชน๑ตํอผู๎บริโภคสื่อได๎อีกด๎วยเพราะเทํากับวําผู๎บริโภคมีโอกาสที่จะได๎รับชมรายการ

โทรทัศน๑ที่มีคุณภาพมีความคิดสร๎างสรรค๑เพิ่มขึ้นไปด๎วยน้ันเอง  
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5.2 การอภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู๎วิจัยได๎ค๎นพบประเด็นท่ีนําสนใจในการอภิปรายดังตํอไปนี้  

5.2.1 ความคิดสร้างสรรคก์บัอตุสหกรรมส่ือทีวีในยคุปัจจบุนั 

 จากการวิจัยน้ีสรุปได๎อยํางชัดเจนวําความคิดสร๎างสรรค๑มีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ๑กับการ

ผลิตรายการโทรทัศน๑อยํางแนบแนํนจนแยกไมํออก  โดยที่ความคิดสร๎างสรรค๑มีความส าคัญกับ

การผลิตรายการโทรทัศน๑มากเพราะ ความคิดสร๎างสรรค๑คือจุดก าเนิดและพลังในการขับเคลื่อน

รายการโทรทัศน๑ คืออาวุธส าคัญให๎รายการชนะคูํแขํง และความคิดสร๎างสรรค๑คือเครื่องมือส าคัญ

ในชํวยพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรด๎วย นอกจากนี้ ความคิดสร๎างสรรค๑ยังมีบทบาทส าคัญใน

การชํวยแก๎โจทย๑ปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกขึ้นตอนการผลิตไมํวําจะเป็นขั้นกํอนการผลิต (Pre-

Production)  สํวนขั้นผลิต (Production) และขั้นหลังการผลิต (Post-Production) ความคิด

สร๎างสรรค๑นั้นก็ยังคงมีบทบาทส าคัญในการแก๎ปัญหาโจทย๑หรือเงื่อนไขทางการผลิตตํางๆ  

รวมถึงการชํวยรักษาสมดุลทั้งจากทางตลาดและทางด๎านคุณคํ าในเชิงศิลปะของการผลิต

รายการโทรทัศน๑ด๎วย  ในบริบทด๎านการแขํงขั้นทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน ซึ่งโดยเฉพาะในยุค

ปัจจุบันที่องค๑กรสื่อหรืออุตสาหกรรมสื่อทีวีของไทยนั้นอยูํในชํวงการเปลี่ยนผําน (พศ. 2556-

2563) จากระบบ Analog สูํระบบ Digital ที่มีการแขํงขันกันแยํงชิงผู๎ชมอยํางเข๎มข๎น ประกอบ

กับเทคโนโลยีในการสื่อสารที่เจริญก๎าวหน๎ามากขึ้นนั้นสํงผลให๎พฤติกรรมของผู๎บริโภค

เปลี่ยนแปลงไป ผู๎บริโภคหันไปเสพสื่อออนไลน๑ผํานหน๎าจอมือถือซึ่งมีความสะดวกในการรับชม

มาก เพราะสามารถชมได๎ทุกที่ทุกเวลาไมํจ าเป็นต๎องมานั่งเฝ้ารอชมโทรทัศน๑ที่บ๎ านอีกตํอไป 

ดังนั้นความท๎าทายในการจะผลิตรายการโทรทัศน๑ให๎ได๎มีคุณภาพมีความนําติดตามชมนั้นจึง

เป็นเรื่องที่ท๎าทายและยากขึ้นกวําแตํเดิมมากนักจึงยิ่งจ าเป็นต๎องอาศัยความคิดสร๎างสรรค๑ใน

การผลิตรายการโทรทัศน๑เพื่อสร๎างจะจุดเดํนและดึงดูดคนดูให๎ได๎มากที่สุดนั้นเอง  
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ดังนั้นผู๎ประกอบการควรให๎ความสนใจอยํางจริงจังในการพัฒนาสํงเสริมศักยภาพด๎าน

ความคิดสร๎างสรรค๑ของพนักงานผู๎ผลิตรายการ  แตํจากการวิจัยกลับพบวําในปัจจุบันนี้การ

พัฒนาศักยภาพด๎านความคิดสรางสรรค๑ของผู๎ผลิตรายการโทรทัศย๑นั้นยังท าไมํเต็มที่  ซึ่งผู๎วิจัย

จะวิเคราะห๑วําสิ่งที่เป็นความท๎าทายและเงื่อนไขส าคัญของการแนวทางการพัฒนาความคิด

สร๎างสรรค๑ของคนท าสื่อทีวีในภาพรวมคือผู๎บริหารสถานี หรือผู๎บริหารองค๑กรยังไมํให๎

ความส าคัญ หรือยังไมํลงทุนกับการพัฒนาศักยภาพด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ของทีมงาน

เทําที่ควรจะเป็น  ซึ่งอาจเกิดมาจากสาเหตุหลายประการ เชํนด๎วยลักษณะธรรมชาติที่ต๎อง

ท างานแขํงกับเวลา  ทุกคนต๎องเรํงท างานให๎ทันตามตารางเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้แล๎ว

ธรรมชาติของการท างานในวงการโทรทัศน๑นั้นมีในบางประเภทรายการ เชํน รายการขําว 

รายการสารคดี มักมีความไมํแนํนอนในเรื่องวัน เวลา สถานที่ในการถํายท างาน ท าให๎การ

จัดการการวางแผนงานในกิจกรรมการสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑นั้นอาจจะมีความยุํงยากกวํา

รูปแบบองค๑กรอื่นๆ อีกทั้งการวัดผลส าเร็จจากการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ก็คํอนข๎างท าได๎

ยาก ไมํเหมือนการวันเรตติ้งจากผู๎ชมท่ีท างานงํายและชัดเจนในเชิงปริมาณตัวเลขซึ่งน าไปสูํเม็ด

เงินจากผู๎สนับสนุนรายการได๎ตํอไป  

นอกจากนี้หากพิจารณาจากผลผลิตของความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตรายการใน

มุมมองผู๎บริหารโดยเฉพาะผู๎บริหารในองค๑กรสื่อธุรกิจอาจถูกผูกโยงกับเรื่องของเรตติ้ง ซึ่งจาก

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได๎พบเสียงสะท๎อนจากคนท าสื่อวํา เรตติ้ งนั้นอาจจะไมํใชํมาตรวัดความ

สร๎างสรรค๑ของรายการก็ได๎ หากแตํเป็นสิ่งที่ผู๎บริหารหรือผู๎ประกอบการต๎องการมากที่สุดเหนือ

สิ่งอื่นใด   ดังนั้นการน าเอาเรตติ้งมาเป็นตัววัดความคิดสร๎างสรรค๑ของรายการนั้นๆจึงเป็นเรื่อง

ไมํถูกต๎องนัก เนื่องจากปัจจุบันระบบการส ารวจเรตติ้งแบบเดิมมีความนําเชื่อถือน๎อยลงเพราะ

พฤติกรรมของผู๎บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิมแล๎ว อีกทั้งถึงแม๎จะกลําวได๎วํารายการที่ได๎รับความ

นิยมจากผู๎ชมมักจะมีเรตติ้งดี นั้นแสดงวํารายการน้ันๆ เป็นรายการที่มีความนําสนใจ นําติดตาม

ชมซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของรายการที่มีความคิดสร๎างสรรค๑ แตํในขณะเดียวกันก็อาจจะมีอีก
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หลากหลายรายการที่เป็นรายการที่มีความคิดสร๎างสรรค๑อยูํอยํางเต็มเปี่ยมแตํเรตติ้งไมํสูงนัก

เพราะผู๎ชมสํวนใหญํไมํนิยมดูนั้นเอง เชํน รายการที่มีลักษณะตอบสนองตํอความต๎องการเฉพาะ

กลุํมเป้าหมาย เชํน รายการเด็ก รายการเพื่อผู๎พิการเป็นต๎น ดังนั้นจะเห็นวําองค๑กรไมํสามารถ

น าเอาผลของเรตติ้งมาวัดรายการท่ีมีความคิดสร๎างสรรค๑ หรือรายการที่มีกระบวนการท างานที่มี

ความคิดสร๎างสรรค๑ได๎ จากความยากในการชี้วัดคุณคําของความคิดสร๎างสรรค๑ในเชิงรูปธรรมนี้

จึงอาจเป็นสาเหตุที่ท าให๎องค๑กรตํางๆไมํได๎ให๎ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพด๎านความคิด

สร๎างสรรค๑ของทีมงานเทําที่ควรจะเป็น  ผู๎บริหารองค๑กรมักมองวําความการพัฒนาความคิด

สร๎างสรรค๑นั้นเป็นเรื่องสํวนตัวของแตํละบุคคลที่ตํางคนตํางตนพัฒนาด๎วยตนเอง โดยองค๑กร

มักจะจะคาดหวังกับศักยภาพด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ที่ติดตัวแตํละคนมาแล๎วมากกวําที่จะคิดวํา

การพัฒนาศักยภาพด๎านคิดสร๎างสรรค๑ของพนักงานนั้นเป็นหน๎าที่ขององค๑กรเชํนกัน ซึ่งสะท๎อน

ได๎ชัดจากการรับสมัครงานบุคคลากรด๎านการผลิตรายการโทรทัศน๑ซึ่งมีการระบุถึงคุณสมบัติ

ส าคัญที่ขาดไมํได๎อยํางหนึ่งคือ ‚ต๎องมีความคิดสร๎างสรรค๑‛ แตํเม่ือรับเข๎ามาเป็นพนักงานแล๎ว 

‚ความคิดสร๎างสรรค๑‛ มักไมํได๎ถูกหยิบยกขึ้นมาพัฒนาหรือฝึกฝนเป็นการเฉพาะเชํนทักษะอื่นๆ 

อยํางการเขียนบท หรือ ตัดตํอ เป็นต๎นทั้งที่ทักษะด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ก็เป็นทักษะที่ฝึกได๎

และส าคัญกับทุกต าแหนํงหน๎าที่และทุกขั้นตอนในการผลิตรายการโทรทัศน๑    

ดังนั้นผู๎ประกอบการ ผู๎บริหาร  ควรต๎องมีความตระหนัก และเข๎าใจรํวมกันในเรื่อง

บทบาทหน๎าที่ของความคิดสร๎างสรรค๑ ที่มีความส าคัญกับทุกขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน๑ 

และรํวมกันพัฒนาแนวทางตํางๆเพื่อการพัฒนาสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ให๎เกิดขึ้นกับ

บุคลากรในแวดวงการผลิตรายการโทรทัศน๑ตํอไป การสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑จะชํวยให๎

ทีมงานใช๎ความสามารถของตนในการพัฒนาให๎เกิดประโยชน๑อยํางเต็มที่เป็นพื้นฐานในการ

พัฒนาตนและองค๑กรตํอไป  ทั้งน้ีองค๑กรสามารถสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ของพนักงานได๎โดย 

แนวทางการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํองค๑กรผู๎ผลิตรายการ  การท า

กิจกรรม โครงการเพื่อให๎พนักงานได๎เปิดรับประสบการณ๑ใหมํๆ เปิดหูเปิดตาพาเติมทั้งความรู๎
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ทั่วไปใหมํๆและทักษะทางวิชาชีพการชํวยสร๎างแรงบันดาลใจในการท างานสร๎างสรรค๑ได๎ด๎วย  

สร๎างทัศคติที่ดีการปรับบรรยากาศ ภูมิทัศน๑ และสภาพแวดล๎อมในที่ท างานให๎มีสภาพ

บรรยากาศการท างานที่ผํอนคลายก็จะชํวยให๎สามารถเอื้อตํอการคิดสร๎างสรรค๑ได๎ดีบรรยากาศ

ในการท างานอีกอยํางที่ถือเป็นหัวใจส าคัญของการสร๎างบรรยากาศของการคิดสร๎างสรรค๑คือ

องค๑กรต๎องเปิดโอกาสและยอมรับในการแสดงความคิดเห็นของมอบหมายงานให๎ตรงกับความ

ถนัด (Put the right man on the right job) ตลอดจนอุปกรณ๑เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการ

ผลิตให๎ทันสมัยและเพียงพอตํอการใช๎งาน ทีมผู๎ผลิตรายการไมํใชํเครื่องจักรกลที่ต๎องก๎มหน๎าก๎ม

ตาผลิตรายการออกมาแขํงกันเวลา ทีมผู๎ผลิตรายการไมํใชํเครื่องจักรกลที่ต๎องก๎มหน๎าก๎มตาผลิต

รายการออกมาแขํงกันเวลาออกอากาศตลอดทั้งปีหรือตลอดไปเหมือนสายพานการผลิตสินค๎า

อุตสาหกรรมอื่นๆแตํทีมงานที่มีชีวิตมีความคิดอําน ดังนั้นควรให๎ได๎มีชํวงเวลาในการเติมความรู๎  

ก็จะชํวยพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑  (creativity)  ได๎เป็นอยํางดี ซึ่งความคิดสร๎างสรรค๑นี้จะเป็น

แรงขับเคลื่อนส าคัญของการสร๎างมูลคําให๎กับอุตสาหกรรมการผลิตรายการโทรทัศน๑ตํอไปใน

อนาคตได๎อยํางแนํนอน   

5.2.2 แนวทางการพฒันาความคิดสร้างสรรคก์บัอตุสาหกรรมส่ือทีวีของไทยในยคุ 4.0  

รัฐบาลในยุคนี้ที่น าโดยพลเอกประยุทธ๑ จันทร๑โอชา ต๎องการสร๎างโมเดลเพื่อปฏิรูป

เศรษฐกิจของประเทศและน าพาประชาชนทั้งประเทศไปสูํโมเดล ‚ประเทศไทย 4.0‛ ให๎ได๎

ภายใต๎ 3-5 ปีนี้นั้นยํอมกระทบตํอทุกภาคสํวนในประเทศ ทั้งนี้ที่ผํานมาประเทศไทยได๎มีการ

พัฒนาเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง ตั้งแตํโมเดล ‚ประเทศไทย1.0‛ ที่เน๎นภาคการเกษตร ไปสูํ 

‚ประเทศไทย 2.0‛ ที่เน๎นอุตสาหกรรมเบาและก๎าวสูํโมเดลปัจจุบัน ‚ประเทศไทย 3.0‛ ที่เน๎น

อุตสาหกรรมหนัก  ภายใต๎โมเดล ‚ประเทศไทย 3.0‛ ที่เป็นอยูํกันตอนน้ีต๎องเผชิญกับดักส าคัญที่

เรียกวํา ‚กับดักประเทศผู๎มีรายได๎ปานกลาง‛  ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ไมํสามารถพัฒนาประเทศได๎

ตํอไปจึงเป็นเหตุที่ต๎องปรับวิธีคิดเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ  
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ส าหรับนโยบาย ‚ประเทศไทย 4.0‛  นั้นเป็นความมํุงม่ันตั้งใจที่ต๎องการปรับเปลี่ยน

โครงสร๎างเศรษฐกิจ ไปสูํ Value–Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม ที่

เน๎นการขับเคลื่อนด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค๑ นวัตกรรม วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และ

การวิจัยและพัฒนา  โดยสรุปเป็น 5 กลุํมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งประกอบด๎วย 

1. กลุํมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)  

2. กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย๑ (Health, Wellness&Bio-Med) 

3. กลุํมเครื่องมืออุปกรณ๑อัจฉริยะ หุํนยนต๑ และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส๑ควบคุม 

(Smart Devices, Robotics & Mechatronics)  

4.กลุํมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร๑เน็ตที่เชื่อมตํอและบังคับอุปกรณ๑ตํางๆ ปัญญาประดิษฐ๑และ

เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 

5.กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคําสูง (Creative, Culture & High 

Value Services) 

ส าหรับอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน๑ถือเป็นอุตสาหกรรมที่อยูํของกลุํมอุตสาหกรรม

สร๎างสรรค๑ (Creative Industries)    ซึ่งสอดคล๎องตามแนวคิด UK DCMS Model11  และจาก

การวิจัยนี้สรุปได๎อยํางชัดเจนวําความคิดสร๎างสรรค๑มีความส าคัญกับการผลิตรายการโทรทัศน๑

มากเพราะ ความคิดสร๎างสรรค๑คือจุดก าเนิดและพลังในการขับเคลื่อนรายการโทรทัศน๑ คืออาวุธ

ส าคัญให๎รายการชนะคูํแขํงในเชิงธุรกิจ และความคิดสร๎างสรรค๑คือเครื่องมือส าคัญในชํวยพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรด๎วย นอกจากนี้ความคิดสร๎างสรรค๑ยังมีบทบาทส าคัญในการชํวยแก๎โจทย๑
                                                 
11

 UK DCMS Model เป็นรูปแบบที่ใช้ในยุค ค.ศ.1990 ในสหราชอาณาจักร เพ่ือปรับสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศ
อังกฤษให้ขับเคลื่อนโดยใช้การสร้างสรรค์ (Creativity) และนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งได้ให้ความหมายของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ไว้คือ อุตสาหกรรมที่ต้องการความคิดที่สร้างสรรค์ ทักษะ พรสวรรค์ และความสามารถพิเศษ ที่มีความเป็นไปได้ใน
การสร้างงาน และความมั่งคั่ง จากการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่   ที่มา : 
http://www.prthai.com/articledetail.asp?kid=5775 
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ปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกขึ้นตอนการผลิต รวมถึงการชํวยรักษาสมดุลทั้งความต๎องการในเชิงธุรกิจ

กับความต๎องการในคุณคําในเชิงศิลปะของการผลิตรายการโทรทัศน๑ไว๎ด๎วย  ผลจากการวิจัยใน

ครั้งนี้จึงชํวยให๎ท าให๎เห็นภาพและเข๎าใจชัดเจนถึงความเป็นอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ (Creative 

Industries)  ของอุตสาหกรรมทีวีให๎กระจํางชัดขึ้นและยิ่งตอกย้ าถึงความส าคัญของการพัฒนา

ศักยภาพด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ของคนท ารายการโทรทัศน๑ให๎มีมากขึ้นด๎วย    

เม่ือความคิดสร๎างสรรค๑ คือ ต๎นทุนส าคัญของการผลิตรายการโทรทัศน๑  ดังนั้นจึงกลําว

ได๎วํา อุตสาหกรรมทีวีคืออุตสาหกรรมความคิดสร๎างสรรค๑ที่เป็นสํวนหนึ่งการขับเคลื่อนโมเดล 

ไทยแลนด๑ 4.0 ในอีก 3-5 ปีนี้ ดังนั้นทุกภาคสํวน ทุกหนํวยงาน ทุกองค๑กรที่เกี่ยวข๎องกับการ

ผลิตรายการโทรทัศน๑ เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมและธุรกิจโทรทัศน๑  ควรต๎องหันมาให๎

ความส าคัญและลงมือวางแผนการพัฒนาสํงเสริมศักยภาพด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ของ

บุคคลากรในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน๑กันอยํางจริงจังเป็นระบบ  โดยเฉพาะสถานประกอบการ

ผู๎ผลิต หรือผู๎ประกอบการสถานีโทรทัศน๑ชํองตํางๆ ควรต๎องมีแผนกลยุทธในการพัฒนา

ศักยภาพด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ของบุคลากรของตนเองอยํางเป็นรูปธรรม ตลอดจนการปรับ

วิสัยทัศน๑ในการผลิตรายการโทรทัศน๑ที่มิใชํเพื่อการบริโภคเพียงแตํในประเทศอีกตํอไป แตํต๎อง

มองไกลไปถึงการผลิตรายการโทรทัศน๑ให๎สามารถแขํงขันในระดับภูมิภาคหรือระดับโลกได๎ด๎วย 

จึงจะเป็นลักษณะของการปรับโครงสร๎างทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน๑ไทย ที่มิได๎

มํุงหารายได๎จากเฉพาะผู๎ชมในประเทศ หรือมํุงมองเฉพาะแคํเรตติ้งในประเทศเทํานั้น  แตํต๎อง

ผลิตรายการท่ีมีคุณภาพ สนุก นําติดตามในระดับที่จะสามารถน าไปเสนอขายในตลาดนานาชาติ

ได๎ ตัวอยํางดังเชํน ลําสุดที่บริษัทเวิร๑คพอยท๑ เอ็นเทอร๑เทนเมนท๑ จ ากัด(มหาชน) ได๎ขายลิขสิทธิ์

รายการปริศนาฟ้าแลบ ให๎แกํ สหรัฐอเมริกา และขายลิขสิทธิ์รายการมวยอยําง ซูเปอร๑มวยไทย 

ให๎ประเทศฝรั่งเศส  นอกจากนี้ website เวิร๑คพอยท๑ยังระบุวําขายลิขสิทธิ์รายการไปแล๎ว 19
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รายการ12 ให๎หลากหลายประเทศ ครอบคลุม 5 ทวีป ทั้งในรูปแบบของ Format Programs 

น าไปผลิตตํอ และ Finished Programs เพื่อน าไปออกอากาศ   

จากปรากฏการณ๑นี้ท าสะท๎อนให๎เห็นวําตลาดคอนเทนต๑ของรายการโทรทัศน๑ใน

ตํางประเทศให๎ความสนใจซื้อลิขสิทธิ์รายการของไทยเพิ่มขึ้น  จึงถือเป็นโอกาสให๎บริษัทและ

องค๑กรผู๎ผลิตทั้งหลายได๎ขยายธุรกิจด๎านการขายลิขสิทธิ์รายการโทรทัศน๑ไปสูํตลาดโลก  ทั้งนี้

รายการจะมีคุณภาพในระดับนานาชาติได๎นั้นต๎องอาศัยทีมงานที่ศักยภาพสูงเชํนกัน โดยเฉพาะ

ศักยภาพด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ ดังจะเห็นจากตัวอยําง เชํน  รายการปริศนาฟ้าแลบ ที่เม่ือ

รับชมจะร๎ูสึกถึงความคิดสร๎างสรรค๑ได๎ทันที่ในเรื่องของรูปแบบการค าถาม และวิธีการเลํนเกมที่มี

การประยุกต๑เครื่องเลํนรถไฟเหาะมาใช๎ในรายการ ซึ่งสามารถเพิ่มอรรถรสและความสนุกปน

หวาดเสียวให๎ผู๎เลํนและยังเพิ่มความสนุกสนาน ครื้นเครงให๎ผู๎ชมได๎อีกด๎วย  ซึ่งจากการ

สัมภาษณ๑ทีมงานผู๎ผลิตนั้นพบวํากวําจะมาเป็นรายการปริศนาสายฟ้าแลบอยํางที่เห็นนี้ต๎องมี

การระดมคิดสร๎างสรรค๑กันอยํางหนักและมีการลองผิดลองถูกกันมาไมํน๎อย กวําจะได๎รูปแบบที่

ลงตัวอยํางที่เห็นกันอยูํทุกวันนี้  ดังนั้นจึงจะเห็นวําศักยภาพด๎านการคิดสร๎างสรรค๑ของ

บุคคลากรในองค๑กรส าคัญมาก  ตํอไปจากนี้องค๑กรใดที่สามารถพัฒนาศักยภาพด๎านความคิด

สร๎างสรรค๑ของบุคลากรอยํางเต็มก าลังแล๎วยํอมมีศักยภาพในการแขํงขันสูงด๎วยเชํนกัน   

ทั้งนี้ไมํใชํเพียงแตํสถานประกอบการหรือองค๑กรสื่อโทรทัศน๑เทํานั้นที่ควรต๎องให๎

ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ของบุคลากรอยํางเต็ม แตํควรต๎อง

ย๎อนกลับไปถึงมหาวิทยาลัย ในฐานะสถานศึกษาซึ่งเป็นแหลํงผลิตและเตรียมบุคลากรเข๎าสูํ

วงการวิชาชีพ  ตลอดจนย๎อนสูํระบบและรูปแบบการเรียนการสอนในระดับมัธยมและ

ประถมศึกษา ที่ควรต๎องเน๎นวิธีการการเรียนการสอนที่จะสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ให๎มากขึ้น 

                                                 
12 ซึ่งรายการที่ขายไปแล๎วในแบบ Format Programs เชํน เกมจารชน, กลํองด า,แฟนพันธ๑แท,๎ เดอะแบนด๑, เกมทศกัณฑ๑, 
แก๏งค๑นมกลํอง, ชิงร๎อยชิงล๎านฯ สํวนที่ขายไปแบบ Finished Programs เชํน ตลกหกฉาก, คนอวดผ,ี แก๏งค๑นมกลํอง,ซูเปอร๑
มวยไทย, เกมริษยา 1-2, เลิฟบลัด 1-2, หน๎ากากนางเอก, เจ็ดวันจองเวร, ดอกไม๎ลายพาดกลอน   ที่มา : 
http://workpointtv.com  ปริศนาฟ้าแลบ‛ ดังข๎ามทวีป อเมริกาซื้อลิขสิทธิ์ไปผลิต  ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559  
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เชํน การเปิดโอกาสให๎แสดงความคิดเห็น การสํงเสริมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎จากการทดลองถูกผิด

ด๎วยตนเอง เป็นต๎นทั้งนี้เพื่อเป็นรากฐานที่ดีในการการพัฒนาสูํศักยภาพด๎านการคิดสร๎างสรรค๑

ของเด็กและเยาวชนตํอไปด๎วย ในสํวนของภาครัฐก็จ าเป็นต๎องออกนโยบายในการสํงเสริมและ

รองรับกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโทรทัศน๑ที่สร๎างสรรค๑ไปพร๎อมๆกันด๎วย เพื่อให๎อุตสหกรรม

สื่อนั้นสามารถเป็นก าลังส าคัญในการสร๎างระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรมความคิด

สร๎างสรรค๑ได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพตํอไป  

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจยั 

ผลจากการศึกษาวิจัยเร่ืองความคิดสร๎างสรรค๑กับการผลิตรายกรโทรทัศน๑ที่มีคุณภาพ นี้

มีข๎อเสนอแนะให๎สถานประกอบการสื่อทีวี หรือผู๎ประกอบการสถานีโทรทัศน๑ชํองตํางๆ ควรต๎อง

ให๎ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ของบุคลากรอยํางเป็นระบบ  

ปรับวิธีคิดจากการมองวําการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑เป็นเพียงเรื่องสํวนตัวเฉพาะคน มาเป็น

การมองวําการพัฒนาศักยภาพด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ควรต๎องสํงเสริมให๎เกิดขึ้นกับพนักงาน

ทุกคนที่ตํางก็มีสํวนรํวมในการผลิตผลงานด๎วยกันทุกคน เชํน คุณประภาส ชลศรานนท๑ 

ผู๎บริหารของบริษัทเวิร๑คพอยท๑ฯ ซึ่งให๎ความส าคัญกับการพัฒนาวิธีคิดเพื่อให๎เกิดความคิด

สร๎างสรรค๑ในการท ารายการโทรทัศน๑ซึ่งถือเป็นสิ่งที่นําสนใจอยํางยิ่ง เพราะเป็นผู๎บริหารที่คิด

ริเริ่มถํายทอดองค๑ความรู๎ด๎านวิธีคิดงานสร๎างสรรค๑ให๎กับพนักงานอยํางจริงจังกวําผู๎บริหาร

องค๑กรอื่นๆ  จนท าให๎บริษัทเวิร๑คพอยท๑เป็นบริษัทผลิตสื่อบันเทิงที่ใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑สร๎าง

ความโดดเดํนให๎กับสถานีของตนเองได๎อยํางชัดเจน    

ทั้งนี้ผู๎บริหารองค๑กรสื่ออาจจะศึกษาเปรียบเทียบประเด็นการสํงเสริมความคิด

สร๎างสรรค๑ขององค๑กรได๎จากการศึกษากรณีตัวอยํางจากบริษัทผู๎ผลิตสื่อในตํางประเทศ เชํน 
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บริษัทพิกซาร๑แอนิเมชันสตูดิโอ (Pixar Animation Studios) บริษัทผลิตภาพยตร๑แอนนิเมชันที่

โดํงดังที่สุดบริษัทหนึ่งของโลก  จากการผลิตหนังเรื่องแรกอยําง Toy Story ในปี 1995 จากนั้น 

Pixar ก็มีผลงานที่โดนเดํนเรื่อยมา ไมํวําจะเป็น A Bug’s Life, Toy Story 2, Monsters Inc., 

Finding Nemo, The Incredible, Cars , Ratatouille และ WALL·E เป็นต๎น ซึ่งทุกเรื่องนั้น

ประสบความส าเร็จทั้งในแงํของการได๎รับความชื่นชมทั้งในแงํเนื้อหาสาระ ความสวยงามในการ

ผลิต และสามารถท ารายได๎เข๎าบริษัทได๎อยํางมหาศาล เหตุผลส าคัญที่ท าให๎ผลงานของ Pixar 

ได๎รับการยอมรับเพราะ Pixar เป็นบริษัทที่ให๎ความส าคัญกับความคิดสร๎างสรรค๑ โดยมีวิสัยทัศน๑

ในการสร๎างองค๑กรให๎เป็นองค๑กรสร๎างสรรค๑อยํางยั่งยืน โดยการให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวม

ในการน าเสนอความคิดของพนักงานทุกคนที่รับผิดชอบในแตํละสํวน แตํละต าแหนํงหน๎าที่ ที่

เกี่ยวข๎องกับการผลิตภาพยนตร๑เพื่อให๎เกิดการท างานและแก๎ปัญหารวมกัน เชํน การจะหา

แนวคิดที่ในการท าภาพยนตร๑ที่นําจะเป็นแนวคิดที่มีความโดดเดํนทั้งในแงํเนื้อหาที่มีความ

สร๎างสรรค๑และนําจะมีมูลคําในทางการตลาดสูง (High Concept) สักเรื่องนั้นอาจจะให๎เวลาถึง 4-

5 ปีด๎วยกันเนื่องจากเปิดรับฟังความคิดเห็นของพนักงานทุกคนและพัฒนาหาข๎อสรุปรํวมกัน

นั้นเอง ซึ่งในการผลิตภาพนตร๑หนึ่งเรื่องนั้นต๎องอาศัยความคิดสร๎างสรรค๑ของทีมงานมากมายไมํ

วําจะเป็น การเขียนบท ในการออกแบบตัวละคร ชุด สถานที่ ฉาก  การออกแบบด๎านเทคนิค สี 

แสง เสียง นั้นล๎วนเป็นความคิดเห็นจากพนักงานทั้งหมดที่รํวมผลิตภาพยนตร๑เรื่องนั้นๆ ซึ่งอาจ

มีถึง 200-250 คน ที่จะชํวยให๎ค าแนะน าให๎ความคิดเห็นเป็นพันๆ ไอเดียแล๎วผู๎น าหรือผู๎บริหารมี

หน๎าที่หาไอเดียสรุปที่ลงตัวเหมาะสมที่สุดในการผลิต  

ดังนั้นความคิดสร๎างสรรค๑ในการผลิตนั้นไมํได๎เกิดจากผู๎บริหารหรือผู๎อ านวยการสร๎าง 

แตํเป็นความคิดเห็นและการพัฒนารํวมกันจากพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข๎องนั้นเอง และประการ

ส าคัญในแนวคิดการสร๎างองค๑กรให๎เป็นองค๑กรแหํงการคิดสร๎างสรรค๑นั้นคือ การสร๎างวัฒนธรรม

องค๑กรท่ีให๎พนักงานไมํกลัวตํอการท าผิดพลาด แตํให๎กล๎าที่จะทดลองท าสิ่งใหมํแม๎จะผิดพลาดก็

ตาม เพราะคนดูต๎องการเห็นสิ่งใหมํๆ เสมอดังนั้นพนักงานก็ต๎องชํวยกันคิดสิ่งใหมํๆเสมอ โดย
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ไมํต๎องกลัววําจะผิดพลาด เพราะความผิดพลาดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได๎ ไมํจ าเป็นต๎องหวาดกลัว 

ซึ่งผู๎วิจัยเห็นวําถึงแม๎ Pixar จะเป็นบรัษทผลิตภาพยนตร๑ที่มีขนาดใหญํซึ่งแนํนอนวํามี

องค๑ประกอบของระบบอุตสาหกรรมการผลิตและแหลํงเงินทุนที่แตกตํางจากวงการโทรทัศน๑ของ

ประเทศไทยอยูํมาก แตํสิ่งที่ Pixar น ามาใช๎เพื่อสร๎างองค๑กรที่เต็มไปด๎วยความคิดสร๎างสรรค๑นั้น

ก็มิใชํเรื่องที่เข๎าใจยาก หรือต๎องลงทุนใดๆมากมาย หากแตํเป็นการให๎ความส าคัญและเคารพใน

การแสดงความคิดเห็นของพนักงานอยํางจริงจังนั้นเอง ดังนั้นจึงไมํใชํยากเกินไปที่วงการ

โทรทัศน๑ของไทยจะได๎น าแนวคิดนี้มาประยุกต๑ใช๎ ให๎เกิดประโยชน๑ตํอการสํงเสริมความคิด

สร๎างสรรค๑ของพนักงานในองค๑กร ไมํวําจะเป็น การรับฟังความคิดเห็นอยํางจริงจังจากการ

น าเสนอของพนักงานหรือทีมงานทุกระดับชั้น การสํงเสริมให๎เกิดการลองผิดลองถูก เป็นต๎นทั้งนี้

เพื่อการปรับตัวสูํองค๑กรท่ีขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรมแหํงความคิดสร๎างสรรค๑ได๎อยํางเต็มศักยภาพ  

นอกจากนี้ผู๎ประกอบการควรปรับวิสัยทัศน๑ในการผลิตรายการโทรทัศน๑ที่มิใชํเพื่อการ

บริโภคเพียงแตํในประเทศอีกตํอไป แตํควรคิดและวางแผนผลิตรายการโทรทัศน๑ให๎สามารถ

แขํงขันในระดับภูมิภาคหรือระดับโลกได๎ด๎วย จึงจะเป็นลักษณะของการปรับโครงสร๎างทาง

เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสื่อทีวีไทย  ดังนั้นต๎องผลิตรายการที่มีคุณภาพ สนุก นําติดตาม

รับชมในมาตรฐานของตลาดนานาชาติได๎   ในขณะเดียวกันควรต๎องมีกลยุทธในการใช๎ชํองทาง

โซเชียลมีเดียเชํน ยูทูบ๑ ไลน๑ทีวี เพื่อเพิ่มฐานคนดูซึ่งถือเป็นการตํอยอดความคิดสร๎างสรรค๑ใน

การผลิตรายการท่ีมีความเหมาะสมกับชํองทางโซเซียลมีเดียตํอไปได๎ด๎วย  
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5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจยัครัง้ต่อไป 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องความคิดสร๎างสรรค๑กับการผลิตรายการโทรทัศน๑ที่มีคุณภาพผู๎วิจัยมี

ข๎อเสนอแนะส าหรับการวิจัยตํอไป ดังตํอไปนี้ 

1. ควรศึกษาวิจัยถึงแนวทางการพัฒนาสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑จากมุมมองของผู๎

เจ๎าขององค๑กรผู๎ผลิตรายการโทรทัศน๑ หรือผู๎บริหารสถานีโทรทัศน๑ 

2. ควรมีการได๎ศึกษาวิจัยเพื่อจัดท าคูํมือในการสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ของผู๎ผลิต

รายการโทรทัศน๑ โดยอาจจะศึกษาจากบริษัทผู๎ผลิตสื่อทั้งในและตํางประเทศเพื่อเป็น

กรณีศึกษาในการน ามาประยุกต๑ใช๎กับประเทศไทย 

3. ควรมีการศึกษาเรื่องการสํงเสริมการสร๎างรายการตลอดจนละครโทรทัศน๑ให๎เป็นสินค๎า

สํงออกของประเทศตลอดจนควรมีการศึกษาความต๎องการตลาดตํางประเทศ

กลุํมเป้าหมายให๎ชัดเจนขึ้นเพื่อการผลิตเนื้อหาและรูปแบบได๎ตรงกับความต๎องการมาก

ขึ้นด๎วย  

4. ควรมีการศึกษาวิจัยความคิดสร๎างสรรค๑ในแงํมุมของความหลายหลายทางวิชาชีพเชํน 

ความคิดสร๎างสรรค๑ของหมอ ครูอาจารย๑ ผู๎พิพากษา พํอค๎าแมํขายหรือแม๎แตํพนักงาน

รักษาความปลอดภัยก็อาจท าให๎พบมุมมองที่นําสนใจและสามารถน าไปพัฒนาทักษะ

ด๎ านความคิดสร๎ างสรรค๑ ในความเป็น มืออาชีพของแตํ ละอาชีพได๎ดียิ่ งขึ้ น  DP
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