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 แนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค์เพื�อ

สังเคราะห์องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคโ์ดยการวจิยัเอกสารทั�งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาองคป์ระกอบ

ชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ชี�ยวชาญและการสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวฒิุ และพฒันา

แนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ชี�ยวชาญและการวิจยัภาคสนาม 

พื�นที�กรณีศึกษาจาํนวน 3 ชุมชน ในภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ผูใ้ห้สัมภาษณ์เป็นผูเ้ชี�ยวชาญ

ดา้นการพฒันาชุมชน ดา้นการศึกษาตลอดชีวิต ดา้นวฒันธรรม หรือเป็นผูป้ระกอบการดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

และมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 ปี จํานวน 7 คน และใช้เกณฑ์เดียวกันนี� ในการเลือก

ผูท้รงคุณวฒิุเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม จาํนวน 8 คน ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการวิจยัภาคสนามเป็นผูน้าํชุมชน ปราชญ์ชาวบา้น 

ผูแ้ทนเครือข่ายองค์กรในชุมชน และสมาชิกในชุมชน เครื�องมือวิจัยใชแ้บบวิเคราะห์เอกสาร ประเด็นสัมภาษณ์ 

ประเด็นสนทนากลุ่ม และแบบเก็บขอ้มูลภาคสนาม การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวิเคราะห์เนื�อหา (Content Analysis)    

 ผลการศึกษาพบวา่องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย มีดงันี�  1) ดา้นทุนมนุษย ์ไดแ้ก่ 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ความสร้างสรรค์ นวตักรรม ผูน้าํชุมชน และการเรียนรู้ 2) ดา้นทุนสังคม ไดแ้ก่ การอดทนต่อ

ความคิดและวฒันธรรมที�แตกต่าง จิตสาํนึกชุมชน ความไวว้างใจ การมีส่วนร่วม และเครือข่ายชุมชน 3)  ดา้นทุน

วฒันธรรม ไดแ้ก่ มรดกทางวฒันธรรม การสืบทอดวฒันธรรม พื�นที�วฒันธรรม และการสร้างคุณค่าและมูลค่าทาง

วฒันธรรม และ 4) ด้านทุนทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากร เทคโนโลยี และการ

บริหารจดัการทรัพยากร แนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย ดา้นทุนมนุษย ์ควรส่งเสริมการ

สืบคน้ สืบทอดและต่อยอดภูมิปัญญา ให้ชาวบา้นมีความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวตักรรมจากภูมิปัญญา คน้หา

และบ่มเพาะผูน้าํชุมชน ให้ชาวบา้นเรียนรู้จากการแกปั้ญหาและพฒันาชุมชนร่วมกนั  ดา้นทุนสังคม  ส่งเสริมการ

จดัการความขดัแยง้อยา่งสร้างสรรค์  ให้มีสํานึกรักบา้นเกิด  มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ชุมชน สร้างและ

พฒันาเครือข่ายของชุมชน ดา้นทุนวฒันธรรม ส่งเสริมการสร้างและสืบสานอตัลกัษณ์ของชุมชน พื�นที�สร้างสรรค์

ดา้นวฒันธรรมในชุมชน  และการนาํอตัลกัษณ์ที�โดดเด่นมาเพิ�มมูลค่า ดา้นทุนทรัพยากร ส่งเสริมให้เห็นคุณค่า

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใชเ้ทคโนโลยีที�เหมาะสมในการสร้างนวตักรรมจากภูมิปัญญาทอ้งถิ�น และ

ส่งเสริมให้ชุมชนจดัการตนเอง   
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 The purposes of this qualitative research were to synthesise the elements of creative communities 

from abroad and in Thailand. Documentary analysis, in-depth interview, and focus group were used to 

synthesise the elements of creative communities as well as to study the approach to promote creative 

community in Thailand. The research tools were documentary analyzing form, in-depth interview questions, 

focus group items, and field study data collection form. The collected data were analysed by content analysis. 

 The results showed that the components of creative community were: 1) human capital that 

included local wisdom, innovation, community leaders, and learning;  2) social capital that included tolerance in 

different ideas and cultures, community awareness, trust, participation, and network of community; and 3) 

cultural capital that included cultural heritage, cultural inheritance, cultural places, and cultural value creation; 

and 4) resource capital that included natural resources, resource conservation, technology, and resource 

management. The approaches to promote creative community in Thailand were: 1) Human Capital: Encouraged 

searching, inheritance, and innovative creating from local wisdom. Found natural community leaders. 

Encouraged people to learn by sharing and solving problems for community development; 2) Social Capital: 

Found the new ways of managing conflict in community. Encouraged community awareness and activity 

participation of people. Built up and developed networks of community; 3) Cultural capital:  Promoted the 

creation and sustenance of distinctive community identity, the cultural creative spaces, and using the identity to 

add the economical value; 4) Capital resources: Encouraged the appreciation and conservation of natural 

resources. Promoted the use of appropriate technology to create innovative local wisdom, and encouraged 

community self-management. 
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กติติกรรมประกาศ 

 
 งานวิจยัชิ�นนี� มีจุดกาํเนิดจากความอยากรู้ อยากลองเป็นศึกษาระดบัดุษฎีบณัฑิตของ

ผูว้ิจยั ซึ� งเมื�อไดเ้ขา้รับการประสิทธิ� ประสาทวชิาจากคณาจารยท์ั�งหลาย ทาํใหค้วามอยากรู้ อยากลอง 

กลายเป็นความตั�งใจในความสําเร็จ เพื�อให้ได้งานวิจยัสักชิ�นที�จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ  

และสังคมเท่าที�สติปัญญาจะอาํนวย ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย ์

ประธานกรรมการที�ปรึกษา ดร.ภทัรพล มหาขนัธ์ และ ดร.ศรีสวา่ง เลี� ยววาริณ กรรมการที�ปรึกษาร่วม  

รองศาตราจารย ์ดร.ศิริณา จิตตจ์รัส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย ์

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ในคาํแนะนาํที�เป็นประโยชน์ และความอดทนต่อความล่าช้าในการทาํงาน

ของผูว้ิจยั  

 ผลงานวิจยัที�สําเร็จ แมไ้ม่อาจเปรียบไดก้บัการเลือกสรรดอกไมน้านาพนัธุ์เพื�อรังสรรค์

เป็นมาลยัอนัวิจิตร อาจเปรียบได้เพียงการนาํดอกไมส้ักกองมาวางให้คนเลือกซื�อ แต่ก็ดว้ยความ

ทุ่มเทและตั�งใจของผูว้ิจยัที�จะทาํให้ดีที�สุด ขอขอบคุณปัจจยัแวดลอ้มนานาประการที�กลายเป็นพลงั

เสริมสร้างความแขง็แรงแก่ผูว้ิจยั 

 ขอขอบคุณบุคคลหลายท่านที�มิได้เอ่ยนาม ซึ� งเป็นทั�งแรงบนัดาลใจให้ศึกษาเล่าเรียน  

เป็นแรงผลกัให้เกิดความมุมานะ พยายาม และเป็นกาํลังใจระหว่างการทาํงานวิจยัชิ�นนี� ตลอดมา 

ขอบคุณครอบครัวอันประกอบด้วยมารดา พี�ชาย พี�สาว น้องสาว สามี และบุตรสาวทั� งสอง             

ที�สร้างสรรคบ์รรยากาศแห่งชีวิตที�ดีเลิศสาํหรับการทาํวิจยั และกลัยาณมิตรทุกท่านที�มีจิตปรารถนา

ดีและส่งเสริมกาํลงัใจ จนผูว้ิจยัผา่นช่วงเวลาที�เส้นทางชีวิตเปลี�ยนแปลงไปพร้อมๆ กบัการเดินทาง

ถึงจุดหมายของงานวจิยั 

 อานิสงส์อนัใด หากเกิดจากการนําผลงานวิจยัชิ�นนี� ไปทาํให้เกิดประโยชน์ ผูว้ิจยัขอ

อุทิศใหแ้ด่นางสาวเอื�อมพร ยมาพฒัน์ พี�สาวแสนดีที�รักยิ�ง ซึ� งจากผูว้ิจยัไปอยา่งกระทนัหนั ในขณะ

ที�ผูว้ิจยักาํลงัจะสอบวดัคุณสมบติั และนางอนงค ์ยมาพฒัน์ มารดาของผูว้ิจยั ซึ� งจากผูว้ิจยัตามพี�สาว

ไปในเวลาเพียง 8 เดือน และขออุทิศใหแ้ด่บุพการีและครู อาจารยท์ุกท่านของผูว้ิจยั 
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