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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม มีจุดประสงค์ ๓ ข้อ คือ ๑) เพ่ือศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในต่างประเทศ ๒) เพ่ือศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย ๓) เพ่ือ
เสนอรูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของจังหวัด
มหาสารคาม ซึ่งผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายดังนี้ กลุ่มเป้ามายใน
การวิจัยเชิงคุณภาพคือ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information) ในการสัมภาษณ์โดยท าการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ าแนกผู้ให้ข้อมูลได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ๕ คน กลุ่ม
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๕ คน กลุ่มบุคลากรทางเศรษฐกิจภาคเอกชน ๕ คน กลุ่มบุคลากรทางดาน
วัฒนธรรมและวัด ๕ คน กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา ๕ คน  
 ผลการวิจัยพบว่า ประชนชาวมหาสารคามเป็นคนที่มีความดีงามและเพียบพร้อมด้วยภูมิ
ความรู้มากมาย ตามวิวัฒนาการของบ้านเมือง และพัฒนาการของผู้คนและสังคมก้าวหน้า สู่วิถีชีวิตที่
เรียบง่าย รักสันติ เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามล าดับ จังหวัดมหาสารคาม เป็น
จังหวัดที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคอีสานไม่มีภูเขา มีแม่น้ าชีไหลผ่าน ซึ่งเป็นเมืองสงบจึงเหมาะกับการ
เป็นที่ตั้งสถานศึกษาต่างๆ ทุกระดับ จึงเป็นที่มาของค าว่า เมืองแห่งการศึกษา หรือ ตักสิลานคร
จุดเด่นความเป็นตักสิลานครคือ จังหวัดมหาสารคามมีสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดหลายแห่ง 
สามารถผลิตทรัพยากรแรงงานระดับคุณภาพที่จะตอบสนองความต้องการทางเทคโนโลยีและธุรกิจได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจและแนวทางการพัฒนาประเทศ จึงเป็นจุดเด่นของจังหวัด
มหาสารคาม จังหวัดจึงได้ส่งโครงการเมืองแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด ๓ ส่วน 
ได้แก่ ๑. ทุนความรู้คือ ภูมิปัญญา เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
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สถาบันการพลศึกษา วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการ
สอนมากกว่า ๑,๐๐๐ หลักสูตรเพ่ือการเรียนรู้ศึกษาวิจัย ๒. ทุนทรัพยากรมนุษย์หมายถึง คนซึ่ง
จังหวัดมหาสารคามมีผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญคณาจารย์ นิสิต  นักศึกษาปราชญ์ชาวบ้านมากว่า 
๑๐๐ ,๐๐๐ คนที่จะขับเคลื่อนเรียนรู้และพัฒนาชุมชน  ๓. ชุมชนซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรมอาชีพ เสริม เป็นการผลิตสินค้าหัตถกรรมต่างๆ  ชุมชนวัฒนธรรม  และชุมชน
ประวัติศาสตร์ ซ่ึงทั้งสามส่วนได้หล่อหลอมองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้
เป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
เป็น ๑ ใน ๑๐ เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ  
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ABSTRACT 

 This research entitled “A study model city of creative economy for 
development in the learning communities: Case study Mahasarakham province.” has 
three purposes: (1) to study the model city of creative economy in abroad; (2) to 
study the model city of creative economy in Thailand; (3) to present the Model city 
of the creative economy to develop into a learning community in Mahasarakham 
province. The researcher uses the qualitative research methodology by defining. The 
target group is as follows. The target groups in qualitative research are key informants 
in the interview. Purposive sampling was used to classify informants as 5 government 
officials, 5 state enterprises, 5 economists, 5 culture and temple, 5 education groups. 
 This research found that Mahasarakham people are good people with good 
knowledge and there are much knowledge according to the evolution of the country 
and the development of people and progressive society to the peace of Mind. It is a 
society of wisdom and prosperous, respectively. Mahasarakham province, There is no 
mountain in the middle of the east which is the Chi River flows through. It is a 
peaceful city, so it is suitable for all levels of education. It is the origin of the word 
"City of Education" or "Takkasilanakhon". The Takkasilanakhon or Mahasarakham 
province is many of the top-level study. It can produce quality labor resources to 
meet the needs of technology and business. This is in line with the economic needs 
and development paths of the country. It is the highlight of Mahasarakham. The 
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province has sent a project to the city of learning to the community Development 
under the 3 part concepts. That is (1) Knowledge capital means wisdom, technology, 
creativity from the studies Institute such as Mahasarakham University, Mahasarakham 
Rajabhat University, Nursing Srimahasarakham University, Institute of Physical 
Education, technology College, Vocational College, and the Agricultural College offers 
over 1,000 courses for learning and research. (2) Human resources: In Mahasarakham 
province, There are people more than 100,000 who are the qualified teachers, 
faculty members, students, educators to powered the study and community 
development. (3) Communities, the most of whom are agricultural workers. 
Supplementary work is the production of handicrafts. There are community of 
Culture and the historical community. These three parts have molded to be the 
knowledge develops the products and services to be the unique identity of 
Mahasarakham. It is considered by the selection committee to be one of the top 10 
creative economy cities in the country. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยเรื่องศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
กรณีจังหวัดมหาสารคาม A study model city of the creative economy to development 
the learning communities: Case study Mahasarakham province ในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ 
เพราะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
 คณะผู้วิจัยจึงขอขอบคุณพระครูกิตติคุโณภาส รองอธิการบดี มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ซึ่งท่านได้เมตตาออกหนังสือน าในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล พระสุธี
รัตนบัณฑิต,รศ., ดร. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้ท างานวิจัยชิ้นนี้ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงงานวิจัยชิ้นนี้มีท่านอาจารย์ ผศ. ดร. บุญเลิศ ราโชติเป็นต้น 
พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเสวี เจ้าหน้าที่ศูนย์บัณฑิตศึกษาวิทยาเขตอุบลราชธานี ได้ช่วยเอ้ือเฟ้ือในการ
น าทีมลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนามและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และต้องขอขอบคุณอย่างสุด
ซึ้งจากการได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่จ าเป็นในงานวิจัยจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ไม่อาจกล่าว
เอ่ยนามไว้ที่นี้ได้หมด 
 ท้ายที่สุดขออุทิศและมอบคุณงามความดีอันเกิดจากงานวิจัยนี้แด่บิดามารดาครูอาจารย์
และท่านผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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บทท่ี ๑ 
 

บทน ำ 
 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. ๒๕๖๐ อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยอัตราการเติบโตจะอยู่ที่ ๓.๓-๓.๖ 
% ในปีหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๐) ท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อที่เพ่ิมข้ึนจากราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์
ที่ปรับตัวสูงขึ้น เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและเศรษฐกิจประเทศก าลังพัฒนามีอัตราการเติบโตสูงเป็น
ปัจจัยส าคัญในการดึงตัวเลขเฉลี่ยจีดีพีโลกให้ปรับตัวดีขึ้น คาดว่าประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีอัตราการ
ขยายตัวอยู่ที่ระดับ ๑.๘-๒ % ประเทศก าลังพัฒนาและประเทศตลาดเกิดใหม่มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 
๔.๖-๕ % ระบบการค้าโลกจะเผชิญแรงกดดันของลัทธิกีดกันทางการค้าและความเป็นชาตินิยมทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น กระแสโลกาภิวัฒน์การเปิดเสรีจะหันมาให้น้ าหนักกับการท าข้อตกลงทางการค้าและ
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจแบบทวิภาคีมากขึ้นกว่าระบบพหุภาคี ความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในยุโรปจะถูกสั่นคลอนโดยพรรคการเมืองขวาจัดหรือซ้ายจัดที่ก าลังก้าวเข้ามามี
อ านาจของรัฐบาลในยุโรปหลายประเทศ๑ 
 กลุ่มประเทศอาเซียนมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยที่ ๕-๖ % โดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศอินโดจีนและพม่ามีอัตราการเติบโตสูงต่อเนื่อง ส่งผลบวกต่อการค้าชายแดนภาคเหนือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยปีหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๐) น่าจะเป็นปีที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีที่สุดในรอบสี่
ปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ ๖.๕ % ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หลังมหาอุทกภัยน้ าท่วม) 
โดยคาดการณ์ว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมจะอยู่ที่ ๓.๖-๔.๒ % ภาคการลงทุน
เอกชนและภาคการท่องเที่ยวจะเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญ ภาคส่งออกฟ้ืนตัวเป็นบวกเล็กน้อยและภาค
การบริโภคกระเตื้องขึ้นต่อเนื่อง ดุลการค้าเกินดุลเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ ๓๓.๖ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลไม่ต่ ากว่า ๔๒ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การน าเข้าเพ่ือการลงทุนมากขึ้น 
อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นจากราคาพืชผลเกษตร การปรับเพ่ิมค่าแรงขั้นต่ าและราคาพลังงานโดยเฉลี่ยเพ่ิม
สูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นเพ่ิมสูงขึ้นเนื่องจากจะเป็นปีที่จะมีการ

                                                           

 
๑แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. ๒๕๖๐. แหล่งที่มา : www.logistics๒day.com, สืบค้น 
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เลือกตั้งโดยคาดว่าภาคการลงทุนโดยรวมจะเติบโตได้อย่างน้อย ๕.๕ % การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว
เพ่ิมขึ้นอย่างต่ า ๓ % การส่งออกเริ่มฟ้ืนตัวท าให้ก าลังการผลิตลดลงและเริ่มกระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการลงทุนเพ่ือขยายก าลังการผลิต ความมีเสถียรภาพในระยะเปลี่ยนผ่านท าให้เกิดความมั่นใจของ
นักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบรรษัทข้ามชาติที่ต้องการใช้ไทยเป็นฐาน
การผลิตส่งออกในประชาคมอาเซียนเริ่มขยับเข้ามาลงทุนในไทยเพ่ิมข้ึน การลงทุนก่อสร้างของเอกชน
มีความสัมพันธ์ตามการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบคมนาคมขนส่ง หากมีความคืบหน้าตาม
เป้าหมายจะดึงให้การลงทุนภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มี
ความสัมพันธ์ในระดับสูงทางบวก (Positive Correlation) กับการขยายตัวของภาคส่งออก ภาค
บริโภคกระเตื้องขึ้นโดยขยายตัวได้ที่ระดับ ๒.๕-๓ % ภาคการบริโภคฟ้ืนตัวไม่มากเพราะระดับรายได้
ประชาชนโดยทั่วไปไม่เพ่ิมขึ้นมาก ความไม่มั่นคงในงานลดลงจากการน าเทคโนโลยีมาทดแทนในการ
ท างานมากข้ึน ต าแหน่งงานในอุตสาหกรรมหรือกิจการที่มีภาวะฟองสบู่ เช่น สื่อสารมวลชนโดยเฉพาะ
ทีวีดิจิตอล ธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจการอุดมศึกษากิจการธนาคารธุรกิจการเงินแบบเดิมเป็นต้น 
นอกจากนี้ภาคการบริโภคยังได้รับผลกระทบจากหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง การน าเงินรายได้ใน
อนาคตมาบริโภค รวมทั้งมาตรการกระตุ้นการบริโภคโดยลดหย่อนภาษีกระตุ้นการบริโภคได้
เพียงชั่วคราวระยะสั้นและได้ท า Stock Inventory เก็บไว้จ านวนมากในภาคครัวเรือนและส่งผลให้
ตัวเลขภาคการบริโภคชะลอลงอย่างชัดเจนในไตรมาสแรกปี พ.ศ. ๒๕๖๐๒  
 เศรษฐกิจระดับมหภาคจะกระเตื้องขึ้นจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาคให้
เข้มแข็ง แนวคิดที่น่าสนใจมากที่สุดในตอนนี้คือแนวคิดเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากเมือง
ต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้สนองนโยบายรัฐบาลด าเนินการเฟ้นหา 
๑๐ จังหวัดเพ่ือปั้นโครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือแก้วิกฤติเศรษฐกิจเพ่ิมรายได้
ประชาชน ได้ค้นหาจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศที่มีศักยภาพเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือ
คัดเลือกเป็นเมืองต้นแบบเป็นอีกโครงการหนึ่งภายใต้นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลที่จะมี
ส่วนช่วยในการกระตุ้นและส่งเสริมให้คนไทยมีความตื่นตัวและสร้างสรรค์นวัตกรรมและการจัดการ
ธุรกิจในรูปแบบใหม่โดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึง
การกระตุ้นเศรษฐกิจก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับภาคประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศ
ไทย โดยจะพัฒนาจังหวัดที่มีศักยภาพเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั่วประเทศไทยและคัดเลือกเป็น
เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากจังหวัดที่มีความโดดเด่นทางภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมที่สามารถ
น าไปพัฒนาสร้างจุดเด่นและมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าหรือบริการของจังหวัดซึ่งจะมีส่วนในการสร้าง
รายได้ให้แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย 

                                                           

                   ๒อ้างแล้ว. แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. ๒๕๖๐.  



๓ 
 

               นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เปลี่ยนจากสิ่งที่
เรียกว่า มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ (Value Added Economy) ไปเป็นมูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
(Value Creation Economy) โดยมีหลักในการด าเนินการส าคัญ ๓ ประการ ได้แก่  
              ๑. การบริหารจัดการทุนในที่นี้หมายถึงทุนทางวัฒนธรรม (Culture) หรือทุนทางบุคลากร  
              ๒ . กระบวนการในการน าทุนนั้นมาท าให้ เกิดเป็นสินค้าและบริการที่มีความต่าง 
(Differentiated Product or Services Proceed) เพ่ือสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Value 
Creation Economy)  
              ๓. ใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ท าให้เกิดข้อได้เปรียบและความแตกต่างทาง
เศรษฐกิจ  
               การด าเนินการหลักทั้งสามประการนี้เป็นปัจจัยส าคัญท าให้การไหลเวียนทางเศรษฐกิจ
ของประเทศและของโลกเข้ามาสู่ท้องถิ่นและชุมชนซึ่งหมายถึงการจ้างงานการซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินค้าและบริการ การเคลื่อนย้ายของแหล่งทุนจากท่ัวโลกมายังท้องถิ่นนั้น ๆ อันจะน าไปสู่ความม่ังคั่ง
ทางเศรษฐกิจ ส าหรับแนวทางในการคัดเลือกเมืองต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีดังนี้ 
               ๑. เมืองที่มีต้นทุนและปัญญาทางวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาพ้ืนบ้านแหล่งท่องเที่ยว 
หรือสินค้าที่มีเอกลักษณ์  
               ๒. เมืองที่มีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพที่ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน เช่น 
มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมงานฝีมือสินค้าเชิงสร้างสรรค์ และการ
ออกแบบ 
             จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเมืองต้นแบบจะได้รับการแสดงผลงานสร้างสรรค์ของเมือง
เพ่ือเชิดชูอัตลักษณ์ของเมืองกระตุ้นสร้างความตระหนักและสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนในชุมชน 
คิดสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือเป็นช่องทางในการสร้างเครือข่ายต่อยอดผลงานสร้างสรรค์ให้กับคนไทย 
รวมถึงการได้เข้าร่วมกิจกรรม Work Shop ซึ่งคณะท างานจะจัดหาวิทยากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ
ในเรื่องการออกแบบการพัฒนาสินค้าหรือบริการและการตลาดมาให้ความรู้แก่ผู้แทนเมืองที่ได้รับการ 
คัดเลือกระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และผลการตัดสิน 
๑๐ เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามค าสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที ่๕๔๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือพิจารณา
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการตัดสินคัดเลือก ๑๐ เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์และประกาศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงวันที่  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ แจ้งรายชื่อ ๓๐ เมืองต้นแบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินเมืองต้นแบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์รอบสุดท้ายเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงประกาศรายชื่อ ๑๐ 
เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ได้รับการตัดสินเรียงตามล าดับอักษรและผู้วิจัยยังเลือกอีก ๒ แห่ง
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ซ่ึงน่าสนใจคือ จังหวัดสมุทรสาครชุมชนอัมพวาและจังหวัดปราจีนบุรีมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย
ภูเบศรซึ่งมีรายละเอียดดังนี้๓    
             ๑. จังหวัดชัยนำทเมืองแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้ำว (นำงลือ-ท่ำชัย) เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตพันธุ์
ข้าวแหล่งใหญ่ของประเทศซึ่งวันนี้ที่นี่ได้กลายเป็นธุรกิจผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งไปขายทั่วประเทศ ไทย
และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ชาวนาภาคอ่ืน ๆ สามารถมาศึกษาเพ่ือผลิตพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองได้อีกด้วย 
นอกจากนี้พ้ืนที่นาที่นี่จะปราศจากวัชพืช ต้นข้าวที่ออกรวงจะมีรวงโตเหลืองอร่ามสวยงามหากยังไม่
ออกรวงจะมีสีเขียวขจีของต้นข้าวเท่านั้นไม่มีวัชพืชปะปน ที่ส าคัญเกือบทุกบ้านในย่านสองต าบลจะมี
โกดงัเก็บสินค้าและป้ายที่บ่งบอกว่าเป็นแหล่งขายพันธุ์ข้าวเช่น วรรณนาพันธุ์ข้าวปลูก สัญญาพันธุ์ข้าว
ปลูกเป็นต้น เพราะที่นี่ชาวนาเขาท านาขายข้าวส าหรับผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวจะไม่ได้ขายให้กับโรงสี
เหมือนกับจังหวัดอ่ืน ๆ เขาจึงต้องดูแลคุณภาพข้าวอย่างดี นอกจากนั้นกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวต าบล
นางลือ-ท่าชัย นับได้ว่าเป็นกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มเดียวในประเทศไทยที่มีโรงงานปรับปรุงสภาพ
เมล็ดพันธุ์เป็นของตัวเองโดยได้รับงบสนับสนุนจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยนาทแบบ
บูรณาการเมื่อปี ๒๕๔๘ วงเงิน ๒๐ ล้านบาท 
              ๒. จังหวัดเชียงรำยเมืองแห่งกำรพัฒนำ (ดอยตุง) เชียงรายอารยนครอายุกว่า ๗๐๐ ปี มี
มนต์เสน่ห์ล้ าลึกของวัฒนธรรมล้านนากลมกลืนกันอยู่ในโอบล้อมของผืนป่าที่เริ่มคืนความเขียวชะอุ่ม
ภายหลังเกิดโครงการพัฒนาดอยตุงกว่า ๓๐ ปี ที่ผ่านมาด้วยพระบารมีของสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี ชาวเขาและชาวพ้ืนราบในบริเวณรายรอบดอยตุงยอดสูงสุดของดอยนางนอนพรมแดน
ไทย-พม่า ได้เปลี่ยนวิถีจากการปลูกและเสพฝิ่นถางป่าตัดไม้และท าไร่เลื่อนลอยหันมาท าเกษตรปลูก
พืชผักเมืองหนาวท าไร่กาแฟและแมคคาเดเมีย สร้างผลงานเย็บปักถักทอที่เชื่อมต่อวัตถุดิบพ้ืนถิ่นและ
หัตถศิลป์พ้ืนเมืองสู่การใช้งานในชีวิตประจ าวันแบบสากล ในขณะที่กลุ่มชน ๓๐ ชาติพันธุ์ยังคงอาศัย
อยู่อย่างสงบตามไหล่เขาและบนดอยสูงแนบแน่นอยู่กับประเพณีดั้งเดิมของตนโดยไม่ถูกวัฒนธรรม
เมืองกลืนกิน๔ 
               ๓. จังหวัดเชียงใหม่เมืองหัตถกรรมสร้ำงสรรค์ ในอดีตงานหัตถกรรมถูกตีค่าเป็นเพียง
สินค้าของที่ระลึกจ าหน่ายทั่วไปให้กับนักท่องเที่ยว แต่ในปัจจุบันนั้นค่าของงานหัตถกรรมเชียงใหม่ได้
ถูกยกระดับให้สูงขึ้นจนกลายเป็นสินค้าส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศและสามารถท ารายได้กลับคืนสู่
จังหวัดได้อย่างมหาศาล เชียงใหม่จึงถือเป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมที่ส าคัญและแหล่งใหญ่ของ
ประเทศ รวมถึงยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในชิ้นงานและด้านฝีมือที่มีความช านาญเชี่ยวชาญและความ
ประณีตที่ถูกถ่ายทอดออกมาในชิ้นงานหัตถกรรมแต่ละชิ้น เช่น หัตถกรรมเครื่องเงิน ไม้แกะสลัก ผ้า

                                                           

 ๓ ข้อมูลจาก : http://www.technic.in.th/news/view.php?id=๘๗๗, สืบค้น ๗ มีนาคม ๒๕๖๑.  
 ๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙.  
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ทอตีนจก ผ้าไหมสันก าแพง เซรามิก ศิลาดล ร่มและกระดาษสาเป็นต้น จุดเด่นดังกล่าวจึงท าให้
หัตถกรรมเชียงใหมม่ีโอกาสเติบโตสู่ตลาดโลกได้ 
              ๔. จังหวัดน่ำนน่ำนเมืองเก่ำที่มีชีวิต เนื่องจากประชาชนชาวจังหวัดน่านยังรักษา
เอกลักษณ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี วิถี เดิมของตนเองได้อย่างมั่นคง ประกอบกับ 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติการประกาศเขตพ้ืนที่เมืองเก่าน่านและเวียงพระธาตุแช่แห้งเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์และ
พัฒนาเมืองเก่าเป็นล าดับที่ ๒ ของประเทศต่อจากเกาะรัตน์โกสินทร์เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๘ ซึ่ง
ถือว่าจังหวัดน่านยังเป็นเมืองเก่าที่มีลักษณ์การเคลื่อนไหวทาง สังคมอย่างเหนียวแน่นที่อยู่ในการ
ด าเนินชีวิตของประชาชนโดยส่วนใหญ่ส าหรับสัญลักษณ์หรือ Brand Logo คือภาพจิตรกรรมที่อยู่ใน
วัดภูมินทร์เป็นภาพเขียนที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครในประเทศไทยประกอบกับมีแห่งเดียวใน
ประเทศไทยถือเป็นภาพเขียนฝาผนังที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนเมืองน่านได้อย่าง
ชัดเจน 
 ๕. จังหวัดเพชรบุรีเมืองเพชรเมืองตำลโตนด ตาลโตนดจัดเป็นไม้ตระกูลเก่าแก่ตระกูล
หนึ่งของโลกซึ่งมีมากกว่า ๔,๐๐๐ ชนิด (Species) เป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนนับร้อยปีและอยู่กับจังหวัด
เพชรบุรีมาตั้งแต่โบราณกาลและผลิตผลจากต้นตาลโดยเฉพาะน้ าตาลโตนดยังเป็นส่วนผสมที่ส าคัญใน
การท าขนมหวานเมืองเพชรซึ่งมีชื่อเสียงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังค าสวดสุบินกุมารที่มีอายุมากกว่า
ร้อยปีกล่าวว่า โตนดเต้าแลจาวตาลเป็นเครื่องหวานเพชรบุรี กินกับน้ าตาลปีของมากมีมาช่วยกัน๕ 
 ๖. จังหวัดมหำสำรคำมเมืองแห่งกำรเรียนรู้สู่กำรพัฒนำชุมชน Learning City to 
wards Community Development หรือเมืองตักสิลาเมืองแห่ งการศึกษา  เป็นจังหวัดที่ มี
เอกลักษณ์โดดเด่นหลายประการ ประชาชนชาวมหาสารคามเป็นคนที่มีความดีงามและเพียบพร้อม
ด้วยภูมิความรู้มากมาย วิวัฒนาการของบ้านเมืองและพัฒนาการของผู้คนและสังคมก้าวหน้ามีวิถีชีวิตที่
เรียบง่ายรักสันติเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามล าดับ จังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่
กึ่งกลางของภาคอีสานไม่มีภูเขามีแม่น้ าชีไหลผ่าน การเป็นจังหวัดที่อยู่กึ่งกลางของภาคอีสาน 
ประกอบกับเป็นเมืองสงบจึงเหมาะกับการเป็นที่ตั้งสถานศึกษาต่าง ๆ ทุกระดับจึงเป็นที่มาของเมือง
แห่งการศึกษาหรือตักสิลานคร จุดเด่นความเป็นตักสิลานครคือจังหวัดมหาสารคามมีสถาบันการศึกษา
ระดับสูงสุดหลายแห่งสามารถผลิตทรัพยากรแรงงานระดับคุณภาพที่จะตอบสนองความต้องการทาง
เทคโนโลยีและธุรกิจได้ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจและแนวทางการพัฒนาประเทศจึง
เป็นจุดเด่นของจังหวัดมหาสารคาม 
 ๗. จังหวัดยะลำ Bird City ศูนย์กลำงเศรษฐกิจนก จังหวัดยะลาได้เป็นเจ้าภาพการจัด
มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียนซึ่งสามารถพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative 

                                                           

 ๕ข้อมูลจาก : http://www.oknation.net/blog/akom/๒๐๑๑/๐๕/๐๙/entry-๑ libsis.lib.su.ac.th/ 
snclibblog/?p=๑๓๓๔๖, สืบค้น ๔ มีนาคม ๒๕๖๑.    
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Economy) แบบครบวงจรได้ตั้งแต่การเพาะเลี้ยงนก วัสดุเพาะเลี้ยงอาหารนก กรงนก สินค้าพ้ืนเมือง 
และธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์จากการแข่งขันนกประเภทต่าง ๆ อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะใน
แต่ละปีมีนักท่องเทีย่วเพ่ิมมากข้ึนจากกิจกรรมเสริมที่จัดขึ้นเพ่ือเพ่ิมความหลากหลาย 
 ๘. จังหวัดลพบุรีเมืองนวัตกรรมแห่งพลังงำนทดแทน ประเทศไทยซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็น
แม่แบบของพลังงานทดแทนได้เปิดตัวลพบุรีโซลาร์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก ด้วยก าลังการผลิต ๗๓ เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ต าบลวังเพลิง อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็น
โครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทผลิตไฟฟ้าจ ากัด (มหาชน) หรือเอ็กโกกรุ๊ป ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนราย
ใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย บริษัท CLP Thailand Renewable Limited ในเครือซีแอลพีผู้น า
ทางด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและบริษัท Diamond Generating Asia 
Limited ในเครือมิตซูบิชิคอร์ปอเรชั่นผู้ผลิตอุปกรณ์โรงไฟฟ้ารายใหญ่ของญี่ปุ่นผ่านบริษัทพัฒนา
พลังงานธรรมชาติจ ากัดหรือ Natural Energy Development Company Limited–NED ลพบุรี
โซลาร์ได้น าเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง (Thin Film Solar Cell) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่
พ่ึงพาวัตถุดิบอย่างซิลิคอนต่ ากว่าการผลิตแบบเดิมและมีความเหมาะสมกับอากาศร้อนของประเทศ
ไทยเข้ามาใช้ ที่ส าคัญโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้ยังมีส่วนร่วมในการช่วยประเทศไทยลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศได้มากกว่า ๑.๓ ล้านตันตลอดอายุการด าเนิน
โครงการ ๒๕ ปี และช่วยลดการน าเข้าเชื้อเพลิงได้มากถึงปีละ ๓๕,๐๐๐ ตัน ซึ่งสอดคล้องกับที่
ประเทศไทยได้ให้ค ามั่นสัญญากับประชาคมโลกที่เมืองโคเปนเฮเกนในเรื่องของการร่วมกันดูแลการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  
 นอกจากนี้ผู้พัฒนาโครงการยังมีแผนที่จะขยายก าลังการผลิตอีก ๑๑ เมกะวัตต์ ในบริเวณ
พ้ืนที่เดียวกันรวมทั้งสิ้นเป็น ๘๔ เมกะวัตต์ เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐ และเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ใน
ปี ๒๕๕๔ และเตรียมสร้างศูนย์นวัตกรรมพลังงานทดแทนในพื้นท่ีโครงการโดยเน้นพลังงานแสงอาทิตย์
เป็นหลักซึ่งจังหวัดลพบุรีจะมีแหล่งเรียนรู้และจุดท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์
และทุ่งดอกทานตะวันรวมถึงชุมชนและพ้ืนที่รอบข้างจะมีรายได้เพ่ิมเติมจากการเยี่ยมชมของนักท่อง 
เที่ยวและผู้มาศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงนับเป็นช่วงเวลาที่คน
ไทยจะได้เห็นต้นแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทยผู้ทรงเป็นทั้งนักคิดนักค้นคว้าและ
นักบุกเบิกด้านพลังงาน๖ 

                                                           

 ๖ ข้อมูลจาก : http://www.oknation.net/blog/akom/๒๐๑๑/๐๕/๐๙/entry-๑ libsis.lib.su.ac.th/ 
snclibblog/?p=๑๓๓๔๖, สืบค้น ๔ มีนาคม ๒๕๖๑.    
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 ๙. จังหวัดล ำปำงล ำปำงเมืองเซรำมิก นอกจากจะนึกถึงรถม้าแล้วที่ส าคัญเมืองนี้ยังมีของ
ดีอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือ เซรามิกล าปางซึ่งว่ากันว่า เดิมทีชาวจีนที่มีฝีมือการท าเซรามิกอพยกมาจาก
เมืองจีนมาอยู่ในเมืองไทยนิยมผลิตถ้วยข้าวต้มวาดลวดลายไก่โต้งลงไปหรือที่เรียกกันว่าชามไก่ชน 
กลุ่มนี้ภายหลังโยกย้ายมาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่เมืองล าปางจึงน าความรู้ความช านาญในการท าชามไก่มา
เผยแพร่ประกอบกับเมืองนี้มีวัตถุดิบในการผลิตเซรามิกเป็นดินขาวจ านวนมากด้วย 
 ๑๐. จังหวัดอ่ำงทองชุมชนเอกรำชหมู่บ้ำนท ำกลอง หมู่บ้านท ากลองก็เป็นแห่งหนึ่งที่
เป็นแหล่งรวมมรดกล้ าค่าจากภูมิปัญญาชาวบ้านหาชมได้ยาก ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านแพต าบลเอกราช อ าเภอ
ป่าโมก หลังตลาดป่าโมกริมฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยา การเดินทางใช้ถนนสายในผ่านหน้าที่ว่าการ
เทศบาลอ าเภอป่าโมกซึ่งขนานไปกับล าคลองชลประทานระยะทางประมาณ ๑๗ กิโลเมตร ชาวบ้าน
แพเริ่มผลิตกลองมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๐ เมื่อได้เข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้านแห่งนี้ท่านจะเรียนรู้กรรมวิธีการ
ท ากลองแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด โดยการน าวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้งานที่ออกมาแต่
ละชิ้นมีความประณีตงดงามที่ส าคัญมีกลองรูปทรงขนาดใหญ่ยาวที่สุดในโลกตั้งอยู่หน้าบ้านก านันหงส์
ฟ้า หยดย้อย ขนาดกลองกว้าง ๓๖ นิ้ว ๙๒ เซนติเมตร ยาว ๗.๖ เมตร ท าจากไม้จามจุรีต่อกัน ๖ 
ท่อน สร้างปี ๒๕๓๗ ใช้เวลาสร้างประมาณ ๑ ปี พร้อมด้วยกลองขนาดเล็ก ๆ ซึ่งเป็นของฝากสามารถ
พกพาได้สะดวกเป็นสินค้าดีมีคุณภาพราคาย่อมเยา กลองของหมู่บ้านท ากลองแห่งนี้ที่มีคุณภาพ 
ประณีตสวยงามแห่งเดียวในประเทศ ชุมชนต าบลเอกราชอ าเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองได้รับการ
ถ่ายทอดการท ากลองมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย โดยคนแรกที่คิดประดิษฐ์ขึ้นมาคือคุณตาเพ่ิม ภู่ประดิฐ 
ท่านเป็นนักดนตรีคิดประดิษฐ์ท าขึ้นใช้ในวงของตนเองอ าเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองมีชื่อเสียงมาแต่
โบราณว่าเป็นแหล่งผลิตกลองมีคุณภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันกลองดีตีดังจากป่าโมกยังได้
น าไปจ าหน่ายยังตลาดต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น อเมริกา ประเทศแถบยุโรปหรือกระทั่งแอฟริกา 
แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ผู้ผลิตต้องใช้เวลาไม่น้อยในการสั่งสมความช านาญเพ่ือสามารถกุมโอกาสเหมาะ
ด้านการตลาด 
 ๑๑. จังหวัดสมุทรสำครชุมชนอัมพวำ ชุมชนอัมพวาเป็นชุมชนต้นแบบของเศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ด ารงรักษาวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมพร้อมทั้งมี
ผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
ว่าเป็นเวนิสตะวันออก ซึ่งแนวทางการพัฒนานี้จะต้องด าเนินไปอย่างมั่นคงค่อยเป็นค่อยไปที่ส าคัญคือ
อยู่บนแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน 
(Sustainable Development) โดยให้คนในชุมชนเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของกิจการและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาในทุกระดับทั้งนี้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชนอัมพวาสามารถแบ่งออกได้เป็น  ๓ 
ระดับ การพัฒนาชุมชนอัมพวานั้นด าเนินตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ 
ยึดเอาภูมิสังคมของชุมชนและท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นทุนพ้ืนฐานที่ส าคัญซึ่งประกอบด้วยภูมิศาสตร์และ
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สังคม ส าหรับภูมิศาสตร์ของชุมชนอัมพวานั้นเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มปากอ่าวไทยมีแม่น้ าแม่
กลองและคลองกว่า ๓๐๐ สายไหลผ่านพ้ืนที่ชุมชนและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง ๖๐ 
กิโลเมตร ส่วนทางสังคมก็เป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นอันทรงคุณค่า 
ตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ ทรัพยากรเหล่านี้ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนอัมพวา 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผลิตภัณฑ์ของชุมชนและท้องถิ่นที่มีอัต
ลักษณ์เฉพาะโดยมีตลาดน้ าอัมพวาเป็นสัญลักษณ์   
 ๑๒. จังหวัดปรำจีนบุรีมูลนิธิโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร จากการด าเนินกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์กรณีศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่มีการเชื่อมโยงในมิติการพัฒนา
สังคมและชุมชนสู่ท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการในชุมชนปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญประกอบด้วย
การให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มหรือชุมชนในขั้นตอนการบริหารจัดการทุก
ขั้นตอนตั้งแต่ด้านการผลิตการจ าหน่ายและการบริหารจัดการผลก าไรที่เกิดขึ้นจากการจ าหน่ายพืช
สมุนไพรให้กับมูลนิธิ การส่งเสริมความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วมกัน (Communal Ownership) และ
ความเข้มแข็งของทุนทางสังคม (Social Capital) ของสมาชิกภายในชุมชนซึ่งมีส่วนช่วยให้การบริหาร
จัดการรวมถึงการด าเนินกิจกรรมในขั้นตอนต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนในลักษณะการเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) จากมูลนิธิทั้งในเชิงเทคนิค วัสดุอุปกรณ์และ
งบประมาณในช่วงเริ่มต้นของการด าเนินกิจกรรมโดยส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาต่อ
ยอดกิจกรรมของชุมชนได้เองในระยะยาว  
 ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเมืองต้นแบบ ๑ เมืองคือจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นเมืองแห่งการ
เรี ย น รู้ สู่ ก า ร พั ฒ น าชุ ม ช น  (Learning City towards Community Development) จั งห วั ด
มหาสารคามมีเอกลักษณ์โดดเด่นหลายประการ ประชาชนชาวมหาสารคามเป็นคนที่มีความดีงามและ
เพียบพร้อมด้วยภูมิความรู้มากมาย วิวัฒนาการของบ้านเมืองพัฒนาการของผู้คนและสังคมก้าวหน้า มี
วิถีชีวิตที่เรียบง่ายรักสันติเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามล าดับ จังหวัดมหาสารคาม
ตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคอีสานไม่มีภูเขามีแม่น้ าชีไหลผ่าน การเป็นจังหวัดที่อยู่กึ่งกลางของภาคอีสาน 
ประกอบกับเป็นเมืองสงบจึงเหมาะกับการเป็นที่ตั้งสถานศึกษาต่าง ๆ ทุกระดับ จึงเป็นที่มาของเมือง
แห่งการศึกษาหรือตักสิลานคร จุดเด่นความเป็นตักสิลานครของจังหวัดมหาสารคามคือมี
สถาบันการศึกษาระดับสูงสุดหลายแห่งสามารถผลิตทรัพยากรแรงงานระดับคุณภาพที่จะตอบสนอง
ความต้องการทางเทคโนโลยีและธุรกิจได้ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจและแนวทางการ
พัฒนาประเทศจึงเป็นจุดเด่นของมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามได้ส่งโครงการเมืองแห่งการเรียนรู้สู่
การพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด ๓  ส่วน ได้แก่   
 ๑. ทุนควำมรู้ หมายถึง ภูมิปัญญาเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์จากสถาบันการศึกษาต่าง 
ๆ เช่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสาร 



๙ 
 

คาม สถาบันการพลศึกษา วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรซึ่งมีหลักสูตรการ
เรียนการสอนมากกว่า ๑,๐๐๐ หลักสูตรเพ่ือการเรียนรู้ศึกษาวิจัย 
 ๒. ทุนทรัพยำกรมนุษย์ หมายถึง คนจังหวัดมหาสารคามมีผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์นิสิตนักศึกษาปราชญ์ชาวบ้านมากว่า ๑๐๐,๐๐๐ คนที่จะขับเคลื่อนเรียนรู้และพัฒนาชุมชน 
 ๓. ชุมชนซึ่งประชำชนส่วนใหญ่มีอำชีพเกษตรกรรม อาชีพเสริมเป็นการผลิตสินค้า
หัตถกรรมต่าง ๆ ชุมชนวัฒนธรรมและชุมชนประวัติศาสตร์           
 ซึ่งทั้งสามส่วนได้หล่อหลอมองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้เป็นอัต
ลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดมหาสารคามโดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกเป็น ๑ ใน 
๑๐ เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศผู้วิจัยจึงมีความสนใจและท าการศึกษาเมืองต้นแบบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของจังหวัดมหาสารคามที่จะเป็นต้นแบบ
หรือเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอ่ืน ๆ ที่คิดจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการเพ่ือความเป็นอัตลักษณ์ที่
โดดเด่นและส่งเสริมอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ด้วยชุมชนของตัวเองต่อไป  

 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
        ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ
ต่างประเทศ 
        ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ
ประเทศไทย 
        ๑.๒.๓ เพ่ือเสนอรูปแบบเมืองต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาของจังหวัด
มหาสารคาม 

 
๑.๓ ปัญหำที่ต้องกำรทรำบ 
        ๑.๓.๑ เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของต่างประเทศเป็นอย่างไร 
        ๑.๓.๒ เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศไทยเป็นอย่างไร 
        ๑.๓.๓ รูปแบบเมืองต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาของจังหวัดมหาสารคามเป็น
อย่างไร 

 
 
 
 



๑๐ 
 

๑.๔ ขอบเขตของกำรวิจัย 
การวิจัยเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้กรณีศึกษา

จังหวัดมหาสารคามมีขอบเขตในการวิจัยประกอบด้วย  
๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดมหาสารคามซึ่งได้รับรางวัลอันดับ ๓ ในการ

ประกาศของกระทรวงทรัพย์สินทางปัญญาและถือเป็นจังหวัดที่ควรถือเป็นต้นแบบได้ด้วยวิถีของชุมชน
ที่เรียบง่ายไม่ทิ้งการเรียนรู้การศึกษาอันเป็นสาเหตุแห่งความเจริญของบุคคลและชุมชน ผู้วิจัยได้
คัดเลือกพ้ืนที่ในเขตอ าเภอเมืองโดยคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพด้านหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็น
เอกลักษณ์ศิลปะพ้ืนบ้านที่เป็นอัตลักษณ์ และเป็นชุมชนที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมในกระบวนการ
ศึกษาวิจัย ๒ แห่งคือ ชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคามและชุมชนเทศบาลต าบลแวงน่าง 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนประชำกำร ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มประชากรตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
     กลุ่มเป้ามายในการวิจัยเชิงคุณภาพคือ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information) ในการ

สัมภาษณ์โดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ าแนกผู้ให้ข้อมูลได้แก่ กลุ่ม
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ๕ คน กลุ่มพนักงานภาครัฐวิสาหกิจ ๕ คน กลุ่มเศรษฐกิจภาคเอกชน ๕ คน กลุ่ม
บุคลากรทางวัฒนธรรมและวัด ๕ คน กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา ๕ คน รวม ๒๕ รูป/คน 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ศึกษาลักษณะทางด้านประชากรเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวในพ้ืนที่หัตถกรรมศิลปะพ้ืนบ้านและศักยภาพในการส่งเสริมภูมิปัญญาของ
ชุมชนของเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของต่างประเทศและของประเทศไทยเพ่ือวิเคราะห์หาเหตุ
ปัจจัยสนับสนุนที่ท าให้จังหวัดมหาสารคามเป็นเมืองต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนา 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ เริ่มต้น ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

 
๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะ 
            เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ หมายถึง เมืองที่มีพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้เกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจจากความคิดสร้างสรรค์และเป็นแหล่งรวมนักคิดและผู้ประกอบการสร้างสรรค์
จากทั้งในและต่างประเทศที่มาประกอบกิจการและก่อให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้และเพ่ิมศักยภาพ
ในการแข่งขันให้กับเศรษฐกิจของเมืองและประเทศ เพราะองค์ประกอบหลักของเมืองสร้างสรรค์คือ
เหล่าผู้ประกอบการสร้างสรรค์หรือนักคิดที่เปรียบเหมือนสินทรัพย์ส าคัญของเมืองที่สามารถเคลื่อนที่
ไปได้ท่ัวโลกที่แสวงหาสถาท่ีที่เหมาะสมส าหรับการอยู่อาศัยและประกอบธุรกิจสร้างสรรค์๗  

                                                           

 ๗ มนฑิณี ยงวิกุล, เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ . [ม.ป.ท.], [ม.ป.ป.], แหล่งที่มา: www. tcdc. 
or.th/articles/business-industrial/๑๗๔๕๓/, สืบค้น ๗ มีนาคม ๒๕๖๑. 

http://www.tcdc.or.th/articles/business-industrial/17453/%20สืบค้น
http://www.tcdc.or.th/articles/business-industrial/17453/%20สืบค้น


๑๑ 
 

              กำรพัฒนำ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีการกระท าให้เกิดขึ้นหรือมีการวางแผนก าหนด
ทิศทางไว้ล่วงหน้าโดยการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีก็
ไม่เรียกว่าการพัฒนาตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน การพัฒนาหมายถึง การท าให้เจริญ ซึ่งตรง
กับภาษาอังกฤษว่า Development  แปลว่า การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อยโดยผ่านล าดับขั้นต่าง ๆ 
ไปสู่ล าดับที่สามารถขยายตัวขึ้นเติบโตขึ้น มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นและเหมาะสมไปกว่าเดิม โดยสรุปการ
พัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริญก้าวหน้า๘ 
 ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้   (Learning Community) หมายถึง กลุ่มคนที่ตระหนักถึง
ความส าคัญความจ าเป็นของการเรียนรู้มีทักษะและกระบวนการคิดการวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการ
น าความรู้มาใช้ประโยชน์ทุกคนคิดและปฏิบัติร่วมกันแบบหุ้นส่วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันด าเนินชีวิตไป
พร้อม ๆ กบัการเรียนรู้การสั่งสมความรู้และการสร้างความรู้ใหม่เพ่ือน าไปพัฒนาตนเองและชุมชน๙  
 เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงทบวงกรมมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทนนอกจากเงินเดือนที่รัฐ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนและการสวัสดิการที่รัฐจัดให้เพ่ือการด ารงชีพตามสมควรแห่งฐานะแบ่งออกเป็น 
๑๓ ประเภท คือ ๑) ข้าราชการการเมือง ๒) ข้าราชการพลเรือน ๓) ข้าราชการทหาร ๔) ข้าราชการ
ต ารวจ ๕) ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ๖) ข้าราชการฝ่ายอัยการ ๗) ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ๘) ข้าราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย ๙) ข้าราชการส่วนจังหวัด ๑๐) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ๑๑) ข้าราชการ
คร ู๑๒) พนักงานเทศบาล ๑๓) พนักงานสุขาภิบาล๑๐  
 พนักงำนรัฐวิสำหกิจ หมายถึง ผู้ที่ท างานในองค์การซึ่งรัฐบาลกลางควบคุมและเป็น
เจ้าของทั้งนี้เพ่ือที่จะปรับปรุงภาวะเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงและยกฐานะของประชาชนใน
ประเทศให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น วัตถุประสงค์ขั้นแรกเพ่ือที่จะผลิตสินค้าและหรือให้บริการแก่ชุมชน 
หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของชุมชนนั้นโดยมีการจ่ายให้เป็นการตอบแทนกิจการของรัฐวิสาหกิจได้
ครอบคลุมถึงกิจการทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและการค้าการที่รัฐบาลต่าง ๆ ให้ความสนใจใน
กิจการรัฐวิสาหกิจก็เพราะว่าโดยแท้จริงแล้วการด าเนินการของรัฐวิสาหกิจนอกเหนือไปจากการ
ปรับปรุงสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและการอยู่ดีกินดีของประชาชนแล้วยังเป็นเครื่องมือในการ
สร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชนด้วยการใช้คนและวัสดุให้เกิดประโยชน์ อันถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายประเทศทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม๑๑  

                                                           

 ๘ กำรพัฒนำ [ม.ป.ท.], [ม.ป.ป.], https://www.im๒market.com, สืบค้น ๗ มีนาคม ๒๕๖๑. 
 ๙ สนอง โลหิตวิ เศษ ,ชุมชนแห่งกำรเรียน รู้. [ม.ป.ท.], [ม.ป.ป.], http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Learning_community, สืบค้น ๗ มีนาคม ๒๕๖๑. 

 ๑๐ เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ [ม.ป.ท.], [ม.ป.ป.], https://www.secnia.go.th, สืบค้น ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๑ รัฐวิสาหกิจ [ม.ป.ท.], [ม.ป.ป.], wiki.kpi.ac.th/index.php?title สืบค้น ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๒ 
 

 บุคลำกรทำงเศรษฐกิจภำคเอกชน หมายถึง หน่วยธุรกิจหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ท า
หน้าที่เอาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ มาผสมผสานผลิตเป็นสินค้าหรือบริการแล้วน าไปขายให้แก่ผู้บริโภค 
หน่วยธุรกิจประกอบด้วยสมาชิก ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ผู้ผลิตและผู้ขายซึ่งหน่วยธุรกิจบางหน่วยท าหน้าที่
ทั้งผู้ผลิตและผู้ขายหรือท าหน้าที่เพียงอย่างเดียว เป้าหมายของผู้ผลิต คือ แสวงหาก าไรสูงสุดหรือมี
ส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในธุรกิจนั้นหรือการมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับหรือธุรกิจมีอัตราการ
เจริญเติบโตอยู่ในอัตราสูงขึ้นเรื่อย ๆ เป็นต้น๑๒  
 บุคลำกรทำงด้ำนวัฒนธรรม หมายถึง ผู้คนที่มีวิธีการด าเนินชีวิตของสังคมเป็นแบบ
แผนการประพฤติและการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่าง  ๆ ที่สมาชิกในสังคม
เดียวกันสามารถเข้าใจและซาบซ้ึงร่วมกันยอมรับและใช้ปฏิบัติร่วมกันอันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคมนั้น ๆ วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ที่เกิดจากระบบความสัมพันธ์ระหว่ามนุษย์
กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคมและมนุษย์กับธรรมชาติ วัฒนธรรมมีทั้งสาระและรูปแบบที่เป็นระบบ
ความคิดวิธีการโครงสร้างของสังคมสถาบันตลอดจนแบบแผนและทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้น๑๓ 
 บุคลำกรของวัด หมายถึง บรรพชิตได้แก่ พระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีรวมทั้งมีฆราวาสเช่น 
เด็กวัดเป็นต้นอยู่อาศัยในสถานที่ทางพระพุทธศาสนาซึ่งปกติมีพระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์ 
ประกอบกิจกรรมทางศาสนา  
 บุคลำกรทำงกำรศึกษำ หมายถึง บุคลากรของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในราชการไทยในอดีตมี
ชื่อเรียกว่าข้าราชการครูภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการครูที่สังกัดการปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าข้าราชการครู
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูเทศบาล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล ปัจจุบันมี ๓ 
ประเภท (๑) ผู้สอนในหน่วยงำนกำรศึกษำ ประกอบด้วยต าแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ ๑) ครูผู้ช่วยใน
ราชการส่วนท้องถิ่นมีต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (หรือ ครู ผดด.) และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หรือ 
หน.ศผด.) ซึ่งเทียบเท่าครูผู้ช่วย ๒) ครู ๓) อาจารย์ ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๕) รองศาสตราจารย์ ๖) 
ศาสตราจารย์ (๒) ผู้บริหำรสถำนศึกษำและ(๓)ผู้บริหำรกำรศึกษำ ได้แก่ ๑) รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ๒) ผู้อ านวยการสถานศึกษา ๓) รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา ๔) ผู้อ านวยการเขต
พ้ืนที่การศึกษา ๕) ต าแหน่งที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืนตามที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก าหนด๑๔ 

                                                           

                   ๑๒ เศรษฐกิจภำคเอกชน , [ม .ป .ท .], [ม .ป .ป .], https://sites.google.com/site/outenzaa/1-
neuxha-bth-reiyn/2-hnwy-sersthkic, สืบค้น ๑๑ สงิหาคม๒๕๖๑. 

                  ๑๓ วัฒนธรรม [ม.ป.ท.], [ม.ป.ป.],  https://guru.sanook.com/3883/, สืบค้น ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
                   ๑๔  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ, [ม.ป.ท.], [ม.ป.ป.], https://th.wikipedia.org/wiki/ 
สืบค้น ๑๑ สิงหาม ๒๕๖๑. 
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๑.๖ กรอบแนวคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่ ๑.๑ กรอบแนวคิด 

๑.๗ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ภัทรำ ศรีสุโข และคณะได้ศึกษาเพ่ือสร้างหลักสูตรฝึกอบรมด้านการออกแบบและ
เทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับและอัญมณีส าหรับวิสาหกิจชุมชนด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 
กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรีมีวัตถุประสงค์ศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการ
ออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตและสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยใช้หลักสูตร
ฝึกอบรมด้านการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้านอัญ
มณีและเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรีให้มีความรู้ทางด้านการออกแบบและการผลิตเครื่องประดับ
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในธุรกิจของตนเองตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคและกระแสแฟชั่นในยุคปัจจุบัน จ านวนชั่วโมงในการฝึกอบรม ๑๕๖ ชั่วโมง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ศึกษาส าหรับงานวิจัยนี้คือผู้ประกอบการด้านอัญมณี  หรือวิสาหกิจชุมชนด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีซึ่งการฝึกอบรมนั้นได้มีการส ารวจความต้องการเพ่ือหาความต้องการที่

                                                                                                                                                                       
 

เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

เมืองต้นแบบ จังหวัดมหำสำรคำม 

รูปแบบเมืองต้นแบบ

ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 

องค์ประกอบของ

เมืองต้นแบบ

เศรษฐกิจ

สร้ำงสรรค์ ผลสัมฤทธิ์และกำร

น ำไปประยุกต์ใช้กับ

ชุมชนอื่นๆ 

ขบวนกำรพัฒนำเมือง

ต้นแบบเศรษฐกิจ

สร้ำงสรรค์ 



๑๔ 
 

แท้จริง (Training need) เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ SME ด้านอัญมณีและเครื่องประดับไทย
ต่อไป   
 ผลที่ได้คือหลักสูตรฝึกอบรมด้านการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตและแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับวิสาหกิจชุมชนด้านอัญมณีและเครื่องประดับ สามารถพัฒนาสู่
หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพน าไปสู่การสร้างรากฐานใหม่ของการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจน
สามารถต่อยอดและพัฒนาความคิดก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคและกระแสแฟชั่นในยุคปัจจุบัน เพ่ือลดจุดอ่อนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่
ผู้ประกอบการวิสาหกิจ (SMEs) ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย การพัฒนาหลักสูตร 
ฝึกอบรมที่เหมาะสมเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับไทย๑๕ 
 วิจิตรบุษบำ มำรมย์ ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือความเท่า
เทียมกันของคนในสังคมเมืองกรุงเทพมหานครและกล่าวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็น
แนวทางหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตให้สมดุลและยั่งยืนภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ซึ่งมีหลักการส าคัญคือการ
เพ่ิมคุณค่าของสินค้าและบริการ (Value Creation) โดยใช้ความรู้และนวัตกรรมผนวกกับจุดแข็งใน
ด้านความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีความเป็นไทย ทั้งนี้แนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจที่ก าลังเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนา
แล้วที่ได้น าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจจาก
พ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สั่งสมของสังคมเพ่ือสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงไปสู่
การสร้างคุณค่าทางสังคมอีกด้วย  
 รายงานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( สศช.)
หรือสภาพัฒน์มุ่งเน้นเพียงแค่มุมมองทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและคาดหวังผล
พลอยได้สู่การสร้างคุณค่าทางสังคมจากทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์เท่านั้น ไม่ได้ค านึงถึงผลประโยชน์ทาง
สังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ/หรือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์หรืออาจกล่าวได้ว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ข้างต้นนั้นมาใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่เพ่ือสร้างกล
ยุทธ์ทางธุรกิจเท่านั้น ผู้วิจัยศึกษากระบวนการของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
และสังคมไปพร้อม ๆ กัน เช่น การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ในระดับต่าง ๆ การจ้างงานคนในพ้ืนที่ 

                                                           

 ๑๕ ภัทรา ศรีสุโขและคณะ, กำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมด้ำนกำรออกแบบและเทคโนโลยีกำรผลิตเคร่ือง 
ประดับส ำหรับวิสำหกิจชุมชนด้ำนอัญมณีและเคร่ืองประดับกรณีศึกษำ: จังหวัดจันทบุรี กรุงเทพมหานคร, 
๒๕๕๘. หน้าบทคัดย่อ. 
  



๑๕ 
 

และการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายในชุมชนเป็นต้น นอกจากเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะสามารถ
ด าเนินไปได้อย่างยั่งยืนเพราะเป็นเครื่องมือหนึ่งของการฟื้นฟูสังคมเมือง และสามารถเป็นแบบอย่างให้
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ได้ แต่ยังเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนรากฐานทาง
สังคมไทยอย่างแท้จริงอีกทั้งเพ่ือป้องกันการเพ่ิมความไม่เท่าเทียมกันของชนชั้นสังคมสร้างสรรค์ 
(Creative Class) แตย่ังจะพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือทางธุรกิจเป็นกลไกหลักเท่านั้นโดยมีย่านพหุ
รัดและเจริญรัถในกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ประเภทแฟชั่นเป็นกรณีศึกษา๑๖ 
 ชัยชำญ ถำวรเวช ได้ศึกษาเรื่องโครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค์เพ่ือความ
ยั่งยืนของสังคมและชุมชนสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด อ าเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งได้สรุป
ผลการวิจัยไว้ว่า การพัฒนากระบวนการอบแห้งกลวยหอมทองท าไม่ไดข้นาดส าหรบัการส่งออกเพ่ือท า
การแปรรูปในระดับอุตสาหกรรมชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีดวยเทคโนโลยีการอบแหงพลังงานแสงอา
ทิตย โครงการไดท าการศึกษาผลของพารามิเตอรการอบแหงที่มีตออัตราการแหงของกลวยหอมทอง 
เพ่ือน ามาใชเปนแนวทางในการก าหนดเงื่อนไขการอบแหงผลิตภัณฑ์ จากนั้นท าการทดลองอบแหงกล
วยหอมทองในระบบอบแหงตนแบบที่มหาวิทยาลัยศิลปากรและไดจัดหาและเตรียมวัสดุอุปกรณที่จ า
เปนตองใชในการจัดท าระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก จัดท าฐานซีเมนต์ส าหรับ
ติดตั้งระบบอบแห้งจากนั้นได้ท าการขนส่งอุปกรณและชิ้นสวนของระบบไปยังสถานที่ติดตั้ง และไดท า
การติดตั้งระบบอบแหงพลังงานแสงอาทติยแบบเรือนกระจก  
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบในพื้นที่เพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจอยางยั่งยืนในจังหวัด
เพชรบุรี โครงการได้ด าเนินการส ารวจกลวยหอมทองและตาลโตนดในอ าเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 
พบวาเปนวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีศักยภาพในการแปรรูปจึงไดท าการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ
อาหารโดยใชวัตถุดิบจากกลวยหอมทองและตาลโตนดเมื่อท าการระดมความคิดและการคัดเลือก
ความคิดได้ผลิตภัณฑเ์บื้องต้น ๒ ชนิด คือ กลวยหอมทองทอดกรอบปรุงรสและไอศกรีมตาลโตนดซึ่งผ
านการก าหนดแนวคิดผลิตภัณฑ การทดสอบผลิตเบื้องตนโดยเริ่มจากการหาสูตรและกรรมวิธีการผลิต
พ้ืนฐาน (Basic Recipe) แลวทดลองผลิตโดยใชวัตถดิุบกล้วยหอมทองและวัตถดิุบจากตาลโตนดในพ้น
ทีอ่ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุร๑ี๗ 

                                                           

 ๑๖ วิจิตรบุษบา มารมย์. กำรประเมินองค์ควำมรู้ด้ำนเมืองยั่งยืนในประเทศไทย = A Knowledge 
Assessment on Sustainable Cities in Thailand. นครปฐม (๒๕๕๖) :  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยา
อุตสาหกรรม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๖๐. www.en.mahidol.ac.th/EI/ 
SustainableCity/SustainableCity.pdf, สืบค้น ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑.  
 ๑๗ ชัยชาญ ถาวรเวช, ศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชนระยะที่ 
๒ การประชุมวิชาการนานาชาติ (๒๕๕๗), หน้าบทคัดย่อ. 



๑๖ 
 

 การจัดการความรูเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค์ของชุมชนโครงการไดด าเนินการส ารวจ
ชุมชนพบวา ความโดดเดนดานสินคาเกษตรคุณภาพเลิศหลายชนิดที่สามารถน ามาจัดการความรูเพ่ือส
งเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค์ของชุมชนไดผลการออกแบบกิจกรรมการจัดการความรูคือจัดท าแผนที่
ความรูจัดท าเอกสารแผนพับแนะน าผลผลิตสินคาเกษตรตามค าขวัญอ าเภอ (ละมุด ตาล ชมพ ู ขาว) 
และสินคาเกษตรอ่ืนที่โดดเด่นจัดท าหลักสูตรทองถิ่นรวมกับครูการศึกษานอกโรงเรียนชุดของดีบ
านลาดน าขอมูลขึ้นเว็บไซต์ 
 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคก์ารสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศการเรียนรูวิถีชีวิต
เกษตรไทยเพ่ือชุมชนยั่งยืนกรณีศึกษาอ าเภอบานลาดจังหวัดเพชรบุรี โครงการได้ด าเนินการดังนี้  
 ๑. การรวบรวมขอมูลส ารวจและประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและเสนทางการ   
ทองเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศการเรียนรูวิถีชีวิตเกษตรไทย  
 ๒. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่อ าเภอบ้านลาดจังหวัด
เพชรบุรเีว็บไซต  
 ๓. การพัฒนาสื่อสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศการเรียนรูวิถีชีวิตเกษตรไทย-เว็บ
ไซตติดตั้งซอฟตแวรระบบบริหารจัดการเว็บไซต Joomla และสรางเนื้อหาหนาเว็บเพจตาง ๆ  
 ในสวนหนาเว็บเพจแผนที่เสนทางการทองเที่ยวไดด าเนินการเชื่อมโยงพิกัดจุดทองเที่ยว   
ตาง ๆ ในอ าเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี ลงในเว็บไซตโดยเชื่อมโยงกับ Google Map หนังสั้นเรื่อง
บ้านลาดบ้านเราผลการด าเนินงานส ารวจสถานที่และวิถีชีวิตของเกษตรกรในอ าเภอบ้านลาดพัฒนา
แนวคดิโครงเรื่องเขียนบทหนังสั้นและด าเนินการติดตอทีมผูก ากับแลว  
 เฉลิมพล แจ่มจันทร์และสวรัย บุญมำนนท์ ได้ศึกษาบทบาทการใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ในการพัฒนาสังคมและชุมชนมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทการใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการพัฒนา
สังคมและชุมชนโดยจ าแนกการวิเคราะห์ออกเป็น ๒ กรณี ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่  (Area Base) 
และการวิเคราะห์เชิงสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ (Product Base) โดยศึกษากรณีของตลาดน้ าอัมพวาและ
มูลนิธิเจ้าพระยาภูเบศร ผลการศึกษาพบว่าประเด็นที่เป็นส่วนส าคัญสุดในกระบวนการใช้เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในการพัฒนาสังคมและชุมชนได้แก่กระบวนการและวิธีการมองหาทุนจากภายในของชุมชน
และท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วเพ่ือน ามาซึ่งการต่อยอดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพ่ิมซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นอัต
ลักษณ์ที่ส าคัญในการสะท้อนความเป็นตัวตนของชุมชนและท้องถิ่นอันเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่ง
ต่อความส าเร็จในการพัฒนาสังคมและชุมชนที่ยั่งยืน๑๘ 

                                                           

 ๑๘เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และ สวรัยบุณยมานนท์, บทบำทของเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ในกำรพัฒนำสังคมและ
ชุมชนไทย,[ม.ป.ท.], ๒๕๕๖ , www.econ.nida.ac.th/index.php?option=com_content...id สืบค้น  ๒๓ 
เมษายน ๒๕๖๑. 



๑๗ 
 

 โดยสรุปการน าองค์ความรู้การศึกษาประสบการณ์วัฒนธรรมประเพณี มาสร้างความ
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะชุมชนมีความจ าเป็นอย่างมากในสังคมการแข่งขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบันเพ่ือ
ส่งเสริมและแนะน าแนวทางให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพในในสังคมของตนออกมาสู่การ
ยอมรับของประชากรโลกและเป็นที่ยอมรับของตลาดโลกและจ านวนหนึ่งในชุมชนเหล่านั้นคือ จังหวัด
มหาสารคามซึ่งได้รับรางวัลอันดับ ๓ ในการประกาศของกระทรวงทรัพย์สินทางปัญญาและถือเป็น
จังหวัดที่ควรถือเป็นต้นแบบได้ด้วยวิถีของชุมชนที่เรียบง่ายไม่ทิ้งการเรียนรู้การศึกษาอันเป็นสาเหตุ
แห่งความเจริญของบุคคลและชุมชน ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าจังหวัดมหาสารคามเป็นพ้ืนที่ที่ควร
ท าการศึกษาเพ่ือน ารูปแบบหรือแนวทางไปใช้ในชุมชนอ่ืน ๆ ได้ต่อไป 

 
๑.๘ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
 ๑.๘.๑ ได้ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของต่างประเทศ 
 ๑.๘.๒ ได้ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของประเทศไทย 
 ๑.๘.๓ ได้เสนอรูปแบบเมืองต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาของจังหวัด       
มหาสารคามสู่ชุมชนอ่ืนในประเทศไทย  
 



บทท่ี ๒ 

แนวคิดทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัยได้ตั้งจุดประสงค์ไว้ ๓ ข้อ คือ ๑) เพ่ือศึกษาเมืองต้นแบบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของต่างประเทศ ๒) เพ่ือศึกษาเมืองต้นแบบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของประเทศไทย ๓) เพ่ือเสนอรูปแบบเมือง
ต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของจังหวัดมหาสารคามดังนั้นผู้วิจัย
ได้ท าการศึกษารวบรวมแนวคิดเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑) แนวคดิเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของต่างประเทศ 
 ๒) แนวคิดเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย 
 ๓) แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย 
 ๔) แนวคิดเมืองต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
 ๕) งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

 
๒.๑) แนวคิดเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นต่างประเทศ  
 ในมุมมองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและชุมชนจากประสบการณ์ในประเทศต่าง ๆ ได้
มีการน าแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาเป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ ประเทศซึ่งได้ถูก
คัดเลือกเพ่ือทบทวนและถอดบทเรียนที่ผ่านมาประกอบด้วยสหราชอาณาจักร ประเทศเกาหลีใต้
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอินเดียและประเทศมาเลเซีย ส าหรับประเทศแรกนั้นแม้จะเป็นประเทศใน
ภูมิภาคตะวันตกที่มีบริบททางเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงระดับการพัฒนาที่แตกต่างจากประเทศไทย
แต่ถือเป็นประเทศที่กล่าวได้ว่า ประสบความส าเร็จในการพัฒนาประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในหลาย ๆ ด้าน การด าเนินงานในเชิงนโยบายที่มีลักษณะการสนับสนุนและส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับนโยบายมหภาคสู่การพัฒนาในระดับชุมชนและท้องถิ่นเป็น
ประเด็นที่น่าสนใจยิ่งต่อการทบทวนและถอดบทเรียน ส่วนประเทศเกาหลีใต้ประเทศญี่ปุ่น ประเทศ
อินเดียและประเทศมาเลเซียนั้น เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีลักษณะและบริบทในด้านสังคมและ
วัฒนธรรมรวมถึงรูปแบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในระดับชุมชนที่ใกล้เคียงกับ
ประเทศไทยในหลายมิติซึ่งการ ทบทวนประสบการณ์และบทเรียนการด าเนินงานจากประเทศเหล่านี้
ย่อมเป็นประโยชน์ในการน ามาปรับใช้และให้ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติของสังคม
และชุมชนของประเทศไทยได้ ดังนั้น แนวคิดเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในต่างประเทศจึงศึกษา



 
 

๑๙ 

แนวคิดของสหราชอาณาจักร ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอินเดียและประเทศมาเลเซีย
ดังนี้๑   
 ๒.๑.๑ สหราชอาณาจักร 
 การศึกษาแนวคิดเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของสหราชอาณาจักร ได้ศึกษาถึง
สภาพทั่วไป การท าอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ และการพัฒนาสิ่งจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานส าหรับอุตสาหกรรม
สร้างสรรคซ์ึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑) สภาพทั่วไป 
  สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ประสบความส าเร็จอย่างสูงเป็น
ต้นแบบให้ประเทศอ่ืน ๆ น าไปศึกษาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของตนบนแนวคิดของการสร้างสรรค์
อย่างกว้างขวางจากข้อมูล พ.ศ. ๒๕๕๐ พบว่าภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) 
สร้างมูลค่าถึง ๖๐ ล้านล้านปอนด์หรือคิดเป็นร้อยละ ๗.๓ ให้กับเศรษฐกิจทั้งประเทศโดยมีอัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๕๐ สูงถึงร้อยละ ๕ ต่อปีซึ่งนับว่าอยู่ในระดับสูง เมื่อเทียบ
กับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่มีอัตราการเจริญเติบโตประมาณร้อยละ ๓ ต่อปีประเด็นที่ส าคัญคือ การสร้าง
งานกว่า ๒ ล้านต าแหน่งทั้งภายในและภายนอกอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Department of Culture 
Media and Sport, ๒๐๑๐) หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างให้เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในสหราชอาณาจักรมีความเข้มแข็งคือ นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐทั้งนี้รัฐบาลได้
มอบหมายให้ Department of Culture, Media and Sport (DCMP) เป็นหน่วยงานหลักในการดูแล
นโยบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา โดยมี
การวางนโยบายและพันธะสัญญาที่จะส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างชัดเจนและ
เป็นรูปธรรมใน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมุ่งกระตุ้นให้ประชาชนค้นหาและพัฒนาความสามารถของตนเองให้
มากขึ้นและวางโครงสร้างทางธุรกิจที่เหมาะสมเพ่ือสร้างความร่วมมือกัน๒ 
  ๒) อุตสาหกรรมที่ส าคัญของสหราชอาณาจักร     
  อุตสาหกรรมที่จัดว่าเป็นฐานส าคัญซึ่งได้น ามาพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้แก่  
     (๑) โฆษณา  
     (๒) สถาปัตยกรรม  
     (๓) ตลาดศิลปะและของเก่า  
     (๔) หัตถกรรม  
     (๕) การออกแบบ  

                                                           
 
๑ วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ป., หน้า๑๑๓. 

 ๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐. 



 
 

๒๐ 

     (๖) การออกแบบแฟชั่น  
     (๗) ภาพยนตร์ 
     (๘) ซอฟท์แวร์เพื่อความบันเทิง 
      (๙) ดนตรี 
     (๑๐) ศิลปะการแสดง  
     (๑๑) การพิมพ์  
     (๑๒) บริการซอฟท์แวร์และคอมพิวเตอร์และ  
     (๑๓) โทรทัศน์และวิทยุสร้างสรรค์ 
 ปัจจัยประกอบของอุตสาหกรรมเหล่านี้จะท าให้ประสบความส าเร็จในการท างานและเป็น
พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นและภูมิภาคตลอดจนเป็นกลไกในการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของประเทศโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการเป็นศูนย์กลางการสร้างสรรค์ (Creative Hub) ของ
โลก  
 แผนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของรัฐที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การสนับสนุน
ให้เกิดกลุ่มสร้างสรรค์ (Creative Clusters) ในระดับชุมชนท้องถิ่นและภูมิภาคโดยมีก าหนดบทบาท 
และทิศทางการด าเนินงานของกลุ่มในพื้นที่ระดับต่างๆ อย่างชัดเจนท าให้เกิดภาคีเครือข่ายเชื่อมโยงซึ่ง
กันและกันภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มโดยกลุ่มสร้างสรรค์ควรมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่มีตนมีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) เนื่องจากจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ผลิตและความเชี่ยวชาญเฉพาะตลอดจนเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์  
สูงสุด ทั้งนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานในระดับภูมิภาคท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง
บทบาทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับชุมชนท้องถิ่นและภูมิภาคกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับ 
มหภาคร่วมกับหน่วยงานและองค์กรอ่ืน ๆ รัฐบาลยังตระหนักถึงความส าคัญในการดึงความโดดเด่น
และความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์จึงให้การสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการเฉพาะในพ้ืนที่นั้นๆซึ่งมีส่วนช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประสบความส าเร็จ๓  
  ๓) การพัฒนาสิ่งจ าเป็นขั้นพื้นฐานส าหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
  องค์กรและหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมกับองค์กรในชุมชนและท้องถิ่นให้ค าปรึกษาแก่
ธุรกิจสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางกรอบในการด าเนินงานการจัดหาพ้ืนที่ส านักงาน
สถานที่ฝึกซ้อม สตูดิโอ สถานที่แสดงงานศิลปะและการแสดงและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้ง
ให้ความคุ้มครองสถานที่ที่มีอยู่ เดิมเปิดช่องทางและสร้างโอกาสทางตลาดให้กับธุรกิจขนาดเล็ก
สนับสนุนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยเพ่ิมช่องทางในการพัฒนาธุรกิจและศิลปวัฒนธรรมตลอดจน
                                                           

๓ วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์กรุงเทพมหานคร,ม.ป.ป., หน้า ๑๑๓. 



 
 

๒๑ 

ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความเชื่อมโยงในระดับท้องถิ่น  นอกจากโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานแล้ว
รัฐบาลยังให้ความส าคัญกับระบบเครือข่ายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการรองรับความต้องการการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
และการท าธุรกรรมต่าง ๆ ในอนาคตที่จะเพ่ิมมากข้ึน ตัวอย่างของกลุ่มสร้างสรรค์ที่น่าสนใจในสหราช
อาณาจักร ได้แก่ กลุ่มสร้างสรรค์ภาพยนตร์ในโซโหซึ่งเป็นแหล่งบันเทิงที่ มีชื่อเสียงแหล่งหนึ่งใน
ลอนดอนสามารถดึงดูดผู้คนและนักท่องเที่ยวจ านวนมากเป็นย่านที่ผสมผสานวัฒนธรรมต่าง ๆ เข้าไว้
ด้วยกันมีทั้งร้านอาหาร บาร์ไนต์คลับ แกเลอรี่ศิลปะโรงละครและการแสดงดนตรีในปัจจุบัน โซโหได้
พัฒนากลุ่มสร้างสรรค์ภาพยนตร์ที่มีความเชี่ยวชาญในการท าเทคนิคพิเศษและการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ซึ่งกลุ่มสร้างสรรค์นี้ได้ก่อให้เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงซึ่งกันและกันและเชื่อมโยงไปยัง
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องท าให้มีแหล่งทุนและตลาดที่กว้างขึ้น การใช้ระบบบรอดแบนด์จาก
สตูดิโอเชื่อมไปยังบริษัทผู้ผลิตที่พัฒนาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ก็เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้การรับส่งข้อมูล
ดิจิตอลเป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งเสริมให้การท างานและการเชื่อมโยงภายในกลุ่มเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้กลุ่มสร้างสรรค์ภาพยนตร์ในโซโหยังมีบริษัทการตลาดที่มีความเชื่อมโยงกับ
กลุ่มสร้างสรรค์โฆษณาในชุมชนซึ่งช่วยประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ใหม่ ๆ ได๔้  
 สรุปว่า ความส าเร็จของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในสหราชอาณาจักรส่วนหนึ่งมาจาก  
 ๑) การพัฒนากลุ่มสร้างสรรค์ในระดับท้องถิ่นชุมชนและภูมิภาคซึ่งนับได้ว่าเป็น
องค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ  
 ๒) การมีรัฐบาลและหน่วยงานและองค์กรในท้องถิ่นให้การสนับสนุนทั้งในด้านนโยบาย 
และแผนการด าเนินงาน  
 ๓) การลงทุนในสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานที่มีความเหมาะสมและตรงกับความ
ต้องการสามารถรองรับและกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใหม่  ๆ ที่ได้อย่างเต็มที่และเกิด
ประโยชน์สูงสุดและ  
 ๔) ระบบเครือข่ายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ที่มีประสิทธิภาพ๕ 
            ๒.๑.๒ ประเทศเกาหลีใต้ 
 ประเทศเกาหลีใต้ได้ศึกษาถึงสภาพทั่วไป การเผยแผ่ทางวัฒนธรรมและการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศตามล าดับดังนี้ 
 
 
 

                                                           
๔ วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน,์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ป. หน้า ๑๑๔. 

 ๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๕. 



 
 

๒๒ 

             ๑) สภาพทั่วไปท่ัวไปของประเทศเกาหลีใต้  
 ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ใน
ระดับสูงเป็นเวลานานอันเป็นผลมาจากการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์
อิเลคทรอนิกส์อุปกรณ์สื่อสารเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์หรือการต่อเรือ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ท าให้ประเทศ
เกาหลีใต้ได้รับการกล่าวถึงอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้แก่ กลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความคิดสร้างสรรค์มีความโดดเด่นและประสบความส าเร็จอย่างสูง  
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศเกาหลีใต้ก่อก าเนิดขึ้นหลังวิกฤตการณ์ทางการเงินในภูมิภาค
เอเชียระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๑ การถดถอยของภาวะเศรษฐกิจท าให้รัฐบาลต้องการริเริ่มนโยบาย
ที่ก้าวข้ามการแข่งขันในตลาดโลกที่มุ่งเน้นความสามารถในการผลิตและยกระดับขึ้นสู่การแข่งขันที่ใช้
ความสามารถในการสร้างสรรค์เป็นส าคัญโดยมุ่งเน้นที่การส่งออกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเนื้อหาทาง
วัฒนธรรม (Cultural Content Industry) ไปยังประเทศต่าง ๆ ๖  
 การด าเนินนโยบายดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยภาครัฐ
เป็นผู้ให้การสนับสนุนในเชิงนโยบายส่วนภาคธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้บนแนวคิดสร้างสรรค์นี้ประสบความส าเร็จอย่างท่วมท้น
ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา เห็นได้จากปรากฏการณ์การหลั่งไหลของวัฒนธรรมร่วมสมัยของเกาหลี
(Korean Pop Culture) ที่ได้รับอิทธิพลจากภาพยนตร์ละครโทรทัศน์ดนตรีวีดีโอเกม เกมโชว์สิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ หรือที่เรียกว่ากระแสความนิยมเกาหลี (Korean Wave) เข้าสู่ประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน 
อย่างรวดเร็วและก าลังค่อย ๆ ขยายไปยังภูมิภาคอ่ืนทั่วโลกซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์แปลกใหม่ที่เหนือ
ความคาดหมายและน่าสนใจอย่างมาก๗  
 ๒) การเผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
 ประเทศเกาหลีใต้ใช้วิธีเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ผ่านทางอุตสาหกรรม ซึ่ง
วิธีนี้ถือเป็นกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ที่ดีท าให้ประเทศเกาหลีใต้เป็นที่รู้จักมากขึ้น สินค้าและบริการต่าง ๆ 
ก็ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เช่น แฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องส าอาง บริการศัลยกรรม
อาหารและยาสมุนไพรที่ส าคัญคือการท่องเที่ยวที่ได้รับประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดอันเป็นผลสืบเนื่องจาก
การที่ผู้ชมภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ต้องการเดินทางไปสัมผัสและเยี่ยมเยือนสถานที่ส าคัญ ๆ ที่ใช้
เป็นฉากถ่ายท าภาพยนตร์หรือละครที่ตนเองชื่นชอบ ทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดการสร้างงานและ สร้างรายได้
มหาศาลโดยพบว่าสินค้าทางวัฒนธรรมที่ส่งออกจากประเทศเกาหลีใต้ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกใน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ มีมูลค่าสูงถึง ๑.๘ พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งเพ่ิมขึ้นเกือบสามเท่าของมูลค่าใน 

                                                           

 ๖ วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ป. หน้า ๑๑๖. 
 ๗ เรื่องเดียวกัน. 



 
 

๒๓ 

พ.ศ.๒๕๔๒ และมีการคาดการณ์ว่ามูลค่าสินค้าส่งออกและปริมาณการจ้างงานจะยิ่งเพ่ิมสูงขึ้นใน
อนาคต๘  
 จะเห็นได้ว่าบทบาทของภาครัฐเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์นโยบายที่มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ ล้วนมีส่วนท าให้การ
ส่งออกศิลปวัฒนธรรมเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทจากการอนุรักษ์
วัฒนธรรมเกาหลีดั้งเดิมและควบคุมอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกผ่านทางกฎหมายและระเบียบที่
เคร่งครัดมาเป็นการส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมที่มีหลากหลายทั้งวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรม  
ร่วมสมัยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ตลอดจนการยกเลิกกฎระเบียบการตรวจเซนเซอร์ภาพยนตร์
ที่มีความเคร่งครัด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตมีเสรีภาพในการแสดงความคิดสร้างสรรค์การให้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีแก่ผู้ผลิตภาพยนตร์ในประเทศในท านองเดียวกับสหราชอาณาจักร ประเทศเกาหลีใต้ก็มี
หน่วยงานหรือองค์กรหลักที่เป็นผู้รับผิดชอบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้แก่  Korea Creative Content 
Agency (KOCCA) ซึ่งเป็นองค์กรมหาชนที่รัฐบาลให้การสนับสนุนจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเนื้อหาวัฒนธรรมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานในการริเริ่มความคิดสร้างสรรค์การพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการออกแบบและการผลิต
การสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์และการขยายตลาดในต่างประเทศเพ่ือให้ประเทศเกาหลีใต้เป็นผู้น าด้าน
อุตสาหกรรมเนื้อหาของโลก๙   
 ๓) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศเกาหลีใต้ 
 การขับเคลื่อนนั้นมิได้จ ากัดอยู่แต่ในระดับประเทศเท่านั้นหากแต่ยังครอบคลุมถึงการ
พัฒนาในระดับชุมชนและท้องถิ่นด้วยตัวอย่างของชุมชนและท้องถิ่นที่มีการน าทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่
มาสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมนั้น ได้แก่ เกาะเจิ่งโด (Jeungdo Island) ในจังหวัดชอลลานัมโด 
(Jeollanam-do) เป็นแหล่งผลิตเกลือทะเลธรรมชาติคุณภาพสูง  (Sea Salt) และเกลือที่ผ่าน
กระบวนการกลั่นบริสุทธิ์  (Refined Salt) ที่ส าคัญของประเทศเกาหลีใต้เพราะผ่านกรรมวิธีทาง
ธรรมชาติและเก็บไว้อีกประมาณ ๑-๒ ปีจึงพบเห็นฟาร์มเกลืออย่างแพร่หลายบนเกาะแห่งนี้ที่ส าคัญ
คือ การมีพิพิธภัณฑ์เกลือที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาในการท านาเกลือกรรมวิธีในการผลิต
เกลือที่สืบทอดมาแต่โบราณซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมอีกด้วย นอกจากนี้เกาะเจิงโดยังเป็นสถานที่ถ่ายท าละครโทรทัศน์ เรื่องหนึ่งซึ่งนับเป็น
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนมาท่องเที่ยวที่ใช้ได้ผลเป็นอย่างดีหากพิจารณาในภาพรวม 

                                                           

 ๘ The Economist, n. p. ๒๐๑๐. 
 ๙ วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ กรุงเทพมหานคร, ม.ป.ป. หน้า 
๑๑๗. อ้างใน วิไลลักษณ์ น้อยพยคัฆ์, เศรษฐกิจสร้างสรรค์, ม.ป.ท. ๒๕๕๑. 



 
 

๒๔ 

 สรุปว่า ปัจจัยส าคัญที่ช่วยสร้างเสริมให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศเกาหลีใต้ประสบ
ความส าเร็จมีหลายประการ ได้แก่  
 (๑) การวางนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีมีความชัดเจนของภาครัฐ  
 (๒) ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความเข้มแข็ง  
 (๓) การให้ความส าคัญส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนการวิจัย
และพัฒนา (R&D) ในเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ  
 (๔) การมุ่งผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรม
ร่วมสมัยโดยคงความเป็นอัตลักษณ์ของตนเองและด ารงความเป็นเอเชียไว้จึงเข้าถึงตลาดในภูมิภาค
เดียวกันได้อย่างง่ายดาย  
 (๕) ความรักและความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของคนในชาติ  
 (๖) โครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยได้แก่ระบบเครือข่ายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอด
แบนด์ที่มีความก้าวหน้ากว่าประเทศอ่ืน ๆ ๑๐ 
 ๒.๑.๓ ประเทศญี่ปุ่น  
 ประเทศญี่ปุ่นผู้วิจัยได้ศึกษาถึงสภาพทั่วไป โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ OVOP 
การเกษตรภายใต้โครงการ OVOP และการส่งเสริมการตลาดตามล าดับดังนี้ 
 ๑) สภาพทั่วไปของประเทศญี่ปุ่น 
 แม้ว่าประเทศญี่ปุ่นไม่มีการประกาศตนเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา  ประเทศเพ่ือมุ่งสู่
การเป็นประเทศสร้างสรรค์อีกทั้งไม่มีการก าหนดกรอบนิยามและแผนการส่งเสริมอุตสาหรรม
สร้างสรรค์ในประเทศที่ชัดเจนเหมือนกับประเทศอ่ืนแต่นับได้ว่าเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบส าคัญใน
การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของประเทศจากความคิดสร้างสรรค์จากวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ดั้งเดิมร่วมกับนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในหลายรูปแบบอีกทั้งเป็นประเทศที่ให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจากฐานรากของประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วน
ร่วมตั้งแต่ในระดับชุมชนประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่นที่น่าสนใจและจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ทบทวนและถอดบทเรียนในครั้งนี้ได้แก่ มุมมองและแง่คิดจากการด าเนินนโยบายที่มีชื่อว่า  One 
Village One Product (OVOP) Movement หรือโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ริเริ่มขึ้น 
ในจังหวัดโออิตะ (Oita Prefecture) ทางเหนือบนเกาะคิวชูในช่วง พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๒๓ จากรูปแบบ
การพัฒนาของหมู่บ้านโอยามาหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในจังหวัด ในปัจจุบันรูปแบบ OVOP ได้
แพร่กระจายไปในกว่า ๓,๐๐๐ ท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งถูกน าไปปรับใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาใน
ระดับท้องถิ่นและชุมชนในอีกหลายประเทศและภูมิภาคทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยซึ่งน ามาปรับใช้ใน

                                                           
๑๐ วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ป. หน้า 

๑๑๘. อ้างใน Florida, n. p. ๒๐๑๐.  



 
 

๒๕ 

การด าเนินโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product: OTOP) ใน พ.ศ. 
๒๕๔๕๑๑  
 ๒) โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ OVOP  
 โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นจากปัญหาและข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจในหลายพ้ืนที่ของจังหวัดโออิ
ตะเกี่ยวกับพ้ืนที่การท าการเกษตรที่ค่อนข้างจ ากัด (เพียงร้อยละ ๑๐ ของพ้ืนที่จังหวัดทั้งหมด) และ
ความห่างไกลจากแหล่งงานในภาคอุตสาหกรรมหลักที่ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่เฉพาะในเมืองใหญ่ซึ่ง
ก่อให้เกิดการย้ายถิ่นฐานของประชากรวัยแรงงานออกจากพ้ืนที่เศรษฐกิจระดับชุมชนที่อ่อนแอโดยมี
รายได้ต่อหัวของประชากรที่ต่ าที่สุดในเกาะคิวชูอีกทั้งพ่ึงพิงต่อเศรษฐกิจและความช่วยเหลือจาก
ภายนอกที่ค่อนข้างมากโดยเฉพาะภาครัฐสิ่งเหล่านี้เป็นที่มาของ ๓ หลักการส าคัญในการด าเนินงาน 
ของ OVOP ซึ่งประกอบด้วย๑๒  
 ๑) การสร้างมูลค่าจากท้องถิ่นสู่ระดับโลก (Local Yet Global) โดยมุ่งเน้นการผลิตสินค้า
และบริการที่สะท้อนความภาคภูมิใจของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
 ๒) การพึ่งตนเองและการสร้างสรรค์ (Self-reliance and Creativity) จากศักยภาพที่มีใน
ชุมชนและท้องถิ่นและเวบไซต์ทางการ www.ovop.jp  
 ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ให้มี จิตวิญญาณ
ของการท้าทายและสรรสร้างสิ่งใหม่ ๆ 
 จากหลักการข้างต้นที่สะท้อนความพยายามในการแก้ปัญหาและข้อจ ากัดที่มี ในเริ่มแรก
ของท้องถิ่นกล่าวได้ว่าเป้าหมายของการพัฒนาตามรูปแบบ OVOP นี้ไม่ใช่เพียงการพัฒนาในทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาในด้านสังคมของชุมชนซึ่ง
ประสบกับการย้ายถิ่นฐานของสมาชิกและจ านวนประชากรที่ลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยโดยเน้นสร้างให้
เกิดความสามารถในการพ่ึงพิงตนเองของชุมชนจากศักยภาพและทุนวัฒนธรรมที่มีในพ้ืนที่พร้อม ๆ กับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยหลักส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว สินค้าที่ผลิต
ภายใต้โครงการ OVOP มีลักษณะที่กล่าวได้ว่าเข้าข่ายสินค้าในเชิงสร้างสรรค์ในหลายลักษณะทั้งในเชิง
ของตัวสินค้าเองที่เน้นการผลิตประเภทสินค้าที่สะท้อนความเป็นตัวตนผ่านภูมิปัญญาประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมของชุมชนในแต่ละพ้ืนที่หรือในเชิงวัสดุหีบห่อที่เน้นการออกแบบที่สวยงามเรียบง่ายแต่
เน้น การกล่าวหรือสื่อถึงที่มาที่ไปของตัวสินค้าที่เชื่อมโยงกับความเป็นมาของชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือ
ประโยชน์ในแง่ของการสร้างยี่ห้อบนสินค้านั้นในลักษณะคล้ายเป็นเครื่องบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะ
แก่การให้เป็นของที่ระลึกหรือของฝากแก่ญาติหรือเพ่ือนซึ่งเป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่ส าคัญของคนญี่ปุ่น ถือ

                                                           

 ๑๑ วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์กรุงเทพมหานคร.ม.ป.ป. หน้า ๑๑๙. 
๑๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑. 



 
 

๒๖ 

เป็นการช่วยกระตุ้นการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่ท้องถิ่นและชุมชนได้อีกทางหนึ่งนอกเหนือไปจาก
เพียงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากความสวยงามของหีบห่อเท่านั้น๑๓ 
 ๓) การเกษตรภายใต้โครงการ OVOP  
 สินค้าบางประเภทที่ผลิตภายใต้โครงการ OVOP โดยเฉพาะพวกผลิตผลทางการเกษตร
อาจมีลักษณะไม่น่าที่จะเข้าข่ายสินค้าในเชิงสร้างสรรค์แต่หากพิจารณาในรายละเ อียดจะเห็นได้ว่า
สินค้าหลายอย่างเช่น เห็ดชิตาเกะ (Shiitake Mushroom) หรือมะนาวคาโบซุ (Kabosu Limes) ได้
ถูกสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สูงขึ้นจากการน าไปผูกติดกับยี่ห้อซึ่งในที่นี้ที่เห็นได้ชัดได้แก่ตัวโครงการ OVOP 
เองร่วมกับประวัติความเป็นมาและชื่อเสียงในการผลิตสินค้านั้นที่มีมาแต่อดีตและจากการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมที่เกิดจากไอเดียสร้างสรรค์เช่น ในกรณีการผลิตเครื่องดื่มประเภทสาเกหรือเบียร์จากข้าว
บาร์เลย์ที่แนะน าให้ต้องดื่มควบคู่ไปกับมะนาวคาโบซุซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นที่รู้จักว่าต้องมาจากในท้องถิ่น
เดียวกันด้วยผลิตภัณฑ์ของโครงการ OVOP ไม่ได้หมายถึงเพียงตัวสินค้าที่ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้
เท่านั้นแต่ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ด้วยซึ่งในที่นี้ยกตัวอย่างเช่น การจัดงานพิเศษเกี่ยวกับการ
กีฬาและวัฒนธรรมที่เป็นการย้อนร าลึกถึงหรือรื้อฟ้ืนประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่นให้
กลับมาเป็นที่รู้จักหรือการส่งเสริมพัฒนาในเชิงการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ท้องถิ่นที่มี
เอกลักษณ์หรือทรัพยากรธรรมชาติเฉพาะถิ่นเช่น ใช้ระบบการท าการเกษตรแบบดั้งเดิมหรือมีบ่อน้ า
ร้อนธรรมชาติที่ข้ึนชื่อ๑๔  
 ประเด็นหนึ่งซึ่งน่าสนใจเกี่ยวกับโครงการ OVOP ของจังหวัดโออิตะคือ การให้การส่งเสริม
ของภาครัฐในระดับจังหวัด (Prefectural Government) สู่ท้องถิ่นและชุมชนมีลักษณะมุ่งเน้นให้
ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการกระจายสินค้าและบริการที่ชุมชนผลิต  (Product 
Development and Distribution) มากกว่าที่จะเป็นการช่วยเหลือในลักษณะการให้การอุดหนุนใน
รูปเงินและสิ่งของ (Subsidies) ซึ่งภาครัฐมองว่าเป็นการขัดต่อหลักการในการสร้างความสามารถใน
การพ่ึงตนเองและความยั่งยืนของผลส าเร็จที่จะเกิดขึ้นในท้องถิ่นและชุมชนในด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ภาครัฐให้ความส าคัญกับการพัฒนาและต่อยอดคุณภาพสินค้าโดยการจัดตั้งศูนย์และ
สถาบันวิจัยหลายแห่งเพ่ือศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชนภายใต้โครงการซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งส าหรับสินค้าทั่วไปและสินค้าเฉพาะที่เป็นสินค้าหลักของพ้ืนที่เช่น ศูนย์
เทคโนโลยีการเกษตรศูนย์วิจัยและให้ค าแนะน าการเลี้ยงเห็ดชิตาเกะ นอกจากนี้ควบคู่กันไปกับ 
หลักการในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนหรือศูนย์ฝึกอบรมในระดับท้องถิ่นขึ้นเพ่ือ

                                                           

                  ๑๓ วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์,สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,กรุงเทพมหานคร,ม.ป.ป. หน้า ๑๒๐. 

 ๑๔เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๒๑  



 
 

๒๗ 

จัดการฝึกอบรมทักษะและความคิดเพ่ือการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้น าชุมชนที่มีศักยภาพและผู้สนใจ
ทั่วไปโดยเป็นในลักษณะของการท างานในช่วงวันและศึกษาฝึกอบรมในช่วงค่ า๑๕  
 ๔) การส่งเสริมการตลาดของประเทศญี่ปุ่น 
 ส าหรับการส่งเสริมในด้านการกระจายสินค้าและการตลาดนั้นเป็นในรูปของการจัดงาน
แสดงสินค้าของโครงการทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้สินค้าที่ผลิตภายใต้โครงการจากจังหวัดโออิตะ
เป็นที่รู้จักและติดตลาดรวมถึงการจัดตั้งแหล่งรวมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าในลักษณะตลาดภูมิภาคเพ่ือ
ส่งเสริมการบริโภคภายในท้องถิ่นและระหว่างท้องถิ่นในจังหวัดโออิตะด้วยกันเอง นอกจากนี้ ยังได้มี
การให้ประกาศเกียรติคุณและรางวัลแก่ชุมชนหรือท้องถิ่น (อาจเป็นทั้งในเชิงบุคคลและเชิงกลุ่ม) ที่
ผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์จนประสบความส าเร็จด้วยเช่นกัน  จากกรณีศึกษาและ
ประสบการณ์จากโครงการ OVOP ของจังหวัดโออิตะประเทศญี่ปุ่น  
 สรุปว่า ปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญของการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น ทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคมและสอดคล้องตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้น ได้แก่  
 ๑) การริเริ่มด าเนินโครงการที่มีลักษณะเป็น Problem-based กล่าวคือ เป็นไปเพ่ือการ
แก้ปัญหาที่ก าลังประสบอยู่ในสังคมและชุมชนซึ่งในที่นี้คือสภาพเศรษฐกิจที่อ่อนแอและการอพยพย้าย
ถิ่นของสมาชิก  
 ๒) การมุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมของสมาชิกในท้องถิ่นนั้น  ๆ และ
ปลูกฝังจิตส านึกในการเห็นคุณค่าและความภูมิใจในชุมชนเพ่ือให้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหน  
 ๓) การมุ่งเน้นการพ่ึงพาตนเองบนฐานของศักยภาพและทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์และความโดดเด่นที่มีในชุมชนในการสร้างมูลค่าจากการผลิตสินค้าและบริการ 
 ๔) นวัตกรรมแนวคิดและหลักการของตัวโครงการ OVOP เองที่เป็นทั้งกลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนและเป็นเหมือนยี่ห้อที่ส าคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและ
บริการที่ชุมชนและท้องถิ่นผลิต  
 ๕) การให้การส่งเสริมสนับสนุนในเชิงเทคนิคจากหน่วยงานภาครัฐในระดับท้องที่ซึ่งในที่นี้
ได้แก่ ภาครัฐท้องถิ่นจังหวัดโออิตะโดยเฉพาะในการด้านการพัฒนาต่อยอดเพ่ิมคุณภาพสินค้าและการ
จัดการด้านการตลาด  
 ๒.๑.๔ ประเทศอินเดีย  
 ประเทศอินเดียได้ศึกษาถึงสภาพโดยทั่วไป กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของประเทศอินเดีย ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership หรือ 
PPP) และชุมชนสร้างสรรค์หรือ Creative Community ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

                                                           
๑๕ ยุทธศักดิ์ คณาสวสัดิ์, บีโอไอศึกษาความเป็นเลิศของ OVOP ญีปุ่่นต้นฉบับ OTOP ของไทย, ม.ป.ท. 

๒๕๕๓. ผู้จัดการออนไลน์ (เข้าถึงข้อมูลวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑) หน้า ๑๒. 



 
 

๒๘ 

 ๑) สภาพโดยท่ัวไปของอินเดีย 
 ประเทศอินเดียเป็นประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียที่มีบริบทในหลายๆ ด้านที่
คล้ายคลึงกับประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านประเพณีและวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นประเทศที่มีการด าเนิน
นโยบายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในหลายพ้ืนที่ที่กล่าวได้ว่าสอดคล้องตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โดยเฉพาะในด้านการมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจใน
ระดับพ้ืนที่จากประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับนวัตกรรมและแนวคิด 
สร้างสรรค์ใหม่ ๆ จากความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายในประเทศ การเคลื่อนไหวและ
ความพยายามเพ่ือการพัฒนาประเทศในระดับสังคมและชุมชนของอินเดียในเชิงของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ที่ผ่านมามีรูปแบบที่ทับซ้อนกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรม (Cultural-
based Economy) ในลักษณะของการให้ความส าคัญกับงานศิลปะ งานฝีมือหัตถกรรมแกะสลัก การ
แสดงท้องถิ่นหรือสถาปัตยกรรมเฉพาะซึ่งเป็นที่รู้จักมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหรือความเป็นมาในแต่
ละพ้ืนที่ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการต่อยอดผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าและคุณค่า 
ของผลิตภัณฑ์ขยายตลาดเพ่ือจุดประสงค์ในการลดความยากจน การสร้างงานให้แก่กลุ่มผู้ผลิตหรือ
ช่างฝีมือ (Craftsman) ซึ่งคิดเป็นกว่า ๑ ใน ๔ ของประชากรทั้งหมดในประเทศจาก ๑.๒ พันล้านคน 
รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องที่พร้อม ๆ กับการอนุรักษ์องค์ความรู้ทักษะในงาน 
ศิลปวัฒนธรรมเหล่านั้นซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่๑๖  
 ๒) กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศอินเดีย 
 จากการทบทวนมุมมองและแง่คิดจากประสบการณ์ของประเทศอินเดียประเด็นที่น่าสนใจ
อยู่ที่กรอบแนวคิดของการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานของวัฒนธรรมของประเทศ
ที่พบว่ามีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นในการแก้ไขและลดปัญหาความยากจน การย้ายถิ่นฐานเข้ามาเพ่ือ
กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ของประชาชนในชนบทและการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
ในระดับจุลภาคแก่ท้องถิ่นและชุมชนเป็นวัตถุประสงค์ส าคัญก่อนที่จะมุ่งเน้นในด้านการสร้างความมั่ง
คั่งและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระดับมหภาคเป็นล าดับถัดมาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
การให้ความส าคัญของการพัฒนาและเติบโตจากฐานรากของประเทศซึ่งได้แก่ท้องถิ่นและชุมชนรวมถึง
วิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางในชุมชน (SMEs) (Ghosh, ๒๐๐๙) ว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนในการพัฒนาของประเทศโดยรวมภายใต้บริบทข้อจ ากัดในหลาย ๆ ด้าน จากการที่
ภาคประชาชนและชุมชนในหลายพ้ืนที่ของประเทศยังคงอยู่ในภาวะยากจน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
การพัฒนาทักษะในเชิงต่อยอดตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการและช่างฝีมือรวมถึง

                                                           

 ๑๖  วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท. หน้า 
๑๒๓. อ้างใน  Ramanathan, n. p. ๒๐๐๘, หน้า ๑๙๙. 



 
 

๒๙ 

ขีดความสามารถในการให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณและเชิง เทคนิคของภาครัฐที่ค่อนข้างมีอยู่
อย่างจ ากัด 
 ๓) ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership) PPP 
 เป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์หนึ่งที่ถูกให้ความส าคัญอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาในการส่งเสริม
พัฒนาต่อยอดเพ่ือขยายฐานการผลิตและกิจการเชิงสร้างสรรค์ในระดับท้องถิ่นและชุมชนจาก
หน่วยงานในหลายภาคส่วนของอินเดียภายใต้โครงการน าร่องโดยความร่วมมือระหว่างหลายองค์กรซึ่ง
ที่ส าคัญ ได้แก่ องค์กรยูเนสโกในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นและเข้มแข็ง
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคที่ชื่อว่า Jodhpur Initiatives อันเป็นความคิดริเริ่มที่ได้จากการสัมมนา
ผู้ เชี่ยวชาญระดับสูงในหัวข้อ Asia-Pacific Creative Communities: A strategy for the ๒๑st 
Century ณ เมืองจอดห์เปอร์ (Jodhpur) ประเทศอินเดีย พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยโครงการน าร่องตาม
ความคิดริเริ่มนี้ได้เน้นให้เห็นความส าคัญของปัจจัยต่อไปนี้ต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจบน
ฐานวัฒนธรรมประกอบด้วยองค์กรและค่านิยมทางสังคมในท้องถิ่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางวัฒนธรรม การพัฒนาทางเทคโนโลยีโครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อม
เชิงนโยบายที่เอื้ออ านวยเกี่ยวกับการร่าง Jodhpur Initiatives ขึ้นจากการประชุมในครั้งนั้น  
 ๔) ชุมชนสร้างสรรค์ Creative Community ของประเทศอินเดีย 
 กรณีศึกษาในระดับชุมชนและท้องถิ่นของอินเดียซึ่งมีศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มี
เอกลักษณ์ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างของชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็น ชุมชนสร้างสรรค์
หรือ Creative Community๑๗ เพ่ือลดปัญหาความยากจนสร้างงานและอาชีพของสมาชิกในชุมชน
จากการสร้างสรรค์มูลค่าและรายได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทางวัฒนธรรมในที่นี้
ยกตัวอย่างเช่น ชุมชนช่างฝีมือแกะสลักเมืองจอห์ดเปอร์อุตสาหกรรมช่างฝีมือก่อสร้างเมืองชัยปุระซึ่ง
ทั้งสองเมืองที่ยกตัวอย่างมานี้ตั้งอยู่ในแคว้นราชสถานซึ่งเป็นแคว้นที่ความเฉพาะตัวทางด้าน
สถาปัตยกรรมเครื่องแต่งกายงานศิลปะการแสดงและงานฝีมือสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ที่ส าคัญ
ซึ่งถูกยกเป็นตัวอย่างส าหรับทั้งสองเมืองนี้ประกอบด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตที่
มีเอกลักษณ์เฉพาะในพ้ืนที่ทะเลทราย ศิลปะการแสดงท้องถิ่น เช่น ดนตรีหรือการแสดงหุ่นเชิดและ
ศิลปหัตถกรรมงานฝีมือและเครื่องทอที่เน้นการแสดงออกซ่ึงเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่๑๘  

                                                           

           ๑๗ Note: “creative community” is the geographic area with a concentration of creative 
workers, creative businesses and cultural organizations. หน้า ๑๓ . (อ้างใน  Garewal, n.p. ๒๐๐๕, หน้า 
๖) วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์, สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์, กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ป. หน้า ๑๒๔. 
 ๑๘ วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ป. หน้า 
๑๒๕. อ้างใน Liebl, n.p. ๒๐๐๕.  



 
 

๓๐ 

 สรุปว่า ผลลัพธ์ในเชิงความส าเร็จหรือความล้มเหลวจากประเทศอินเดียจะยังไม่ชัดเจน
จากระยะเวลาของการเริ่มเคลื่อนไหวที่ยังค่อนข้างสั้น บทเรียนในมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและกรอบ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับสังคมและชุมชนที่ได้จากอินเดียประกอบด้วย  
 ๑) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีทิศทางเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการแก้ปัญหา
ความยากจนในระดับท้องถิ่นและชุมชน  
 ๒) การขับเคลื่อนที่มุ่งเน้นการสร้างหรือต่อยอดมูลค่าในสินค้าและบริการเชิงวัฒนธรรมที่มี
ความหลากหลายและประวัติศาสตร์ยาวนานในแต่ละพ้ืนที่ซึ่งเป็นทั้งจุดแข็งและจุดขายของประเทศ 
พร้อม ๆ กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเหล่านั้นให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักสืบต่อไป  
 ๓) การได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนเชิงเทคนิคจากหน่วยงานภายนอกประเทศ
ร่วมกับการก าหนดร่างข้อคิดเห็นร่วมกันออกมาเป็น Jodhpur Initiatives เป็นปัจจัยสนับสนุนและ
ตัวเร่งหนึ่งให้เกิดการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมและมีความชัดเจน  
 ๔) จากการทบทวนพบว่างานศึกษาจ านวนหนึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
บทบาทส าคัญของวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (SMEs) ว่าเป็นตัวน า (Leader) ที่ส าคัญของการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยเฉพาะในระดับจุลภาคและการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจระดับล่าง
ที่ส าคัญของประเทศอินเดีย๑๙  
 ๕) การร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนหรือ PPP เป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่ถูก
กล่าวถึงค่อนข้างมากในการเพ่ิมขีดจ ากัดของภาครัฐในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ในระดับท้องถิ่นและชุมชน  
 ๒.๑.๕ ประเทศมาเลเซีย  
 ประเทศมาเลเซียผู้วิจัยได้ศึกษาถึงสภาพทั่วไป การค้าระหว่างประเทศ นโยบายหลัก การ
ก าหนดภาคส่วนทางเศรษฐกิจที่ส าคัญระดับชาติและยุทธศาสตร์หลักตามล าดับดังนี้ 
 ๑) สภาพทั่วไปของประเทศมาเลเซีย 
 เศรษฐกิจประเทศมาเลเซียในปี ๒๕๕๓ อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจมาเลเซียวัด
โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของปีอยู่ที่ ๒๓๘.๐ และคาดการณ์ว่าในปี๒๕๕๔ GDP จะ
ขยายตัวร้อยละ ๔ .๑๒  ขึ้นไปเป็น ๒๔๗ .๘  โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคการบริการและ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ขยายตัวดี ขณะที่ทางฝั่งด้านอุปสงค์มีการบริโภคและการลงทุนของ  
ภาคเอกชนเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาสินค้าผู้บริโภคปี ๒๕๕๓๒๐ 

                                                           

 ๑๙ วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ป. หน้า 
๑๒๖. อ้างใน Ghosh, n.p. ๒๐๐๙. 

               ๒๐ กรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์. คู่มือการค้าและการลงทุนสหพันธรัฐมาเลเซีย. กรุงเทพมหา 
นคร. ๒๕๕๕. หน้า ๑๕-๑๖.  



 
 

๓๑ 

ขยายตัวร้อยละ ๑.๗ จากปี ๒๕๕๒ และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๕๔ ดัชนีราคาสินค้าผู้บริโภคจะขยาย 
ตัวอีก ๒.๘ ทั้งนี้มีสาเหตุหลักจากราคาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ปรับตัวสูงขึ้น และค่าใช้จ่ายจาการ
ขนส่งที่เพ่ิมสูงขึ้นจากการที่รัฐบาลเริ่มลดการ subsidy ราคาน้ ามันเมื่อกลางเดือนกันยายน ๒๕๕๓ 
และจากการที่เศรษฐกิจมาเลเซียได้ฟ้ืนตัวขึ้น นอกจากนี้มาเลเซียเริ่มมีความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อท า
ให้ธนาคารแห่งชาติมาเลเซีย (Bank Negara Malaysia – BNM) ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยหลักเป็นร้อยละ 

๒.๒๕ → ร้อยละ ๒.๕ → ร้อยละ ๒.๗๕ ในเดือนมีนาคม เดือนพฤษภาคมและเดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๓ ตามล าดับ  
 ๒) ด้านการค้าระหว่างประเทศของมาเลเซีย  
 ในปี ๒๕๕๓ (มกราคม – ธันวาคม) การค้าระหว่างประเทศของมาเลเซียกับทั่วโลกมีมูลค่า
รวม ๓.๖๔ แสนล้าน เหรียญสหรัฐฯ เป็นการส่งออกมูลค่า ๑.๙๙ แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ และเป็น
การน าเข้ามูลค่า ๑.๖๕ แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ มาเลเซียได้ดุลการค้า ๓๔ หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ 
โดยสินค้าส่งออกส าคัญของมาเลเซียได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้า น้ ามันดิบ เครื่องจักรกล น้ ามันพืช ยาง 
พลาสติกเป็นต้น ตลาดส่งออกส าคัญ ๕ อันดับแรกของมาเลเซีย (สัดส่วน) คือ จีน  (๑๒.๙๕ %) 
สิงคโปร์ (๑๒.๖๗ %) ญี่ปุ่น (๑๑.๒ %) สหรัฐฯ (๘.๒ %) ไทยเป็นตลาดส่งออกอันดับที่ ๕ ของ
มาเลเซีย (๕ .๒๓ %) ส าหรับสินค้าน าเข้าส าคัญของมาเลเซียได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้า น้ ามันดิบ 
เครื่องจักรกลเหล็ก พลาสติกรถยนต์เป็นต้น แหล่งน าเข้าส าคัญ ๕ อันดับแรก (สัดส่วน) คือ ญี่ปุ่น 
(๑๒.๕๘ %) จีน (๑๒.๕๕ %) สิงคโปร์ (๑๑.๔๑%) สหรัฐฯ (๑๐.๖๔ %) ไทยเป็นแหล่งน าเข้าอันดับที่ 
๕ ของมาเลเซีย (๖.๒๓%)๒๑  
 ๓) นโยบายหลักในการปฏิรูปและพัฒนาของประเทศมาเลเซีย๒๒   
 นายกรัฐมนตรีนาจิบได้ริเริ่มนโยบายการปฏิรูปและพัฒนาให้มาเลเซียก้าวไปสู่ประเทศที่
พัฒนาแล้ว (ให้มีรายได้มวลรวมประชาชาติ (Gross National Income-GNI) ๑๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อคนต่อปี) ตาม Vision ๒๐๒๐ โดยมีแนวคิดและนโยบายเป็น ๔ เสาหลัก (pillars) ดังนี้  
 ๑) One Malaysia, People First, Performance Now  
 ๒) แนวคิด (Concept) เพ่ือส่งเสริมความเป็นเอกภาพของประเทศชาติ (National Unity)    
 ๓) การยอมรับชาวมาเลเซียต่างเชื้อสาย (Ethnic Tolerance) และ  
 ๔) รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Government)  

                                                           

                ๒๑ แหล่งที่มา : www.statistics.gov.my,www.bnm.gov.my, www.bi.go.id, apecthai.org, 
www.ceicdata.com, www.gtis.com/gta, World Trade Atlas) สืบค้น ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 

                  ๒๒ กรมส่งเสรมิการส่งออกกระทรวงพาณิชย์. คู่มือการค้าและการลงทุนสหพันธรัฐมาเลเซีย. กรุงเทพมหา 
นคร. ๒๕๕๕ หน้า ๑๗  



 
 

๓๒ 

 ประเทศมาเลเซียได้ส่งเสริมคุณค่า (Value) ๘ ประการในสังคมมาเลเซียและสร้างความ
เป็นเลิศทางวัฒนธรรม ๘ ประการ เพ่ือให้เศรษฐกิจของประเทศบรรลุเป้าหมาย NEM ดังนี้ 
  (๑) การส่งเสริมคุณค่า (Value) ๘ ประการในสังคมมาเลเซีย ได้แก่ 
                  ๑. ความมานะบากบั่น (Perseverance)  
         ๒. การยอมรับ (Acceptance)  
         ๓. การศึกษา (Education)  
         ๔. ความซื่อตรง (Integrity)  
         ๕. ระบบสังคมที่เชื่อในการท าส าเร็จด้วยตนเอง (Meritocracy)  
         ๖. ความอ่อนน้อมถ่อมตน (Humility)  
         ๗. ความจงรักภักด ี(Loyalty)  
         ๘. มุ่งสร้างวัฒนธรรมความเป็นเลิศ (Cultural of Excellence)  
 (๒) การสร้างความเป็นเลิศทางวัฒนธรรม ๘ ประการ ได้แก่  
         ๑. การผลักดันให้ภาคเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
                     (Re-energizing the private sector to lead growth)  
         ๒. การเพ่ิมคุณภาพของแรงงานชาวมาเลเซียและลดการพ่ึงพาแรงงานต่างชาติ  

 (Developing a quality work force and reducing dependency on    
foreign labor)  

         ๓. ส่งเสริมการแข่งขันภายในมาเลเซีย  
                     (Creating a competitive domestic economy)  
         ๔. สร้างความแข็งแกร่งให้ระบบราชการ (Strengthening the public sector)  
         ๕. การให้สิทธิพิเศษส าหรับผู้ด้อยโอกาสที่โปร่งใสและเป็นมิตรกับระบบตลาด  
                     (Transparent and market-friendly affirmative action)  
         ๖. การสร้างคลังความรู้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
                     (Building the knowledge base and infrastructure)  
          ๗. ส่งเสริมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
                      (Enhance the sources of growth) และ  
         ๘. ส่งเสริมการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน (Ensure sustainability of growth)  
 ETP เป็นนโยบายการปฏิรูปทางเศรษฐกิจที่มีแนวคิด NEM เป็นรากฐานโดยจะใช้
ยุทธศาสตร์การปฏิรูป (SRIs) ๘ ประการของ NEM เป็นตัวช่วยขับเคลื่อน (Enablers) และก าหนด
ภาคส่วนทางเศรษฐกิจที่ส าคัญระดับชาติ (National Key Economic Areas – NKEA) ซึ่งจะเป็นตัว
ขับเคลื่อนหลัก (Drivers) ในการพัฒนาและปฏิรูปเศรษฐกิจมาเลเซีย โดยภายหลังการประกาศแนวคิด 



 
 

๓๓ 

NEM เมื่อ ๓๐  มีนาคม ๒๕๕๓  PERMANDU ได้จัด workshop กับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ งภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนเพ่ือก าหนด NKEA และต่อมาได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (NKEA 
Labs)  
 ๔) การก าหนดภาคส่วนทางเศรษฐกิจที่ส าคัญระดับชาติ  
 การก าหนดรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาต่าง ๆ ในแต่ละ NKEA มี ๑๒ 
ประการ คือ  
       (๑) อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน  
       (๒) อุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ 
       (๓) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
       (๔) เกษตรกรรม  
       (๕) การท่องเที่ยว  
       (๖) การศึกษา  
       (๗) การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  
       (๘) การบริการธุรกิจ (Business services)  
       (๙) การเงินและการธนาคารอิสลาม  
       (๑๐) การสื่อสาร (Communication content infrastructure)  
      (๑๑) การค้าปลีกและค้าส่ง  
       (๑๒) การพัฒนาพื้นที่  
 Greater Kuala Lumpur รั ฐมน ตรีป ระจ าส านั กน ายกรั ฐมน ตรี และ  CEO ของ 
PERMSNDU ได้ประกาศว่าผลการท า NKEA Labs ได้ระบุ ๑๓๑ โครงการเริ่มต้น (Entry Point 
Projects) ๖๐ โอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunities) ส าหรับช่วงปี ๒๕๕๓-๒๕๖๓ มูลค่าการ
ลงทุนรวมประมาณ ๔๔๔ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะเป็นการลงทุนจากภาคเอกชนร้อยละ ๙๒ 
(๔๑๐ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และเป็นการลงทุนจากภาครัฐบาลร้อยละ ๘ (๓๔ พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ) ทั้งนี้ร้อยละ ๗๓ ของการลงทุนจะเป็นการลงทุนภายในประเทศและคาดว่าจะมีการจ้างงาน
เพ่ิมขึ้น ๓.๓ ล้านต าแหน่ง ตัวอย่างโครงการส าคัญภายใต้ ETP เช่น การพัฒนาระบบ Mass Rapid 
Transit (MRT) ส าหรับ Greater Kuala Lumpur และโครงการรถไฟความเร็วสูงระหว่างสิงคโปร์-
กัวลาลัมเปอร์ ๔) ๑๐th Malaysia Plan (๑๐MP) เป็นแผนพัฒนาประเทศระยะเวลา ๕ ปี ระหว่างปี 
ค.ศ. ๒๐๑๑-๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) โดยมีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาให้มาเลเซียก้าวไปสู่ 
High income country งบประมาณ  ๒ ๓๐  พั นล้ าน ริ งกิ ต  โดย เป็ น งบประมาณ  Physical 
Development ๖๐ % และเป็นงบประมาณ Non-Physical Development ๔๐ % และสามารถ
แบ่งสัดส่วนตามภาคส่วนต่าง ๆ ได้ดังนี้งบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๕๕ % งบประมาณด้านสังคม ๓๐ 



 
 

๓๔ 

% งบประมาณด้านความมั่นคง ๑๐ % และงบประมาณบริหารจัดการทั่วไป (general adminis 
tration) ๕ % เป้าหมายทางเศรษฐกิจ GDP ขยายตัวเฉลี่ยปีละ ๖ % GNI เพ่ิมเป็น ๑๒ ,๑๓๙ 
ดอลลาร์สหรัฐ (๓๘,๘๔๕ ริงกิต) ต่อคนต่อป๒ี๓ 
 ในปี ๒๕๕๘ การลงทุนภาคเอกชน (Private Investment) ขยายตัวปีละ ๑๒.๘ % การ
บริโภคภาคเอกชน  (Private Consumption) ขยายตัวปีละ ๗ .๗ % การลงทุนภาครัฐ (Public 
Investment) ขยายตัวปีละ ๕ % การบริโภคภาครัฐ (Public Consumption) ขยายตัวปีละ ๔.๘ % 
การขาดดุลงบประมาณ (Budget Deficit) ลดลงให้เหลือ ๒.๘ % ของ GDP ในปี ๒๕๕๘ การส่งออก 
ขยายตัวปีละ ๗.๒ % การน าเข้าขยายตัวปีละ ๘.๖ %  
 ๕) ยุทธศาสตร์หลัก (Strategic Thrust) มี ๕ ประการ คือ 
 (๑) เปลี่ยนแปลงการให้บริการของภาครัฐเพ่ือเปลี่ยนแปลงมาเลเซีย  (Transforming 
Government to transform Malaysia) การปฏิรูประบบราชการโดยเน้นหลักการส าคัญ ๔ ประการ
คือ วัฒนธรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมความรวดเร็วของระบบการตัดสินใจและการ
ปฏิบัติงาน ความคุ้มค่า (Value-for-money) และความซื่อสัตย์  
 (๒ ) สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Creating the envi 
ronment for unleashing economic growth) โดยจะเน้นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนเป็นผู้
ผลักดันหลักของเศรษฐกิจมาเลเซียสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ปฏิรูป
บทบาทของภาครัฐต่อภาคเอกชนพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ส่งเสริมการแข่งขัน
ของมาเลเซียในตลาดโลกพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและเน้นการพัฒนาพ้ืนที่และภาคส่วนที่จะเป็น 
Engine of growth (ได้แก่ Economic corridor ทั้ง ๕ และ NKEA ทั้ง ๑๒ สาขา)  
 (๓ ) ก้าวไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแบบมีส่วนร่วม  (Moving towards 
inclusive socio-economic development) โดยจะเน้นการยกระดับฐานะและความเป็นอยู่ของ
ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ า (Bottom ๔๐ % households) ยกระดับการมีส่วนร่วมทาง
เศรษฐกิจของชาวภูมิบุตรเน้นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนเป็นผู้ผลักดันหลักของเศรษฐกิจมาเลเซีย 
สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ปฏิรูปบทบาทของภาครัฐต่อภาคเอกชน พัฒนา
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ส่งเสริมการแข่งขันของมาเลเซียในตลาดโลก พัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานโดยยังคงเป้าหมายให้ชาวภูมิบุตรถือครองหุ้นส่วนกิจการไม่ต่ ากว่า ๓๐ % ใน
ระดับมหภาค (๓๐ % Bumiputera corporate equity ownership at macro level) เร่งพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้และส่งเสริมสังคมที่ก้าวหน้าและมีส่วนร่วม (Progressive 
and more inclusive) ตามแนวคิด ๑ Malaysia  

                                                           

 ๒๓กรมส่งเสรมิการส่งออกกระทรวงพาณิชย.์ คู่มือการค้าและการลงทุนสหพันธรัฐมาเลเซีย. กรุงเทพมหา 
นคร ๒๕๕๕, หน้า ๑๙.  



 
 

๓๕ 

 (๔) พัฒนาและรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ (Developing and retaining first-
World talent base) โดยจะเน้นการปฏิรูประบบการศึกษาเพ่ือปรับปรุงผลการเรียน การยกระดับ
ฝีมือแรงงานชาวมาเลเซียเพ่ือเพ่ิมโอกาสการได้รับการจ้างงานและการปฏิรูปตลาดแรงงานเพ่ือให้
มาเลเซียเป็นประเทศท่ีมีรายได้สูง  
 (๕) พัฒนาสภาพแวดล้อมซึ่งช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต (Building an environment that 
enhances quality of life) โดยจะเน้นการพัฒนาพ้ืนที่อยู่อาศัยส าหรับประชาชนให้น่าอยู่  การ
พัฒนาระบบขนส่งมวลชนโดยยึดความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ปฏิรูประบบสาธารณสุขเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพและให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ โครงการเคหะสงเคราะห์เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบ้านที่มีคุณภาพและสามารถเป็นเจ้าของได้ การให้บริการระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ 
ลดอาชญากรรมเพ่ือให้ชุมชนปลอดภัยขึ้นและให้ความส าคัญกับพ้ืนฐานสิ่งแวดล้อม (Environmental 
endowments) ของมาเลเซีย  
 สรุปว่า ในปี ๒๐๑๐ (มกราคม–ธันวาคม) การค้าระหว่างประเทศของมาเลเซียกับท่ัวโลกมี
มูลค่ารวม ๓.๖๔ แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นการส่งออกมูลค่า ๑.๙๙ แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ และ
เป็นการน าเข้ามูลค่า ๑.๖๕ แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ มาเลเซียได้ดุลการค้า ๓๔ หมื่นล้านเหรียญ
สหรัฐฯ สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปาล์มน้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ เคมีภัณฑ์ 
น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดิบ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์  ที่ท าจากโลหะ สินค้าน าเข้าที่ส าคัญได้แก่ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากโลหะ น้ ามัน
เชื้อเพลิง เหล็กและเหล็กกล้า น้ ามันดิบ รถยนต์ ตลาดส่งออกที่ส าคัญได้แก่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐฯ 
และไทยเป็นอันดับ ๕ ตลาดน าเข้าที่ส าคัญได้แก่ จีน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ อินโดนีเซียและไทยเป็น
อันดับ ๖  

๒.๒. แนวคิดเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศไทย 

 เมืองต้นแบบของไทยได้ศึกษาถึงความหมายโดยทั่วไปของแนวคิดเมืองต้นแบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ แนวทางการเลือกเมืองต้นแบบ ๒ ประการ ลักษณะโดดเด่น ๒ ประการของชุมชนหรือ
สังคมสร้างสรรค์ของไทยและชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้น ามาเป็นตัวอย่างเพ่ือประกอบการศึกษา ๓ แห่ง
คือ ชุมชนอัมพวาจังหวัดสมุทรสาคร มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรี ชุมชน
แห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๒.๒.๑ ความหมายโดยท่ัวไปของแนวคิดเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจต้นแบบสร้างสรรค์ หมายถึง พ้ืนที่และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้เกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจจากความคิดสร้างสรรค์และเป็นแหล่งรวมนักคิดและผู้ประกอบการสร้างสรรค์
จากทั้งในและต่างประเทศที่มาประกอบกิจการและก่อให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้และเพ่ิมศักยภาพ
ในการแข่งขันให้กับเศรษฐกิจของเมืองและประเทศเพราะองค์ประกอบหลักของเมืองสร้างสรรค์คือ



 
 

๓๖ 

เหล่าผู้ประกอบการสร้างสรรค์หรือนักคิดที่เปรียบเหมือนสินทรัพย์ส าคัญของเมืองที่สามารถเคลื่อนที่
ไปได้ทั่วโลกที่แสวงหาสถาที่ที่เหมาะสมส าหรับการอยู่อาศัยและประกอบธุรกิจสร้างสรรค์  เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจและมองเห็นลักษณะของเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้
น าเสนอ ๑๐ เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้สนองนโยบายรัฐบาล
ด าเนินการเฟ้นหา ๑๐ จังหวัดเพ่ือปั้นโครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์หวังแก้วิกฤติ
เศรษฐกิจเพ่ิมรายได้ประชาชนได้เฟ้นหาจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศที่มีศักยภาพเป็นเมือง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือคัดเลือกเป็นเมืองต้นแบบเป็นอีกโครงการหนึ่งภายใต้นโยบายเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของรัฐบาลที่จะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นและส่งเสริมให้คนไทยมีความตื่นตัวและสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมและการจัดการธุรกิจในรูปแบบใหม่โดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับภาค
ประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยจะพัฒนาจังหวัดที่มีศักยภาพเป็นเมืองเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ทั่วประเทศไทยและคัดเลือกเป็นเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากจังหวัดที่มีความโดด
เด่นทางภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมที่สามารถน าไปพัฒนาสร้างจุดเด่นและมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าหรือ
บริการของจังหวัดซึ่งจะมีส่วนในการสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย 
 นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เปลี่ยนจากสิ่งที่
เรียกว่ามูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ (Value Added Economy) ไปเป็นมูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
(Value Creation Economy) โดยมีหลักในการด าเนินการส าคัญ ๓ ประการ ได้แก่๒๔   
 ๑. การบริหารจัดการทุนคือทุนทางวัฒนธรรม (Culture) หรือทุนทางบุคลากร  
 ๒ . กระบวนการน าทุนนั้นมาท าให้ เกิดเป็นสินค้าและบริการที่มีความแตกต่างกัน
(Differentiated Product or services Proceed) เพ่ือสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Value 
Creation Economy)  
 ๓. ใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ท าให้เกิดข้อได้เปรียบและความแตกต่างทาง
เศรษฐกิจ 
 ๒.๒.๒ แนวทางการเลือกเมืองต้นแบบ ๒ ประการ 
 การด าเนินการหลักทั้งสามประการตามที่กล่าวข้างต้นนั้นเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การ
ไหลเวียนทางเศรษฐกิจของประเทศและของโลกเข้ามาสู่ท้องถิ่นและชุมชนซึ่งก็หมายถึงการจ้างงาน 
การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ การเคลื่อนย้ายของแหล่งทุนจากทั่วโลกมายังท้องถิ่นนั้น ๆ 
อันจะน าไปสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจส าหรับแนวทางในการคัดเลือก เมืองต้นแบบตามแนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์มีดังนี้ 
                                                           

          ๒๔มนฑิณี ยงวิกุล, เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์. ม.ป.ท., ม.ป.ป.  แหล่งที่มา : www.tcdc.or.th/ 
articles/business-industrial/๑๗๔๕๓/ สืบค้น ๗ มีนาคม ๒๕๖๑. 



 
 

๓๗ 

 ๑. เมืองที่มีต้นทุนและปัญญาทางวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาพ้ืนบ้านแหล่งท่องเที่ยว
หรือสินค้าที่มีเอกลักษณ์  
 ๒. เมืองที่มีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ีมีศักยภาพที่ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน เช่น 
มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมงานฝีมือสินค้าเชิงสร้างสรรค์ และการ
ออกแบบ 
 ในปัจจุบันจากกระแสการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ  Creative 
Economy ซึ่งประเทศไทยก าลังอยู่ในขั้นของการน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือการก าหนดแผนยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมนั้นแม้จะได้รับการยอมรับผ่าน
กระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ความส าเร็จที่ผ่านมาในหลายประเทศซึ่งได้มีการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้การศึกษาการสร้างสรรค์และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่
เชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรมว่าเป็นหนทาง
ใหม่ของการพัฒนาที่จะสามารถน ามาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งของมูลค่าเพ่ิมภายใต้
บริบททางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ ปัจจุบันนอกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic 
Growth) ซึ่งเป็นหนึ่ งในเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาประเทศแล้ว เป้าหมายในด้านอ่ืนซึ่งมี
ความส าคัญไม่น้อยไปกว่ากันและควรได้รับการค านึงถึงภายใต้กรอบการพัฒนานี้คือ ประเด็นในเรื่อง
ความเท่าเทียมและเป็นธรรม (Equality and Equity) ความมีเสถียรภาพ (Stability) และความยั่งยืน 
(Sustainability) ของการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในการนี้กรอบการวางยุทธศาสตร์แนวทางและกลยุทธ์ไม่
สามารถกระท าได้เพียงในระดับมหภาค ภาคการผลิตหรือภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แต่เพียงอย่าง
เดียวแต่จ าเป็นต้องค านึงถึงการปรับโครงสร้างและรูปแบบรวมถึงรากฐานของระบบเศรษฐกิจในระดับ
ที่เล็กลงมาด้วย๒๕  
 จากประสบการณ์การด าเนินการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศต่าง ๆ ที่ผ่านมาแม้
เศรษฐกิจสร้างสรรค์จะน ามาซึ่งการเติบโตทางการผลิตและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ประเด็นในด้านความเท่าเทียมของการจัดสรรและการกระจายของผลผลิตและความมั่งคั่งที่เกิดขึ้น 
รวมถึงการมีส่วนร่วมทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนในทุกภาคส่วน ( Inclusion and 
Participation) เป็นประเด็นที่ได้รับความส าคัญและค านึงถึงจากผู้วางนโยบายและหน่วยงานในส่วน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการเพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศการศึกษา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาสังคมและชุมชนเพ่ือวิเคราะห์และศึกษาถึงความเชื่อมโยงของ
แนวคิดและรูปแบบแนวทางในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมรวมถึงการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนไทยในระดับจุลภาคเพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผน 
ก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนที่เป็นไปอย่างองค์รวมมีความทั่วถึงและมีส่วนร่วมในทุกระดับชั้นตั้งแต่
                                                           

 ๒๕ วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ป. หน้า ๑๑๒. 



 
 

๓๘ 

ชุมชนและสังคมเรื่อยไปจนถึงภาคการผลิตและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในระดับภาพรวมหรือระดับมห
ภาคของประเทศในภาพรวม การถอดบทเรียนการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการ
พัฒนาสังคมและชุมชนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในต่างประเทศ การวิเคราะห์ สถานการณ์และ
กรณีศึกษาในมิติการพัฒนาสังคมและชุมชนในบริบทของไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดย
มุ่งเน้นศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจในระดับสังคมและชุมชนกับเศรษฐกิจ ในระดับมหภาค 
การน าเสนอกรอบแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานและการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจ  
สร้างสรรค์ในการพัฒนาสังคมและชุมชนไทยในอนาคต๒๖ 
 ๒.๒.๓ ลักษณะโดดเด่น ๒ ประการของชุมชนหรือสังคมสร้างสรรค์ของไทย 
 ลักษณะโดดเด่นของเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและชุมชนของไทยที่มีลักษณะสอดคล้อง
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กล่าวคือเป็นท้องถิ่นและชุมชนที่มีการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
การสร้างมูลค่าหรือการผลิตสินค้าและบริการบนฐานของการใช้ความรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ในชุมชนร่วมกับนวัตกรรมหรือแนวคิดใหม่โดยมุ่งวิเคราะห์ในมิติของการพัฒนาสังคมและชุมชน 
รวมถึงความเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับมหภาคของประเทศจากการทบทวน
รูปแบบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เข้าข่ายหรือมีความสอดคล้องตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน
ระดับชุมชนและท้องถิ่นของไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสามารถแบ่งรูปแบบของชุมชนและสังคม
สร้างสรรค์ท่ีมีความโดดเด่นในบริบทปัจจุบันของประเทศไทยมี ๒ ลักษณะดังนี้ 
 ๑) ชุมชนสร้างสรรค์ที่มีพื้นที่หรือสถานที่เป็นฐาน (Area–based or Place-based)  
 ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของชุมชนหรือตลาดวัฒนธรรมมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนทางเศรษฐกิจหรือ
กลุ่มการผลิตในเชิงสร้างสรรค์ (Creative Cluster) ที่มีการรวมกลุ่มกันในระดับพ้ืนที่หรือสถานที่ซึ่งมี
เอกลักษณ์เฉพาะหรือลักษณะพิเศษทางศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์หรือวิถีชีวิตร่วมกันอาจมีลักษณะ
ที่มุ่งเน้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงเข้ากับงานทางด้านการบริการหรือการเป็นแหล่งท่องเที่ยวมี
การรวมตัวจัดตั้งกลุ่มการผลิตหรือวิสาหกิจชุมชนในการสร้างมูลค่าของสินค้าและบริการจาก
ศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์หรือวิถีชีวิตที่มีในพ้ืนที่ท้องถิ่นหรือชุมชนนั้นตัวอย่างของท้องถิ่นและ
ชุมชนสร้างสรรค์ในแต่ละภูมิภาคของประเทศที่จัดอยู่ในลักษณะนี้ที่พอจะยกเป็นตัวอย่างได้มีดังนี้  
ภาคกลางชุมชนอัมพวาอ าเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสาคร ภาคเหนือชุมชนบ้านถวายอ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ ภาคอีสานชุมชนบ้านเชียงอ าเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี ภาคใต้ชุมชนตลาดน้ า
คลองแหอ าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา  
 ๒) ชุมชนสร้างสรรค์ที่มีสินค้าและบริการเป็นฐาน (Product–based)  
 ลักษณะเป็นกลุ่มเศรษฐกิจหรือกลุ่มการผลิตในเชิงสร้างสรรค์ในระดับท้องถิ่นและชุมชน 
เช่นเดียวกับท้องถิ่นและชุมชนสร้างสรรค์ในลักษณะที่ ๑ เพียงแต่กิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือการผลิต
                                                           

 ๒๖ วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ หน้า ๑๑๓ 



 
 

๓๙ 

นั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนความพิเศษหรือเอกลักษณ์เฉพาะในบริบทของพ้ืนที่หรือสถานที่เป็นหลักแต่ตั้งอยู่บน
ความพิเศษหรือเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้าและบริการส่วนใหญ่เน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นความ 
เชี่ยวชาญหรือองค์ความรู้เฉพาะของท้องถิ่นหรือชุมชนนั้น ๆ ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปหรือแพร่หลายใน
การผลิตโดยการผลิตสินค้าและบริการนั้นอาจอยู่ในรูปของการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชนทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการกลุ่มผลิตสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) วิสาหกิจชุมชนตัวอย่าง
ของท้องถิ่นและชุมชนสร้างสรรค์ในแต่ละภูมิภาคของประเทศที่จัดอยู่ในลักษณะนี้ที่พอจะยกเป็น
ตัวอย่างได้มีดังนี้ ภาคกลางมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอ าเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี 
ภาคเหนือกลุ่มผลิตของเล่นพ้ืนเมืองโดยกลุ่มคนเฒ่าคนแก่อ าเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงราย ภาคอีสาน 
กลุ่มอุตสาหกรรมผ้าทอพ้ืนเมืองบ้านนาข่าอ าเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ภาคใต้กลุ่มผลิตและแสดงหนัง
ตะลุงควนเนียงอ าเภอควนเนียงจังหวัดสงขลา๒๗  
 ๒.๒.๔ รูปแบบชุมชนสร้างสรรค์ของไทยทีน่่าสนใจ 
 รูปแบบที่โดดเด่นของประเทศไทยที่ผู้วิจัยได้น ามาเป็นตัวอย่างเพ่ือประกอบการศึกษา ๒ 
แห่งซึ่งเป็นการวิเคราะห์เชิงลึกกรณีศึกษาชุมชนสร้างสรรค์ ๒ ลักษณะข้างต้น ได้ถูกคัดเลือกมาเป็น
กรณีศึกษาตามลักษณะที่ ๑ กรณีศึกษาชุมชนอัมพวาอ าเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสาคร ลักษณะที่ ๒ 
กรณีศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอ าเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีและชุมชนแห่งการ
เรียนรู้สู่การพัฒนาจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นกรณีศึกษาในงานวิจัยเล่มนี้ ดังนี้  
 ๑) ชุมชนอัมพวาจังหวัดสมุทรสาคร  
 ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีชุมชนอัมพวาได้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกแห่ง
หนึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เป็นจ านวน
มากในแต่ละปีความส าเร็จของชุมชนแห่งนี้เป็นต้นแบบของการพัฒนาที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ได้
เป็นอย่างดีทั้งในแง่ของการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรและทุนที่มีอยู่ในท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน การบริหารจัดการแบบบูรณาการตลอดจนการพัฒนาบนพ้ืนฐานของความยั่งยืนและ
ความพอเพียงซึ่งจะวิเคราะห์เชิงลึกจากกรณีศึกษาในแต่ละลักษณะประกอบด้วย  
              (๑) บริบทความเป็นมา 
             (๒) รูปแบบและพัฒนาการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  
              (๓) ความส าเร็จและผลกระทบในการพัฒนาชุมชน  
              (๔) การถอดบทเรียน               
 (๑) บริบทความเป็นมา ในอดีตชุมชนอัมพวานับได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่ง
หนึ่งของประเทศเนื่องจากเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ าที่ส าคัญ ความเจริญทางเศรษฐกิจ  และ
จ านวนประชากรที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้ต าบลอัมพวาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลต าบลอัมพ
                                                           

๒๗ วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์กรุงเทพมหานคร.ม.ป.ป.หนา้ ๑๒๗.   



 
 

๔๐ 

วาใน พ.ศ. ๒๔๘๓ อย่างไรก็ตามการพัฒนาการคมนาคมและขนส่งทางบกซึ่งเริ่มอย่างเป็นรูปธรรมใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๙) ถนนหนทางที่มีโครงข่าย
มากขึ้นการเดินทางโดยรถยนต์จึงเป็นไปอย่างสะดวกสบาย ปัจจัยเหล่านี้ท าให้บทบาทและความส าคัญ
ของการคมนาคมและขนส่งทางน้ ารวมถึงบทบาทของเทศบาลต าบลอัมพวาจึงลดลงอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้การทยอยย้ายออกของผู้คนในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ลดลงกว่าครึ่งภายในระยะเวลา
กว่า ๗๐ ปีจากเดิมที่เคยมีประชากรกว่า ๑๐,๐๐๐ คน ใน พ.ศ. ๒๔๘๓ จนเหลือประมาณ ๕,๐๐๐ ใน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคมนาคมขนส่งดังกล่าวท าให้
นายกเทศมนตรีต าบลอัมพวาร้อยโทพัชโรดม อุนสุวรรณ มีแนวคิดที่จะท าให้ชุมชนอัมพวากลับมามี
ชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งจึงได้ริเริ่มโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูชุมชนที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเป็น
หลักโดยมีการระดมความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจกับคนในพ้ืนที่ทั้งนี้ได้วางแนวทางในการพัฒนา 
๔ ด้าน (๔P) ด้วยกันได้แก่ ชุมชน (People) ผลิตภัณฑ์ (Product) การท่องเที่ยว (Place) และการ
อนุรักษ์ (Preserve) ชุมชนอัมพวาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดน้ าอัมพวาจึงเริ่มกลับมามีบทบาทและได้รับ
ความสนใจอย่างกว้างขวางในฐานะแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗  
 (๒) รูปแบบและพัฒนาการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป้าหมายสูงสุดของชุมชนอัมพวา ได้แก่
การเป็นชุมชนต้นแบบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ด ารงรักษาวิถีชีวิตและ
ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมพร้อมทั้งมีผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่
รู้จักของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกว่าเป็นเวนิสตะวันออกซึ่งแนวทางการพัฒนานี้จะต้องด าเนินไปอย่าง
มั่นคงค่อยเป็นค่อยไปที่ส าคัญคืออยู่บนแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และ
เป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development) โดยให้คนในชุมชนเป็นผู้ประกอบการเป็น
เจ้าของกิจการและมีส่วนร่วมในการพัฒนาในทุกระดับทั้งนี้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชนอัมพวา
สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ระดับ การพัฒนาชุมชนอัมพวานั้นด าเนินตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือยึดเอาภูมิสังคมของชุมชนและท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นทุนพ้ืนฐานที่ ส าคัญ
ซึ่งประกอบด้วยภูมิศาสตร์และสังคมส าหรับภูมิศาสตร์ของชุมชนอัมพวานั้นเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนที่ราบ
ลุ่มปากอ่าวไทยมีแม่น้ าแม่กลองและคลองกว่า ๓๐๐ สายไหลผ่านพ้ืนที่ชุมชนและอยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครเพียง ๖๐ กิโลเมตร ส่วนทางสังคมก็เป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นอันทรงคุณค่าตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ ทรัพยากรเหล่านี้ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การพัฒนาชุมชนอัมพวาตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนและท้องถิ่นท่ีมีอัตลักษณ์เฉพาะโดยมีตลาดน้ าอัมพวาเป็นสัญลักษณ์นั่นเอง๒๘  
 ทุนพ้ืนฐานที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ กระบวนการบริหารจัดการภายในชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพกล่าวคือเทศบาลต าบลอัมพวาเป็นผู้ก าหนดกรอบในการพัฒนาและเป็นผู้น าการ
                                                           

๒๘ วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์กรุงเทพมหานคร.ม.ป.ป.หนา้ ๑๓๑.   



 
 

๔๑ 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเบื้องต้นโดยเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมี
บทบาทในการพัฒนาคือให้คนในชุมชนเป็นผู้ประกอบการเอง ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ตรงแล้วยังท าให้คนในชุมชนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคมของตนอันจะช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างสมดุลและมีความยั่งยืนต่อไปใน
อนาคต อนุรักษ์และฟ้ืนฟูชุมชนวัฒนธรรมและเศรษฐกิจพออยู่พอกินสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ
และชุมชนอยู่ดีกินดี เมืองสร้างธุรกิจธุรกิจสร้างเมืองมั่งมีศรีสุข ความสร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้นโดยอาศัย
ทรัพยากรในชุมชนและท้องถิ่นเหล่านี้เป็นปัจจัยพ้ืนฐาน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดซึ่งท าให้ชุมชน
อัมพวาประสบความส าเร็จอย่างเช่นทุกวันนี้เริ่มจากความต้องการที่จะเห็นชุมชนอัมพวาชุมชนที่มี
คลองหลายร้อยสายไหลผ่านเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ าที่มีความโดดเด่นแตกต่างจากตลาดน้ าด าเนิน
สะดวกซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่มากนักจึงเป็นที่มาของตลาดน้ าที่เปิดเฉพาะช่วงเย็นโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่
แตกต่างกันคือนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งในช่วงแรกนั้นต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐ
และคนในชุมชนเองผลักดันให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในตลาดน้ าอัมพวาก่อน  
 ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารขนมผลไม้หรือของที่ระลึกนั้นก็มีการสร้างสรรค์ให้แสดงถึงอัต
ลักษณ์เฉพาะของชุมชนขึ้นโดยมีเทศบาลต าบลร่วมมือกับนักวิชาการหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
อ่ืน ๆ ในการท าการศึกษาวิจัยตลาดตลอดจนพัฒนาสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและน าผลการศึกษาที่ได้มา
เผยแพร่ให้คนในชุมชนได้รับทราบเพ่ือจะได้น าไปใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการวางแผนการผลิตสินค้าและ
บริการให้ตรงกับความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ต่อไป นอกจากนี้ยังมีบริการ
ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ที่เรียกได้ว่าเกิดจากความสร้างสรรค์อย่างแท้จริงเพราะเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และ
วัฒนธรรมดั้งเดิมในท้องถิ่นผสมผสานกับความสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัวเช่น บริการเรือท่องเที่ยวเพ่ือชมวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ าหรือบริการเรือท่องเที่ยวเพ่ือ ชม
หิ่งห้อยในเวลากลางคืนเป็นต้นธุรกิจที่น่าสนใจอีกธุรกิจหนึ่งที่สร้างสรรค์เพ่ิมเติมจากการท่องเที่ยวที่
ตลาดน้ าอัมพวาคือการให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ซึ่งเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้โดยไม่ต้องลงทุน
เพ่ิมเติมมากเท่าใดนัก ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท าไร่ปลูกผลไม้พืชผัก
สวนครัวเป็นหลัก การค้าขายในตลาดน้ าอัมพวาจึงเป็นการเพ่ิมช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ของคนใน
ชุมชนจากช่องทางปกติให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับคน
ในชุมชนได้เป็นจ านวนมาก  
 ทั้งนี้นโยบายของเทศบาลต าบลที่ก าหนดให้ก าหนดให้ตลาดน้ าอัมพวาเปิดเฉพาะวันศุกร์
วันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นเป็นมาตรการที่มุ่งรักษาผลประโยชน์ของคนในชุมชนอัมพวาอย่างแท้จริง
กล่าวคือเป็นการป้องกันทางอ้อมไม่ให้ทุนภายนอกหลั่งไหลเข้ามามากนัก เนื่องจากคนภายนอกที่
ต้องการจะเข้ามาเปิดกิจการหรือด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจใด ๆ ในชุมชนอัมพวาย่อมมีต้นทุนใน
การผลิตสูงกว่าคนในพ้ืนที่แต่หากสามารถขายผลิตภัณฑ์ของตนได้เพียง ๓ วันต่ออาทิตย์เท่านั้นจึงไม่



 
 

๔๒ 

คุ้มค่ากับการลงทุน นอกจากนี้ยังเป็นการรักษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมไว้ หากมีวิกฤตทาง
เศรษฐกิจสังคมหรือการเมืองเกิดขึ้นนักท่องเที่ยวมีจ านวนลดลงคนในชุมชนก็ยังสามารถด าเนินชีวิตอยู่
ได้ตามปกติคือเป็นการด าเนินตามหลักการพัฒนาแบบยั่งยืนนั่นเอง หลังจากประสบความส าเร็จและมี
ชื่อเสียงจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ  มีผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์จ าหน่ายและ
ให้บริการแล้วคือการผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเช่น ไอศกรีมมะพร้าวออกจ าหน่ายในตลาดที่กว้าง
ขึ้นไม่จ ากัดอยู่แต่เพียงในชุมชนอัมพวาเท่านั้นหากแต่เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมี
ตราสินค้าอัมพวาที่ได้จดลิขสิทธิ์ของเทศบาลแล้วเป็นเครื่องหมายรับรองว่าผลิตภัณฑ์นี้มาจากชุมชน
อัมพวาอย่างแท้จริง ๒๙  
 (๓) ความส าเร็จและผลกระทบในมิติการพัฒนาชุมชน การค้าขายบริเวณชุมชนอัมพวา
และตลาดน้ าอัมพวากลับมาเริ่มข้ึนอีกครั้งเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยในระยะแรกมีคนใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจ านวนไม่มากมีผู้ขายประมาณ ๔๐ รายที่ขายสินค้าอยู่บนบกส่วนอีก ๑๐ ราย
นั้นเป็นผู้ขายสินค้าในเรือซึ่งในระยะนี้เทศบาลต าบลและคนในชุมชนอัมพวาเองมีส่วนส าคัญในการ
ผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจของชุมชนขับเคลื่อนไปได้ผ่านไปกว่า ๖ ปีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการค้า 
และบริการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ชุมชนอัมพวาซึ่งมีประชากร
ประมาณ ๕,๐๐๐ คน ในปัจจุบันต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมเยือนประมาณละ ๑-๑.๕ ล้านคน 
ในแต่ละปีผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพบว่านักท่องเที่ยว ๑ คนจะใช้
จ่ายประมาณ ๘๐๐-๑,๐๐๐ บาทซึ่งเมื่อน ามาค านวณกับจ านวนนักท่องเที่ยววัตถุดิบต้นสายการ
ฟ้ืนฟูอัตลักษณ์และวิถีชีวิตชุมชนริมน้ าภายในชุมชนอัมพวาภายในและภายนอกชุมชนอัมพวา 
ทรัพยากรในชุมชนและท้องถิ่นสินค้าภายใต้แบรนด์และโลโก้อัมพวาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชน 
(ตลาดน้ าอัมพวา) ธุรกิจบริการต่อเนื่องภายในชุมชน เช่น การผลิตและค้าขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ธุรกิจ
บริการเรือท่องเที่ยว ธุรกิจโฮมสเตย์ผลิตภัณฑ์ขั้นกลางร้อยละ ๘๐ - ๙๐ โดยสมาชิกภายในชุมชนอัมพ
วาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์การจัดจ าหน่ายทั้งหมดแล้วจะพบว่ามีเม็ดเงินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท หมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งย่อมสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนอย่างมหาศาล๓๐  
 นโยบายส าคัญในการพัฒนาชุมชนอัมพวาตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นคือการส่งเสริมให้
คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชนและด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
เพ่ือให้ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างแท้จริง รู้สึกถึงการเป็นเจ้าของหวงแหนและต้องการ
อนุรักษ์วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามเหล่านี้รวมถึงสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยเฉพาะล าคลอง
และแม่น้ าไว้ซึ่งในระดับนโยบายเทศบาลต าบลก็ได้ประกาศผ่อนผันให้พ้ืนที่สาธารณะมีการค้าขายได้
โดยจะให้สิทธิ์กับคนในพ้ืนที่ก่อน จากนั้นจึงเป็นคนในจังหวัดสมุทรสงครามและคนไทยทั่วไป 

                                                           
๒๙ วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์กรุงเทพมหานคร.ม.ป.ป.หนา้ ๑๓๓.    

 ๓๐ อ้างแล้ว, หน้า ๑๓๔.   



 
 

๔๓ 

ตามล าดับซึ่งกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้ขายทั้งหมดเป็นคนในชุมชนอัมพวาเอง ที่ส าคัญที่สุดคือความยั่งยืน 
คือทุกคนต้องเป็น Stakeholder ทุกคนต้องเป็นหุ้นส่วนกันเป็นหุ้นส่วนกันทางสังคมเป็นหุ้นส่วนทุก
อย่างเป็นหุ้นส่วนทางสิ่งแวดล้อมสังคมจะเกิดความยั่งยืนได้ต้องเป็นสังคมผู้ประกอบการสังคมลูกจ้าง
ไม่ยั่งยืน เมื่อ ๓๐ ปีที่ผ่านมาประชากรหายไป ๑ เจเนอเรชั่นคือเด็กที่ไปเรียนกรุงเทพมหานครไป
ท างานไปมีบ้าน แต่ว่าวันนี้เด็กที่ขายของในนี้ร้อยละ ๘๐ เป็นคนอัมพวามีครอบครัวอยู่ที่นี่บ้านปู่ย่าอยู่
ที่นีก่ารเติบโตอย่างรวดเร็วได้ขยายฐานการผลิตและบริการจากเดิมที่มีเพียง ๒ ชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เป็น ๔ ชุมชน จากชุมชนในเขตเทศบาลทั้งหมด ๑๐ ชุมชนซึ่งเป้าหมายในอนาคตคือการให้ทั้ง ๑๐ 
ชุมชนนี้มีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาจอยู่ในลักษณะสินค้าและบริการอ่ืน ๆ 
เช่น การท่องเที่ยวสวนออร์แกนิค วัดวาอารามต่าง ๆ เป็นต้นความเฟ่ืองฟูของชุมชนอัมพวาที่มาพร้อม
กับโอกาสในการประกอบธุรกิจนี้ท าให้ลูกหลานของคนในชุมชนเริ่มหันมาสนใจกิจการของครอบครัว
และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้นโดยในภาพรวมพบว่าประชากรในชุมชนเพ่ิมขึ้นประมาณ ๒๐๐-
๓๐๐ คน ภายในระยะเวลา ๖ ปีโดยคนในชุมชนกว่าร้อยละ๙๐ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่
ทางตรงก็ทางอ้อมซึ่งสิ่งที่เกิดข้ึนเหล่านี้นี้นับเป็นกุญแจส าคัญต่อความยั่งยืนของการพัฒนาชุมชนทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจการพ่ึงตนเองด้านสิ่งแวดล้อมและความเข้มแข็งของชุมชนในระยะยาว  
 (๔) ถอดบทเรียน (Lessons Learnt) จากการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิง
สร้างสรรค์ของชุมชนอัมพวาการบริหารจัดการบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นผู้
ริเริ่มวางแผนยุทธศาสตร์และก าหนดกรอบการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์นับเป็นปัจจัยที่มี
ส่วนส าคัญอย่างยิ่งในความส าเร็จของชุมชน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบถึงประวัติ
ความเป็นมามีความเข้าใจสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเป็นอย่างดีสามารถน าเอา
ทรัพยากรอันทรงคุณค่าเหล่านี้มาสร้างเป็นอัตลักษณ์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างเหมาะสม
โดยมีนโยบายและแนวทางท่ีส าคัญท่ีสุดคือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเป็น
ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของกิจการเองโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการสร้างความรู้และความเข้าใจเพราะการ
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนนี้ย่อมท าให้พวกเขารู้สึกเป็นหุ้นส่วนกันในด้านต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมกลไกที่จะช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของชุมชนจึงเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติซึ่งกลไก
เหล่านี้จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในที่สุด๓๑  
 สรุปว่า นอกจากการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษานักวิชาการนักวางแผนตลอดจน
หน่วยงานหรือองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็นับเป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นปัจจัย
ความส าเร็จอีกหนึ่งประการที่ส าคัญโดยความร่วมมือที่ได้รับจากเครือข่ายในด้านต่าง ๆ ช่วยให้คนใน
ชุมชนมีมุมมองที่เปิดกว้างขึ้นสามารถน านวัตกรรมองค์ความรู้และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้
ประโยชน์ในด้านการวางแผนการตลาดการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของชุมชนที่ตรง
                                                           

๓๑ วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ หน้า ๑๓๖. 



 
 

๔๔ 

ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ชุมชนอัมพวานับเป็นกรณีศึกษาที่ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของกระบวนการการเรียนรู้
ด้วยตนเองของสมาชิกในชุมชนในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์โดยเฉพาะการมีส่วนร่วม
ในการพิจารณาวางยุทธศาสตร์และกรอบนโยบายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตดั้งเดิม การใช้
ประโยชน์และสร้างมูลค่าจากทุนสร้างสรรค์หรือภูมิสังคมที่มีอยู่แล้วในชุมชนสิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัย
ความส าเร็จที่ส าคัญหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการสืบสานวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งสืบทอดองค์ความรู้
ของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นให้เกิดความรู้สึกรักหวงแหนและเห็นคุณค่าอันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและชุมชน 
 ๒) มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรี  
 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศรเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ในเชิงสร้างสรรค์ที่มีการสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการน าภูมิปัญญาความรู้ด้านสมุนไพรและตัวยาจากพืชท้องถิ่นของคนไทยที่ได้
มีการสั่งสมจากรุ่นสู่รุ่นร่วมด้วยเทคโนโลยีการผลิตและผลการวิจัยทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับมาใช้
ในการผลิตเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางเลือกที่ก าลังได้รับความสนใจและเป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศในขณะนี้การด าเนินงานของมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้ผลิตค้นคว้าและพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์
ภายใต้ชื่อและเครื่องหมายการค้าอภัยภูเบศรมีลักษณะที่น่าสนใจทั้งในเชิงของการสร้างมูลค่าเชิง
สร้างสรรค์และการบริหารจัดการมูลค่าที่เกิดขึ้นผ่านห่วงโซ่ การผลิตที่มีความต่อเนื่องไปยังสังคมและ
ชุมชนด้วยการสร้างงานและสร้างรายได้โดยไม่ได้หมายมุ่งเพียงเพ่ือผลประโยชน์ในทางการค้าหรือผล
ก าไรแต่เน้นและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและผลต่อเนื่องจากกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่จะช่วย
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนรวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน
จากโครงการพัฒนาชุมชนเพ่ือการผลิตวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ซึ่งได้เริ่มด าเนินการนับตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๔๒ ณ หมู่บ้านดงบังต าบลดงขี้เหล็กอ าเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งมีสมาชิกชาวบ้านในชุมชนเข้า
ร่วม ๒๓ ครัวเรือน ในปัจจุบันผลจากความส าเร็จรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสมาชิกและ
ชุมชนในพ้ืนที่ด าเนินการนับเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจในมิติของการพัฒนาสังคมและชุมชนกับการ
ด าเนินกิจกรรมและเศรษฐกิจ ในเชิงสร้างสรรค์ที่มีสินค้าและบริการหรือในที่นี้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัย
ภูเบศรเป็นฐานซึ่งมุมมองและบทเรียนที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน
ระดับท้องถิ่นและชุมชนของประเทศไทยต่อไปซึ่งจะวิเคราะห์เชิงลึกจากกรณีศึกษาในแต่ละลักษณะ
ประกอบด้วย  
              (๑) บริบทความเป็นมา 
              (๒) รูปแบบและพัฒนาการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  
              (๓) ความส าเร็จและผลกระทบในการพัฒนาชุมชน  



 
 

๔๕ 

              (๔) การถอดบทเรียน               
 (๑) บริบทความเป็นมา  
 ในยุคแรกการด าเนินงานมีลักษณะต่อยอดจากงานการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพและ
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนซึ่งเป็นภารกิจประจ าของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมีจุดเริ่ม
แนวคิดของการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.๒๕๒๖ จากการ
สังเกตเห็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงมีอยู่ในชุมชนในการดูแลสุขภาพด้วยการต้มยาสมุนไพรและการ
รักษาโรคด้วยพืชสมุนไพรของหมอยาหรือหมอพ้ืนบ้าน การด าเนินงานเริ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูลสร้าง
คลังความรู้ทางด้านสมุนไพรจากภูมิปัญญาที่ยังหลงเหลืออยู่ในชุมชนเช่น ค าบอกเล่าคัมภีร์ใบลาน 
และจากหมอยาซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่มีชีวิตโดยท าการรวบรวมองค์ความรู้จากเขตพ้ืนที่จังหวัด
ปราจีนบุรีก่อนแล้วจึงขยายไปยังชุมชนและพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในช่วงเวลาถัดมาจึงได้เริ่มมีการ
ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรขึ้นเพ่ือใช้ในการรักษาเบื้องต้นภายในโรงพยาบาลซึ่งปรากฏว่าได้ผลดีได้รับ
ความนิยมและการยอมรับจากคนไข้มากขึ้นเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับคนไข้ด้วยค่ายาสมุนไพรที่ถูกกว่า
และเพ่ือลดการพ่ึงพิงการซื้อยาจากต่างประเทศของคนไทยในระยะยาวจึงเป็นที่มาของการเริ่มผลิต 
เพ่ือจ าหน่ายโดยแรกเริ่มเป็นเพียงการจ าหน่ายปริมาณที่น้อยในโรงพยาบาลเท่านั้นโดยใช้วัตถุดิบพืช
สมุนไพรที่ปลูกขึ้นในพ้ืนที่ของโรงพยาบาล๓๒  
 ยุคถัดมา (พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๔๒) เป็นช่วงของการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา
เดิมด้วยวิชาการสมัยใหม่ในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มาตรฐานและการยอมรับเป็นช่วงของการ
เริ่มด าเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการดึงชุมชนมามีส่วนร่วมในการปลูกพืชสมุนไพรด้วยเกษตร
อินทรีย์เพ่ือเป็นวัตถุดิบโดยมีจุดประสงค์เพ่ือการสร้างงานสร้างรายได้ในช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจการ
รักษาสภาพแวดล้อมโดยการลดใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงในแปลงเกษตรของชุมชนเพ่ือสุขภาพที่ดีขึ้น 
รวมถึงการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาและสมุนไพรแก่คนในชุมชนบ้านดงบังต าบลดง
ขีเ้หล็กอ าเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีถือเป็นชุมชนต้นแบบแรกท่ีเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชน
เพ่ือการผลิตวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีสมาชิกเข้าร่วมจาก ๒๓ ครัวเรือน ใน
หมู่บ้านในช่วงเริ่มต้นโครงการมีการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและส่งเสริม
การเรียนรู้ของสมาชิกจากชุมชนโดยการสนับสนุนในเชิงเทคนิค เช่น วิทยากรให้ความรู้พ่ีเลี้ยงคอย 
ติดตามและดูแลและการสนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุอุปกรณ์บางส่วนจากโรงพยาบาล การด าเนินงาน
ได้มีการขยายตัวทั้งในเชิงพ้ืนที่จ านวนสมาชิกและชุมชนที่เข้าร่วมและชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ท าการผลิต
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ถูกจัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือให้มีฐานะ
เป็นนิติบุคคลสามารถน ายาไปขึ้นทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งวางจ าหน่ายได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมายในการบริหารงานแต่ละปีจะมีการจัดสรรผลก าไรของมูลนิธิฯร้อยละ ๗๐
                                                           

 ๓๒ วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์กรุงเทพมหานคร.ม.ป.ป. หน้า ๑๓๙.   



 
 

๔๖ 

มอบให้โรงพยาบาลเป็นค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ส่วนอีกร้อยละ ๓๐ เป็นของมูลนิธิที่จะใช้ในการพัฒนา
สมุนไพรและด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม  
 (๒) รูปแบบและพัฒนาการเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
 จากปรัชญาการด าเนินงานของมูลนิธิที่ก าหนดไว้ว่าด้วยหลักการด้านวิชาการผสมผสานกับ
ภูมิปัญญาไทยและจิตส านึกต่อส่วนร่วม สามารถก่อให้เกิดการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพแก่ประชาชน 
เพ่ือประโยชน์สุขแก่ครอบครัวและชุมชนและสังคมโดยรวมและคงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนวิสัยทัศน์
ของการด าเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของมูลนิธิประกอบด้วยการรักษาสืบสานและต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยทดแทนการน าเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศสร้าง
รายได้และสร้างงานโดยการดึงชุมชนมาเป็นส่วนร่วมในการเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบพืชสมุนไพรเกษตร
อินทรีย์ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของสังคมและชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงฟ้ืนฟูธรรมชาติและรักษา
สิ่งแวดล้อมกิจกรรม/เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของมูลนิธิตั้งอยู่บนฐานของทุนที่มีแต่เดิมในท้องถิ่นและ
ชุมชนไทยซึ่งในที่นี้คือภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยโดยท าการรวบรวมองค์
ความรู้จากหลักฐานต าราเอกสารและบุคคลเช่น หมอยาหรือหมอพ้ืนบ้านในแต่ละภูมิภาคของประเทศ
ต่อยอดพัฒนาเพ่ิมเติมและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีวิชาการสมัยใหม่และมาตรฐานการผลิตที่
ได้รับความเชื่อถือเพื่อเป็นการรับรองในคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มูลนิธิท าการผลิต นอกจากนี้
การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการในระดับท้องถิ่นและชุมชนได้ให้ความส าคัญ
และการส่งเสริมการเพ่ิมทุนทางสังคมเช่น การลงแขกท างานช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกใน
ชุมชนในการเตรียมพ้ืนที่เพ่ือท าเกษตรอินทรีย์ก าจัดวัชพืชหรือการผลิตและจ าหน่ายพืชสมุนไพร
รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการต่อเนื่องในนามของกลุ่มสมาชิกมากกว่าที่จะเป็นในลักษณะรายบุคคล๓๓  
 ความสร้างสรรค์ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ด าเนินการโดยกรณีศึกษามูลนิธิเจ้าพระยา
อภัยภูเบศรและชุมชนสมุนไพรต้นแบบยี่ห้อดงบังเช่น ยาดมลูกประคบผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์อ่ืน ๆ 
เช่น ไม้ประดับ ผักผลไม้ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ธุรกิจโฮมสเตย์ การนวดแผนไทย เทคโนโลยี
วิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่ในการต่อยอดภูมิปัญญาทุนภูมิปัญญาสมุนไพรและการแพทย์แผน
ไทยมาตรฐานการผลิต Good Manufacturing Practice (GMP) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) 
จากสหพันธ์ เกษตรอินทรีย์นานาชาติ  (International Federation of Organic Movement : 
IFOAM) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศร (ยาแผนไทย เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ส่วนตัวอ่ืน ๆ) วัตถุดิบ 
มูลนิธิท้องถิ่นและชุมชนเพ่ือให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และมูลค่าการผลิตที่  
เกิดขึ้นของการด าเนินงานโดยมูลนิธิและชุมชนต้นแบบตั้งแต่ขั้นของการผลิตวัตถุดิบต้นสายไปสู่การ
ผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง ซึ่งในที่นี้คือ สินค้าพืชสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์แล้วจึงไปสู่การผลิตและการ
จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ซึ่งก็คือผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้ตราสินค้าอภัยภูเบศร                 
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๔๗ 

 (๓) ความส าเร็จและผลกระทบในการพัฒนาชุมชน  
 ส าหรับผลกระทบในมิติการพัฒนาสังคมและชุมชนในด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับผลกระทบ
ทางการผลิตการค้าและการจ้างงานจากการวิเคราะห์กรณีศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบ
ศรสามารถสรุปออกได้เป็น ๒ ส่วนคือ ในส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจาก
ยอดขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรใน พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ประมาณ ๓๙ ล้านบาทใน พ.ศ. ๒๕๕๒ ยอดขายได้
ขยายตัวเพ่ิมเป็นถึง ๒๐๐ กว่าล้านบาทโดยมีต้นทุนในส่วนของวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่รับซื้อจาก 
ชาวบ้านและชุมชนประมาณ ๔๐ ล้านบาทประมาณร้อยละ ๕ ของยอดขายรวมมาจากวัตถุดิบต้นสาย 
ผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ การจัดจ าหน่ายปุ๋ยคอกจากมูลไก่ พืชสมุนไพร ผู้ผลิต ตัวแทน
จ าหน่ายในประเทศและตัวแทนจ าหน่ายในญี่ปุ่น (และออสเตรเลียในอนาคต) ทดแทนการน าเข้ายา
แผนปัจจุบันจากต่างประเทศของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร แหล่งเลี้ยงไก่ที่ได้มาตรฐาน 
ตามเกษตรอินทรีย์ชุมชนเกษตรอินทรีย์และเครือข่ายในภาคสินค้าและบริการต่อเนื่องของชุมชนเช่น 
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์อ่ืน ๆ (ไม้ประดับผักและผลไม้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของชุมชน การท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและโฮมสเตย์ การนวดแผนไทย) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศรจากตลาดในต่างประเทศเช่น 
ประเทศญี่ปุ่นก าไรสุทธิคิดเป็นประมาณ ๓ กว่าล้านบาทโดยยอดขาย ๒๐๐ กว่าล้านบาทนี้ที่ผ่านมามี
การเติบโตประมาณปีละร้อยละ ๑๕–๒๐ โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๖ มูลนิธิได้ตั้งเป้าหมายของยอดขายที่
ประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท๓๔  
 ก าลังการผลิตในปัจจุบันถือว่าอยู่ในอัตราเต็มที่และก าลังมีการลงทุนขยายเพ่ิมก าลังการ
ผลิตซึ่งก็หมายถึงการเพ่ิมยอดการซื้อในส่วนของวัตถุดิบพืชสมุนไพรจากชาวบ้านและชุมชนที่จะมี
ขนาดที่มากข้ึนซึ่งในการนี้มูลนิธิได้มีการขยายเครือข่ายชุมชนที่จะเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบพืชสมุนไพรรวมถึง
การท าเกษตรอินทรีย์ไปยังชุมชนภาคเหนือ (เชียงใหม่เชียงราย) ภาคอีสาน (มหาสารคามเลย
อุบลราชธานี) ภาคตะวันออก (ระยอง จันทบุรี) ภาคกลาง (ปราจีนบุรีกาญจนบุรี) โดยมีบ้านดงบังเป็น
ชุมชนต้นแบบ ศึกษาและดูงานของเครือข่ายชุมชนในภูมิภาคอ่ืน ๆ ในส่วนของชุมชนบ้านดงบังซึ่งมี
สมาชิกทั้งสิ้น ๒๓ ครัวเรือน ความส าเร็จและผลกระทบในด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นประกอบด้วยการ
สร้างอาชีพทั้งในลักษณะอาชีพหลักที่มีความยั่งยืนได้แก่ การท าเกษตรอินทรีย์และปลูกพืชสมุนไพร
รวมถึงการท า ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ต่อเนื่องอ่ืน ๆ จ าพวกไม้ประดับผักและผลไม้โดยมีรายได้เฉลี่ย
ที่ประมาณ ๘,๐๐๐–๑๒,๐๐๐ ต่อเดือนต่อครัวเรือนในลักษณะอาชีพเสริมเช่น การท าธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์การนวดแผนไทย การผลิตภัณฑ์ สมุนไพรโดยสมาชิกชุมชนเองและ
ในลักษณะของกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านดงบัง การลด
และปลอดหนี้สินโดยเมื่อเริ่มด าเนินการใน พ.ศ. ๒๕๔๐ สมาชิกท้ังหมด ๒๓ ครัวเรือนเป็นครัวเรือนที่มี
หนี้สินการกู้ยืมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ถึงครัวเรือนละ ๒–๓ ล้าน
                                                           

 ๓๔ วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์กรุงเทพมหานคร.ม.ป.ป. หน้า ๑๔๑.   



 
 

๔๘ 

บาท แต่ในปัจจุบันเกือบทุกครัวเรือนสามารถช าระหนี้คืนหมดแล้วการลดต้นทุนการผลิตจากการท า
เกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะในส่วนของค่าปุ๋ยและยาฆ่าแมลงนอกจากนี้สุขภาพที่ดีขึ้นจากการท าและทาน
ผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพของสมาชิกกลุ่มด้วยราคาของผลผลิตที่สูง
กว่าสินค้าเกษตรทั่วไปเช่น ราคาตลาดของฟ้าทลายโจรซึ่งทั่วไปอยู่ที่ ๖๐-๘๐ บาทต่อกิโลกรัมแต่เมื่อ
เป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ท าให้สมาชิกสามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่าเกือบ ๑.๕–๒ เท่าโดยอยู่ที่
ประมาณ ๑๒๐ บาทต่อกิโลกรัม  
 ในด้านการมีส่วนร่วมในชุมชนพบว่ากิจกรรมการผลิตวัตถุดิบหรือพืชสมุนไพรเพ่ือการ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศรของชุมชนดงบังซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบของเครือข่ายชุมชนในมูลนิธิ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมีลักษณะที่ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความรู้สึกการเป็นเจ้าของ
ร่วมกันของชุมชนในการด าเนินการแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ในขั้นการลงทุนเพาะปลูกซื้อหาและดูแลวัสดุ
อุปกรณ์การเตรียมพ้ืนที่และเรียนรู้หลักการเกษตรอินทรีย์ของชุมชนภายใต้การช่วยเหลือสนับสนุน
จากมูลนิธิตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงการบริหารจัดการรายรับของชุมชนเมื่อสามารถเพาะ 
ปลูกและสร้างรายได้จากการขายพืชสมุนไพร นอกจากความเข็มแข็งของชุมชนในด้านเศรษฐกิจแล้ว 
จากการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วมในการด าเนินกิจกรรมแต่ละ 
ขั้นตอนที่ผ่านมาในชุมชนต้นแบบบ้านดงบังกล่าวได้ว่า โครงการพัฒนาชุมชนเพ่ือการผลิตวัตถุดิบ
เกษตรอินทรีย์มีส่วนช่วยในการสร้างความเข้มแข็งชุมชนในด้านสังคมด้วยเช่นกัน ในภาพรวมผ่านการ
ส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการร่วมกันซึ่งในเวลาถัดมาก่อให้เกิดการเรียนรู้ภายในกลุ่มและชุมชน
เพ่ือต่อยอดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภายในชุมชนกันเองสะท้อนจากการวมกลุ่มอาชีพภายในชุมชน
ด้วยกันเองเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในชื่อการค้าดงบังการเสริมสร้างความสามัคคีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเข้มแข็งของทุนทางสังคมทั้งในระดับชุมชนและระดับครอบครัวเช่น การมีกิจกรรม 
การลงแขกเพ่ือก าจัดวัชพืชในแปลงพืชสมุนไพรร่วมกันของสมาชิกและการเปลี่ยนวิถีการด ารงชีวิตของ
สมาชิกในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมทางศาสนาโดยเพ่ิมการพ่ึงพาตนเองและ
ลดอบายมุขซึ่งไม่ใช่เรื่องปลูกสมุนไพรเพ่ือจ าหน่ายและเป็นเงินอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องการด าเนินชีวิต
ด้วย วัดที่ตั้งอยู่ข้างหมู่บ้านของชุมชนนี้ในวัดไม่มีแอลกอฮอล์ น้ าอัดลมก็ไม่มี หากมีงานวัดนี้จะมี น้ า
สมุนไพรต้ม สังคมเข้ามามีการก าหนดข้อก าหนดที่ลดละอบายมุขต่าง ๆ ความเจ็บป่วยน้อยลง 
เพราะว่าไม่มีสารพิษเข้าสู่ร่างกาย เพราะว่าการปลูกผักกันกินเอง เมื่อป่วยก็น าเอาผักในแปลง เป็นไข้ก็
เอามาต้มสด ๆ รับประทานกันเลยดูแลกันอย่างนั้น๓๕  
 สรุปว่า การด าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ของมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ชัดที่สุดพบว่ามี
ส่วนท าให้ชุมชนที่เข้าร่วมรวมถึงสังคมโดยรวมหันกลับมาเห็นความส าคัญของภูมิปัญญาไทยและองค์
ความรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับพืชสมุนไพรและการรักษาแพทย์แผนไทยทั้งในเชิงคุณค่าทางมรดกของชาติที่
                                                           

 ๓๕ วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์กรุงเทพมหานคร.ม.ป.ป.หนา้ ๑๔๓.   



 
 

๔๙ 

ก าลังจะเลือนหายไปตามแหล่งความรู้ที่มีชีวิตหรือหมอยาหมอสมุนไพรที่ปัจจุบันมีอายุในช่วงกว่า ๗๐-
๘๐ ปีและคุณค่าในทางเศรษฐกิจที่สามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชนลด
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพ่ึงพิงยาแผนปัจจุบันทั้งในระดับของชุมชนและระดับประเทศ หากค านึงถึง
โอกาสในอนาคตของบทบาทสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยที่ควรจะได้รับการส่งเสริมและยอมรับ
เพ่ิมมากขึ้น การจัดท าฐานข้อมูลพืชสมุนไพรและต ารับยาจากภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศรวมถึงความ
พยายามในการใช้วิทยาการและการแพทย์แผนใหม่เพ่ือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ย่อมที่จะมีส่วนช่วยที่
ส าคัญที่ท าให้ภูมิปัญญาเหล่านี้คงอยู่และสืบทอดไปยังรุ่นลูกหลานต่อไป การปลูกพืชสมุนไพรตาม
หลักการเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีในการท าการเกษตรและมีลักษณะผสมผสานโดยเป็นชนิดพืชที่มี
ลักษณะเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศท้องถิ่นและชุมชนก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นบวกต่อสภาพ
สิ่งแวดล้อมโดยรวมในพ้ืนที่เทียบกับในอดีตที่สมาชิกชุมชนส่วนใหญ่ท าการเกษตรเชิงเดี่ยวร่วมด้วยกับ
การใช้สารเคมีจ าพวกปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง นอกจากนี้ผลก าไรที่ได้จากการขายผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่ง 
(ประมาณร้อยละ ๓๐) ของมูลนิธิก็ได้ถูกปันมาใช้ในกิจกรรมความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม 
(Cooperate Social Responsibility: CSR) ในด้านการส่งเสริมเยาวชนการรักษาฟ้ืนฟูแหล่งน้ าและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยรอบ  
 (๔) ถอดบทเรียน (Lessons Learnt) จากการด าเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กรณีศึกษา
มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่มีการเชื่อมโยงในมิติการพัฒนาสังคมและชุมชนสู่ท้องถิ่นใน
ด้านการบริหารจัดการในชุมชนปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญประกอบด้วยการให้ความส าคัญต่อการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกในกลุ่มหรือชุมชนในขั้นตอนการบริหารจัดการทุกขั้นตอนตั้งแต่ด้านการผลิตการ
จ าหน่ายและการบริหารจัดการผลก าไรที่เกิดขึ้นจากการจ าหน่ายพืชสมุนไพรให้กับมูลนิธิการส่งเสริม
ความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วมกัน (Communal Ownership) และความเข้มแข็งของทุนทางสังคม 
(Social Capital) ของสมาชิกภายในชุมชนซึ่งมีส่วนช่วยให้การบริหารจัดการรวมถึงการด าเนิน
กิจกรรมในขั้นตอนต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในลักษณะการเป็น
พ่ีเลี้ยง (Mentoring) จากมูลนิธิทั้งในเชิงเทคนิควัสดุอุปกรณ์และงบประมาณในช่วงเริ่มต้นของการ
ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมให้ชุมชนเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดกิจกรรมของชุมชนได้เองในระยะยาว  
 ในด้านการสร้างเครือข่ายมีการสร้างเครือข่ายการด าเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ใน ๒ 
ลักษณะที่ช่วยส่งเสริมการขยายตัวและการเกื้อกูลในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ภายในเครือข่ายของกลุ่ม
และชุมชนทั้งส่วนของการผลิตพืชสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ (วัตถุดิบ) และการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์
สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยประกอบด้วยเครือข่ายชุมชนเกษตรอินทรีย์ในแต่ละภูมิภาคของ
ประเทศโดยมีชุมชนบ้านดงบังเป็นชุมชนต้นแบบเพ่ือการเรียนรู้ของเครือข่ายและมีมูลนิธิโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นตัวกลางในการส่งเสริมการเรียนรู้ภายในเครือข่าย ส่วนเครือข่ายที่สอง คือ 
เครือข่ายเพ่ือการต่อยอดส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรร่วมกับมูลนิธิโดยประกอบด้วยเครือข่ายทั้ง



 
 

๕๐ 

ในภาครัฐเช่น กรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยและ  สถาบันวิจัยต่าง ๆ 
และภาคเอกชนเครือข่ายสมุนไพรในลักษณะของสมาคมในด้านการถ่ายทอด/ต่อยอดภูมิปัญญาและ
องค์ความรู้ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมความยั่งยืนของกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในระยะยาวรวมถึง
อนุรักษ์ไว้พร้อมทั้งต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยให้ด ารงอยู่ 
ต่อไป ในกรณีศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรการด าเนินการในด้านนี้ที่ควรแก่การถอด
เป็นบทเรียนประกอบด้วยการจัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญาสมุนไพรการแพทย์แผนไทยจากเอกสารต ารา
ใบลานและหมอยาจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศรวมถึงการให้ความส าคัญและการดูแลแก่หมอยาที่
ยังคงมีชีวิตอยู่ในฐานะของครูและผู้เผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาให้แก่คนรุ่นหลังโดยการมอบเงิน
รายเดือนให้แก่หมอยาซึ่งในปัจจุบันมีประมาณ ๓๐ ท่านทั่วประเทศ๓๖ 
 การส่งเสริมขยายเครือข่ายการเรียนรู้ เรื่องพืชสมุนไพร  และเกษตรอินทรีย์ผ่ าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีชุมชนบ้านดงบังเป็นชุมชนต้นแบบเพ่ือการศึกษาดูงานแก่ชุมชน
เครือข่ายใหม่ ๆ และพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นแหล่งเรียนรู้
และส่งเสริมความเข้าใจในด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยแก่ผู้สนใจทั่วไป การมีส่วน
ร่วมในการ พัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบุคคลากรทางการแพทย์แผนไทยร่วมกับสถาบันการศึกษา  (ใน
ปัจจุบันมีการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนไทยโดยมหาวิทยาลัยบูรพา) ซึ่งจะมี
ส่วนส าคัญในการถ่ายทอดต่อยอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้ในด้านนี้ให้พัฒนาและคงอยู่ต่อไปโดยใน
ระดับของชุมชนก็พบว่าสมาชิกในบางครัวเรือนได้มีการส่งลูกหลานเพ่ือเข้าเรียนในสายที่เกี่ยวข้องกับ
การแพทย์แผนไทยและการเกษตรอินทรีย์เพ่ือให้สามารถกลับมาพัฒนาบ้านเกิดและกิจกรรมสมุนไพร
เกษตรอินทรีย์ของชุมชนในอนาคตได้  
 สรุปว่า อุปสรรคและข้อจ ากัดที่ การด าเนินงานในกรณีศึกษานี้ ยั งคงประสบอยู่ 
ประกอบด้วยการขาดแคลนบุคคลากรทางการแพทย์แผนไทยและผู้เชี่ยวชาญในองค์ความรู้พืช
สมุนไพรการตระหนักและการยอมรับต่อประโยชน์ของสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยของสาธารณะ
รวมถึงบุคคลากรทางการแพทย์แผนปัจจุบัน แม้ว่าจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีข้ึนตามล าดับโอกาสทางการ
ค้าในประเทศและการส่งออกสินค้าสมุนไพรไปต่างประเทศมีแนวโน้มที่สูงมากขึ้นแต่ขีดความสามารถ 
ในการขยายก าลังการผลิตด้านวัตถุดิบ (พืชสมุนไพร) บุคคลากรและวิทยาการที่จะช่วยปรับปรุงให้
ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดีขึ้นยังคงมีข้อจ ากัดซึ่งการได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจาก
ภาครัฐในการส่งเสริมให้ความส าคัญต่อการปลูกพืชสมุนไพร การแพทย์แผนไทยรวมถึงการสร้างหรือ
ก าหนดมาตรฐานการผลิตที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเช่น การสร้างศูนย์กลางการผลิตของประเทศที่
มีมาตรฐานในลักษณะคล้าย ๆ กับองค์กรเภสัชกรรมจะสามารถช่วยขยายตลาดและขีดจ ากัดการผลิต
ได้ดีมากขึ้น  
                                                           

๓๖ วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์กรุงเทพมหานคร.ม.ป.ป. หน้า ๑๔๕.   



 
 

๕๑ 

 ๓) ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาของจังหวัดมหาสารคาม 
 ผู้วิจัยไดศ้ึกษาสภาพทั่วไป ประวัติศาสตร์ อุทยานการเรียนรู้มหาสารคามดังต่อไปนี้ 
 (๑) สภาพทั่วไป มหาสารคามเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของ
ประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค าขวัญประจ าจังหวัด คือ พุทธมณฑล
อีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ าเลอค่า ตักสิลานคร ตราประจ าจังหวัดเป็นรูปต้นรังใหญ่ (มาจากค า
ว่า มหาสาละ ในชื่อจังหวัดมหาสารคาม)กับทุ่ง ต้นไม้ประจ าจังหวัดคือต้นพฤกษ์หรือต้นมะรุมป่า 
(Albizia lebbeck) ดอกไม้ประจ าจังหวัดคือ ดอกลั่นทมขาวหรือดอกจ าปาขาว (Plumeria alba) 
สัตว์น้ าประจ าจังหวัด คือ ปูทูลกระหม่อมหรือปูแป้ ง (Thaipotamon chulabhorn) จั งหวัด
มหาสารคามตั้งอยู่บริเวณตอน กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่ประมาณ ๕,๓๐๐ ตาราง
กิโลเมตร (๓,๓๐๗,๓๐๐ ไร่) ระยะ ทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ๔๗๕ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ
กับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือติด ต่อกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์  ทิศใต้ติดต่อกับ
จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ ทิศตะ วันออกติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ดทิศ
ตะวันตกติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดบุรีรัมย์ โดยทั่วไปจังหวัดมหาสารคามมีพ้ืนที่ค่อนข้าง
ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ ๑๓๐–๒๓๐ เมตร ทิศตะวันตกและทิศ
เหนือเป็นที่สูงในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย อ าเภอเชียงยืนและอ าเภอกันทรวิชัยครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ
ครึ่งหนึ่งของจังหวัดและค่อย ๆ เทลาดมาทางทิศตะวัน ออกและทิศใต้ สภาพพ้ืนที่แบ่งออกเป็น ๓ 
ลักษณะคือ   
  ๑) พ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมน้ าเช่น ที่ราบลุ่มริม
แม่น้ าชีในบริเวณอ าเภอเมืองมหาสารคามอ าเภอโกสุมพิสัยและทางตอนใต้ของจังหวัดแถบชายทุ่งกุลา
ร้องไห้  
  ๒) พ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบสลับกับลูกคลื่นลอนลาดตอนเหนือของอ าเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย เป็นแนวยาวไปทางตะวันออกถึงอ าเภอเมืองมหาสารคาม  
  ๓) พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดสลับกับพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชันตอนเหนือและตะวันตกของ
จังหวัด บริเวณนี้มีเนื้อที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัด 
 ลักษณะภูมิอากาศในเขตจังหวัดมหาสารคามเป็นแบบมรสุมเมืองร้อนมีฝนตกสลับกับอา 
กาศแห้งในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายเดือน ๑๑๘.๑ มิลลิเมตรและปริมาณน้ าฝนมาก
ที่สุดที่ ๔๑๔.๙ มิลลิเมตรในเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนมกราคม-กรกฎาคมที่ ๒๗.๙๑ 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๙.๓ องศาเซลเซียสในเดือนเมษายนและอุณหภูมิต่ าสุด ๑๕.๐ องศา
เซลเซียสในเดอืนมกราคม ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยประมาณ ๗๓.๕๕ % (เดือนมกราคม-กรกฎาคม)๓๗  

                                                           

                ๓๗ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย.ข้อมูลการปกครอง. [ม.ป.ท.],[ม.ป.ป.]. เข้าถึงไดจ้าก: 
http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad๗๖/jungwad๗๖.htm  สืบค้น ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



 
 

๕๒ 

 (๒) ประวัติศาสตร์ 
 เมืองมหาสารคามถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญและยาวนานมาหลายร้อยปีเพราะได้
พบหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยคุปตะตอนปลายและปัลลวะของ
อินเดียผ่านเมืองพุกามมาในรูปแบบของศิลปะสมัยทวารวดี เช่น บริเวณเมืองกันทรวิ ชัย (โคกพระ) 
และเมืองนครจ าปาศรีโดยพบหลักฐานเป็นพระยืนกันทรวิชัย พระพิมพ์ดินเผาตลอดทั้งพระบรม
สารีริกธาตุ นอกจากนั้นแล้วยังได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ผ่านทางชนชาติขอมในรูปแบบสมัย
ลพบุรี เช่น กู่สันตรัตน์ กู่บ้านเขวา กู่บ้านแดงและกู่อ่ืน ๆ รวมไปจนถึงเทวรูปและเครื่องปั้นดินเผาของ
ขอมอยู่ตามผิวดินทั่วไปในจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่ตอนกลางของภาคอีสานมีชน
หลายเผ่า เช่น ชาวไทยพ้ืนเมืองพูดภาษาอีสาน ชาวไทยย้อและชาวผู้ไท ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพุทธ
ศาสนา ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีฮีตสิบสอง ประกอบอาชีพด้านกสิกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมีการไปมาหาสู่กันช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยกันตามแบบของคนอีสานทั่วไป เมื่อวันที่ 
๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๐๘ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ยกบ้านลาดกุดยางใหญ่ขึ้นเป็นเมืองมหาสารคาม โดยแยกพ้ืนที่และพลเมืองราวสอง
พันคนมาจากเมืองร้อยเอ็ดและให้ท้าวมหาชัย (กวด ภวภูตานนท์) เป็นพระเจริญราชเดชเจ้าเมืองมีท้าว
บัวทองเป็นผู้ช่วยขึ้นกับเมืองร้อยเอ็ด ต่อมาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แยกเมืองมหาสารคามข้ึนตรง
กับกรุงเทพมหานครเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๒ และเมืองร้อยเอ็ดได้แบ่งพลเมืองให้อีกราวเจ็ดพันคน พลเมือง
เดิมอพยพมาจากเมืองจ าปาศักดิ์ประเทศลาว ท้าวมหาชัยและท้าวบัวทองนั้นเป็นหลานโดยตรงของ
พระยาขัติยวงศา (สีลัง) เจ้าเมืองคนที่ ๒ ของเมืองร้อยเอ็ดเดิมกองบัญชาการของเมืองมหาสารคาม
ตั้งอยู่ที่เนินสูงแห่งหนึ่งใกล้กุดนางใย ได้สร้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและศาลมเหศักดิ์ขึ้นเป็นที่สักการะ
ของชาวเมือง เมืองมหาสารคามได้สร้างวัดดอนเมืองซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นวัดข้าวฮ้าว (วัดธัญญา
วาส) และได้ย้ายกองบัญชาการไปตั้งอยู่ริมหนองกระทุ่มด้านเหนือของวัดโพธิ์ศรีปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 
๒๔๕๖ หม่อมเจ้านพมาศนวรัตน์เป็นปลัดมณฑลประจ าจังหวัด โดยความเห็นชอบของพระมหาอ ามาต 
ยาธิบดี (เส็ง วิริยะศิริ) ได้ย้ายศาลากลางไปอยู่ที่ตั้งศาลากลางหลังเดิม (ที่ว่าการอ าเภอเมืองมหาสาร 
คามปัจจุบัน) และในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ย้ายศาลากลางไปอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน มีผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าเมือง
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดรวม ๔๖ คน 
 (๓) อุทยานการเรียนรู้มหาสารคม ผู้วิจัยได้ถอดบทสัมภาษณ์ของนายยิ่งยศ อุดรพิมพ์ 
และของ ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามซึ่งเคยให้สัมภาษณ์ในสื่อ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับความเป็นมาของอุทยานการเรียนรู้มหาสารามมีความว่า อดีตจังหวัดมหาสารคามได้ชื่อ
ว่า ตักสิลานครเนื่องจากมีนิสัต นักศึกษาเป็นจ านวนมากหลั่งไหลมาศึกษาจากทุกภาคของประเทศไทย 
และปัจจุบันมีสถาบันการศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภั ฏมหาสารคาม 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม และมี



 
 

๕๓ 

วิทยาลัยและโรงเรียนเป็นจ านวนมาก จึงมีสภาพเป็นเมืองการศึกษามากขึ้น องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคามจึงมีแนวคิดจะจัดอุทยานการเรียนรู้หรือเอ็มเคพาร์คขึ้น โดยจะใช้สถานที่ศาลา
กลางหลังเก่าซึ่งไม่ได้ใช้งานและอยู่ใกล้แหล่งชุมชนมาเป็นสถานที่ตั้ง 
 การให้การบริการของอุทยานการเรียนรู้ สามารถแบ่งออกเป็นส่วนการให้การบริการ เช่น 
ห้องเฉลิมพระเกียรติ เป็นห้องทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอยู่บริเวณชั้น 
๒ ของอุทยานการเรียนรู้ ห้องสมุดมีชีวิต มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนรักการอ่าน บริการซอฟต์แวร์เพ่ือ
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมทักษะให้เยาวชน มีลานเทคโนโลยี ลานกู๊ดเนต ห้องฝึกอบรม ห้องประชุม มุมกาแฟ 
ห้องสัมนาอเนกประสงค์ พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม อี-โอท็อป ตลาดสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัด
มหาสารคาม เพื่อพัฒนาศักยภาพ และขายช่องทางการตลาดผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อี-
คอมเมิร์ซ) นายยิ่งยศกล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามได้มีการลงนามท าสัญญา 
ข้อตกลง กับทางจังหวัด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือร่วมมือกันในการที่
จะจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้มหาสารคามขึ้น เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชน
เกิดการเรียนรู้ โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ จนสามารถสร้าง
ความรู้ สร้างทักษะ มีระบบการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ที่ดี เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ในการผลักดัน
มหาสารคามสู่สังคมอุดมปัญญา เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมมือกัน นายยิ่งยศกล่าวว่า อุทยาน
การเรียนรู้ที่จะจัดตั้งขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดหลังเก่าอยู่ใกล้แหล่งชุมชนเดินทางสะดวกมีสาธารณูปโภค
พร้อมมีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ ๑,๙๐๐ ตารางเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องและอาคาร 
รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม ซึ่งก าหนดจะเปิดให้บริการประชาชนได้ในเดือน
พฤศจิกายนนี้ เบื้องต้นตั้งเป้าจะมีผู้เข้าใช้บริการไม่ต่ ากว่าปีละ ๑ แสนคน๓๘ 
 จากอุดมการณ์และความตั้งใจอันแน่วแน่ สายเลือดนักการเมือง ลูกสาวนายล าพอง พิ
ลาสัม บัติ อดตี ส.ส. ส.ว.นครราชสีมาหลายสมัยและสามีคือ ดร.ยิ่งยศ อุดรพิมพ์ อดีตนายก อบจ.มหา
สารคาม ท าให้ชีวิตของเธอผูกพันเรียนรู้ด้านการเมืองมาตั้งแต่เยาว์วัย เมื่อเติบใหญ่ก็มีต าแหน่งทาง
การเมือง ทั้ง ส.จ. ส.ว. เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีหลายกระทรวง ท าให้เข้าใจถึงความต้องการของ
ประชาชนเป็นอย่างดีเมื่อได้รับเลือกตั้งเข้ามาบริหารงาน ดร.คมคาย จึงเดินหน้าดูแลประชาชน โดย
เน้นย้ าเรื่องปากท้องความเป็นอยู่ที่ทุกคนต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงอีกทั้งเมื่อเกิดภัยทั้งเธอและ
ทีมงานจะต้องรีบเข้าไปบรรเทาความเดือดร้อนในทันที  โดยผลงานที่โดดเด่นซึ่งท าเป็นรูปธรรม นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหญิงบอกว่า การก่อตั้งอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม โดยได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานเปิดป้าย
                                                           

                 ๓๘ หนังสือพิมพ์คม- ชัด-ลึก : บทสัมภาษณ์ของนายยิ่งยศ อุดรพิมพ์  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓. 
 



 
 

๕๔ 

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ สิ่งนี้ได้สร้างความปลาบปลื้มปีติยินดีแก่พสกนิกรชาวเมือง
มหาสารคาม ที่ได้มีโอกาสเฝ้าฯ รับเสด็จ ชื่นชมพระบารมีพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิด อุทยานเรียนรู้แห่ง
นี้ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ระหว่างจังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันด าเนินการโดยใช้ ศาลา
กลางหลังเดิม ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมและไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน มาปรับปรุงซ่อมแซมและปรับภูมิ
ทัศน์ให้สวยงาม ดร.คมคายกล่าว พร้อมกับแจงรายละเอียดในอุทยานว่า มีห้องทรงงานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพฯ ประกอบด้วย ห้องโถง ห้องทรงพระส าราญ ห้องสรง และห้องมหาดเล็ก  ใน
ส่วนอ่ืนมีห้องอินเทอร์เน็ตปลอดภัย ห้องสมุดมีชีวิต ห้องนิทานสานฝัน เป็นห้องส าหรับเด็กท่ีตกแต่งให้
บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยสีสัน สนุกสนาน เน้นบรรยากาศสร้างสรรค์ เด็กสามารถเข้าใช้บริการใน
การอ่านหนังสือ เล่นเกมอัจฉริยะ ฟังนิทาน และของเล่นที่หลากหลาย เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
จินตนาการและพัฒนาให้แก่เด็ก มีห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือรองรับการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม
ซึ่งใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสื่อการเรียนการสอน พร้อมให้บริการหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มี
ห้องอบรมสัมมนา ส าหรับจัดกิจกรรมในการอบรมหรือสัมมนาทั่วไป พร้อมให้บริการหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ดร.คมคายยังย้ าว่า ภายในอุทยานแห่งนี้ ยังมี พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม แหล่ง
แสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมือง โบราณสถาน และโบราณวัตถุท่ีส าคัญในรูปของนิทรรศการ 
พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้มีห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ มีหุ่นยนต์ขนาดเล็กให้บริการแก่เยาวชนผู้สนใจ
ในเทคโนโลยีเกี่ยวกับหุ่นยนต์ ฝึกทักษะในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และ
การเขียนโปรแกรม อีกจุดที่น่าสนใจในอุทยานคือ มีท้องฟ้าจ าลอง ไว้เป็นแหล่งศึกษาระบบสุริยะ
จักรวาล ดาราศาสตร์ อวกาศ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินกิจกรรมให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้  โดยอาศัยสื่อผสม สื่อจ าลอง และกระบวนการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จากกิจกรรมที่จัดขึ้นในแต่ละโอกาส รวมทั้งมีห้องเอ็มเคซีนีเพล็กซ์ ที่ใช้ในการจัดแสดง
ภาพยนตร์สามมิติ ที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ส าหรับเยาวชน ปัจจุบันมีเด็กเยาวชนนิสิตนักศึกษาและ
ประชาชนผู้สนใจหมุนเวียนมาใช้บริการเป็นจ านวนมากเกือบแสนคน คาดว่าอนาคตสถานที่แห่งนี้จะ
ได้รับความสนใจจากผู้ใช้บริการเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ดร.คมคาย
บอกว่า เน้นเรื่องการศึกษาด้วยการพัฒนาหลักสูตร จัดอบรมครูนักเรียน โรงเรียนในสังกัดทั้ง ๒๐ แห่ง 
ท าให้นักเรียนมีความพร้อมและมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนอยู่ในระดับที่ดีขึ้น ทั้งมวลของการสรรค์
สร้าง อุทยานการเรียนรู้มหาสารคามก็เพ่ือติดอาวุธทางปัญหาให้เยาวชนประชาชนนักท่องเที่ยวได้รู้จัก
เมืองตักศิลามากยิ่งขึ้น เป็นการยกระดับการท่องเที่ยวของเมืองอีกทางด้วย๓๙ 
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 คมคาย อุดรพิมพ์' สรรคส์ร้างอุทยานเรียนรู้ฯ...เพื่อชุมชน : คอลัมน์เปิดใจผู้น าท้องถิ่น 



 
 

๕๕ 

๒.๓ แนวคิดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของผู้น าชุมชนกับวิสัยทัศน์ใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บทบาทของภาครัฐในด้านการวางแผนนโยบายการขับเคลื่อนระดับ
ส่วนกลางและระดับท้องถิ่นดังนี้ 
 ๒.๓.๑ แนวคิดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย การขับเคลื่อน
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการพัฒนาสังคมและชุมชนไทยในช่วงที่ผ่านมากระแสการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจตามแนวคิดสร้างสรรค์ในหลายประเทศดูเหมือนจะมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมในเมืองขนาด
ใหญ่เป็นหลักโดยมักมองข้ามชุมชนหรือท้องถิ่นในชนบท อย่างไรก็ตาม Martin Prosperity Institute 
(๒๐๐๙) ได้ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่ควรถูกก าจัดอยู่แต่เพียงในเมืองเท่านั้นแต่ควรเป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนที่ส าคัญในอุตสาหกรรมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเว็บไซต์ดนตรีหรือแม้แต่ใน
อุตสาหกรรมดั้งเดิมเช่น ภาคการผลิตหรือเกษตรกรรมโดยการใช้ความสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาและ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ จะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อุตสาหกรรมนั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ Martin Prosperity 
Institute พบว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชนและท้องถิ่นมีความท้าทายอยู่ ๓ ประการ
คือ  
 ๑) การตระหนักถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนและท้องถิ่นรู้จุดเด่นจุดด้อยและสามารถเลือก
ทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์  
 ๒) การติดต่อสื่อสารกับพ้ืนที่ใกล้เคียงหรือการเข้าถึงตลาดในเมืองขนาดใหญ่ต้องมีความ
รวดเร็วฉับไวและมีต้นทุนต่ าซึ่งในชุมชนหรือชนบทห่างไกลบางแห่งการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตยังมี
อยู่อย่างจ ากัด  
 ๓) ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์อาจท าให้ผู้คนในชุมชนและท้องถิ่นนั้น  ๆ 
ขาดความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์  
 ๒.๓.๒ ผู้น าในชุมชนกับวิสัยทัศน์ ในการขับเคลื่อน(Leader and Visions) แผนการขับ
เคลื่อนที่มุ่งเน้นเพ่ือตอบโจทย์และเหมาะสมตามสภาพปัญหาและความต้องการที่มีในชุมชนและ
ท้องถิ่น (Problem-based and Need-based Planning) ทุนจากภายในที่มีในชุมชนและท้องถิ่น 
(Local Capital) กระบวนการมีส่วนร่วมและความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของความสร้างสรรค์ที่ ใช้
ประโยชน์จากนวัตกรรมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่มีการต่อยอดจากฐานการวิจัย(Creativity on a 
Basis of Innovation, Technology Research-based Knowledge) เครือข่ายและพันธมิตรทั้งใน
ระดับชุมชนด้วยกันและเครือข่ายในด้านวิชาการกระบวนการจัดการความรู้(Knowledge Manage 
ment) ทั้งในด้านการจัดเก็บต่อยอดและถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา การส่งเสริมสนับสนุนทั้ง
จากหน่วยงานในภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจากองค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้สรุปข้างต้น 
ประเด็นที่มีส่วนส าคัญสุดในกระบวนการขับเคลื่อนได้แก่ กระบวนการและวิธีการมองทุนจากภายใน



 
 

๕๖ 

ชุมชนและท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วเพ่ือน ามาซึ่งการต่อยอดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยความหมาย
ของทุนจากภายใน ในที่นี้ครอบคลุมทั้งทุนทางกายภาพ ทางภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์สังคมวิถีชีวิต
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ความช านาญเฉพาะด้านซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นอัตลักษณ์ ที่ส าคัญใน
การสะท้อนความเป็นตัวตนของชุมชนและท้องถิ่นเป็นตัวเชื่อมให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมและ
ความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วมกันของคนในชุมชนอันเป็นปัจจัยที่ส าคัญหนึ่งต่อความส าเร็จในการ
พัฒนาสังคมและชุมชนที่ยั่งยืน  
 ๒.๓.๓ บทบาทของภาครัฐในด้านการวางแผนนโยบายการขับเคลื่อน  บทบาทของ
ภาครัฐทั้งในระดับส่วนกลางในด้านการวางแผนนโยบายการขับเคลื่อนระดับมหภาคและภาครัฐใน
ระดับท้องถิ่นในการวางแผนและให้การส่งเสริมการพัฒนาในระดับชุมชนก็ถือเป็นอีกกลไกการขับ
เคลื่อนที่มีความส าคัญโดยเฉพาะในช่วงของการเริ่มต้น อย่างไรก็ตามเมื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชน
เริ่มมีการเคลื่อนตัวบทบาทของภาครัฐควรเป็นในลักษณะของก าลังหนุน (Backup) ในการกระตุ้นการ
คิดเองและท าเองของสมาชิกในชุมชนมากกว่าที่จะเป็นผู้ไปก าหนดทิศทางและกรอบของการขับเคลื่อน
เนื่องจากโมเดลการพัฒนาที่เหมาะสมของแต่ละชุมชนหรือท้องถิ่นย่อมมีความแตกต่างและหลากหลาย
กันไปตามบริบทและปัจจัยพื้นฐานที่แตกต่างกันในแต่ละชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น ๆ  
 สรุปว่า การส่งเสริมในลักษณะของการให้ความรู้เพ่ือกระตุ้นให้เกิดมิติการเรียนรู้การ
สนับสนุนในด้านของการสร้างเครือข่ายของชุมชนและเครือข่ายทางด้านความรู้ วิชาการการช่วยเหลือ
ในด้านกลไกของตลาดและการประชาสัมพันธ์เป็นบทบาทในเชิงหนุนของภาครัฐที่จะเป็นส่วนช่วยที่
ส าคัญต่อกระบวนการต่อยอดและการถ่ายทอดองค์ความรู้รวมถึงภูมิปัญญาของชุมชนนอกจากนี้ยัง
เป็นการเชื่อมโยงและขยายระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนสู่ระดับที่ใหญ่ขึ้นทั้งใน 
ระดับภูมิภาคระดับประเทศหรือระดับนานาชาติซึ่งเชื่อมโยงสู่ภาคการส่งออกหรือการดึงดูด
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ๔๐   

๒.๔ แนวคิดเมืองต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรูสู้่การพัฒนา 
 แนวคิดเมืองต้นแบบได้ศึกษาถึงความหมายและที่มาของชุมชนแห่งการเรียนรู้ แนวคิด
การศึกษาตลอดชีวิต พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หลักการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ แนวคิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แนวคิดชุมชนนักปฏิบัติ แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงเสมือน 
แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เฉพาะสาขา ปัจจัยส าคัญที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ซึ่งมีรายละเอียดตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 

                                                           

           ๔๐ เฉลิมพล แจ่มจันทร์, สวรัย บุณยมานนท์.บทบาทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการพัฒนาสังคมและ
ชุมชนไทย. วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖.  



 
 

๕๗ 

 ๒.๔.๑ ความหมายและท่ีมาของชุมชนแห่งการเรียนรู้  
 ชุมชนแห่ งการเรียนรู้  (Learning Community) หมายถึ ง กลุ่ มคนที่ ตระหนั กถึ ง
ความส าคัญความจ าเป็นของการเรียนรู้ มีทักษะและกระบวนการคิดการวิเคราะห์การแก้ปัญหาและ
การน าความรู้มาใช้ประโยชน์ ทุกคนคิดและปฏิบัติร่วมกันแบบหุ้นส่วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันด าเนิน
ชีวิตไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้ การสั่งสมความรู้และการสร้างความรู้ใหม่เพ่ือน าไปพัฒนาตนเองและ
ชุมชน จากพัฒนาการแนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิตได้มีการกล่าวถึงอย่างเป็นทางการตั้งแต่
ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งเป็นที่มาของค าว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้เริ่มด้วยองค์การ UNESCO เป็นผู้มี
บทบาทส าคัญในการริเริ่มค าว่าการศึกษาตลอดชีวิตซ่ึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการและนักการศึกษา
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการศึกษาตลอดชีวิตจึงได้มีการเขียนหนังสือเช่น An Intro 
duction to Lifelong Education โดย Paul Lengrand ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ และ Learning to be: 
The World of Education Today and Tomorrow โดย Edgar Faure และคณะในปี พ.ศ. ๒๕๑๕  
ได้มีการจัดประชุมระดับโลกหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตจนได้มีการเสนอให้การศึกษา
ตลอดชีวิตเป็นแนวคิดหลักส าหรับการก าหนดนโยบายทางการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกดังนั้น
องค์การสหประชาชาติจึงเป็นที่มาของชุมชนแห่งการเรียนรู้๔๑  
 ๒.๔.๒ แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต  
 ประเทศไทยได้น าแนวคิดเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตมาใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรกใน
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๐ (ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๒๐) จนกระทั่ง
ประมาณช่วงปลายศตวรรษที่ ๒๐ ก่อนจะขึ้นศตวรรษที่ ๒๑ การศึกษาตลอดชีวิตและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตได้ถูกน ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่าง ๆ อย่างกว้างขวางทั่วโลก 
ประกอบกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมีความรวดเร็วและซับซ้อนในด้านเศรษฐกิจสังคม 
สิ่งแวดล้อมและการสื่อสารในยุคโลกาภิวัฒน์สังคมสารสนเทศหรือโลกไร้พรมแดนซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศต่าง ๆ ท าให้แต่ละประเทศพยายามหาวิธีการที่จะท าให้
ประชาชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ประชาชนสามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
หลายประเทศในทุกภูมิภาคของโลกได้มีการทบทวนการด าเนินการปฏิรูปการจัดการศึกษาตาม
แนวทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต หลายประเทศได้มีนโยบายการศึกษาตลอดชีวิตที่ชัดเจน 
มีกฎหมายการศึกษาตลอดชีวิตมียุทธศาสตร์การศึกษาตลอดชีวิตได้มีการก าหนดให้ ปี ค.ศ. ๑๙๙๖ 
เป็นปีแห่งการศึกษาตลอดชีวิต  
 ประเทศไทยได้น าการศึกษาตลอดชีวิตมาเป็นหลักในการปฏิรูปการศึกษาโดยก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้การศึกษาของชาติเป็นการศึกษาตลอดชีวิต การ

                                                           

                ๔๑ สุนทร สุนันท์ชัย, ชุมชนแห่งการเรียนรู้. ม.ป.ท. ๒๕๔๓  หน้า ๗. อ้างใน Faure, n.p. ๑๙๗๒ หน้า 
๑๘๒. 



 
 

๕๘ 

จัดการศึกษาในระบบเพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ (learning society) สังคมแห่งการเรียนรู้จะ
เกิดขึ้นได้ด้วยทุกคนมีความเข้าใจและยอมรับว่า การเรียนรู้มีความจ าเป็นส าหรับชีวิตมนุษย์ทุกวัย
ตั้งแต่เกิดจนตาย การเรียนรู้ไม่จ าเป็นต้องเกิดขึ้นในโรงเรียนหรือในสถาบันการศึกษาแต่การเรียนรู้
เกิดขึ้นได้ในวิถีชีวิตประจ าวัน เช่น ในบ้าน ที่ท างาน ในไร่นา ในตลาด ในสาสนสถาน ในสถานที่
ท่องเที่ยวชุมชนและแหล่งกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนสามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้ได้เช่น โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ วัด โบสถ์ มัสยิด สถานประกอบการการประกอบอาชีพภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่
แล้วหรือสิ่งที่สร้างข้ึนใหม่เช่น ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หอกระจาย
ข่าวกิจกรรมในชุมชนจัดให้ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ถ่ายทอดความรู้หรือแลกเปลี่ยนความรู้ 
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้อาจเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในท้องถิ่นหรือภูมิปัญญา 
ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชน พระ/ผู้สอนศาสนา กรรมการหมู่บ้านเพ่ือนบ้านหรือบุคคล
ทั่วไป ทุกคน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ได้ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายได้แก่ 
ทุกคนในชุมชน กรรมการชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติและร่วมรับผลที่เกิดข้ึนน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน๔๒    
 ๒.๔.๓ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๙ ก าหนดให้
สถานศึกษาร่วมกับบุคคลครอบครัวชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน (Community based learning) เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมี
การจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการ
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มี 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานของ
การศึกษาในระบบโรงเรียนนี้กิจกรรมมีลักษณะเกี่ยวกับการให้บริการของชุมชนในรูปแบบเป็นแหล่ง
การเรียนรู้สังคมศึกษาสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ในสถานที่ที่เป็นชุมชน การเรียนรู้ในสถานที่ท างาน การ
เรียนรู้โดยการท าโครงการและการเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นต้น พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ท าให้แนวคิดการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ส าคัญ
มากขึ้นโดยมาตรา ๗ ก าหนดให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สร้างภาคีเครือข่ายท าให้เกิด
เกิดแรงจูงใจและมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้และน าความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชนมุ่งน าไปสู่การพัฒนาชุมชนให้เกิดการเรียนรู้พัฒนา 
ไปสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (learning community) และได้พัฒนาต่อมาเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ 

                                                           

            ๔๒ สุมาลี สังข์ศร,ี การศึกษาตลอดชีวิต. ม.ป.ท. ๒๕๔๖. หน้า ๙๐-๙๑.   
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(learning city) ในประเทศไทยได้มีการวิจัยและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน๔๓ 
 ๒.๔.๔ หลักการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ หลักการของชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยภาพรวม
สามารถสรุปหลักการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้ดังนี๔้๔  
 ๑) หลักการมีผู้น าที่ดี ชุมชนแห่งการเรียนรู้จะต้องมีผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน์มี
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการการประสานงานและการกระตุ้นให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน  
 ๒) หลักการมีกรรมการชุมชนที่มีจริยธรรมและมีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ต้องมกีรรมการชุมชนที่เข้มแข็งมีความมุ่งม่ันมีคุณธรรมจริยธรรมบริหารงานโปร่งใส  
 ๓) หลักการมีส่วนร่วม ชุมชนแห่งการเรียนรู้เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วม
รับรู้ร่วมคิดร่วมปฏิบัติร่วมรับผลประโยชน์และร่วมติดตามมีความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนมีสมาชิก
ชุมชนที่มีคุณภาพและมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวมเข้ามาร่วมคิดร่วมด าเนินการร่วมรับผิดชอบในทุก
กระบวนการ  
 ๔) หลักของผู้มีส่วนได้เสีย มีการสร้างความรู้สึกในชุมชนถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน สร้าง
ความตระหนักถึงการดูแลรักษาทะนุถนอม การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์สื่อเพ่ือสอดคล้องกับความ 
ต้องการของคนในชุมชนเพ่ือใช้งานศูนย์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและ
เป็นส่วนของกลุ่มหรือชุมชนร่วมคิดร่วมปฏิบัติช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแลกเปลี่ยน
เหตุการณ์ความคิดเห็นความรู้อารมณ์และความรู้สึกนึกคิด (Shared events and emotional 
connections)  
 ๕) หลักการเรียนรู้ร่วมกัน มีการสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้น าผล
เหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นวิถีร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องจะต้องมีการเรียนรู้เพ่ือนน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาอยู่
ตลอดเวลารวมทั้งต้องมีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  
 ๖) หลักความสนใจเนื้อหาสาระเป็นเรื่องที่ สนใจร่วมกันหรือมีวัตถุประสงค์เดียวกัน 
(Fulfillment of individual needs) มีศักยภาพความพร้อมในเรื่องพ้ืนฐานอาชีพจะต้องมีความ
เข้มแข็งในการพ่ึงพาตนเองและมีความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจจึงจ าเป็นต้องได้รับการ

                                                           

                   ๔๓ สนอง โลหิตวเิศษ, การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของไทย. ม.ป.ท., ม.ป.ป.  แหล่งที่มา:  http://en. 
wikipedia.org/wiki/Learning community. สืบค้น ๗ มีนาคม ๒๕๖๑.  
                ๔๔ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ชุมชนแห่งการเรียนรู้. ม.ป.ท. ๒๕๕๔. ส านักงานคณะกรรการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ: (กสทช.) ๒๕๕๘: ออนไลน์. ๗ มีนาคม ๒๕๖๑.  



 
 

๖๐ 

พัฒนาสมรรถนะและทักษะความพร้อมในการประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ในการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงให้เกิดกรรมวิธีหรือสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม  
 ๗) หลักการสร้างระบบการจัดเก็บและการน ามาใช้ขององค์ความรู้ที่ดีมีระบบการจัดเก็บ
ความรู้ทั้งความรู้ที่มีอยู่ภายในชุมชนและความรู้ภายนอกชุมชนรวมทั้งต้องรู้จักสร้างและน าความรู้ที่มี
อยู่มาใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นระบบเข้าใจได้ง่าย  
 ๘) หลักการสร้างเครือข่ายและการติดตามผลมีการสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยง
เครือข่ายเพ่ือสามารถประสานเกื้อกูลกันระหว่างศูนย์การเรียนรู้กับชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เครือข่ายระหว่างศูนย์การเรียนรู้อ่ืน ๆ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอกชุมชนต้องมี
ความร่วมมือในด้านทุนกิจกรรมวิชาการองค์ความรู้การตลาด ฯลฯ มีการจัดการกลุ่มและเครือข่าย
ประกอบด้วยอาณาบริเวณที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนรวมกันและมีระบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเช่น 
ครอบครวัเครือญาติมิตรสหายเศรษฐกิจวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นต้น  
 ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานมีแหล่งการเรียนรู้เช่น ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนตัวอย่างชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตโคมินั กของประเทศญี่ปุ่น (Kominkan CLCs : 
Kominkan Community Learning Centers) ที่มีชื่อเสียงทั่วโลกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องที่เป็นส่วนของชีวิตและสังคมของคนญี่ปุ่นทั่วประเทศ ชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ของ
ประเทศไทยประกอบด้วยกลุ่มคนที่ตระหนักถึงความส าคัญความจ าเป็นของการเรียนรู้มีทักษะและ
กระบวนการในการคิดการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาและน าความรู้มาใช้ประโยชน์ในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาชุมชนสู่ความสมดุลพอเพียงส่งผลต่อความสุขความ
อบอุ่นของครอบครัว ความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสังคมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ๔๕  
 ๒.๔.๕ แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC: Professional Learning 
Community) คือ การรวมตัวรวมใจรวมพลังร่วมมือกันของครูผู้บริหารและนักการศึกษาแสวงหา
ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงผลการเรียนของผู้เรียนหรืองานวิชาการของโรงเรียนวิทยาลัย 
หรือมหาวิทยาลัยเป้าหมายอยู่ที่คุณภาพการจัดการเรียนรู้การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของตนเองเพ่ือผู้เรียนเป็นส าคัญ การรวมตัวกันการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นไปได้ยาก
ที่จะท าเพียงล าพังแต่หวังผลให้ขับเคลื่อนทั้งระบบโรงเรียนจ าเป็นต้องสร้างความเป็นชุมชนเพ่ือการ 
เรียนรู้ทางวิชาชีพซึ่งความเป็นสถาบันหรือโรงเรียนย่อมมีความเป็นชุมชนที่สัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้น 
ชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพจ าเป็นต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมี
ฉันทะและศรัทธาในการท างานบรรยากาศการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนกัลยาณมิตรทางวิชาการที่มี
ลักษณะความเป็นชุมชนแห่งความเอ้ืออาทรอยู่บนพ้ืนฐานอ านาจทางวิชาชีพและอ านาจเชิงคุณธรรม 
องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นแนวคิดเชิงวิธีการหรือกระบวนการที่มีการ 
                                                           

                ๔๕ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ชมุชนแห่งการเรียนรู้. ม.ป.ท. ๒๕๕๔.ออนไลน.์ 



 
 

๖๑ 

ด าเนินการปฏิบัติร่วมกันในชุมชนซึ่งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจะสะท้อนเป็นคุณลักษณะหรือ
เอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนตามธรรมชาติความเป็นจริงของชุมชนนั้นๆ ซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกันไปแต่
เป็นกระบวนการที่เอ้ือให้เกิดการรวมใจรวมตัวรวมแรงและรวมปัญญาร่วมกันของครูผู้บริหารนัก
การศึกษาในชุมชนเพ่ือท างานแบบมุ่งรวมพลังเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน
เป็นหัวใจส าคัญ๔๖  
 ๒.๔.๖ แนวคิดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) ชุมชนนักปฏิบัติ
หรือชุมชนแนวปฏิบัติเป็นกลุ่มคนที่มารวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการโดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น ส่วน
ใหญ่การรวมตัวกันในลักษณะนี้มักจะมาจากคนที่อยู่ในกลุ่มงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งร่วมกันซึ่งความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างกัน  เป็นสิ่ง
ส าคัญ CoP เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการจัดการความรู้มีการจัดการสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการสร้าง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ความรู้ของคนในชุมชนสมาชิกมาเข้าชุมชนด้วยความสมัครใจ สมาชิกเป็น
ผู้ก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะท าและส่วนใหญ่มีการจัดการกันเอง (self-managed) สมาชิกสามารถ
เข้าหรือออกจากชุมชนเมื่อไรก็ได้และสลายตัวเองเมื่อสมาชิกเห็นสมควร การขับเคลื่อน CoP นั้นจึง
เกิดจากสมาชิกเป็นส่วนใหญ่ จึงสามารถใช้ CoP ซึ่งเป็นเครือข่ายทางสังคมทั้งภายในและภายนอกที่มี
พลังและอิทธิพลต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้ของกลุ่มเป็นส่วนที่ ช่วยให้เกิดวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ได้เร็วขึ้น นอกจากประโยชน์ในการช่วยเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแล้ว CoP 
ยังให้ประโยชน์แก่การศึกษาในด้านการพัฒนาศักยภาพและให้ประโยชน์แก่กลุ่มคนในด้านการปรับปรุง
ประสบการณ์ในการท างานและการพัฒนาวิชาชีพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวท าให้สามารถน าความรู้
ไปประยุกต์แก้ไขปัญหาพัฒนาผลงานได้เป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ ชุมชนนักปฏิบัติประกอบด้วย ๓ 
องค์ประกอบหลักท่ีส าคัญคือ  
 ๑) ประเด็นความรู้ที่มีความปรารถนาจะพัฒนาร่วมกัน  
 ๒) การรวมตัวกันอย่างไว้วางใจกันเพื่อน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 ๓) แนวปฏิบัติหรือองค์ความรู้ที่เกิดจากการสร้างร่วมกันแล้วน าไปปฏิบัติ๔๗ 
 ๒.๔.๗ แนวคิดชุมชนการเรียนรู้เชิงเสมือน (VLC: Virtual Learning Community)         
 ชุมชนการเรียนรู้เชิงเสมือนหรือชุมชนในรูปแบบใหม่ Virtual community perspective  
หรือชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ (Online learning community) คือกลุ่มคนที่เข้ามาร่วมปฏิสัมพันธ์
โดยมีเป้าหมายและพันธะกิจร่วมกันผ่านกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนและ

                                                           

 ๔๖ Go to Know อ้างใน วรลักษณ์ ชูก าเนิด, ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ. ม.ป.ท., ม.ป.ป. ออนไลน.์ 
               ๔๗ ศุภวัลย์ พลายน้อย, ชุมชนนักปฏิบัติ. ม.ป.ท. ๒๕๔๗. หน้า ๓๔-๓๕. อ้างใน พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ, 
๒๕๔๕. 
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แลกเปลี่ยนความรู้ของตนเองและพัฒนาองค์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาที่ได้รับเพ่ือสร้างระบบการ
เรียนรู้สังคมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ชุมชนการเรียนรู้เชิงเสมือนเกิดจากการมี ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ในพ้ืนที่ไซเบอร์ (Cyber space) ไม่ขึ้นอยู่กับสภาพทางภูมิศาสตร์การพบปะ (Face to face) เกิดขึ้น
จากการมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันในการสร้างการเชื่อมโยงทางสังคมหรือความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งของชุมชน (Sense of belonging) ระหว่างผู้ใช้งานผ่านทางเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงผู้อ่ืนจากทุก 
ๆ ที่สามารถสร้างกลุ่มของตนเองทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยไม่เกี่ยวกับเวลาการ
สื่อสารสามารถสนับสนุนได้โดยเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองได้ทันที (Real time) มีแนวคิดที่
หลากหลาย เช่น ชุมชนเสมือนตามความสนใจ ชุมชนการเรียนรู้เชิงเสมือนที่สมาชิกมีความสัมพันธ์ต่อ
กันและชุมชนนักปฏิบัติในองค์กรชุมชนแบบนี้มีข้อดีกว่าชุมชนอ่ืนตรงที่ว่าไม่มี อคติเกี่ยวกับเพศ อายุ 
เชื้อชาติ สีผิว เผ่าพันธุ์ รูปร่างหน้าตา เสียงพูด อากัปกิริยาของสมาชิก ชุมชนเสมือนจริงเป็นเครื่องมือ
ที่เชื่อมโยงผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันเข้าด้วยกันช่วยให้เห็นสภาพที่เกิดขึ้นในสังคมยุคสารสนเทศ 
ท าให้เกิดรูปแบบของชุมชนที่มีความหลากหลายโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่ อมโยงเครือข่าย
ของผู้คนเข้าด้วยกันเป็นศูนย์กลางการสื่อสารที่ท าให้ผู้คนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้
ประสบการณ์ร่วมกันในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับสากล ตัวอย่างชุมชนการเรียนรู้เชิง
เสมือนเช่น เครือข่ายทางสังคมต่าง ๆ ที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้แอปพลิเคชั่นเช่น เฟซบุ๊ก 
ไลน์เป็นต้น๔๘    
 ๒.๔.๘ แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ เฉพาะสาขา (Learning Community in 
Specific Fields) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตามความต้องการเฉพาะสาขาหรือเฉพาะเรื่อง เช่น 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ การสร้างรายได้ผู้ประกอบการการพัฒนาชุมชน 
การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม การรู้หนังสือ การส่งเสริมพลังอ านาจ การก าหนด
นโยบาย การจัดการและการพัฒนาความสามารถเป็นต้น แนวคิดการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
แนวคิดในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีความแตกต่างกันไปตามสภาพและบริบทของแต่ละชุมชน 
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาในภาพรวมจากชุมชนหลายแห่งในสหราชอาณาจักรที่เรียกตัวเองว่า 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ งานวิจัยเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ของไทยสามารถสรุป
แนวคิดหลัก ๆ ในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้ดังนี้๔๙  
          ๑) คน องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย  

                                                           

 ๔๘สนอง โลหิตวเิศษ อ้างใน บุญชู บุญลิขิตศริิ, ชมุชนแห่งการเรียนรู้เชิงเสมือน. ม.ป.ท. ๒๕๕๓, หน้า ๖.  
 ๔๙ สนอง โลหิตวิเศษ, การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของไทย. อ้างใน นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, ๒๕๕๐. 
ครรชิต พุทธิโกษา ๒๕๕๔, หน้า ๑-๔. บุญชู บุญ ลิขิตศิริ, ๒๕๕๓,หน้าบทคัดย่อ. มิ่งขวัญ คงเจริญ ๒๕๕๓, หน้า
บทคัดย่อ, เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จ าเริญกุล ๒๕๕๔, หน้าบทคัดย่อ. สุชาดา น้ าใจดี ๒๕๕๒, หน้าบทคัดย่อ.  สืบค้น ๗ 
มีนาคม ๒๕๖๑ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_community.%20สืบค้น
http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_community.%20สืบค้น
http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_community.%20สืบค้น


 
 

๖๓ 

  (๑) ผู้น าชุมชนทั้งท่ีเป็นผู้น าตามธรรมชาติและผู้น าอย่างเป็นทางการ  
  (๒) ปัจเจกบุคคลที่เป็นตัวหลัก (Key individual) มีความส าคัญ ๒ ประการ        
              ๑. เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในแนวคิดเรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้และเริ่มต้นชัก
จูงให้บุคคลอ่ืนๆ น าเอาแนวคิดดังกล่าวไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  
          ๒. เป็นบุคคลที่สร้างความเชื่อถือในขั้นต้นให้เกิดขึ้นได้ภายในชุมชนโดยให้การ
สนับสนุนและอุปถัมภ์ทั้งนี้มีแนวคิดเรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้ช่วยพัฒนาโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และยกระดับทักษะของประชาชนที่พยายามดึงดูดการลงทุนจากภายในชุมชน  
 ๒) สถาบันต่าง ๆ ที่เป็นตัวหลัก (Key institution) ภาวะผู้น าและการสนับสนุนจาก
สถาบัน ได้แก่ สถาบันการศึกษา องค์กรชุมชน มหาวิทยาลัยและหน่วยงานในท้องถิ่นเป็นต้น มีส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งต่อการก่อให้เกิดความริเริ่มในขั้นต้นเพ่ือการพัฒนาชุมชนหรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
สถาบันที่เป็น หลักในการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องนั้นต้องรับภาระและ
จัดหาทรัพยากรส าหรับการท างานเพ่ือพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  
 ๓) กลุ่มที่เป็นแกนกลาง (Core group) กลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผู้แทนขององค์กรสถาบัน
หลัก ๆ เช่น มาจากด้านการศึกษาด้านการค้าและองค์กรชาวบ้านเป็นต้นซึ่งรวมตัวกันเพ่ือเริ่มต้นสร้าง
ชุมชนหรือชุมชนแห่งการเรียนรู้  
 ๔) การมีส่วนร่วม (Participation) สร้างแรงจูงใจการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนทุก 
กระบวนการเช่น ร่วมคิดร่วมด าเนินการร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์  
 ๕) การจัดการความรู้ประเด็นเนื้อหาและวัตถุประสงค์เช่น การน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาสู่การปฏิบัติในชุมชนระบบคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ การพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจเพ่ือการพึ่งพาตนเอง ระบบการเรียนรู้โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแกนกลางการพัฒนา
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อวิถีชีวิตระบบทุนของชุมชนที่มีรูปแบบและ
วิธีการทางวัฒนธรรมความเสมอภาคความยุติธรรมในการจัดการชุมชนและการสร้างหลักประกันความ
มั่นคงในการด ารงชีวิตร่วมกัน  
 ๖) ความสามารถในการด าเนินงาน (Performance) เพ่ือพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชนแห่งการ 
เรียนรู้ การรวมกลุ่มความสนใจการสร้างความรู้ความเข้าใจการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการ 
ถ่ายทอดการเรียนรู้ของชุมชนเทคโนโลยีขั้นตอนการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ขั้นตอนในการพัฒนา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้ศึกษาจากชุมชนหลายแห่งในสหราชอาณาจักรที่เรียกตัวเองว่าชุมชนแห่งการ
เรียนรู้สามรถสรุปเป็นขั้นตอนการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้ดังนี๕้๐  

                                                           

                       ๕๐ สนอง โลหติวิเศษ, การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของไทย. ม.ป.ท., ม.ป.ป. นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ 
๒๕๕๐, ครรชิต พุทธิโกษา ๒๕๕๔, หน้า ๑-๔, บุญชู บุญลิขิตศิริ ๒๕๕๓, หน้าบทคัดย่อ, มิ่งขวัญ คงเจริญ ๒๕๕๓, 
หน้าบทคัดย่อ, เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จ าเรญิกุล ๒๕๕๔, หน้าบทคัดยอ่, สุชาดา น้ าใจดี ๒๕๕๒, หน้าบทคัดย่อ. 



 
 

๖๔ 

 (๑) ก าหนดวัตถุประสงค์คือ การก าหนดวัตถุประสงค์ในพ้ืนที่ที่จะพัฒนาโดยการศึกษา
วิเคราะห์ ความต้องการของชุมชน สภาพการด าเนินงานในพ้ืนที่จัดล าดับความต้องการและปัญหาของ
ชุมชนการท าประชาคมเพ่ือหาสาเหตุของปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
ภายในพ้ืนที่  
 (๒) ก าหนดกลุ่มองค์กรหรือกรรมการที่รับผิดชอบคือ การก าหนดตัวแทนจากปัจเจกบุคคล
ที่เป็นตัวหลัก (Key individual) สถาบันต่าง ๆ ที่เป็นตัวหลัก (Key institution) กลุ่มที่เป็นแกนกลาง 
(Core group) กลุ่มสนใจ (Interest group) และนายจ้างที่เป็นตัวหลัก (Key employer) ในพ้ืนที่เพ่ือ
ร่วมรับผิดชอบกิจกรรมหรือโครงการ  
 (๓) แสวงหาความร่วมมือคือ จากท่ีได้มีผู้รับผิดชอบแล้วต้องสร้างความเข้าใจและแสวงหา
ความร่วมมือในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ซึ่งได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนแรก  
 (๔) บริหารงานจัดกิจกรรมหรือด าเนินงานพัฒนาชุมชนคือ การด าเนินการก าหนดกิจกรรม
และด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนแรกเช่น การสร้างความรู้ของชุมชนการน าความรู้ไปพัฒนา
กระบวนการผลิต การน าความรู้ทั้งจากปัจเจกชนความรู้ภายนอกเข้าไปผสมผสานกับกระบวนการ
ภายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดเวทีชาวบ้านให้ความรู้ ความเข้าใจ
การบันทึกสกัดจัดเก็บความรู้ดูความถูกต้องสรุปแนวคิดการน าไปใช้  
 (๕) ประเมินผลงานคือ การหาผลของการท ากิจกรรมหรือโครงการเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ปรับปรุงงานต่อไป ตลอดจนมีการสร้างความสัมพันธ์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกหรือกลุ่มชุมชน
อ่ืน ๆ ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ย่อมมีปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาตามสภาพและบริบทของแต่ละชุมชน  
 ๒.๔.๙ ปัจจัยส าคัญของการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ส าคัญมีดังนี๕้๑  
 ๑) ลักษณะผู้น า ลักษณะผู้น าในชุมชนไม่เผด็จการและไม่ใช้อ านาจในการสั่งการเป็นผู้น า
ที่ฟังเสียงของคนส่วนใหญ่และสามารถก าหนดทิศทางความเชื่อและค่านิยมร่วมกันส่งผลให้คนในชุมชน
เกิดความมุ่งมั่นในการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอย่างเป็นธรรมชาติที่ส าคัญผู้น าจะต้อง
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชุมชนรวมทั้งการปฏิบัติตนให้ เป็นแบบอย่างท่ีดีกับคนในชุมชน  
 ๒) โครงสร้างชุมชน เน้นโครงสร้างชุมชนแบบเครือข่าย (Network) ซึ่งส่งผลให้คนใน
ชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในชุมชนและข้ามชุมชน โครงสร้างแบบนี้จะส่งเสริมให้คนในชุมชน
ไปสู่การมีเสรีภาพความสุขและศักยภาพจนเกิดการเชื่อมโยงด้วยการเรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกันด้วย
ความสมัครใจอันก่อให้เกิดพลังและปัญญาร่วมกันสามารถน าชุมชนไปสู่ความส าเร็จได้  

                                                           

          ๕๑ สุชาดา น้ าใจดี, ชมุชนแห่งการเรียนรู้. ม.ป.ท. ๒๕๕๒ หน้า ๘๕-๘๗. 



 
 

๖๕ 

 ๓) วัฒนธรรมพฤติกรรมการสื่อสารการส่งเสริมสนับสนุนให้มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ใน
ชุมชน การมุ่งเน้นให้คนในชุมชนมีพฤติกรรมใฝ่เรียนใฝ่รู้สนใจในการเพ่ิมเติมความรู้ข้อมูล ข่าวสารต่าง 
ๆ ให้ตนเองตลอดเวลารวมถึงการใช้ความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมาใน
ด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมจิตใจและสุขภาพของคนในชุมชนใช้การสื่อสารแบบแนวราบ โดยให้คน
ในชุมชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลตามความสนใจของตนเอง  
 ๔) การยอมรับของสังคม การสร้างบรรยากาศภายในชุมชนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
ส่งเสริมการ เรียนรู้มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันผู้น าคอยอ านวยความสะดวกให้คนในชุมชนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์และเหตุการณ์จริงมีการติดตามการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องยอมรับและแบ่งปันความรู้ซึ่ง
กันและกันเกิดการยอมรับต่อผลงานในการสร้างความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน  
 ๕) ความรู้ทักษะความสามารถความช านาญ เป็นลักษณะเฉพาะที่มีอยู่และฝังลึกในแต่
ละคนอย่างไม่เท่ากันเห็นได้จากการประกอบอาชีพการท ากิจกรรมในด้านต่าง ๆ ทุกเรื่องได้เป็นอย่างดี
รู้จริงรู้ละเอียดทุกขั้นตอนรวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ เช่น การท าเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การซ่อม
รถยนต์ การท านา ปลูกข้าว การท าอาหาร สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชน
แห่งการเรียนรู้  
 ๖) การมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้คนเข้ามามีส่วนร่วมคิด  จัดล าดับความส าคัญ 
วิเคราะห์หาสาเหตุการแก้ไขการวางแผนการด าเนินงานตามแผนและการประเมินผลเป็นกระบวนการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ๗) ความสมานฉันท์ความสามัคคีความเอื้ออาทร ความปรารถนาดีต่อกันอันส่งผลให้คน
ในชุมชนเกิดการเรียนรู้การท างานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริงท าให้มีมุมมองและ
ความคดิอยู่บนความเมตตาและกรุณาต่อกันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
 ๘) การสนับสนุนจากรัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆ การสนับสนุนคนในชุมชนในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่นการให้ความรู้เพ่ิมเติมการจัดอบรมหรือการพาไปศึกษาดูงานเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเป็นที่ยอมรับกับชุมชนอ่ืน ๆ รวมทั้งการให้งบประมาณใน
การท างานหรือปรับปรุงด้านต่าง ๆ ให้กับชุมชน  
 ๙) ธุรกิจรายได้ การเกิดธุรกิจในชุมชนเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้การรวมตัวกันของคน
ในชุมชนเพ่ือมุ่งพัฒนาธุรกิจอันน ามาซึ่งรายได้ให้กับคนในชุมชนมุ่งส่งเสริมให้คนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจมีการบริหารจัดการที่ดีใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และคนในชุมชนได้ประโยชน์
ร่วมกัน  
 สรุปว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของชาติในการพัฒนาประเทศ การ
พัฒนาประเทศย่อมข้ึนอยู่กับความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคลชุมชนสังคมและประเทศ
โดยมีเป้าหมายไปสู่การสร้างสังคมและประเทศแห่งการเรียนรู้ สังคมและประเทศแห่งความรู้ การ
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เรียนรู้ด้วยกันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท าให้คนเรียนรู้ได้เร็วและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมากข้ึนจนสามารถ
พัฒนาความรู้ความสามารถทักษะในการคิดวิเคราะห์และน าความรู้ไปใช้ในการสร้างนวัตกรรม และ
องค์ความรู้ใหม่สามารถน าไปใช้ในกลุ่มสมาชิกที่ปฏิบัติร่วมกันเรียนรู้ด้วยกันส่งผลกระทบ (impact) 
ต่อความส าเร็จในการเรียนรู้และบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคมได้เต็มตาม
ศักยภาพต่าง ๆ ให้กับชุมชน 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ภัทรา ศรีสุโขและคณะได้ศึกษาการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมด้านการออกแบบเทคโนโลยี
การผลิตเครื่องประดับและอัญมณีส าหรับวิสาหกิจชุมชนด้านอัญมณีและเครื่องประดับกรณีศึกษา
จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์ศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการออกแบบและ
เทคโนโลยีการผลิตและสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมด้าน
การออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรี ให้มีความรู้ทางด้านการออกแบบและการผลิตเครื่องประดับเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในธุรกิจของตนเองตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและ
กระแสแฟชั่นในยุคปัจจุบัน จ านวนชั่วโมงในการฝึกอบรม ๑๕๖ ชั่วโมง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาส าหรับ
งานวิจัยนี้คือผู้ประกอบการด้านอัญมณีหรือวิสาหกิจชุมชนด้านอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัด
จันทบุรี ซึ่งการฝึกอบรมนั้นได้มีการส ารวจความต้องการเพ่ือหาความต้องการที่แท้จริง (Training 
need) เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ SME ด้านอัญมณีและเครื่องประดับไทยต่อไป   
 ผลที่ได้คือหลักสูตรฝึกอบรมด้านการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตและแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับวิสาหกิจชุมชนด้านอัญมณีและเครื่องประดับสามารถพัฒนาสู่หลักสูตร 
ฝึกอบรมวิชาชีพน าไปสู่การสร้างรากฐานใหม่ของการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจนสามารถต่อ
ยอดและพัฒนาความคิดก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและ 
กระแสแฟชั่นในยุคปัจจุบัน เพ่ือลดจุดอ่อนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจ (SMEs) ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่
เหมาะสมเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและ 
เครื่องประดับไทย๕๒ 

                                                           

              ๕๒
 ภัทรา ศรีสโุขและคณะ, การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการออกแบบและเทคโนโลยกีารผลิตเคร่ือง 

ประดับส าหรับวิสาหกิจชุมชนด้านอัญมณีและเคร่ืองประดับ กรณีศึกษา: จังหวัดจันทบุรี กรุงเทพมหานคร : เครือ 
ข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๕๘. https://opac.git.or.th/BibDetail.aspx?bibno=๖๐๗๙ สืบค้น ๒๓ 
เมษายน. ๒๕๖๑. 
  



 
 

๖๗ 

 วิจิตรบุษบา มารมย์ ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือความเท่า
เทียมกันของคนในสังคมเมืองกรุงเทพมหานครและกล่าวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็น
แนวทางหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตให้สมดุลและยั่งยืนภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ซึ่งมีหลักการส าคัญคือการ
เพ่ิมคุณค่าของสินค้าและบริการ (Value creation) โดยใช้ความรู้และนวัตกรรมผนวกกับจุดแข็งใน
ด้านความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีความเป็นไทย ทั้งนี้แนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจที่ก าลังเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนา
แล้วที่ได้น าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจจาก
พ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สั่งสมของสังคมเพ่ือสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงไปสู่
การสร้างคุณค่าทางสังคมอีกด้วย  
 รายงานการศึกษาของสภาพัฒน์มุง่เน้นเพียงแค่มุมมองทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจและคาดหวังผลพลอยได้สู่การสร้างคุณค่าทางสังคมจากทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์เท่านั้น ไม่ได้
ค านึงถึงผลประโยชน์ทางสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ/หรือเป็นกลไกส าคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรืออาจกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ข้างต้นนั้นมาใช้ประโยชน์
จากพ้ืนที่เพ่ือสร้างกลยุทธ์ทาง ธุรกิจเท่านั้น ผู้วิจัยศึกษากระบวนการของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อม ๆ กันเช่น การมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่ในระดับต่าง ๆ การ
จ้างงานคนในพ้ืนที่และการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายในชุมชน เป็นต้น นอกจากเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จะสามารถด าเนินไปได้อย่างยั่งยืนเพราะเป็นเครื่องมือหนึ่งของการฟ้ืนฟูสังคมเมืองและ
สามารถเป็นแบบอย่างให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ได้แต่ยังเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์บนรากฐานทางสังคมไทยอย่างแท้จริง อีกทั้งเพ่ือป้องกันการเพ่ิมความไม่เท่าเทียมกันของ
ชนชั้นสังคมสร้างสรรค์ (Creative class) แต่ยังจะพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือทางธุรกิจเป็นกลไก
หลักเท่านั้นโดยมีย่านพหุรัดและเจริญรัถในกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ประเภทแฟชั่นเป็นกรณีศึกษา๕๓ 
 ชัยชาญ ถาวรเวชได้ศึกษาเรื่องโครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค์เพ่ือความ
ยั่งยืนของสังคมและชุมชนสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดอ าเภอบานลาดจังหวัดเพชรบุรซีึ่งได้สรุปผลการ 
วิจัยไว้ว่า การพัฒนากระบวนการอบแห้งกลวยหอมทองท าไม่ได้ขนาดส าหรับการส่งออกเพ่ือท าการ
แปรรูปในระดับอุตสาหกรรมชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีดวยเทคโนโลยีการอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
โครงการไดท าการศึกษาผลของพารามิเตอรการอบแหงที่มีตออัตราการแหงของกลวยหอมทอง เพ่ือ
น ามาใชเปนแนวทางในการก าหนดเงื่อนไขการอบแหงผลิตภัณฑ์ จากนั้นท าการทดลองอบแหงกลวย

                                                           

 ๕๓ วิจิตรบุษบา มารมย์. การประเมินองค์ความรู้ด้านเมืองยั่งยืนในประเทศไทย, ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
นิเวศวิทยาอุตสาหกรรมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ,นครปฐม, ๒๕๕๖ . 
www.en.mahidol.ac.th/EI/sustainableCity/SustainableCity.pdf สืบค้น ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑  
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หอมทองในระบบอบแหงตนแบบที่มหาวิทยาลัยศิลปากรและไดจัดหาและเตรียมวัสดุอุปกรณที ่      
จ าเปนตองใชในการจัดท าระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกจัดท าฐานซีเมนต์ส าหรับ
ติดตั้งระบบอบแห้งจากนั้นได้ท าการขนส่งอุปกรณและชิ้นสวนของระบบไปยังสถานที่ติดตั้ง และไดท า
การติดตั้งระบบอบแหงพลังงานแสงอาทติยแบบเรือนกระจก  
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบในพื้นที่เพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจอยางยั่งยืนในจังหวัด
เพชรบุรี โครงการได้ด าเนินการส ารวจกลวยหอมทองและตาลโตนดในอ าเภอบานลาดจังหวัดเพชรบุรี 
พบวาเปนวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีศักยภาพในการแปรรูปจึงไดท าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
อาหารโดยใชวัตถุดิบจากกลวยหอมทองและตาลโตนดเมื่อท าการระดมความคิดและการคัดเลือก
ความคิดได้ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น ๒ ชนิดคือ กลวยหอมทองทอดกรอบปรุงรสและไอศกรีมตาลโตนดซึ่ง  
ผานการก าหนดแนวคิดผลิตภัณฑการทดสอบผลิตเบื้องตนโดยเริ่มจากการหาสูตรและกรรมวิธีการ
ผลิตพ้ืนฐาน (Basic Recipe) แลวทดลองผลิตโดยใชวัตถุดิบกล้ยหอมทองและวัตถดิุบจากตาลโตนดใน
พ้นทีอ่ าเภอบ้านลาดจงัหวัดเพชรบุร๕ี๔ 
 การจัดการความรูเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค์ของชุมชนโครงการไดด าเนินการส ารวจ
ชุมชนพบวามีความโดดเดนดานสินคาเกษตรคุณภาพเลิศหลายชนิดที่สามารถน ามาจัดการความรูเพ่ือส
งเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค์ของชุมชนไดผลการออกแบบกิจกรรมการจัดการความรูคือจัดท าแผนที่
ความรู จัดท าเอกสาร/แผนพับ แนะน าผลผลิตสินคาเกษตรตามค าขวัญอ าเภอ (ละมุด ตาล ชมพ ู ขาว) 
และสินคาเกษตรอ่ืนที่โดดเด่น จัดท าหลักสูตรทองถิ่น (รวมกับครู กศน.) ชุดของดีบานลาด น าขอมู
ลขึ้นเว็บไซต การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค์ การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศการเรียนรูวิถี
ชีวิตเกษตรไทยเพ่ือชุมชนยั่งยืนกรณีศึกษาอ าเภอบานลาดจงัหวัดเพชรบุรีโครงการได้ด าเนินการดังนี้  
 ๑) การรวบรวมขอมูลส ารวจและประเมินศักยภาพของแหลงทองเที่ยวและเสนทางการ   
ทองเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศการเรียนรูวิถีชีวิตเกษตรไทย  
 ๒) การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่อ าเภอบ้านลาดจังหวัด
เพชรบุรเีว็บไซต  
 ๓) การพัฒนาสื่อสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศการเรียนรูวิถีชีวิตเกษตรไทยเว็บ
ไซต ติดตั้งซอฟตแวรระบบบริหารจัดการเว็บไซต Joomla และสรางเนื้อหาหนาเว็บเพจตาง ๆ ในสวน
หนาเว็บเพจแผนที่เสนทางการทองเที่ยวไดด าเนินการเชื่อมโยงพิกัดจุดทองเที่ยวตาง ๆ ใน อ าเภอ     
บานลาด จังหวัดเพชรบุรี ลงในเว็บไซตโดยเชื่อมโยงกับ google map หนังสั้นเรื่องบ้านลาดบ้านเรา
ผลการด าเนินงานคือ ส ารวจสถานที่และวิถีชีวิตของเกษตรกรในอ าเภอบ้านลาดพัฒนาแนวคิด     
โครงเรื่องเขียนบทหนังสั้นและด าเนินการติดตอทีมผกู ากับเรียบรอยแลว  

                                                           

 ๕๔ ชัยชาญ ถาวรเวช, ศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือความยั่งยืนของสังคมและชุมชนระยะที่ 
๒, การประชุมวิชาการนานาชาต,ิ ม.ป.ท. ๒๕๕๗.  



 
 

๖๙ 

 เฉลิมพล แจ่มจันทร์และสวรัย บุญมานนท์ได้ศึกษาบทบาทของการใช้เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ในการพัฒนาสังคมและชุมชนมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของการใช้เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยจ าแนกการวิเคราะห์ออกเป็น ๒ กรณี ได้แก ่การวิเคราะห์
เชิงพ้ืนที่  (Area Base) และการวิเคราะห์เชิงสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ (Product Base) โดยศึกษากรณี
ของตลาดน้ าอัมพวาและมูลนิธิเจ้าพระยาภูเบศรผลการศึกษาพบว่า ประเด็นที่เป็นส่วนส าคัญสุดใน
กระบวนการใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการพัฒนาสังคมและชุมชนได้แก่ กระบวนการและวิธีการมอง
หาทุนจากภายใน ของชุมชนและท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วเพ่ือน ามาซึ่งการต่อยอดสร้างสรรค์และสร้าง
มูลค่าเพ่ิม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นอัตลักษณ์ที่ส าคัญในการสะท้อนความเป็นตัวตนของชุมชนและท้องถิ่น
อันเป็นปัจจัยที่ส าคัญหนึ่งต่อความส าเร็จในการพัฒนาสังคมและชุมชนที่ยั่งยืน๕๕ 
 สรุปว่า การน าองค์ความรู้การศึกษาประสบการณ์วัฒนธรรมประเพณีมาสร้างความเป็นอัต
ลักษณ์เฉพาะชุมชนมีความจ าเป็นอย่างมากในสังคมการแข่งขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพ่ือส่งเสริม
และแนะน าแนวทางให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพในในสังคมของตนออกมาสู่การยอมรับ
ของประชากรโลกและเป็นที่ยอมรับของตลาดโลกและ ๑ ในชุมชนเหล่านั้น คือ จังหวัดมหาสารคามซึ่ง
ได้รับรางวัลอันดับ ๓ ในการประกาศของกระทรวงทรัพย์สินทางปัญญาและถือเป็นจังหวัดที่ควรถือ
เป็นต้นแบบได้ด้วยวิถีของชุมชนที่เรียบง่ายไม่ทิ้งการเรียนรู้การศึกษาอันเป็นสาเหตุแห่งความเจริญของ
บุคคลและชุม ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าจังหวัดมหาสารคามเป็นพ้ืนที่ที่ควรท าการศึกษาเพ่ือน ากระบวนหรือ
แนวทางไปใช้ในชุมชนอ่ืน ๆ ได้ต่อไป 

                                                           

 ๕๕เฉลิมพล แจ่มจันทร์และสวรัย บุณยมานนท์. บทบาทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการพัฒนาสังคมและ
ชุมชนไทย , ม .ป .ท . ๒๕๕๖ . www.econ.nida.ac.th/index.php?option=com_content...id  สืบค้น  ๒๓ 
เมษายน ๒๕๖๑ 



บทท่ี ๓ 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัยได้ตั้งจุดประสงค์ไว้ ๓ ข้อ คือ ๑) เพ่ือศึกษาเมืองต้นแบบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของต่างประเทศ ๒) เพ่ือศึกษาเมืองต้นแบบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของประเทศไทย ๓) เพ่ือเสนอรูปแบบเมือง
ต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของจังหวัดมหาสารคาม ดังนั้นในการ
วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 
  ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
  ๓.๒ พ้ืนที่การวิจัย ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  ๓.๓ เครื่องมือการวิจัย 
  ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๓.๖ การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย 
 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 

          การวิจัยเรื่องการศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคามนี้เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) ซึ่ง
ผู้วจิยัได้ท าการศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งแล้วท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลและมแีบบ
สอบสมัภาษณ์เป็นเครื่องมอืในการวจิยัในการลงพื้นที่เป้าหมายวจิยัแลว้จงึน าเสนอรปูแบบการ
วจิยัดงันี้ 
 ๑. การศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Study) ผูว้จิยัไดศ้กึษารวบรวมขอ้มูลจาก
เอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น หนงัสอื รายงานการวจิยั รายงานการประชุม ภาพถ่าย เอกสาร
ทีแ่สดงถงึสมัพนัธถ์งึกระบวนการรปูแบบในการสรา้งเมอืงต้นแบบเศรษฐกจิสรา้งสรรคข์องเมอืง
ต่าง ๆ ทัง้ในและต่างประเทศซึง่มกีารด าเนินวจิยัในขัน้นี้ดงันี้ 
  ๑) ศกึษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวข้องทัง้หนังสือ
รายงานวจิยัและเอกสารอื่น ๆ โดยอาศยัแนวคดิหลกัการเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่เมอืงต้นแบบ
สรา้งสรรคจ์ากในและต่างประเทศอย่างครอบคลุมเนื้อหาตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงักล่าว
มาแลว้ 



 
 

๗๑ 

 

  ๒) ท าการวเิคราะห์นโยบายแนวคดิกระบวนการแผนปฏิบตัิงานซึ่งเอื้อต่อการ
สรา้งสรรคเ์ศรษฐกจิสู่เมอืงต้นแบบสรา้งสรรค์ซึง่เป็นรปูแบบที่เหน็ไดอ้ยา่งประจกัษ์ของเมอืงต่าง 
ๆ ทัง้ในและต่างประเทศ 
  ๓) ท าการสงัเคราะห์นโยบายแนวคดิกระบวนการแผนปฏบิตังิานซึ่งเอื้อต่อการ
สรา้งสรรคเ์ศรษฐกจิสู่เมอืงตน้แบบสรา้งสรรค ์ 
  ๔) สรุปผลการศกึษาแสดงให้เห็นถึงแนวคดิรปูแบบและหลกัการของการพฒันา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาของจังหวัดมหาสารคาม  
 ๒. การศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การเก็บข้อมูลภาคสนาม 
(Field Study) เพื่อทราบถงึแนวคดิ หลกัการความเป็นมารูปแบบกระบวนการก าหนดนโยบาย
ชุมชนองคก์ร ในพืน้ทีเ่ป้าหมายโดยมขีัน้ตอนการศกึษาคน้ควา้ดงันี้  
  ๑. การสัมภาษณ์ ค าถามปลายเปิด (Open-ended questions) เป็นการสัมภาษณ์เชิง
ลึกเกี่ยวกับรูปแบบที่แสดงถึงความต้องการรูปแบบนโยบายแนวคดิกระบวนการแผนปฏบิตัิงาน
เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของจังหวัดมหาสารคาม 

  ๒ . สนทนากลุ่ ม  (Focus Group Discussion) ขอเข้าพบผู้ท รงคุณ วุฒิและ
กลุ่มเป้าหมายในการสอบถามสนทนาแลกเปลี่ยนขอ้คดิเหน็ในประเดน็รูปแบบนโยบายแนวคดิ
กระบวนการ แผนปฏบิตังิานการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่เมืองต้นแบบสร้างสรรค์ 
 รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและน ามาวิเคราะห์สังเคราะห์เพ่ือจัดหมวดหมู่ของข้อมูลสรุปการ
วิจัยและน าเสนอกลุ่มเป้าหมายเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 
 

๓.๒ พื้นที่กำรวิจัยและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

             ๑. พ้ืนที่ที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บข้อมูลภาคสนามได้แก่ จังหวัดมหาสารคามซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือก
พ้ืนที่ในเขตอ าเภอเมืองโดยคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพในด้านหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็น
เอกลักษณ์ศิลปะพ้ืนบ้านที่เป็นอัตลักษณ์และเป็นชุมชนที่มีศูนย์การเรียนรู้มากมายความพร้อมที่จะเข้า
ร่วมในกระบวนการศึกษาวิจัยอย่างน้อย ๒ แห่งคือ ชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคามและชุมชน
เทศบาลต าบลแวงน่าง  
 ๒. กลุ่มเป้ามายในการวิจัยเชิงคุณภาพคือ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information) ในการ
สัมภาษณ์โดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ าแนกผู้ให้ข้อมูลได้แก่ กลุ่ม
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ๕ คน กลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐวิสาหกิจ ๕ คน กลุ่มเศรษฐกิจภาคเอกชน ๕ คน กลุ่ม
บุคลากรทางวัฒนธรรมและวัด ๕ คน กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา ๕ คน รวมเป็น ๒๕ รูป/คน 
 
 



 
 

๗๒ 

 

 ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพมุ่งเน้นการสัมภาษณ์ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ 
และประชาชนที่อยู่ในกลุ่มพ้ืนที่อ าเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม จ านวน ๒๕ รูป/คน ดังนี้ กลุ่ม
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ๕ คน  กลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐวิสาหกิจ ๕ คน กลุ่มเศรษฐกิจภาคเอกชน ๕ คน กลุ่ม
บุคลากรภาควัฒนธรรมและวัด ๕ คน กลุ่มบุคลากรทางศึกษา ๕ คน รวมเป็น ๒๕ รูป/คน รวบรวม
ข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบแนวคิดและรูปแบบเมืองต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้จังหวัด
มหาสารคาม 
 
๑. กลุ่มเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ (ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม) 
         ๑. ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
         ๒. นายณัฐพงษ ์สุนาโท ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
         ๓. นางนงนิตย์ สิทธิสาร รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (คนที่๑) 
         ๔. นางณัฐชา แก้วมรินทร์ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
         ๕. นายสุรภีร์ ค่ายหนองสวน ผู้อ านวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 
๒. กลุ่มเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐวิสำหกิจในจังหวัดมหำสำรคำม  
         ๑. หัวหน้าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า             
         ๒. หัวหน้าเจ้าหน้าที่องค์การโทรศัพท์    
         ๓. หัวหน้าเจ้าหน้าที่การประปา           
         ๔. ผู้จัดการบริษัทการขนส่งจ ากัด  
        ๕. ผู้จัดการธนาคารออมสิน 
๓. กลุ่มบุคลำกรทำงกำรศึกษำในจังหวดมหำสำรคำม 
         ๑. รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
         ๒. ผศ. ดร. ฉลอง พันจันทร์ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
         ๓. นายเกษม ไชยรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม  
         ๔. ผู้อ านวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม   
         ๕. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  
๔. กลุ่มบุคลำกรทำงวัฒนธรรมและวัด(พระ) 
         ๑. พระเทพสิทธาจารย์ วัดมหาชัยพระอามรามหลวง 
         ๒. เจ้าอาวาสวัดศรีสวัสดิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
         ๓. พระครูโกวิทปริยัติกิจ เจ้าอาวาสวัดประชาบ ารุง อ าเภอเมือง จ.มหาสารคาม 
         ๔. นายสุทธิชัย อิงคยกุล ผู้อ านวยการส านักพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม  



 
 

๗๓ 

 

         ๕. ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม                         
๕.กลุ่มเศรษฐกิจภำคเอกชน 
         ๑. นายธนวัฒน์ อุดรพิมพ์  
         ๒. นางสาวพิมพ์มิชชา สงตลาด 
         ๓. นางสาวชุติมา ภพไตร 
         ๔.นายทรงเกียรติ จันทรสามารถ 
         ๕. นางสาวจงจิตร จันทรสามารถ 
 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

                การวิจัยเรื่องการศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม มกีารเก็บขอ้มลูในส่วนของเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง
และมีการลงภาคสนาม (Field Study) เพื่ อ ให้ได้แนวคิดหลักการความเป็นมารูปแบบ
กระบวนการก าหนดนโยบายชุมชนองค์กรในพื้นที่เป้าหมายโดยใช้เครื่องมอืในการวจิยัได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบที่แสดงถึงความต้องการรูปแบบนโยบาย
แนวคดิกระบวนการ แผนปฏบิตัิงานเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ของจังหวัดมหาสารคาม 

๓.๔ วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

   ๑. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เพ่ือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหัวหน้า
ส่วนราชการหัวหน้าชุมชนเจ้าคณะพระสังฆาธิการและประชนซึ่งประกอบอาชีพอิสระทั่วไปตาม
จ านวนกลุ่มประชากรตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมายช่วยให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์   
      ๒. ผู้วิจัยออกเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองทุกขั้นตอนโดยให้นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขอุบลราชธานี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษซึ่งก าลังศึกษาในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาอังกฤษและเจ้าหน้าที่ของศูนย์
บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตอุบลราชธานีน าทีมและแบ่งทีมเข้าสัมภาษณ์เก็บข้อมูลและได้น ามารวบรวม
เพ่ือวิเคราะห์ต่อไป 
             รายชื่อผู้เข้าสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑) 
กลุ่มท่ี ๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. ผู้เข้าสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  
             ๑. พระณัทวุธ ฐานยุตฺโต 
             ๒. พระสิทธิชัย กิตฺติญาโณ 



 
 

๗๔ 

 

             ๓. พระมหาปิญพน คุณวิญฺญู 
             ๔. นายณัฐพล บุญเลิศ 

กลุ่มท่ี ๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. ผู้เข้าสัมภาษณ์กลุ่มบุคลากรภาครัฐวิสาหกิจ  

             ๑. พระธนัย กลฺยาณกิตฺติ 
             ๒. พระสมพงษ์ สุทฺธจิตฺโต  

             ๓. พระมหาพรชัย ปภสฺสรชโย  

กลุ่มท่ี ๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ผู้เข้าสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลากรทางการศึกษา 
             ๑. พระมหาอนุชา ชยเมธี  
             ๒. นางสาวณัฐจีตา พรมชาติ 
             ๓. นางสาวพนิดา โพธิสาน  

กลุ่มท่ี ๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ผู้เข้าสัมภาษณ์กลุ่มบุคลากรด้านวัฒนธรรมและวัด 

             ๑. พระมหาเบญจา สิทฺธิเมธี  
             ๒. พระบุญล้อม จารุธมฺโม  
             ๓. สามเณรจิรโชติ นามวงษา  

กลุ่มท่ี ๕ เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. ผู้เข้าสัมภาษณ์กลุ่มบุคลากรด้านเศรษฐกิจภาคเอกชน 
             ๑. พระมหาสมคิด สมจิตฺโต  
             ๒. พระส่ง ปชฺโชโต 
             ๓. พระสันติ ปญฺญาวโร  
    ในแต่ละกลุ่มจะมีผู้เชี่ยวชาญในการเก็บข้อมูลร่วมน าทีมเข้าสัมภาษณ์โดยได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านพระมหาบัฑิต ปณฺฑิตเสวีเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาเขต
อุบลราชธานีและผู้วิจัยเป็นหัวหน้าทีมในแต่ละกลุ่มเข้าพบและสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูล 

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 ด้วยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้มีการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และข้อมูล
เชิงประจักษ์ การสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งเป็นกระบวนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามเนื้อหา (Content analysis) แล้วสรุปตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ดังนี้ 
 ๑) ศึกษาวิเคราะห์แนวนโยบายรูปแบบกระบวนการและหลักการเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่
เมืองต้นแบบสร้างสรรค์ตามความคิดเห็นขององค์กรชุมชนรวมทั้งนักวิชาการ 
 ๒) วิเคราะห์และสังเคราะห์จัดหมวดหมู่แนวคิดที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่เมือง
ต้นแบบสร้างสรรค์ 



 
 

๗๕ 

 

 ๓) น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพมาท าการวิเคราะห์ปัจจัยมูลฐานในการสร้างเมือง
สร้างสรรคใ์นจังหวัดมหาสารคาม 
 ๔) การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีและข้อมูลเชิงประจักษ์ 
จากการลงพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือน าเสนอรูปแบบกระบวนการเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่เมืองต้นแบบ
สร้างสรรคใ์ห้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

๓.๖ กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำวิจัย  

 การน าเสนอข้อมูลจะอยู่ในลักษณะการพรรณนาความ  (Descriptive Presentation) 
ประกอบตารางและการพรรณนาความประกอบการบรรยายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพ้ืนฐาน
และความเป็นมาของรูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของต่างประเทศและของประเทศไทย
และรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาของจังหวัดมหาสารคามโดยเน้นการถอดบทเรียนเพ่ือ
ศึกษาองค์ประกอบรูปแบบกระบวนการวิธีการให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น 

 



บทท่ี ๔ 

วิเคราะห์รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนา 

สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 

 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัยตั้งจุดประสงค์ไว้ ๓ ข้อ คือ ๑) เพ่ือศึกษาเมืองต้นแบบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของต่างประเทศ ๒) เพ่ือศึกษาเมืองต้นแบบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของประเทศไทย ๓) เพ่ือเสนอรูปแบบเมือง
ต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของจังหวัดมหาสารคามกลุ่มเป้ามายใน
การวิจัยเชิงคุณภาพคือ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information) ในการสัมภาษณ์โดยท าการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ าแนกผู้ให้ข้อมูลได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ๕ คน กลุ่ม
เจ้าหน้าที่ภาครัฐวิสาหกิจ ๕ คน กลุ่มบุคลกรเศรษฐกิจภาคเอกชน ๕ คน กลุ่มวัฒนธรรมและวัด ๕ คน 
กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา ๕ คน รวมเป็น ๒๕ รูป/คน ส าหรับจุดประสงค์ข้อที่ ๑ และข้อ ๒ ผูว้จิยั
ใชเ้ครื่องมอืในการวจิยัคอืการวเิคราะห์ขอ้มลูเชงิเอกสาร ส่วนในขอ้ ๓ ผูว้จิยัใชแ้บบสัมภาษณ์ซึ่ง
เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือการเก็บข้อมูลพร้อมกับการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ เกี่ยวกับแนวคิดและ
รูปแบบของเมอืงตน้แบบ ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ตามจุดประสงค์ของการวิจัยตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 

๔.๑ วิเคราะห์รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของต่างประเทศ 
 ในที่นี้ผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์ เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของต่างประเทศซึ่งได้แก่ 
สหราชอาณาจักร ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอินเดียและประเทศมาเลเซีย โดยเป็นการ
การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิเอกสารเพ่ือต้องการทราบถึงรูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของแต่
ละประเทศตามที่กล่าวมาว่ามีความเหมือนความต่างและความโดดเด่นอย่างไร ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑.๑ รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของสหราชอาณาจักร ผลการวิจัย
พบว่า 
 ในสหราชอาณาจักรพบว่าภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) สร้างมูลค่า
ให้กับเศรษฐกิจทั้งประเทศโดยมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืน 
ๆ ที่ส าคัญคือการสร้างงานกว่า ๒ ล้านต าแหน่งทั้งภายในและภายนอกอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
(Department of Culture Media and Sport, ๒๐๑๐ ) ซึ่ งปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างให้ เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในสหราชอาณาจักรมีความเข้มแข็งคือ นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งนี้รัฐบาลได้
มอบหมายให้ Department of Culture, Media and Sport (DCMP) เป็นหน่วยงานหลักในการดูแล
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นโยบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการกีฬา โดยมี
การวางนโยบายและพันธะสัญญาที่จะส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างชัดเจนและ
เป็นรูปธรรมใน พ.ศ.๒๕๕๑ โดยมุ่งกระตุ้นให้ประชาชนค้นหาและพัฒนาความสามารถของตนเองให้
มากขึ้นและวางโครงสร้างทางธุรกิจที่เหมาะสมเพ่ือสร้างความร่วมมือกัน ท าให้ประสบความส าเร็จใน
การท างานและเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นและภูมิภาคตลอดจนเป็นกลไกใน
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการเป็นศูนย์กลางการสร้างสรรค์ 
(Creative Hub) ของโลก รัฐสนับสนุนให้เกิดกลุ่มสร้างสรรค์ (Creative Clusters) ในระดับชุมชน
ท้องถิ่นและภูมิภาคโดยมีก าหนดบทบาทและทิศทางการด าเนินงานของกลุ่มในพ้ืนที่ระดับต่าง ๆ อย่าง
ชัดเจนท าให้เกิดภาคีเครือข่ายเชื่อมโยงซึ่งกันและกันภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม โดยกลุ่มสร้างสรรค์
ควรมุ่ งเน้นอุตสาหกรรมที่ ตนมีความได้ เปรียบโดยเปรียบเทียบ  (Comparative Advantage) 
เนื่องจากจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตและความเชี่ยวชาญเฉพาะตลอดจนเป็นการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้ งนี้รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนการลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐานเช่น ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการเฉพาะในพ้ืนที่นั้น ๆ ซึ่งมีส่วนช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประสบความส าเร็จ  
 รัฐบาลยังให้ความส าคัญกับระบบเครือข่ายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ที่รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการรองรับความต้องการการติดต่อสื่อสารผ่าน
อินเทอร์เน็ตและการท าธุรกรรมต่าง ๆ ในอนาคตที่จะเพ่ิมมากขึ้น ตัวอย่างของกลุ่มสร้างสรรค์ที่
น่าสนใจในสหราชอาณาจักรได้แก่กลุ่มสร้างสรรค์ภาพยนตร์ในโซโหซึ่งเป็นแหล่งบันเทิงที่ มีชื่อเสียง
แหล่งหนึ่งในลอนดอนสามารถดึงดูดผู้คนและนักท่องเที่ยวจ านวนมากเป็นย่านที่ผสมผสานวัฒนธรรม
ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันมีทั้งร้านอาหารบาร์ไนต์คลับแกเลอรี่ศิลปะโรงละครและการแสดงดนตรี ใน
ปัจจุบันโซโหได้พัฒนากลุ่มสร้างสรรค์ภาพยนตร์ ที่มีความเชี่ยวชาญในการท าเทคนิคพิเศษและการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซึ่งกลุ่มสร้างสรรค์นี้ได้ก่อให้เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงซึ่งกันและกันและเชื่อมโยงไป
ยังอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องท าให้มีแหล่งทุนและตลาดที่กว้างขึ้น การใช้ระบบบรอดแบนด์จาก
สตูดิโอเชื่อมไปยังบริษัทผู้ผลิตที่พัฒนาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ก็เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้การรับส่งข้อมูล
ดิจิตอลเป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งเสริมให้การท างานและการเชื่อมโยงภายในกลุ่มเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้กลุ่มสร้างสรรค์ภาพยนตร์ในโซโหยังมีบริษัทการตลาดที่มีความเชื่อมโยงกับ
กลุ่มสร้างสรรค์โฆษณาในชุมชนซึ่งช่วยประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ใหม่ ๆ ได๑้  
 สรุปความว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในสหราชอาณาจักรมีลักษณะโดเด่นเป็นแบบชุมชน
สร้างสรรค์ที่มีอุตสาหกรรมเป็นฐาน (Industries-based ) ซึ่งปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างให้เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในสหราชอาณาจักรมีความเข้มแข็งคือนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมาย
                                                           

๑ วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน,์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ป. หน้า ๑๑๔. 
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ให้  Department of Culture, Media and Sport (DCMP) เป็ นหน่ วยงานหลักในการดูแลซึ่ ง
ความส าเร็จนั้นพอจะสรุปเป็นองค์ประกอบได้ดังนี้ 
 ๑) การพัฒนากลุ่มสร้างสรรค์ในระดับท้องถิ่นชุมชนและภูมิภาคซึ่งนับได้ว่าเป็น
องค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ  
 ๒) การมีรัฐบาลและหน่วยงานและองค์กรในท้องถิ่นให้การสนับสนุนทั้งในด้านนโยบาย 
และแผนการด าเนินงาน  
 ๓) การลงทุนในสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานที่มีความเหมาะสมและตรงกับความ
ต้องการสามารถรองรับและกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใหม่  ๆ ที่ได้อย่างเต็มที่และเกิด
ประโยชน์สูงสุด   
 ๔) ระบบเครือข่ายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ที่มีประสิทธิภาพ 
 ๔.๑.๒ รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศเกาหลีใต้ ผลการวิจัย
พบว่า 
 ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ใน
ระดับสูงเป็นเวลานานอันเป็นผลมาจากการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์
อิเลคทรอนิกส์อุปกรณ์สื่อสารเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์หรือการต่อเรือ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ท าให้ประเทศ
เกาหลีใต้ได้รับการกล่าวถึงอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้แก่กลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการส่งออกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเนื้อหาทางวัฒนธรรม (Cultural 
Content Industry) ไปยังประเทศต่าง ๆ ภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนในเชิงนโยบายส่วนภาคธุรกิจ
เอกชนขนาดใหญ่เป็นผู้ขับเคลื่อนแนวคิดสร้างสรรค์นี้ประสบความส าเร็จอย่างท่วมท้นในช่วงสิบกว่าปี
ที่ผ่านมา เห็นได้จากปรากฏการณ์การหลั่งไหลของวัฒนธรรมร่วมสมัยของเกาหลี(Korean Pop 
Culture) ที่ได้รับอิทธิพลจากภาพยนตร์ละครโทรทัศน์ดนตรีวีดีโอเกม เกมโชว์สิ่งพิมพ์ต่าง  ๆ หรือที่
เรียกว่ากระแสความนิยมเกาหลี (Korean Wave) เข้าสู่ประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ประเทศ
เกาหลีใต้ใช้วิธีเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ผ่านทางอุตสาหกรรม ซึ่งวิธีนี้ถือเป็นกลยุทธ์
ประชาสัมพันธ์ที่ดีท าให้ประเทศเกาหลีใต้เป็นที่รู้จักมากข้ึน สินค้าและบริการต่าง ๆ ก็ได้รับความนิยม
อย่างกว้างขวางเช่น แฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องส าอางบริการศัลยกรรมอาหารและยาสมุนไพรที่
ส าคัญคือการท่องเที่ยวที่ได้รับประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดอันเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ผู้ชมภาพยนตร์
หรือละครโทรทัศน์ต้องการเดินทางไปสัมผัสและเยี่ยมเยือนสถานที่ส าคัญ  ๆ ที่ใช้เป็นฉากถ่ายท า
ภาพยนตร์หรือละครที่ตนเองชื่นชอบ ทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้มหาศาลโดย
พบว่าสินค้าทางวัฒนธรรมที่ส่งออกจากประเทศเกาหลีใต้ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก        
 นโยบายของภาครัฐที่เป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มุ่งส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่ เกี่ยวกับเนื้อหาในรูปแบบต่าง  ๆ ล้วนมีส่วนท าให้การส่งออกศิลปวัฒนธรรม
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เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การปรับเปลี่ยนบทบาทจากการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกาหลีดั้งเดิมและ
ควบคุมอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกผ่านทางกฎหมายและระเบียบที่เคร่งครัดมาเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาวัฒนธรรมที่มีหลากหลายทั้งวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรมร่วมสมัยให้สามารถแข่งขันใน
ตลาดโลกได้ การยกเลิกกฎระเบียบการตรวจเซนเซอร์ภาพยนตร์ที่มีความเคร่งครัดเพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้ผลิตมีเสรีภาพในการแสดงความคิดสร้างสรรค์การให้สิทธิพิเศษทางภาษีแก่ผู้ผลิตภาพยนตร์ใน
ประเทศเหมือนหราชซึ่งมีหน่วยงานหรือองค์กรหลักที่เป็นผู้รับผิดชอบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้แก่ 
Korea Creative Content Agency (KOCCA) ซึ่งเป็นองค์กรมหาชนที่รัฐบาลให้การสนับสนุนจัดตั้ง
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเนื้อหาวัฒนธรรมทั้งการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการริเริ่มความคิดสร้างสรรค์การพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้
ในการออกแบบและการผลิตการสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์และการขยายตลาดในต่างประเทศเพ่ือให้
ประเทศเกาหลีใต้เป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรมของโลก              
 การขับเคลื่อนในระดับชุมชนและท้องถิ่นด้วยตัวอย่างของชุมชนและท้องถิ่นที่มีการน า
ทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่มาสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมนั้นได้แก่ เกาะเจิ่งโด (Jeungdo Island) ใน
จังหวัดชอลลานัมโด (Jeollanam-do) เป็นแหล่งผลิตเกลือทะเลธรรมชาติคุณภาพสูง (Sea Salt) และ
เกลือที่ผ่านกระบวนการกลั่นบริสุทธิ์ (Refined Salt) ที่ส าคัญของประเทศเกาหลีใต้เพราะผ่านกรรมวิธี
ทางธรรมชาติและเก็บไว้อีกประมาณ ๑-๒ ปีจึงพบเห็นฟาร์มเกลืออย่างแพร่หลายบนเกาะแห่งนี้ที่
ส าคัญคือ การมีพิพิธภัณฑ์เกลือที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาในการท านาเกลือกรรมวิธีในการ
ผลิตเกลือที่สืบทอดมาแต่โบราณ ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมอีกด้วย  
 สรุปความว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศเกาหลีใต้มีลักษณะโดดเด่นเป็นแบบชุมชน
สร้างสรรค์ที่มีวัฒนธรรมเป็นฐาน ( Culture-based ) ปัจจัยที่ช่วยสร้างเสริมให้เศรษฐกิจในประเทศ
เกาหลีใต้ประสบความส าเร็จมีหลายประการได้แก่๒  
              (๑) การวางนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีมีความชัดเจนของภาครัฐ  
              (๒) ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความเข้มแข็ง  
              (๓) การให้ความส าคัญส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตลอดจน
การวิจัยและพัฒนา (R&D) ในเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ  
             (๔) การมุ่งผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมและ
วัฒนธรรมร่วมสมัยโดยคงความเป็นอัตลักษณ์ของตนเองและด ารงความเป็นเอเชียไว้จึงเข้าถึงตลาดใน
ภูมิภาคเดียวกันได้อย่างง่ายดาย  

                                                           
๒ วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ป. หน้า 

๑๑๘. อ้างใน Florida, n.p. ๒๐๑๐.  
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              (๕) ความรักและความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของคนในชาติ  
                (๖) โครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยได้แก่ระบบเครือข่ายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบ
รอดแบนด์ที่มีความก้าวหน้ากว่าประเทศอ่ืน ๆ  
 ๔.๑.๓ รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศญี่ปุ่น ผลการวิจัยพบว่า 
 ประเทศญี่ปุ่นไม่มีการประกาศตนเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาประเทศเพ่ือมุ่งสู่การเป็น
ประเทศสร้างสรรค์ แต่นับได้ว่าเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบส าคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
ของประเทศจากความคิดสร้างสรรค์จากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิมร่วมกับนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ในหลายรูปแบบอีกทั้งเป็นประเทศที่ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจาก
ฐานรากของประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมตั้งแต่ในระดับชุมชน มุมมอง
และแง่คิดจากการด าเนินนโยบายที่มีชื่อว่า One Village One Product (OVOP) Movement หรือ
โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ริเริ่มขึ้นในจังหวัดโออิตะ (Oita Prefecture) ทางเหนือบน
เกาะคิวชูในช่วง พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๒๓ จากรูปแบบการพัฒนาของหมู่บ้านโอยามาหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่ง
หนึ่งในจังหวัด ในปัจจุบันรูปแบบ OVOP ได้แพร่กระจายไปในกว่า ๓,๐๐๐ ท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น
อีกทั้งถูกน าไปปรับใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาในระดับท้องถิ่นและชุมชนในอีกหลายประเทศและ
ภูมิภาคทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยซึ่งน ามาปรับใช้ในการด าเนินโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(One Tambon One Product: OTOP) ใน พ.ศ. ๒๕๔๕ หลักการส าคัญในการด าเนินงานของ 
OVOP ซ่ึงมีประกอบอยู่ ๓ ประการ คือ  
 ๑) การสร้างมูลค่าจากท้องถิ่นสู่ระดับโลก (Local Yet Global) โดยมุ่งเน้นการผลิตสินค้า
และบริการที่สะท้อนความภาคภูมิใจของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
 ๒) การพึ่งตนเองและการสร้างสรรค์ (Self-reliance and Creativity) จากศักยภาพที่มีใน
ชุมชนและท้องถิ่น๓  
 ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ให้มี จิตวิญญาณ
ของการท้าทายและสรรสร้างสิ่งใหม่ ๆ 
 การให้การส่งเสริมของภาครัฐในระดับจังหวัด (Prefectural Government) สู่ท้องถิ่นและ
ชุมชนมีลักษณะมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการกระจายสินค้าและ
บริการที่ชุมชนผลิต (Product Development and Distribution) มากกว่าที่จะเป็นการช่วยเหลือใน
ลักษณะการให้การอุดหนุนในรูปเงินและสิ่งของ (Subsidies) ซึ่งภาครัฐมองว่าเป็นการขัดต่อหลักการ
ในการสร้างความสามารถในการพ่ึงตนเองและความยั่งยืนของผลส าเร็จที่จะเกิดขึ้นในท้องถิ่นและ
ชุมชน ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาครัฐให้ความส าคัญกับการพัฒนาและต่อยอดคุณภาพสินค้าโดย

                                                           

                
๓

 เวบไซต์ทางการ www.ovop.jp หน้า ๑๑. 
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การจัดตั้งศูนย์และสถาบันวิจัยหลายแห่งเพ่ือศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตโดยชุมชนภายใต้โครงการซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทั้งส าหรับสินค้าทั่วไปและสินค้าเฉพาะที่เป็นสินค้าหลักของ
พ้ืนที่ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรศูนย์วิจัยและให้ค าแนะน าการเลี้ยงเห็ดชิตาเกะควบคู่กันไปกับ
หลักการในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ส าหรับการส่งเสริมในด้านการกระจายสินค้าและการตลาดนั้น
เป็นในรูปของการจัดงานแสดงสินค้าของโครงการทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้สินค้าที่ผลิตภายใต้
โครงการจากจังหวัดโออิตะเป็นที่รู้จักและติดตลาดรวมถึงการจัดตั้งแหล่งรวมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าใน
ลักษณะตลาดภูมิภาคเพ่ือส่งเสริมการบริโภคภายในท้องถิ่นและระหว่างท้องถิ่นในจังหวัดโออิตะด้วย
กันเอง นอกจากนี้ยังได้มีการให้ประกาศเกียรติคุณและรางวัลแก่ชุมชนหรือท้องถิ่นที่ผลิตสินค้าอย่างมี
คุณภาพและสร้างสรรค์จนประสบความส าเร็จด้วยเช่นกัน  
 สรุปความว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะโดดเด่นเป็นแบบชุมชน
สร้างสรรค์ที่มีปัญหาเป็นฐาน (Problem-based) องค์ความรู้ที่ได้จากกรณีศึกษาและประสบการณ์
จากเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศญี่ปุ่นและจากโครงการ OVOP ของจังหวัดโออิตะ
ประเทศญี่ปุ่น พอสรุปเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญของการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคมและสอดคล้องตามแนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์นั้นได้แก่  
 ๑) การริเริ่มด าเนินโครงการที่มีลักษณะเป็น Problem-based กล่าวคือ เป็นไปเพ่ือการ
แก้ปัญหาที่ก าลังประสบอยู่ในสังคมและชุมชนซึ่งในที่นี้คือ สภาพเศรษฐกิจที่อ่อนแอและการอพยพ
ย้ายถิ่นของสมาชิก  
 ๒) การมุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมของสมาชิกในท้องถิ่นนั้น  ๆ และ
ปลูกฝังจิตส านึกในการเห็นคุณค่าและความภูมิใจในชุมชนเพ่ือให้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหน  
 ๓) การมุ่งเน้นการพ่ึงพาตนเองบนฐานของศักยภาพและทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์และความโดดเด่นที่มีในชุมชนในการสร้างมูลค่าจากการผลิตสินค้าและบริการ 
 ๔) นวัตกรรมแนวคิดและหลักการของตัวโครงการ OVOP เองที่เป็นทั้งกลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนและเป็นเหมือนยี่ห้อที่ส าคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและ
บริการที่ชุมชนและท้องถิ่นผลิต  
 ๕) การให้การส่งเสริมสนับสนุนในเชิงเทคนิคจากหน่วยงานภาครัฐในระดับท้องที่ซึ่งในที่นี้
ได้แก่ ภาครัฐท้องถิ่นจังหวัดโออิตะโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาต่อยอดเพ่ิมคุณภาพสินค้าและการ
จัดการด้านการตลาด๔  
 ๔.๑.๔ รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศอินเดีย ผลการวิจัยพบว่า  
 มีการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานของวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือ
มุ่งเน้นในการแก้ไขและลดปัญหาความยากจน การย้ายถิ่นฐานเข้ามาเพ่ือกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ของ
                                                           

 ๔ วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน,์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ กรุงเทพมหานคร,ม.ป.ป. หน้า ๑๒๒ 
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ประชาชนในชนบทและการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับจุลภาคแก่ท้องถิ่นและชุมชนเป็น
การสร้างความมั่งคั่งและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระดับมหภาคเป็นล าดับถัดมาซึ่ง
สะท้อนให้เห็นการพัฒนาและเติบโตจากฐานรากของประเทศซึ่งได้แก่ท้องถิ่นและชุมชน รวมถึง
วิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางในชุมชน (SMEs) มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
การพัฒนาของประเทศโดยรวมภายใต้บริบทข้อจ ากัดในหลาย ๆ ด้าน องค์กรยูเนสโกได้ส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นและเข้มแข็งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคที่ชื่อว่า Jodhpur 
Initiatives อันเป็นความคิดริเริ่มที่ได้จากการสัมมนาผู้ เชี่ยวชาญระดับสูงในหัวข้อ Asia-Pacific 
Creative Communities: A strategy for the ๒๑ st Century ณ เมืองจอดห์ เปอร์  (Jodhpur) 
ประเทศอินเดีย พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยโครงการน าร่องตามความคิดริเริ่มนี้ได้เน้นให้เห็นความส าคัญของ
ปัจจัยต่อไปนี้ต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรม ประกอบด้วยองค์กรและค่านิยม
ทางสังคมในท้องถิ่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การบริหารจัดการทรัพย์สินทางวัฒนธรรม การพัฒนา
ทางเทคโนโลยีโครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ เอ้ืออ านวยเกี่ยวกับการร่าง 
Jodhpur Initiatives ขึ้นจากการประชุมในครั้งนั้น  
 ในระดับชุมชนและท้องถิ่นของอินเดียซึ่งมีศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์
ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างของชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นชุมชนสร้างสรรค์หรือ 
Creative Community ๑๓ ๕ เพ่ือลดปัญหาความยากจนสร้างงานและอาชีพของสมาชิกในชุมชนจาก
การสร้างสรรค์มูลค่าและรายได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทางวัฒนธรรมในที่นี้
ยกตัวอย่างเช่น ชุมชนช่างฝีมือแกะสลักเมืองจอห์ดเปอร์อุตสาหกรรมช่างฝีมือก่อสร้างเมืองชัยปุระซึ่ง
ทั้งสองเมืองที่ยกตัวอย่างมานี้ตั้งอยู่ในแคว้นราชสถานซึ่งเป็นแคว้นที่ความเฉพาะตัวทางด้าน
สถาปัตยกรรมเครื่องแต่งกายงานศิลปะการแสดงและงานฝีมือสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ที่ส าคัญ
ซึ่งถูกยกเป็นตัวอย่างส าหรับทั้งสองเมืองนี้ประกอบด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตที่
มีเอกลักษณ์เฉพาะในพ้ืนที่ทะเลทราย ศิลปะการแสดงท้องถิ่นเช่น ดนตรีหรือการแสดงหุ่นเชิดและ
ศิลปหัตถกรรมงานฝีมือและเครื่องทอที่เน้นการแสดงออกซ่ึงเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่๖  
 สรุปความว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศอินเดียจะยังไม่ชัดเจนจากระยะเวลาของ
การเริ่มเคลื่อนไหวที่ยังค่อนข้างสั้นเท่าที่ศึกษาและวิเคราะห์มาพบว่ามีการใช้ศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ เป็นฐาน (Art and Culture-based or History-based) ใช้พ้ืนที่ เป็นฐาน ( Area-

                                                           

           ๕ Note: “creative community” is the geographic area with a concentration of creative 
workers, creative businesses and cultural organizations. (อ้างใน Garewal, n.p. ๒๐๐๕, หน้า ๖) วารสาร
เศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ป. หน้า ๑๒๔. 
 ๖ วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ป. หน้า 
๑๒๕. อ้างใน Liebl, n.p. ๒๐๐๕.  



 
 

๘๓ 
 

based) แต่ที่โดเด่นที่สุดคือการใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based)  บทเรียนในมุมมองเกี่ยวกับ
ทิศทางและกรอบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับสังคมและชุมชนที่ได้จากอินเดีย
ประกอบด้วย  
 ๑) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีทิศทางเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการแก้ปัญหา
ความยากจนในระดับท้องถิ่นและชุมชน  
 ๒) การขับเคลื่อนที่มุ่งเน้นการสร้างหรือต่อยอดมูลค่าในสินค้าและบริการเชิงวัฒนธรรมที่มี
ความหลากหลายและประวัติศาสตร์ยาวนานในแต่ละพ้ืนที่ซึ่งเป็นทั้งจุดแข็งและจุดขายของประเทศ 
พร้อม ๆ กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเหล่านั้นให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักสืบต่อไป  
 ๓) การได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนเชิงเทคนิคจากหน่วยงานภายนอกประเทศ
ร่วมกับการก าหนดร่างข้อคิดเห็นร่วมกันออกมาเป็น Jodhpur Initiatives เป็นปัจจัยสนับสนุนและ
ตัวเร่งหนึ่งให้เกิดการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมและมีความชัดเจน  
 ๔) จากการทบทวนพบว่างานศึกษาจ านวนหนึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
บทบาทส าคัญของวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (SMEs) ว่าเป็นตัวน า (Leader) ที่ส าคัญของการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยเฉพาะในระดับจุลภาคและการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจระดับล่าง
ที่ส าคัญของประเทศอินเดีย๗  
 ๕) การร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนหรือ PPP เป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่ถูก
กล่าวถึงค่อนข้างมากในการเพ่ิมขีดจ ากัดของภาครัฐในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ในระดับท้องถิ่นและชุมชน  
 ๔.๑.๕ รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศมาเลเซีย ผลการวิจัย
พบว่า  
 ประเทศมาเลเซียนั้น นายกรัฐมนตรีนาจิบได้ริเริ่มนโยบายการปฏิรูปและพัฒนาให้
มาเลเซียก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว (ให้มีรายได้มวลรวมประชาชาติ  (Gross National Income-
GNI) ๑๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี) ตาม Vision ๒๐๒๐ โดยมีแนวคิดและนโยบายเป็น ๔ เสา
หลัก (pillars) ดังนี้  
              ๑) One Malaysia, People First, Performance Now  
               ๒) แนวคิด (Concept) เพ่ือส่งเสริมความเป็นเอกภาพของประเทศชาติ (National 
unity)      
               ๓) การยอมรับชาวมาเลเซียต่างเชื้อสาย (Ethnic tolerance)  
               ๔) รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ (Efficient government)  

                                                           

 ๗ วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ป. หน้า 
๑๒๖. อ้างใน Ghosh, n.p. ๒๐๐๙. 



 

๘๔ 

 

 ประเทศมาเลเซียได้ส่งเสริมคุณค่า (Value) ๘ ประการในสังคมมาเลเซียและสร้างความ
เป็นเลิศทางวัฒนธรรม ๘ ประการเพ่ือให้เศรษฐกิจของประเทศบรรลุเป้าหมาย NEM คือ ๑. ความ
มานะบากบั่น (Perseverance) ๒. การยอมรับ (Acceptance) ๓. การศึกษา (Education) ๔. ความ
ซื่อตรง (integrity) ๕. ระบบสังคมที่เชื่อในการท าส าเร็จด้วยตนเอง (Meritocracy) ๖. ความอ่อนน้อม
ถ่อมตน (Humility) ๗. ความจงรักภักดี (Loyalty) ๘. มุ่งสร้างวัฒนธรรมความเป็นเลิศ (Cultural of 
Excellence)๘ คือ ๘.๑ การผลักดันให้ภาคเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Re-
energizing the private sector to lead growth) ๘.๒ การเพ่ิมคุณภาพของแรงงานชาวมาเลเซีย
และลดการพ่ึงพาแรงงานต่างชาติ (Developing a quality work force and reducing depen 
dency on foreign labor) ๘.๓ ส่งเสริมการแข่งขันภายในมาเลเซีย  (Creating a competitive 
domestic economy) ๘.๔ สร้างความแข็งแกร่งให้ระบบราชการ (Strengthening the public 
sector) ๘.๕  การให้สิทธิ พิ เศษส าหรับผู้ด้อยโอกาสที่ โปร่งใสและเป็นมิตรกับระบบตลาด  
(Transparent and market-friendly affirmative action) ๘.๖ การสร้างคลังความรู้และพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน (Building the knowledge base and infrastructure) ๘.๗ ส่งเสริมปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Enhance the sources of growth) และ ๘.๘ ส่งเสริม
การเจริญเติบโตแบบยั่งยืน (Ensure sustainability of growth)  
 ETP เป็นนโยบายการปฏิรูปทางเศรษฐกิจที่มีแนวคิด NEM เป็นรากฐานโดยจะใช้ยุทธศาสตร์
การปฏิรูป (SRIs) ๘ ประการของ NEM เป็นตัวช่วยขับเคลื่อน (Enablers) และก าหนดภาคส่วนทาง
เศรษฐกิจที่ส าคัญระดับชาติ (National Key Economic Areas–NKEA) ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก 
(Drivers) ในการพัฒนาและปฏิรูปเศรษฐกิจมาเลเซีย Greater Kuala Lumpur รฐัมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรีและ CEO ของ PERMSNDU ได้ประกาศว่าผลการท า NKEA Labs ได้ระบุ ๑๓๑ 
โครงการเริ่มต้น (Entry Point Projects) ๖๐ โอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunities) ส าหรับ
ช่วงปี ๒๕๕๓-๒๕๖๓ มูลค่าการลงทุนรวมประมาณ ๔๔๔ พันล้านดอลลาร์สหรัฐโดยจะเป็นการลงทุน
จากภาคเอกชนร้อยละ ๙๒ (๔๑๐ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และเป็นการลงทุนจากภาครัฐบาลร้อยละ ๘ 
(๓๔ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งนี้ร้อยละ ๗๓ ของการลงทุนจะเป็นการลงทุนภายในประเทศและคาด
ว่าจะมีการจ้างงานเพ่ิมข้ึน ๓.๓ ล้านต าแหน่ง ตัวอย่างโครงการส าคัญภายใต้ ETP  
 สรุปความว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศมาเลเซียมีการใช้นโยบายของรัฐเป็นฐาน 
(Policy-based) แต่ที่ เห็นชัดเจนที่สุดคือการส่งเสริมคุณค่าด้านคานิยมเป็นฐานในการพัฒนา 
(Values-based) ซึ่งพอจะสรุปเป็นยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนได้ดังนี้ 

                                                           

            ๘ กรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์. คู่มือการค้าและการลงทุนสหพันธรัฐมาเลเซีย. กรุงเทพมหา 
นคร ๒๕๕๕, หน้า ๑๘.  
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 (๑) เปลี่ยนแปลงการให้บริการของภาครัฐเพ่ือเปลี่ยนแปลงมาเลเซีย  (Transforming 
Government to transform Malaysia) การปฏิรูประบบราชการโดยเน้นหลักการส าคัญ ๔ ประการ
คือ วัฒนธรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมความรวดเร็วของระบบการตัดสินใจและการ
ปฏิบัติงานความคุ้มค่า (Value-for-money) และความซื่อสัตย์  
 (๒ ) สร้ างบ รรยากาศที่ ส่ ง เสริมการ เจริญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ  (Creating the 
environment for unleashing economic growth) โดยจะเน้นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนเป็นผู้
ผลักดันหลักของเศรษฐกิจมาเลเซียสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมปฏิรูป
บทบาทของภาครัฐต่อภาคเอกชนพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ส่งเสริมการแข่งขัน
ของมาเลเซียในตลาดโลกพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและเน้นการพัฒนาพ้ืนที่และภาคส่วนที่จะเป็น 
Engine of growth (ได้แก่ Economic corridor ทั้ง ๕ และ NKEA ทั้ง ๑๒ สาขา)  
 (๓ ) ก้าวไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแบบมีส่วนร่วม  (Moving towards 
inclusive socio-economic development) โดยจะเน้นการยกระดับฐานะและความเป็นอยู่ของ
ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ า (Bottom ๔๐ % households) ยกระดับการมีส่วนร่วมทาง
เศรษฐกิจของชาวภูมิบุตรเน้นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนเป็นผู้ผลักดันหลักของเศรษฐกิจมาเลเซีย 
สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมปฏิรูปบทบาทของภาครัฐต่อภาคเอกชนพัฒนา
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ส่งเสริมการแข่งขันของมาเลเซียในตลาดโลก พัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานโดยยังคงเป้าหมายให้ชาวภูมิบุตรถือครองหุ้นส่วนกิจการไม่ต่ ากว่า ๓๐ % ใน
ระดับมหภาค (๓๐ % Bumiputera corporate equity ownership at macro level) เร่งพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ และส่งเสริมสั งคมที่ ก้าวหน้าและมีส่วนร่วม  
(Progressive and more inclusive) ตามแนวคิด One Malaysia  
 (๔) พัฒนาและรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ (Developing and retaining first-
World talent base) โดยจะเน้นการปฏิรูประบบการศึกษาเพ่ือปรับปรุงผลการเรียนการยกระดับ
ฝีมือแรงงานชาวมาเลเซียเพ่ือเพ่ิมโอกาสการได้รับการจ้างงานและการปฏิรูปตลาดแรงงานเพ่ือให้
มาเลเซียเป็นประเทศท่ีมีรายได้สูง  
 (๕) พัฒนาสภาพแวดล้อมซึ่งช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต (Building an environment that 
enhances quality of life) โดยจะเน้นการพัฒนาพ้ืนที่อยู่อาศัยส าหรับประชาชนให้น่าอยู่การพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชนโดยยึดความต้องการของประชาชนเป็นหลักปฏิรูประบบสาธารณสุขเพ่ือยกระดับ 
คุณภาพและให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ โครงการเคหะสงเคราะห์เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบ้าน
ที่มีคุณภาพและสามารถเป็นเจ้าของได้การให้บริการระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพลด
อาชญากรรมเพ่ือให้ชุมชนปลอดภัยขึ้นและให้ความส าคัญกับพ้ืนฐานสิ่งแวดล้อม (Environmental 
endowments) ของมาเลเซีย            



 

๘๖ 

 

๔.๒. วิเคราะห์รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศไทย 

 ในที่นี้ผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยซึ่งได้แก่ 
ชุมชนอัมพวาจังหวัดสมุทรสาครและมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรี โดย
เป็นการการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสาร เพ่ือต้องการทราบถึงรูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของแต่ละจังหวัดเพ่ือให้ทราบถึงลักษณะรูปแบบที่โดเด่นของเมืองต้นแบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 ๔.๒.๑ รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนอัมพวาจังหวัดสมุทรสาคร 
ผลการวิจัยพบว่า  
 การเป็นชุมชนต้นแบบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ด ารงรักษาวิถี
ชีวิตและศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมพร้อมทั้งมีผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกว่าเป็นเวนิสตะวันออกซึ่งอยู่บนแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency Economy) และเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development) 
คนในชุมชนเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของกิจการและมีส่วนร่วมในการพัฒนาในทุกระดับ ยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาชุมชนอัมพวาสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ระดับ คือ  
 ๑. ด าเนินตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือยึดเอาภูมิสังคมของ
ชุมชนและท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นทุนพ้ืนฐานที่ส าคัญซึ่งประกอบด้วยภูมิศาสตร์  
 ๒.ในทางสังคมเป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นอันทรงคุณค่า
ตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์  
 ๓. กระบวนการบริหารจัดการภายในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้ยังมีบริการท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ที่เรียกได้ว่าเกิดจากความสร้างสรรค์อย่างแท้จริง
เพราะเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และวัฒนธรรมดั้งเดิมในท้องถิ่นผสมผสานกับความสร้างสรรค์ในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว เช่น บริการเรือท่องเที่ยวเพ่ือชมวิถีชีวิตของ
ชุมชนริมน้ าหรือบริการเรือท่องเที่ยวเพ่ือชมหิ่งห้อยในเวลากลางคืนเป็นต้น ธุรกิจที่น่าสนใจอีกธุรกิจ
หนึ่งที่สร้างสรรค์เพ่ิมเติม จากการท่องเที่ยวที่ตลาดน้ าอัมพวาคือการให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ซึ่ง
เป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้โดยไม่ต้องลงทุนเพ่ิมเติมมากเท่าใดนัก  นโยบายของเทศบาลต าบลที่
ก าหนดให้ก าหนดให้ตลาดน้ าอัมพวาเปิดเฉพาะวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้น เป็นมาตรการที่
มุ่งรักษาผลประโยชน์ของคนในชุมชนอัมพวาอย่างแท้จริงกล่าวคือ เป็นการป้องกันทางอ้อมไม่ให้ทุน
ภายนอกหลั่งไหลเข้ามามากนัก เนื่องจากคนภายนอกที่ต้องการจะเข้ามาเปิดกิจการหรือด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจใด ๆ ในชุมชนอัมพวาย่อมมีต้นทุนในการผลิตสูงกว่าคนในพ้ืนที่แต่หากสามารถ
ขายผลิตภัณฑ์ของตนได้เพียง ๓ วันต่ออาทิตย์เท่านั้นจึงไม่คุ้มค่ากับการลงทุน นอกจากนี้ยังเป็นการ
รักษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมไว้หากมีวิกฤตทางเศรษฐกิจสังคมหรือการเมืองเกิดขึ้น นักท่องเที่ยว
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มีจ านวนลดลงคนในชุมชนก็ยังสามารถด าเนินชีวิตอยู่ได้ตามปกติคือเป็นการด าเนินตามหลักการ
พัฒนาแบบยั่งยืนนั่นเอง หลังจากประสบความส าเร็จและมีชื่อเสียงจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ
มีผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์จ าหน่ายและให้บริการแล้วคือการผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
เช่น ไอศกรีมมะพร้าวออกจ าหน่ายในตลาดที่กว้างขึ้นไม่จ ากัดอยู่แต่เพียงในชุมชนอัมพวาเท่านั้น 
หากแต่เป็นที่รู้จัก ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีตราสินค้าอัมพวาที่ได้จดลิขสิทธิ์ของเทศบาล
แล้วเป็นเครื่องหมายรับรองว่าผลิตภัณฑ์นี้มาจากชุมชนอัมพวาอย่างแท้จริง  
 สรุปความว่า เศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนอัมพวาเป็นแบบชุมชน
สร้างสรรค์ที่มีพ้ืนที่หรือสถานที่เป็นฐาน (Area-based or Place-based) การบริหารจัดการบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นผู้ริเริ่มวางแผนยุทธศาสตร์และก าหนดกรอบการพัฒนาตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์นับเป็นปัจจัยที่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในความส าเร็จของชุมชน เนื่องจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบถึงประวัติความเป็นมามีความเข้าใจสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่มี
อยู่ในชุมชนเป็นอย่างดีสามารถน าเอาทรัพยากรอันทรงคุณค่าเหล่านี้มาสร้างเป็นอัตลักษณ์และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างเหมาะสมโดยมีนโยบายและแนวทางที่ส าคัญที่สุดคือการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของกิจการเอง โดยเริ่มตั้งแต่
กระบวนการสร้างความรู้และความเข้าใจเพราะการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนนี้ย่อมท าให้พวกเขา
รู้สึกเป็นหุ้นส่วนกันในด้านต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม กลไกที่จะช่วยกันรักษา
ผลประโยชน์ของชุมชนจึงเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติซึ่งกลไกเหล่านี้จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
ที่สุด  
 นอกจากการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษานักวิชาการนักวางแผนตลอดจนหน่วยงาน
หรือองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็นับเป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นปัจจัยความส าเร็จหนึ่ง
ที่ส าคัญโดยความร่วมมือที่ได้รับจากเครือข่ายในด้านต่าง ๆ มีช่วยให้คนในชุมชนมีมุมมองที่เปิดกว้าง
ขึ้น สามารถน านวัตกรรมองค์ความรู้และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน
การตลาดการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของชุมชนที่ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายและเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุมชนอัมพวา
นับเป็นกรณีศึกษาที่ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของกระบวนการการเรียนรู้ด้วยตนเองของสมาชิกในชุมชน
ในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการพิจารณาวางยุทธศาสตร์
และกรอบนโยบายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูวิถีชีวิตดั้งเดิม การใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าจากทุน
สร้างสรรค์หรือภูมิสังคมที่มีอยู่แล้วในชุมชน สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญหนึ่ง ที่มีส่วน
ช่วยในการสืบสานวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งสืบทอดองค์ความรู้ของชุมชนจาก  รุ่นสู่รุ่นให้เกิด
ความรู้สึกรักหวงแหนและเห็นคุณค่าอันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้าน
เศรษฐกิจด้านสังคมและชุมชน  



 

๘๘ 

 

 ๔.๒.๒ รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย
ภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรี ผลการวิจัยพบว่า                
 จากการวิเคราะห์กรณีศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสามารถสรุปได้
ดังนี้คือ  
 ๑. ในส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจากยอดขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรใน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ประมาณ ๓๙ ล้านบาท ใน พ.ศ. ๒๕๕๒ ยอดขายได้ขยายตัวเพ่ิมเป็นถึง ๒๐๐ กว่าล้าน
บาทโดยมีต้นทุนในส่วนของวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่รับซื้อจาก ชาวบ้านและชุมชนประมาณ ๔๐ ล้าน
บาท ประมาณร้อยละ ๕ ของยอดขายรวมวัตถุดิบต้นสาย ผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์การ
จัดจ าหน่ายปุ๋ยคอกจากมูลไก่ พืชสมุนไพร ผู้ผลิตตัวแทนจ าหน่ายในประเทศและตัวแทนจ าหน่ายใน
ญี่ปุ่น (และออสเตรเลียในอนาคต) ทดแทนการน าเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศของมูลนิธิ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแหล่งเลี้ยงไก่ที่ได้มาตรฐาน  ตามเกษตรอินทรีย์ ชุมชนเกษตร
อินทรีย์และเครือข่ายในภาคสินค้าและบริการต่อเนื่องของชุมชน เช่น ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์อ่ืน  ๆ 
(ไม้ประดับผักและผลไม้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์ การนวด
แผนไทย) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศรจากตลาดในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่นก าไรสุทธิคิดเป็น
ประมาณ ๓๐ กว่าล้านบาทโดยยอดขาย ๒๐๐ กว่าล้านบาทนี้ที่ผ่านมามีการเติบโตประมาณปีละร้อย
ละ ๑๕ – ๒๐ โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๖ มูลนิธิได้ตั้งเป้าหมายของยอดขายที่ประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท๙  
 ก าลังการผลิตในปัจจุบันถือว่าอยู่ในอัตราเต็มที่และก าลังมีการลงทุนขยายเพ่ิมก าลังการ
ผลิตซึ่งก็หมายถึงการเพ่ิมยอดการซื้อในส่วนของวัตถุดิบพืชสมุนไพรจากชาวบ้านและชุมชนที่จะมี
ขนาดที่มากขึ้น ซึ่งในการนี้มูลนิธิได้มีการขยายเครือข่ายชุมชนที่จะเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบพืชสมุนไพร
รวมถึงการท าเกษตรอินทรีย์ไปยังชุมชนภาคเหนือ (เชียงใหม่เชียงราย) ภาคอีสาน (มหาสารคามเลย
อุบลราชธานี) ภาคตะวันออก (ระยอง จันทบุรี) ภาคกลาง (ปราจีนบุรีกาญจนบุรี) โดยมีบ้านดงบังเป็น
ชุมชนต้นแบบ ศึกษาและดูงานของเครือข่ายชุมชนในภูมิภาคอ่ืน ๆ ในส่วนของชุมชนบ้านดงบังซึ่งมี
สมาชิกท้ังสิ้น ๒๓ ครัวเรือน  
 ๒. ความส าเร็จและผลกระทบในด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึน้ในด้านต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้  
               ๒.๑ การสร้างอาชีพทั้งในลักษณะอาชีพหลักที่มีความยั่งยืน ได้แก่ การท าเกษตร
อินทรีย์และปลูกพืชสมุนไพรรวมถึงการท า ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ต่อเนื่องอ่ืน ๆ จ าพวกไม้ประดับ
ผักและผลไม้โดยมีรายได้เฉลี่ยที่ประมาณ ๘,๐๐๐ – ๑๒,๐๐๐ ต่อเดือนต่อครัวเรือน  
               ๒.๒ ในลักษณะอาชีพเสริม เช่น การท าธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์
การนวดแผนไทย การผลิตภัณฑ์ สมุนไพรโดยสมาชิกชุมชนเองและในลักษณะของกลุ่มอาชีพ กลุ่ม
เกษตรกรวิสาหกิจชุมชน เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านดงบังการลดและปลอดหนี้สินโดยเมื่อเริ่ม
                                                           

 ๙ วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์กรุงเทพมหานคร.ม.ป.ป. หน้า ๑๔๑.   



 
 

๘๙ 
 

ด าเนินการ ใน พ.ศ. ๒๕๔๐ สมาชิกท้ังหมด ๒๓ ครัวเรือนเป็นครัวเรือนที่มีหนี้สินการกู้ยืมกับธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ถึงครัวเรือนละ ๒–๓ ล้านบาทแต่ในปัจจุบันเกือบทุก
ครัวเรือนสามารถช าระหนี้คืนหมดแล้ว การลดต้นทุนการผลิตจากการท าเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะใน
ส่วนของค่าปุ๋ยและยาฆ่าแมลง นอกจากนี้สุขภาพที่ดีขึ้นจากการท าและทานผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์
ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพของสมาชิกกลุ่มด้วย ราคาของผลผลิตที่สูงกว่าสินค้าเกษตรทั่วไป 
เช่น ราคาตลาดของฟ้าทลายโจรซึ่งทั่วไปอยู่ที่ ๖๐-๘๐ บาทต่อกิโลกรัม แต่เมื่อเป็นผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์ท าให้สมาชิกสามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่าเกือบ ๑.๕–๒ เท่าโดยอยู่ท่ีประมาณ ๑๒๐ บาทต่อ
กิโลกรัม  
 ๓. ในด้านการมีส่วนร่วมในชุมชนพบว่า กิจกรรมการผลิตวัตถุดิบหรือพืชสมุนไพรเพ่ือการ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศรของชุมชนดงบังซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบของ เครือข่ายชุมชนในมูลนิธิ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมีลักษณะที่ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความรู้สึกการเป็นเจ้าของ
ร่วมกันของชุมชนในการด าเนินการแต่ละข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
                   ๓.๑ ขั้นการลงทุนเพาะปลูกซื้อหาและดูแลวัสดุอุปกรณ์การเตรียมพ้ืนที่ 
                   ๓.๒ เรียนรู้หลักการเกษตรอินทรีย์ของชุมชนภายใต้การช่วยเหลือสนับสนุนจากมูลนิธิ
ตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.๒๕๔๐  
                   ๓.๓ การบริหารจัดการรายรับของชุมชนเมื่อสามารถเพาะปลูกและสร้างรายได้จาก
การขายพืชสมุนไพร  
                   ๓.๔ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมแต่ละขั้นตอนที่ผ่านมาในชุมชนต้นแบบบ้านดงบังกล่าวได้ว่า โครงการพัฒนาชุมชนเพื่อ
การผลิตวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์มีส่วนช่วยในการสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 ๔. ในด้านสังคมมีดังต่อไปนี้ 
                   ๔.๑ การส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการร่วมกันซึ่งต่อมาก่อให้เกิดการเรียนรู้
ภายในกลุ่มและชุมชนเพ่ือต่อยอดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภายในชุมชนกันเองสะท้อนจากกา
รวมกลุ่มอาชีพภายในชุมชนด้วยกันเองเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในชื่อการค้าดงบัง  
                   ๔.๒ การเสริมสร้างความสามัคคีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเข้มแข็งของทุนทางสังคมทั้ง
ในระดับชุมชนและระดับครอบครัว เช่น การมีกิจกรรมการลงแขกเพ่ือก าจัดวัชพืชในแปลงพืชสมุนไพร
ร่วมกันของสมาชิกและการเปลี่ยนวิถีการด ารงชีวิตของสมาชิกในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักธรรมทางศาสนาโดยเพิ่มการพ่ึงพาตนเองและลดอบายมุข  
 ๕. การจัดท าฐานข้อมูลพืชสมุนไพรและต ารับยาจากภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศ รวมถึง
ความพยายามในการใช้วิทยาการและการแพทย์แผนใหม่เพ่ือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ย่อมที่จะมีส่วน
ช่วยที่ส าคัญที่ท าให้ภูมิปัญญาเหล่านี้คงอยู่และสืบทอดต่อไปยังรุ่นลูกหลานได้  



 

๙๐ 

 

 ๖. ในด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่ การปลูกพืชสมุนไพรตามหลักการเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้
สารเคมีในการท าการเกษตรและมีลักษณะผสมผสานโดยเป็นชนิดพืชที่มีลักษณะเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศท้องถิ่นและชุมชน ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นบวกต่อสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมในพื้นที่เทียบ
กับในอดีตที่สมาชิกชุมชนส่วนใหญ่ท าการเกษตรเชิงเดี่ยวร่วมด้วยกับการใช้สารเคมีจ าพวกปุ๋ยเคมีและ
ยาฆ่าแมลง นอกจากนี้ ผลก าไรที่ได้จากการขายผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่ง (ประมาณร้อยละ ๓๐) ของมูลนิธิ
ก็ได้ถูกปันมาใช้ในกิจกรรมความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (Cooperate Social Responsibility: 
CSR) ในด้านการส่งเสริมเยาวชน การรักษาฟ้ืนฟูแหล่งน้ าและสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยรอบ  
 องค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กรณีศึกษามูลนิธิโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่มีการเชื่อมโยงในมิติการพัฒนาสังคมและชุมชนสู่ท้องถิ่นมีดังนี ้ 
 ๑. ในด้านการบริหารจัดการในชุมชนปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญประกอบด้วย 
                ๑.๑ การให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มหรือชุมชนในขั้นตอนการ
บริหารจัดการทุกขั้นตอนตั้งแต่ด้านการผลิต การจ าหน่ายและการบริหารจัดการผลก าไรที่เกิดขึ้นจาก
การจ าหน่ายพืชสมุนไพรให้กับมูลนิธิ  
                 ๑.๒ การส่งเสริมความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วมกัน (Communal Ownership) และ
ความเข้มแข็งของทุนทางสังคม (Social Capital) ของสมาชิกภายในชุมชนซึ่งมีส่วนช่วยให้การบริหาร
จัดการรวมถึงการด าเนินกิจกรรมในขั้นตอนต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนในลักษณะการเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) จากมูลนิธิทั้งในเชิงเทคนิควัสดุอุปกรณ์และ
งบประมาณในช่วงเริ่มต้นของการด าเนินกิจกรรมโดยส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และ พัฒนาต่อ
ยอดกิจกรรมของชุมชนในระยะยาว๑๐  
 ๒. ในด้านการสร้างเครือข่ายมีการสร้างเครือข่ายการด าเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ใน ๒ 
ลักษณะคือ  
               ๒.๑ ส่งเสริมการขยายตัวและการเกื้อกูลในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ภายในเครือข่าย
ของกลุ่มและชุมชนทั้งส่วนของการผลิตพืชสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ (วัตถุดิบ) และการผลิตสินค้า
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยประกอบด้วยเครือข่ายชุมชนเกษตรอินทรีย์ในแต่ละภูมิภาค
ของประเทศโดยมีชุมชนบ้านดงบังเป็นชุมชนต้นแบบเพ่ือการเรียนรู้ของเครือข่ายและมีมูลนิธิเป็น
ตัวกลาง ในการส่งเสริมการเรียนรู้ภายในเครือข่าย  
               ๒.๒ มีเครือข่ายเพ่ือการต่อยอดส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรร่วมกับมูลนิธิโดย
ประกอบด้วยเครือข่ายทั้งในภาครัฐ เช่น กรมการแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยต่าง ๆ และภาคเอกชนเครือข่ายสมุนไพรในลักษณะของสมาคม  

                                                           
๑๐วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,กรุงเทพมหานคร.ม.ป.ป. หน้า ๑๔๕. 



 
 

๙๑ 
 

                 ๒.๓ ในด้านการถ่ายทอด/ต่อยอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่จะช่วย
ส่งเสริมความยั่งยืนของกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในระยะยาวรวมถึงอนุรักษ์ไว้พร้อมทั้งต่อยอดพัฒนาองค์
ความรู้ภูมิปัญญาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยให้ด ารงอยู่ต่อไป  
 สรุปความว่า การส่งเสริมขยายเครือข่ายการเรียนรู้เรื่องพืชสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์
ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีชุมชนบ้านดงบังเป็นชุมชนต้นแบบเพ่ือการศึกษาดูงานแก่
ชุมชนเครือข่ายใหม่ ๆ และพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นแหล่ง
เรียนรู้และส่งเสริมความเข้าใจ ในด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยแก่ผู้สนใจทั่วไป การมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบุคคลากรทางการแพทย์แผนไทยร่วมกับสถาบันการศึกษา (ใน
ปัจจุบันมีการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดยมหาวิทยาลัยบูรพา) ซึ่งจะมี
ส่วนส าคัญในการถ่ายทอดต่อยอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้ในด้านนี้ให้พัฒนาและคงอยู่ต่อไป  
 ๓. ในระดับชุมชนก็พบว่าสมาชิกในบางครัวเรือนได้มีการส่งลูกหลานเพ่ือเข้าเรียนในสายที่
เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยและการเกษตรอินทรีย์เพ่ือให้สามารถกลับมาพัฒนาบ้านเกิดและ
กิจกรรมสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ของชุมชนในอนาคตได้   
 ๔. อุปสรรคและข้อจ ากัดที่ยังคงประสบอยู่คือ  
                    ๔.๑ การขาดแคลนบุคคลากรทางการแพทย์แผนไทยและผู้เชี่ยวชาญในองค์ความรู้
พืชสมุนไพร  
                    ๔.๒ การตระหนักและการยอมรับต่อประโยชน์ของสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย
ของสาธารณะรวมถึงบุคคลากรทางการแพทย์แผนปัจจุบัน แม้ว่าจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นตามล าดับ 
โอกาสทางการค้าในประเทศและการส่งออกสินค้าสมุนไพรไปต่างประเทศมีแนวโน้มที่สูงมากขึ้น แต่ขีด
ความสามารถในการขยายก าลังการผลิตด้านวัตถุดิบ (พืชสมุนไพร) บุคคลากรและวิทยาการที่จะช่วย
ปรับปรุงให้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานและคุณภาพท่ีดีขึ้นยังคงมีข้อจ ากัดซ่ึงการได้รับ 
                   ๔.๓ การช่วยเหลือสนับสนุนจากภาครัฐในการส่งเสริมให้ความส าคัญต่อการปลูกพืช
สมุนไพรการแพทย์แผนไทยรวมถึงการสร้างหรือก าหนดมาตรฐานการผลิตที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล เช่น การสร้างศูนย์กลางการผลิตของประเทศที่มีมาตรฐานในลักษณะคล้าย ๆ กับองค์กรเภสัช
กรรมจะสามารถช่วยขยายตลาดและขีดจ ากัดการผลิตได้ดีมากข้ึน  

 
 
 
 
 



 

๙๒ 

 

๔.๓ วิเคราะห์รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาของจังหวัดมหาสารคาม  
 ส าหรับการวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถามในจุดประสงค์ข้อนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและลงพื้นที่
เพ่ือสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information) ในการสัมภาษณ์โดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ าแนกผู้ให้ข้อมูลได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ๕ คน  กลุ่มเจ้าหน้าที่
ภาครัฐวิสาหกิจ ๕ คน กลุ่มเศรษฐกิจภาคเอกชน ๕ คน กลุ่มวัฒนธรรมและวัด ๕ คน กลุ่มบุคลากร
ทางการศึกษา ๕ คน รวมเป็น ๒๕ รูป/คน โดยใชเ้ครื่องมอืในการวจิยัคอื แบบสัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (depth-Interviews) หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ถอดบทสัมภาษณ์แล้ววิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้มาสรุปในหัวข้อนี้ดังต่อไปนี้  
 (๑) สภาพทั่วไปของจังหวัดมหาสารคาม 
 จากการลงพ้ืนที่ เก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์ผู้อ านวยการส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
มหาสารคามท่านเล่าว่า มหาสารคามเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของ
ประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค าขวัญประจ าจังหวัดคือ พุทธมณฑล
อีสานถิ่นฐานอารยธรรมผ้าไหมล้ าเลอค่าตักสิลานคร ตราประจ าจังหวัดเป็นรูปต้นรังใหญ่ (มาจากค าว่า 
มหาสาละ ในชื่อจังหวัดมหาสารคาม)กับทุ่ง ต้นไม้ประจ าจังหวัดคือต้นพฤกษ์หรือต้นมะรุมป่า (Albizia 
lebbeck) ดอกไม้ประจ าจังหวัดคือ ดอกลั่นทมขาวหรือดอกจ าปาขาว (Plumeria alba) สัตว์น้ า
ประจ าจังหวัด คือ ปูทูลกระหม่อมหรือปูแป้ง (Thaipotamon chulabhorn) จังหวัดมหาสารคาม
ตั้งอยู่บริเวณตอน กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ประมาณ ๕,๓๐๐ ตารางกิโลเมตร 
(๓,๓๐๗,๓๐๐ ไร่) ระยะ ทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ๔๗๕ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือติด ต่อกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์
และจังหวัดบุรีรัมย์ ทิศตะ วันออกติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ดทิศตะวันตกติดต่อกับ
จังหวัดขอนแก่นและจังหวัด บุรีรัมย์โดยทั่วไปจังหวัดมหาสารคามมีพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่น
ลอนลาดสูงจากระดับ น้ าทะเลประมาณ ๑๓๐–๒๓๐ เมตร ทิศตะวันตกและทิศเหนือเป็นที่สูงในเขต
อ าเภอโกสุมพิสัย อ าเภอเชียงยืนและอ าเภอกันทรวิชัย ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัด
และค่อย ๆ เทลาดมาทางทิศตะวัน ออกและทิศใต้ สภาพพ้ืนที่แบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ๑๑  
                ๑) พ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมน้ าเช่น ที่ราบลุ่มริมแม่น้ า
ชีในบริเวณอ าเภอเมืองมหาสารคามอ าเภอโกสุมพิสัยและทางตอนใต้ของจังหวัดแถบชายทุ่งกุลาร้องไห้  
                 ๒) พ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบสลับกับลูกคลื่นลอนลาด ตอนเหนือของอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
เป็นแนวยาวไปทางตะวันออกถึงอ าเภอเมืองมหาสารคาม  
                ๓) พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดสลับกับพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชันตอนเหนือและตะวันตกของจังหวัด
บริเวณนี้มีเนื้อที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัด 
                                                           

 ๑๑ สัมภาษณ์ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



 
 

๙๓ 
 

 นายทรงเกียรติ จันทรสามารถได้เสริมว่า ลักษณะภูมิอากาศในเขตจังหวัดมหาสารคามเป็น
แบบมรสุมเมืองร้อนมีฝนตกสลับกับอากาศแห้งในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายเดือน 
๑๑๘.๑ มิลลิเมตรและปริมาณน้ าฝนมากที่สุดที่ ๔๑๔.๙ มิลลิเมตร ในเดือนพฤษภาคมอุณหภูมิเฉลี่ย
ในเดือนมกราคม-กรกฎาคมที่ ๒๗.๙๑ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๙.๓ องศาเซลเซียส ในเดือน
เมษายนและอุณหภูมิต่ าสุด ๑๕.๐ องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคมความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยประมาณ 
๗๓.๕๕ % (เดือนมกราคม - กรกฎาคม)๑๒  
 (๒) การศึกษาประวัติศาสตร์ของจังหวัดมหาสารคาม พบว่า 
 เมืองมหาสารคามถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญและยาวนานมาหลายร้อยปีตามที่
พระเทพสิทธาจารย์ วัดมหาชัยพระอารามหลวงได้บอกเล่าว่า ได้มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีที่
ได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยคุปตะตอนปลายและปัลลวะของอินเดียผ่านเมืองพุกามมาใน
รูปแบบของศิลปะสมัยทวารวดี เช่น บริเวณเมืองกันทรวิชัย (โคกพระ) และเมืองนครจ าปาศรี โดยพบ
หลักฐานเป็นพระยืนกันทรวิชัยพระพิมพ์ดินเผาตลอดทั้งพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนั้นแล้วยังได้รับ
อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ผ่านทางชนชาติขอมในรูปแบบสมัยลพบุรี เช่น กู่สันตรัตน์ กู่บ้านเขวา กู่
บ้านแดง และกู่อ่ืน ๆ รวมไปจนถึงเทวรูปและเครื่องปั้นดินเผาของขอมอยู่ตามผิวดินทั่ว ๆ ไปในจังหวัด
มหาสารคามมหาสารคามตั้งอยู่ตอนกลางของภาคอีสานมีชนหลายเผ่า๑๓ เช่น ชาวไทยพ้ืนเมืองพูด
ภาษาอีสาน ชาวไทยย้อและชาวผู้ไท ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม
จารีตประเพณีฮีตสิบสองประกอบอาชีพด้านกสิกรรมเป็นส่วนใหญ่ ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมีการไปมาหา
สู่กัน ช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยกันตามแบบของคนอีสานทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๐๘ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านลาดกุดยาง
ใหญ่ขึ้นเป็นเมืองมหาสารคาม โดยแยกพ้ืนที่และพลเมืองราวสองพันคนมาจากเมืองร้อยเอ็ดและให้
ท้าวมหาชัย (กวด ภวภูตานนท์) เป็นพระเจริญราชเดช เจ้าเมือง มีท้าวบัวทองเป็นผู้ช่วยขึ้นกับเมือง
ร้อยเอ็ด ต่อมาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แยกเมืองมหาสารคามขึ้นตรงกับกรุงเทพมหานคร เมื่อ 
พ.ศ. ๒๔๑๒ และร้อยเอ็ดได้แบ่งพลเมืองให้อีกราวเจ็ดพันคน พลเมืองเดิมอพยพมาจากเมืองจ าปาศักดิ์
ประเทศลาว ท้าวมหาชัยและท้าวบัวทองนั้นเป็นหลานโดยตรงของพระยาขัติยวงศา (สีลัง) เจ้าเมืองคน
ที่ ๒ ของเมืองร้อยเอ็ด ผู้อ านวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามเลาว่า เดิมทีกองบัญชาการของ
เมืองมหาสารคามตั้งอยู่ที่เนินสูงแห่งหนึ่งใกล้กุดนางใย ได้สร้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและศาลมเหศักดิ์
ขึ้นเป็นที่สักการะของชาวเมือง เมืองมหาสารคามได้สร้างวัดดอนเมือง ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นวัด
ข้าวฮ้าว (วัดธัญญาวาส) และได้ย้ายกองบัญชาการไปอยู่ริมหนองกระทุ่มด้านเหนือของวัดโพธิ์ศรี
ปัจจุบัน ในปี พ.ศ. ๒๔๕๖ หม่อมเจ้านพมาศ นวรัตน์เป็นปลัดมณฑลประจ าจังหวัด โดยความเห็นชอบ

                                                           

 ๑๒ สัมภาษณ์ นายทรงเกยีรติ จันทรสามารถ วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๓ สัมภาษณ์ พระเทพสิทธาจารย์ วัดมหาชัยพระอารามหลวง วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



 

๙๔ 

 

ของพระมหาอ ามาตยาธิบดี (เส็ง วิริยะศิริ) ได้ย้ายศาลากลางไปอยู่ที่ตั้งศาลากลางหลังเดิม (ที่ว่าการ
อ าเภอเมืองมหาสารคามปัจจุบัน) และในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ ย้ายศาลากลางไปอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบันมีผู้
ด ารงต าแหน่งเจ้าเมือง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดรวม ๔๖ คน  
 (๓) การศึกษาอุทยานการเรียนรู้ของจังหวัดมหาสารคมพบว่า  
 จากการที่ผู้วิจัยได้ถอดบทสัมภาษณ์ของนายยิ่งยศ อุดรพิมพ์ และของ ดร.คมคาย อุดร
พิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามซึ่งเคยให้สัมภาษณ์ในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับความ
เป็นมาของอุทยานการเรียนรู้มหาสารามมีความว่า อดีตจังหวัดมหาสารคามได้ชื่อว่า ตักสิลานคร
เนื่องจากมีนิสัต นักศึกษาเป็นจ านวนมากหลั่งไหลมาศึกษาจากทุกภาคของประเทศไทย และปัจจุบันมี
สถาบันการศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม และมีวิทยาลัยและโรงเรียน
เป็นจ านวนมาก จึงมีสภาพเป็นเมืองการศึกษามากขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามจึงมี
แนวคิดจะจัดอุทยานการเรียนรู้หรือเอ็มเคพาร์คขึ้น โดยจะใช้สถานที่ศาลากลางหลังเก่าซึ่งไม่ได้ใช้งาน
และอยู่ใกล้แหล่งชุมชนมาเป็นสถานที่ตั้ง๑๔  
 นางนงนิตย์ สิทธิสารกล่าว่า การให้การบริการของอุทยานการเรียนรู้ สามารถแบ่ง
ออกเป็นส่วนการให้การบริการ เช่น ห้องเฉลิมพระเกียรติ เป็นห้องทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตน
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอยู่บริเวณชั้น ๒ ของอุทยานการเรียนรู้ ห้องสมุดมีชีวิต มุ่งเน้นให้เด็กและ
เยาวชนรักการอ่าน บริการซอฟต์แวร์เพ่ือการศึกษาเพ่ือเพ่ิมทักษะให้เยาวชน มีลานเทคโนโลยี ลานกู๊ด
เนต ห้องฝึกอบรม ห้องประชุม มุมกาแฟ ห้องสัมนาอเนกประสงค์ พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม      
อี-โอท็อป ตลาดสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดมหาสารคาม เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และขายช่องทาง
การตลาดผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อี-คอมเมิร์ซ) นายยิ่งยศกล่าวว่า องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคามได้มีการลงนามท าสัญญา ข้อตกลง กับทางจังหวัด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือร่วมมือกันในการที่จะจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้มหาสารคามข้ึน๑๕ นอกจากนี้
ผู้อ านวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามยังได้ให้ข้อมูลเสริมว่าอุทยานการเรียนรู้นี้ เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนเกิดการเรียนรู้ โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการ
เรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ จนสามารถสร้างความรู้ สร้างทักษะ มีระบบการจัดการความรู้และระบบการ
เรียนรู้ที่ดี เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต๑๖ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ในการผลักดันมหาสารคามสู่สังคมอุดมปัญญา เป็นหน้าที่ ของทุกฝ่ายที่
จะต้องร่วมมือกัน นายยิ่งยศกล่าวว่า อุทยานการเรียนรู้ที่จะจัดตั้งขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดหลังเก่าอยู่

                                                           

 ๑๔ สัมภาษณ์ นายยิ่งยศ อุดรพิมพ์ และของ ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๕ สัมภาษณ์ นางนงนิตย์ สิทธิสาร รองปลัด อบจ. มหาสารคาม คนท่ี ๑ วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑.  
 ๑๖ สัมภาษณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑.  



 
 

๙๕ 
 

ใกล้แหล่งชุมชนเดินทางสะดวกมีสาธารณูปโภคพร้อมมีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ ๑,๙๐๐ ตารางเมตร 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องและอาคาร รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม ซึ่ง
ก าหนดจะเปิดให้บริการประชาชนได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ เบื้องต้นตั้งเป้าจะมีผู้เข้าใช้บริการไม่ต่ ากว่า
ปีละ ๑ แสนคน๑๗ 
 จากอุดมการณ์และความตั้งใจอันแน่วแน่ สายเลือดนักการเมือง ลูกสาวนายล าพอง       
พิลาสัมบัติ อดีต ส.ส. ส.ว.นครราชสีมาหลายสมัยและสามีคือ ดร.ยิ่งยศ อุดรพิมพ์ อดีตนายก อบจ. 
มหาสารคาม ท าให้ชีวิตของเธอผูกพันเรียนรู้ด้านการเมืองมาตั้งแต่เยาว์วัย เมื่อเติบใหญ่ก็มีต าแหน่ง
ทางการเมือง ทั้ง ส.จ. ส.ว. เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีหลายกระทรวง ท าให้เข้าใจถึงความต้องการของ
ประชาชนเป็นอย่างดีเมื่อได้รับเลือกตั้งเข้ามาบริหารงาน ดร.คมคาย จึงเดินหน้าดูแลประชาชน โดย
เน้นย้ าเรื่องปากท้องความเป็นอยู่ที่ทุกคนต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงอีกทั้งเมื่อเกิดภัยทั้งเธอและ
ทีมงานจะต้องรีบเข้าไปบรรเทาความเดือดร้อนในทันที  โดยผลงานที่โดดเด่นซึ่งท าเป็นรูปธรรม นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหญิงบอกว่า การก่อตั้งอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม๑๘ โดยได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานเปิดป้าย
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ สิ่งนี้ได้สร้างความปลาบปลื้มปีติยินดีแก่พสกนิกรชาวเมือง
มหาสารคาม ที่ได้มีโอกาสเฝ้าฯ รับเสด็จ ชื่นชมพระบารมีพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิด  ในการสัมภาษณ์
นายธนวัฒน์ อุดรพิมพ์ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานแห่งการเรียนรู้นี้ไว้ว่า อุทยานการเรียนรู้แห่งนี้ได้
จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ระหว่างจังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันด าเนินการโดยใช้ศาลากลางหลัง
เดิม ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมและไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน มาปรับปรุงซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ให้
สวยงาม ดร.คมคายกล่าว พร้อมกับแจงรายละเอียดในอุทยานว่า มีห้องทรงงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ ประกอบด้วย ห้องโถง ห้องทรงพระส าราญ ห้องสรง และห้องมหาดเล็ก ในส่วนอ่ืนมี
ห้องอินเทอร์เน็ตปลอดภัย ห้องสมุดมีชีวิต ห้องนิทานสานฝัน เป็นห้องส าหรับเด็กที่ตกแต่ งให้
บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยสีสัน สนุกสนาน เน้นบรรยากาศสร้างสรรค์ เด็กสามารถเข้าใช้บริการใน
การอ่านหนังสือ เล่นเกมอัจฉริยะ ฟังนิทาน และของเล่นที่หลากหลาย เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
จินตนาการและพัฒนาให้แก่เด็ก มีห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือรองรับการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม
ซึ่งใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสื่อการเรียนการสอน พร้อมให้บริการหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มี
ห้องอบรมสัมมนา ส าหรับจัดกิจกรรมในการอบรมหรือสัมมนาทั่วไป พร้อมให้บริการหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน๑๙  นางสาวชุติมา ภพไตร ยังย้ าว่า ภายในอุทยานแห่งนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์เมือง

                                                           

 ๑๗ สัมภาษณ์ นายยิ่งยศ อุดรพิมพ์  วันที่  ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๘ สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ อุดรพิมพ์ วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๙ สัมภาษณ์ นางสาวชุติมา ภพไตร วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



 

๙๖ 

 

มหาสารคาม แหล่งแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมือง โบราณสถาน และโบราณวัตถุที่ส าคัญ
ในรูปของนิทรรศการ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้มีห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ มีหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
ให้บริการแก่เยาวชนผู้สนใจในเทคโนโลยีเกี่ยวกับหุ่นยนต์ ฝึกทักษะในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความคิด
สร้างสรรค์ เทคโนโลยี และการเขียนโปรแกรม อีกจุดที่น่าสนใจในอุทยานคือ มีท้องฟ้าจ าลอง ไว้เป็น
แหล่งศึกษาระบบสุริยะจักรวาล ดาราศาสตร์ อวกาศ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้สิ่ งเหล่านี้  โดยอาศัยสื่อผสม สื่อจ าลอง และ
กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากกิจกรรมที่จัดขึ้นในแต่ละโอกาส๒๐ รวมทั้งมีห้องเอ็มเคซีนี
เพล็กซ์ ที่ใช้ในการจัดแสดงภาพยนตร์สามมิติ ที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ส าหรับเยาวชน ปัจจุบันมีเด็ก
เยาวชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจหมุนเวียนมาใช้บริการเป็นจ านวนมากเกือบแสนคน คาด
ว่าอนาคตสถานที่แห่งนี้จะได้รับความสนใจจากผู้ใช้บริการเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ดร.คมคายบอกว่า เน้นเรื่องการศึกษาด้วยการพัฒนาหลักสูตร จัดอบรมครูนักเรียน 
โรงเรียนในสังกัดทั้ง ๒๐ แห่ง ท าให้นักเรียนมีความพร้อมและมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนอยู่ใน
ระดับที่ดีขึ้น๒๑ ทั้งมวลของการสรรค์สร้าง อุทยานการเรียนรู้มหาสารคามก็เพ่ือติดอาวุธทางปัญหาให้
เยาวชนประชาชนนักท่องเที่ยวได้รู้จักเมืองตักศิลามากยิ่งขึ้น เป็นการยกระดับการท่องเที่ยวของเมือง
อีกทางด้วย๒๒ 
  

๔.๔ องค์ความรู้รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการ
เรียนรู ้ จากการวิเคราะห์พบว่า       
 ๔.๑.๑  รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลการวิจัยพบว่า 
 จากการวิเคราะห์รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของต่างประเทศและประเทศ
ไทยในเอกสารต่าง ๆ สามารถแบ่งประเภทรูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ดังต่อไปนี้ 
 ๑. รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ใช้อุตสาหกรรมเป็นฐาน (Industrial-
based) ได้แก่ หสราชอาณาจักรซ่ึงปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในสหราชอาณาจักรมี
ความเข้มแข็งคือนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้ Department of Culture, 
Media and Sport (DCMP) เป็นหน่วยงานหลักในการดูแล 
 ๒. รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นฐาน ( Arts and 
Cultures-based) ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานการส่งออกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเนื้อหาทางวัฒนธรรม (Cultural Content Industry) ไปยัง

                                                           

 ๒๐ สัมภาษณ์ นางสาวพิมพ์มิชชา สงตลาต วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๑ สัมภาษณ์ นายทรงเกียรติ จันทรสามารถ วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑.  
 ๒๒  สัมภาษณ์ ดร. คมคาย อุดรพิมพ์ นายก อบจ.มหาสารคาม วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



 
 

๙๗ 
 

ประเทศต่าง ๆ ภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนในเชิงนโยบายส่วนภาคธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่เป็นผู้
ขับเคลื่อนแนวคิดสร้างสรรค์ ส าหรับประเทศญี่ปุ่นและประเทศอินเดียก็ใช้ศิลปวัฒนธรรมแต่ไม่มีความ
โดดเด่นมากนัก 
 ๓. รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based) ได้แก่ 
ประเทศญี่ปุ่นซึ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาในด้านสังคมของชุมชนซึ่งประสบกับการ
ย้ายถิ่นฐานของสมาชิกและจ านวนประชากรที่ลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยโดยเน้นสร้างให้ เกิด
ความสามารถในการพ่ึงพิงตนเองของชุมชนจากศักยภาพและทุนวัฒนธรรมที่มีในพ้ืนที่พร้อม ๆ กับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยหลักส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว  
 ๔. รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ( Community-based) 
ได้แก่ ประเทศอินเดียเพ่ือมุ่งเน้นในการแก้ไขและลดปัญหาความยากจน การย้ายถิ่นฐานเข้ามากระจุก
ตัวอยู่ในเมืองใหญ่ของประชาชนในชนบทและการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในระดับ
จุลภาคแก่ท้องถิ่นและชุมชนเป็นวัตถุประสงค์ส าคัญ  
 ๕. รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ใช้นโยบายของรัฐเป็นฐาน (Policy-based) 
ได้แก่ ประเทศมาเลเซียโดยรัฐได้วางนโยบายหลักในการปฏิรูปและพัฒนา ส่งเสริมคุณค่า ๘ ประการ
ในสังคม สร้างความเป็นเลิศทางวัฒนธรรม ๘ ประการ การก าหนดภาคส่วนทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ
ระดับชาติและการก าหนดยุทธศาสตร์หลัก ๕ ประการของประเทศ 
 ๖. รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ใช้พ้ืนที่หรือสถานที่เป็นฐาน ( Area-based 
or Place-based) ได้แก่ ชุมชนอัมพวาจังหวัดสมุทสาครของประเทศไทย 
 ๗. รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ใช้สินค้าและบริการเป็นฐาน (Product-
based) ได้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีของประเทศไทย 
 ๘. รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นฐาน (Learning 
Community-based) ได้แก่ ชุมชนแห่งการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจังหวัดมหาสารคามมี
สถาบันการศึกษาระดับสูงสุดหลายแห่ง สามารถผลิตทรัพยากรแรงงานระดับคุณภาพที่จะตอบสนอง
ความต้องการทางเทคโนโลยีและธุรกิจได้ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจและแนวทางการ
พัฒนาประเทศ จุดเด่นของจังหวัดมหาสารคามคือจังหวัดมีโครงการเมืองแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนา
ชุมชนภายใต้แนวคิด ๓ ส่วน ได้แก่ ๑. ทุนความรู้คือ ภูมิปัญญา เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์จาก
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม สถาบันการพลศึกษา วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตร
ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนมากกว่า ๑,๐๐๐ หลักสูตรเพ่ือการเรียนรู้ศึกษาวิจัย ๒. ทุนทรัพยากร
มนุษย์หมายถึง คนซึ่งจังหวัดมหาสารคามมีผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาปราชญ์
ชาวบ้านมากว่า ๑๐๐,๐๐๐ คนที่จะขับเคลื่อนเรียนรู้และพัฒนาชุมชน ๓. ชุมชนซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่



 

๙๘ 

 

มีอาชีพเกษตรกรรมอาชีพเสริมเป็นการผลิตสินค้าหัตถกรรมต่างๆ  ชุมชนวัฒนธรรมและชุมชน
ประวัติศาสตร์และยังมีอุทยานแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
สนับสนุนความเป็นอัตลักษณ์แห่งตักกศิลาธานีหรือเมืองแห่งการเรียนรู้ 

 
แผนภาพที่ ๔.๑ รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 ๔.๔.๒ ความหมายและท่ีมาของชุมชนแห่งการเรียนรู้  
 จากการสัมภาษณ์ รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ ท่านกว่าว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Community) หมายถึง กลุ่มคนที่ตระหนักถึงความส าคัญความจ าเป็นของการเรียนรู้ มีทักษะและ
กระบวนการคิดการวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการน าความรู้มาใช้ประโยชน์ ทุกคนคิดและปฏิบัติ
ร่วมกันแบบหุ้นส่วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันด าเนินชีวิตไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้การสั่งสมความรู้และ
การสร้างความรู้ใหม่เพ่ือน าไปพัฒนาตนเองและชุมชน พัฒนาการของความคิดแนวคิดของการศึกษา

รูปแบบเมือง
ต้นแบบเศษฐ
กิจสร้างสรรค์

มีอตุสาหกรรม
เป็นฐาน

มีศิลปวฒันธรรม
เป็นฐาน

มีปัญหาเป็น
ฐาน

มีชมุชนเป็น
ฐาน

มีนโยบายของ
รัฐเป็นฐาน

มีพืน้ท่ีเป็น
ฐาน

มีสินค้าและ
บริการเป็น
ฐาน

มีชมุชนแหง่
การเรียนรู้เป็น

ฐาน



 
 

๙๙ 
 

ตลอดชีวิตได้มีการกล่าวถึงอย่างเป็นทางการประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งเป็นที่มาของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เริ่มด้วยองค์การ UNESCO เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการริเริ่มใช้ค าว่าการศึกษาตลอดชีวิตโดยได้
มอบหมายให้คณะกรรมการและนักการศึกษาศึกษาค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการศึกษาตลอด
ชีวิตจึงได้เขียนหนังสือ เช่น An Introduction to Lifelong Education โดย Paul Lengrand ในปี 
พ .ศ. ๒๕๑๓  และ Learning to be: The World of Education Today and Tomorrow โดย 
Edgar Faure และคณะ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕  ได้มีการจัดประชุมระดับโลกหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่อง
การศึกษาตลอดชีวิตจนได้มีการเสนอให้การศึกษาตลอดชีวิตเป็นแนวคิดหลักส าหรับการก าหนด
นโยบายทางการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกดังนั้นองค์การสหประชาชาติจึงเป็นที่มาของค าว่า
ชุมชนแห่งการเรียนรู้๒๓  
 ๔.๔.๒ การศึกษาตลอดชีวิต  
 ประเทศไทยได้น าแนวคิดเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตมาใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรกใน
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๐ (ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๒๐) จนกระทั่ง
ประมาณช่วงปลายศตวรรษที่ ๒๐ ก่อนจะขึ้นศตวรรษที่ ๒๑ การศึกษาตลอดชีวิตและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตได้ถูกน ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่าง ๆ อย่างกว้างขวางทั่วโลก 
ประกอบกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมีความรวดเร็วและซับซ้อนในด้านเศรษฐกิจสังคม 
สิ่งแวดล้อมและการสื่อสารในยุคโลกาภิวัฒน์สังคมสารสนเทศหรือโลกไร้พรมแดน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศต่าง ๆ ท าให้แต่ละประเทศพยายามหาวิธีการที่จะท าให้
ประชาชนได้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ งสอดคล้องกับความเห็นของนายสุรภีร์ ค่ายหนองสวน 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามที่กล่าวว่า เพ่ือให้ประชาชน
สามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หลายประเทศในทุกภูมิภาคของโลกได้มีการ
ทบทวนการด าเนินการปฏิรูปการจัดการศึกษาตามแนวทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต หลาย
ประเทศได้มีนโยบายการศึกษาตลอดชีวิตที่ชัดเจน มีกฎหมายการศึกษาตลอดชีวิตมียุทธศาสตร์
การศึกษาตลอดชีวิตได้มีการก าหนดให้ ปี ค.ศ. ๑๙๙๖ เป็นปีแห่งการศึกษาตลอดชีวิต๒๔  
 ประเทศไทยได้น าการศึกษาตลอดชีวิตมาเป็นหลักในการปฏิรูปการศึกษา โดยก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒๒๕ ให้การศึกษา ของชาติเป็นการศึกษาตลอดชีวิต การ
จัดการศึกษาใน ระบบเพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเพ่ือน า ไปสู่การ สร้างสรรค์ “สังคมแห่งการเรียนรู้” (learning society) สังคมแห่งการเรียนรู้
จะเกิดขึ้นได้ด้วยทุกคนมี ความเข้าใจและยอมรับว่าการเรียนรู้มีความจ าเป็นส าหรับชีวิตมนุษย์ทุกวัย

                                                           

                ๒๓ สัมภาษณ์ รศ.ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาครม วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
            ๒๔ สัมภาษณ์ นายสรุภีร์ คา่ยหนองสวน ผอ. กองการศึกษา อบจ.มหาสารคาม วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑.  
            ๒๕ สุมาลี สังข์ศร,ี ชุมชนแห่งการเรียนรู้.  ม.ป.ท. ๒๕๔๖, หน้า ๙๐-๙๑.   



 

๑๐๐ 

 

ตั้งแต่เกิดจนตาย การเรียนรู้ไม่ จ าเป็นต้องเกิดขึ้นในโรงเรียนหรือในสถาบันการศึกษา แต่การเรียนรู้
เกิดขึ้นได้ในวิถีชีวิตประจ าวัน เช่น ในบ้าน ในที่ท างาน ในไร่นา ในตลาด ในสาสนสถาน ในสถานที่
ท่องเที่ยวชุมชนและแหล่งกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนสามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้ได้เช่น โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ วัด โบสถ์ มัสยิด สถานประกอบการ การประกอบอาชีพ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่มี
อยู่แล้ว หรือสิ่งที่สร้างขึ้นใหม่ เช่น ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  หอ
กระจายข่าว กิจกรรมในชุมชนจัดให้เป็นกิจกรรม การเรียนรู้ ผู้ถ่ายทอดความรู้หรือแลกเปลี่ยนความรู้ 
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ อาจเป็นพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ผู้รู้  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในท้องถิ่น หรือ ภูมิ
ปัญญา ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชน พระ/ผู้สอนศาสนา กรรมการหมู่บ้าน เพื่อนบ้าน หรือ
บุคคลทั่วไป ทุกคน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ได้ ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย
ได้แก่ ทุกคนในชุมชน กรรมการชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผลที่เกิดขึ้น น าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ใน
ชุมชน๒๖   
 ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกล่าว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๒๙ ก าหนดให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคลครอบครัวชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ใน
ชุมชนจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (community based learning) เพ่ือส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสารและรู้จัก
เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานของการศึกษาในระบบโรงเรียนนี้ กิจกรรมมีลักษณะเกี่ยวกับการ  
ให้บริการของชุมชนในรูปแบบเป็นแหล่งการเรียนรู้ สังคมศึกษาสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ในสถานที่ทีเ่ป็น
ชุมชนการเรียนรู้ในสถานที่ท างาน การเรียนรู้โดยการท าโครงการและการเรียนรู้จากประสบการณ์เป็น
ต้น พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ท าให้
แนวคิดการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ส าคัญมากขึ้นโดยมาตรา ๗ ก าหนดให้ประชาชนได้รับการศึกษา
อย่างต่อเนื่องสร้างภาคีเครือข่ายท าให้เกิดเกิดแรงจูงใจและมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพ่ือจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชนมุ่งน าไปสู่
การพัฒนาชุมชนให้เกิดการเรียนรู้พัฒนา ไปสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (learning community) และได้
พัฒนาต่อมาเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ (learning city) ในประเทศไทยได้มีการวิจัยและพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน๒๗  
 

                                                           

 ๒๖ สัมภาษณ์ ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑.  
 ๒๗ สัมภาษณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



 
 

๑๐๑ 
 

 ๔.๔.๓ หลักการของชุมชนแห่งการเรียนรู้  
 จากการสัมภาษณ์นางณัฐชา แก้วมรินทร์ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตจึงพอสรุป
หลักการของชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยภาพรวมสามารถสรุปหลักการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้ดังนี๒้๘   
 

 
แผนภาพที่ ๔.๒ หลักการและรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

 ๑) หลักการมีผู้น าที่ดี ชุมชนแห่งการเรียนรู้จะต้องมีผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน์มี
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการการประสานงานและการกระตุ้นให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน  
 ๒) หลักการมีกรรมการชุมชนที่มีจริยธรรมและมีการบริหารจัดการชุมชนที่ดีชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ต้องมีกรรมการชุมชนที่เข้มแข็งมีความมุ่งมั่นมีคุณธรรมจริยธรรมบริหารงานโปร่งใส  
 ๓) หลักการมีส่วนร่วม ชุมชนแห่งการเรียนรู้เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ร่วม
รับรู้ร่วมคิดร่วมปฏิบัติร่วมรับผลประโยชน์และร่วมติดตามมีความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนมีสมาชิก

                                                           

 ๒๘ สัมภาษณ์ นางณัฐชา แก้วมรินทร ์ผอ.กองส่งเสรมิคุณภาพชีวิต วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

ชมุชนแห่งการเรียนรู้

๑.ผู้น าดี

๒.ชมุชนมีจริยธรรม

๓.การมีสว่นร่วม

๔.ความเป็นเจ้าของร่วมกนั

๕.การเรียนรู้ร่วมกนั

๖.มีวตัถปุระสงค์เดียวกนั

๗.มีระบบจดัเก็บและน ามาใช้

๘.การสร้างเครือข่าย

การศกึษา
ตลอดชีวติ

ชมุชนแห่งการ
เรียนรู้เชิง
เสมือน

ชมุชนแห่งการ
เรียนรู้เฉพาะ

สาขา

ชมุชนนกั
ปฏิบตัิ

ชมุชนแห่งการ
เรียนรู้ทาง
วิชาชีพ



 

๑๐๒ 

 

ชุมชนที่มีคุณภาพและมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวมเข้ามาร่วมคิดร่วมด าเนินการร่วมรับผิดชอบในทุก
กระบวนการ  
 ๔) หลักของผู้มีส่วนได้เสียมีการสร้างความรู้สึกในชุมชนถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน สร้าง
ความตระหนักถึงการดูแลรักษาทะนุถนอมการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์สื่อเพ่ือสอดคล้องกับความ 
ต้องการของคนในชุมชนเพ่ือใช้งานศูนย์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและ
เป็นส่วนของกลุ่มหรือชุมชนร่วมคิดร่วมปฏิบัติช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแลกเปลี่ยน
เหตุการณ์ความคิดเห็นความรู้อารมณ์และความรู้สึกนึกคิด (Shared events and emotional 
connections)  
 ๕) หลักการเรียนรู้ร่วมกันมีการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้น าผล
เหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นวิถีร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องจะต้องมีการเรียนรู้เพ่ือนน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา รวมทั้งต้องมีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  
 ๖) หลักความสนใจเนื้อหาสาระเป็นเรื่องที่สนใจร่วมกันหรือมีวัตถุประสงค์เดียวกัน 
(Fulfillment of individual needs) มีศักยภาพความพร้อมในเรื่องพ้ืนฐานอาชีพจะต้องมีความ
เข้มแข็งในการพ่ึงพาตนเองและมีความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ จึงจ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะและทักษะความพร้อมในการประกอบอาชี พโดยใช้ความรู้ในการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงให้เกิดกรรมวิธีหรือสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม  
 ๗) หลักการสร้างระบบการจัดเก็บและการน ามาใช้ขององค์ความรู้ที่ดีมีระบบการจัดเก็บ
ความรู้ทั้งความรู้ที่มีอยู่ภายในชุมชนและความรู้ภายนอกชุมชนรวมทั้งต้องรู้จักสร้างและน าความรู้ที่มี
อยู่มาใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นระบบเข้าใจได้ง่าย  
 ๘) หลักการสร้างเครือข่ายและการติดตามผลมีการสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยง
เครือข่ายเพ่ือสามารถประสานเกื้อกูลกันระหว่างศูนย์การเรียนรู้กับชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เครือข่ายระหว่างศูนย์การเรียนรู้อ่ืน ๆ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอกชุมชนต้องมี
ความร่วมมือในด้านทุนกิจกรรมวิชาการองค์ความรู้การตลาด ฯลฯ มีการจัดการกลุ่มและเครือข่าย
ประกอบด้วยอาณาบริเวณที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนรวมกันและมีระบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก เช่น 
ครอบครัวเครือญาติมิตรสหาย เศรษฐกิจ วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นต้น ๒๙  
 ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานมีแหล่งการเรียนรู้เช่น ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน ตัวอย่างชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตโคมินั กของประเทศญี่ปุ่น (Kominkan CLCs : 
Kominkan Community Learning Centers) ที่มีชื่อเสียงทั่วโลกใน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง

                                                           

 ๒๙ ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ, ชุมชนแห่งการเรียนรู้. ม.ป.ท. ๒๕๕๔. ส านักงานคณะกรรการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ: (กสทช.) ๒๕๕๘: ออนไลน.์ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑.  



 
 

๑๐๓ 
 

ต่อเนื่องที่เป็นส่วนของชีวิตและสังคมของคนญี่ปุ่นทั่วประเทศชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ของ
ประเทศไทยประกอบด้วยกลุ่มคนที่ตระหนักถึงความส าคัญความจ าเป็นของการเรียนรู้มีทักษะและ
กระบวนการในการคิดการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาและน าความรู้มาใช้ประโยชน์ในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาชุมชนสู่ความสมดุลพอเพียงส่งผลต่อความสุขความ
อบอุ่นของครอบครัวความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสังคมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ๓๐  
 ๔.๔.๔ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC: Professional Learning Community)  
 หัวหน้าเจ้าหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคามได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรวมตัว
รวมใจรวมพลังร่วมมือกันของครูผู้บริหารและนักการศึกษาแสวงหาด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ปรับปรุงผลการเรียนของผู้เรียนหรืองานวิชาการของโรงเรียน วิทยาลัยหรือ มหาวิทยาลัยเป้าหมายอยู่
ที่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองเพ่ือผู้เรียน
เป็นส าคัญ การรวมตัวกันการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เป็นไปได้ยากท่ีจะท าเพียงล าพังแต่หวังผล
ให้ขับเคลื่อนทั้งระบบโรงเรียนจ าเป็นต้องสร้างความเป็นชุมชนเพ่ือการ เรียนรู้ทางวิชาชีพซึ่งความเป็น
สถาบันหรือโรงเรียนย่อมมีความเป็นชุมชนที่สัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้น ชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพจ าเป็นต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีฉันทะและศรัทธาในการท างาน
บรรยากาศการอยู่ร่วมกันเป็น ชุมชนกัลยาณมิตรทางวิชาการที่มีลักษณะความเป็นชุมชนแห่งความเอ้ือ
อาทรอยู่บนพ้ืนฐานอ านาจทางวิชาชีพและอ านาจเชิงคุณธรรม องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเป็นแนวคิดเชิงวิธีการหรือกระบวนการที่มีการ ด าเนินการปฏิบัติร่วมกันในชุมชนซึ่งชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพจะสะท้อนเป็นคุณลักษณะหรือเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนตามธรรมชาติความ
เป็นจริงของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกันไปแต่เป็นกระบวนการที่เอ้ือให้เกิดการรวมใจรวมตัว
รวมแรงและรวมปัญญาร่วมกันของครูผู้บริหารนักการศึกษาในชุมชนเพ่ือท างานแบบมุ่งรวมพลัง
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนเป็นหัวใจส าคัญ๓๑  
 ๔.๔.๕ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice)  
 ชุมชนนักปฏิบัติหรือชุมชนแนวปฏิบัติเป็นกลุ่มคนที่มารวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ ใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่ดีขึ้น ส่วนใหญ่การรวมตัวกันในลักษณะนี้มักจะมาจากคนที่อยู่ในกลุ่มงานเดียวกัน 
หรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกันซึ่งความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความรู้ระหว่างกันเป็นสิ่ งส าคัญ  CoP เป็นวิธีการหนึ่ งที่ ใช้ ในการจัดการความรู้ มีการจัดการ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ความรู้ของคนในชุมชนสมาชิกมาเข้า
ชุมชนด้วยความสมัครใจ สมาชิกเป็นผู้ก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะท าและส่วนใหญ่มีการจัดการกันเอง 

                                                           

 ๓๐ สัมภาษณ์ นายเกษม ไชยรตัน์ ผูอ้ านวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖๑. 
 ๓๑ สัมภาษณ์ หัวหน้าเจา้หน้าการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



 

๑๐๔ 

 

(Self-managed) สมาชิกสามารถเข้าหรือออกจากชุมชนเมื่อไรก็ได้และสลายตัวเองเมื่อสมาชิก 
เห็นสมควร การขับเคลื่อน CoP นั้นจึงเกิดจากสมาชิกเป็นส่วนใหญ่จึงสามารถใช้ CoP ซึ่งเป็น
เครือข่ายทางสังคมทั้งภายในและภายนอกท่ีมีพลังและอิทธิพลต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้
ของกลุ่มเป็นส่วนที่ช่วยให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น นอกจากประโยชน์ในการช่วยเสริมให้เกิด
วัฒนธรรมการเรียนรู้ได้ เร็วขึ้นแล้ว CoP ยังให้ประโยชน์แก่การศึกษาในด้านการพัฒนาศักยภาพและ
ให้ประโยชน์แก่กลุ่มคนในด้านการปรับปรุงประสบการณ์ในการท างานและการพัฒนาวิชาชีพทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว ท าให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์แก้ไขปัญหาพัฒนาผลงานได้เป็นองค์ 
ความรู้ใหม่ ๆ ชุมชนนักปฏิบัติประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบหลักท่ีส าคัญคือ๓๒  
 ๑) ประเด็นความรู้ที่มีความปรารถนาจะพัฒนาร่วมกัน  
 ๒) การรวมตัวกันอย่างไว้วางใจกันเพื่อน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 ๓) แนวปฏิบัติหรือองค์ความรู้ที่เกิดจากการสร้างร่วมกันแล้วน าไปปฏิบัติ 
 ๔.๔.๕ ชุมชนการเรียนรู้เชิงเสมือน (VLC: Virtual Learning Community)  
 ผศ.ดร.ฉลอง พันธ์จันทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้อธิบายว่า ชุมชนการเรียนรู้เชิงเสมือ
หรือชุมชนในรูปแบบใหม่ (Virtual community perspec tive) หรือชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
(Online learning community) คือกลุ่มคนที่เข้ามาร่วมปฏิสัมพันธ์โดยมีเป้าหมายและพันธะกิจ
ร่วมกันผ่านกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนและแลกเปลี่ยนความรู้ของตนเอง
และพัฒนาองค์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาที่ได้รับเพ่ือสร้างระบบการเรียนรู้สังคมผ่านเครือข่ าย
อินเทอร์เน็ตชุมชนการเรียนรู้เชิงเสมือนเกิดจากการมี ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในพ้ืนที่ไซเบอร์ (Cyber 
space) ไม่ขึ้นอยู่กับสภาพทางภูมิศาสตร์การพบปะ (Face to face) เกิดขึ้นจากการมีวัตถุประสงค์
และเป้าหมายร่วมกันในการสร้างการเชื่อมโยงทางสังคมหรือความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน (Sense 
of belonging) ระหว่างผู้ใช้งานผ่านทางเทคโนโลยี สามารถเข้าถึงผู้อ่ืนจากทุก ๆ ที่สามารถสร้างกลุ่ม
ของตนเองทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยไม่เก่ียวกับเวลาการสื่อสารสามารถสนับสนุนได้
โดยเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองได้ทันที (Real time) มีแนวคิดที่หลากหลาย เช่น ชุมชนเสมือน
ตามความสนใจชุมชนการเรียนรู้เชิงเสมือนที่สมาชิกมีความสัมพันธ์ต่อกันและชุมชนนักปฏิบัติใน
องค์กร ชุมชนแบบนี้มีข้อดีกว่าชุมชนอ่ืนตรงที่ว่าไม่มีอคติเกี่ยวกับเพศ อายุ เชื้อชาติ สีผิว เผ่าพันธุ์ 
รูปร่างหน้าตา เสียงพูด อากัปกิริยาของสมาชิก ชุมชน เสมือนจริงเป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงผู้ที่มีความ
สนใจในเรื่องเดียวกันเข้าด้วยกันช่วยให้เห็นสภาพที่เกิดขึ้นในสังคมยุคสารสนเทศ ท าให้เกิดรูปแบบ
ของชุมชนที่มีความหลากหลายโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงเครือข่ายของผู้คนเข้าด้วยกัน 
เป็นศูนย์กลางการสื่อสารที่ท าให้ผู้คนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ร่วมกันใน

                                                           

 ๓๒ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ฉลอง พันธ์จันทร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



 
 

๑๐๕ 
 

ระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับสากล ตัวอย่างชุมชนการเรียนรู้เชิงเสมือน เช่น เครือข่ายทาง
สังคมต่าง ๆ ที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้แอปพลิเคชั่นเช่น เฟซบุ๊ก ไลน์เป็นต้น๓๓   
 ๔.๔.๖ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เฉพาะสาขา (Learning Community in Specific 
Fields)       
 รศ.ดร.สัญญา เคนาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ประเภทนี้ว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตามความต้องการเฉพาะสาขาหรือเฉพาะ
เรื่อง เช่น การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม การลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ การสร้างรายได้ผู้ประกอบการ การ
พัฒนาชุมชน การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม การรู้หนังสือ การส่งเสริมพลังอ านาจการ
ก าหนดนโยบาย การจัดการและการพัฒนาความสามารถเป็นต้น แนวคิดการพัฒนาชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ แนวคิดในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีความแตกต่างกันไปตามสภาพและบริบทของแต่
ละชุมชน อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาในภาพรวมจากชุมชนหลายแห่งในสหราชอาณาจักรที่เรียก
ตัวเองว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของไทย
สามารถสรุปแนวคิดหลัก ๆ ในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้ดังนี้๓๔      
 ๑) คน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย  
                 (๑) ผู้น าชุมชนทั้งท่ีเป็นผู้น าตามธรรมชาติและผู้น าอย่างเป็นทางการ  
                 (๒) ปัจเจกบุคคลที่เป็นตัวหลัก (Key individual) มีความส าคัญ ๒ ประการ        
         ๑. เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในแนวคิดเรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้และเริ่มต้นชักจูงให้
บุคคลอื่น ๆ น าเอาแนวคิดดังกล่าวไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  
     ๒. เป็นบุคคลที่สร้างความเชื่อถือในขั้นต้นให้เกิดขึ้นได้ภายในชุมชนโดยให้การ
สนับสนุนและอุปถัมภ์ทั้งนี้มีแนวคิดเรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้ช่วยพัฒนาโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และยกระดับทักษะของประชาชนที่พยายามดึงดูดการลงทุนจากภายในชุมชน  
 ๒) สถาบันต่าง ๆ ที่เป็นตัวหลัก (Key institution) ภาวะผู้น าและการสนับสนุนจาก
สถาบัน ได้แก่ สถาบันการศึกษา องค์กรชุมชน มหาวิทยาลัยและหน่วยงานในท้องถิ่นเป็นต้น มีส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งต่อการก่อให้เกิดความริเริ่มในขั้นต้นเพ่ือการพัฒนาชุมชนหรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
สถาบันที่เป็น หลักในการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ชุมชนอย่าง ต่อเนื่องนั้นต้องรับภาระและ
จัดหาทรัพยากรส าหรับการท างานเพ่ือพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  
 ๓) กลุ่มที่เป็นแกนกลาง (Core group) กลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผู้แทนขององค์กร สถาบัน
หลัก ๆ เช่น มาจากด้านการศึกษาด้านการค้าและองค์กร ชาวบ้านเป็นต้น ซึ่งรวมตัวกันเพ่ือเริ่มต้น
สร้างชุมชนหรือชุมชนแห่งการเรียนรู้  

                                                           

 ๓๓ สัมภาษณ์ รศ.ดร.สัญญา เคนาภมูิ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑.  
 ๓๔ สัมภาษณ์ หัวหน้าเจา้หน้าท่ีการประปาจังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑.  



 

๑๐๖ 

 

 ๔) การมีส่วนร่วม (Participation) สร้างแรงจูงใจการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนทุก 
กระบวนการ เช่น ร่วมคิดร่วมด าเนินการร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์  
 ๕) การจัดการความรู้ประเด็นเนื้อหาและวัตถุประสงค์ เช่น การน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาสู่การปฏิบัติในชุมชน ระบบคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ การพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง ระบบการเรียนรู้โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแกนกลาง การ
พัฒนาอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อวิถีชีวิต ระบบทุนของชุมชนที่มี
รูปแบบและวิธีการทางวัฒนธรรมความเสมอภาค ความยุติธรรมในการจัดการชุมชนและการสร้าง
หลักประกันความม่ันคงในการด ารงชีวิตร่วมกัน  
 ๖) ความสามารถในการด าเนินงาน (Performance) เพ่ือพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชนแห่งการ 
เรียนรู้ การรวมกลุ่มความสนใจ การสร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ กระบวนการ 
ถ่ายทอดการเรียนรู้ของชุมชน เทคโนโลยีขั้นตอนการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ขั้นตอนในการ
พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ศึกษาจากชุมชนหลายแห่งในสหราชอาณาจักรที่เรียกตัวเองว่าชุมชนแห่ง
การเรียนรู้สรุปขั้นตอนการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้ดังนี้๓๕    
 (๑) ก าหนดวัตถุประสงค์ คือ การก าหนดวัตถุประสงค์ในพ้ืนที่ที่จะพัฒนาโดยการศึกษา
วิเคราะห์ ความต้องการของชุมชนสภาพการด าเนินงานในพ้ืนที่จัดล าดับความต้องการและปัญหาของ
ชุมชนการท าประชาคมเพ่ือหาสาเหตุของปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
ภายในพ้ืนที่  
 (๒) ก าหนดกลุ่มองค์กรหรือกรรมการที่รับผิดชอบ คือ การก าหนดตัวแทนจากปัจเจก
บุคคลที่เป็นตัวหลัก (Key individual) สถาบันต่าง ๆ ที่เป็นตัวหลัก (Key institution) กลุ่มที่เป็น
แกนกลาง (Core group) กลุ่มสนใจ (Interest group) และนายจ้างที่เป็นตัวหลัก (Key employer) 
ในพ้ืนที่เพ่ือร่วมรับผิดชอบกิจกรรมหรือโครงการ  
 (๓) แสวงหาความร่วมมือ คือ จากที่ได้มีผู้รับผิดชอบแล้วต้องสร้างความเข้าใจและแสวงหา
ความร่วมมือในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ซึ่งได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนแรก  
 (๔) บริหารงานจัดกิจกรรมหรือด าเนินงานพัฒนาชุมชน คือ การด าเนินการก าหนด
กิจกรรมและด าเนินงานตามท่ีก าหนดไว้ในขั้นตอนแรก เช่น การ สร้างความรู้ของชุมชน การน าความรู้
ไปพัฒนากระบวนการผลิต การน าความรู้ทั้งจากปัจเจกชน ความรู้ภายนอกเข้าไปผสมผสานกับ
กระบวนการภายใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดเวทีชาวบ้านให้ความรู้ 
ความเข้าใจ การบันทึกสกัดจัดเก็บความรู้ดูความถูกต้องสรุปแนวคิดการน าไปใช้  
 

                                                           

          ๓๕ สุชาดา น้ าใจดี, การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของไทย. ม.ป.ท. ๒๕๕๒ หนา้ ๘๕-๘๗.  



 
 

๑๐๗ 
 

 (๕) ประเมินผลงาน คือ การหาผลของการท ากิจกรรมหรือโครงการเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ปรับปรุงงานต่อไปตลอดจนมีการสร้างความสัมพันธ์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกหรือกลุ่มชุมชน
อ่ืน ๆ  
 สรุปความว่า ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชน
ไปสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ย่อมมีปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาตามสภาพและบริบทของแต่ละชุมชน
ที่ส าคัญมีดังนี้  
 ๑) ลักษณะผู้น า ลักษณะผู้น าในชุมชนไม่เผด็จการและไม่ใช้อ านาจในการสั่งการเป็นผู้น าที่
ฟังเสียงของคนส่วนใหญ่และสามารถก าหนดทิศทางความเชื่อ และค่านิยมร่วมกัน ส่งผลให้คนในชุมชน
เกิดความมุ่งมั่นในการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอย่างเป็นธรรมชาติ ที่ส าคัญผู้น า
จะต้องเป็นผู้น าการ เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชุมชนรวมทั้งการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับคนใน
ชุมชน  
 ๒) โครงสร้างชุมชนเน้นโครงสร้างชุมชนแบบเครือข่าย (Network) ซึ่งส่งผลให้คนในชุมชน
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในชุมชนและข้ามชุมชน โครงสร้างแบบนี้จะส่งเสริมให้คนในชุมชนไปสู่
การมีเสรีภาพ ความสุขและศักยภาพจนเกิดการเชื่อมโยงด้วยการเรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกันด้วย
ความสมัครใจอันก่อให้เกิดพลังและปัญญาร่วมกันสามารถน าชุมชนไปสู่ความส าเร็จได้  
 ๓) วัฒนธรรมพฤติกรรมการสื่อสารการส่งเสริมสนับสนุนให้มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ใน
ชุมชน การมุ่งเน้นให้คนในชุมชนมีพฤติกรรมใฝ่เรียนใฝ่รู้สนใจในการเพ่ิมเติมความรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง 
ๆ ให้ตนเองตลอดเวลารวมถึงการใช้ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมาใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม จิตใจและสุขภาพของคนในชุมชนใช้การสื่อสารแบบแนวราบโดยให้
คนในชุมชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลตามความสนใจของตนเอง  
 ๔) การยอมรับของสังคม การสร้างบรรยากาศภายในชุมชนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ผู้น าคอยอ านวยความสะดวกให้คนในชุมชนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์และเหตุการณ์จริงมีการติดตามการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องยอมรับและแบ่งปันความรู้ซึ่ง
กันและกัน เกิดการยอมรับต่อผลงานในการสร้างความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน  
 ๕) ความรู้ทักษะความสามารถความช านาญเป็นลักษณะเฉพาะที่มีอยู่และฝังลึกในแต่ละ
คนอย่างไม่เท่ากันเห็นได้จากการประกอบอาชีพ การท ากิจกรรมในด้านต่าง ๆ ทุกเรื่องได้เป็นอย่างดีรู้
จริงรู้ละเอียดทุกขั้นตอนรวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ เช่น การท าเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การซ่อม
รถยนต์ การท านา ปลูกข้าว การท าอาหาร สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชน
แห่งการเรียนรู้  



 

๑๐๘ 

 

 ๖) การมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้คนเข้ามามีส่วนร่วมคิดจัดล าดับความส าคัญ วิเคราะห์
หาสาเหตุ การแก้ไขการวางแผนการด าเนินงานตามแผนและการประเมินผลเป็นกระบวนการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ๗) ความสมานฉันท์ความสามัคคี ความเอ้ืออาทร ความปรารถนาดีต่อกันอันส่งผลให้คนใน
ชุมชนเกิดการเรียนรู้การท างานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริงท าให้มีมุมมองและความคิด
อยู่บนความเมตตาและกรุณาต่อกันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
 ๘) การสนับสนุนจากรัฐบาลหรือหน่วยงานต่าง ๆ การสนับสนุนคนในชุมชนในรูปแบบต่าง 
ๆ เช่นการให้ ความรู้เพ่ิมเติม การจัดอบรมหรือการพาไปศึกษาดูงานเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเป็นที่ยอมรับกับชุมชนอ่ืน ๆ รวมทั้งการให้งบประมาณในการ
ท างานหรือปรับปรุงด้านต่าง ๆ ให้กับชุมชน  
 ๙) ธุรกิจรายได้การเกิดธุรกิจในชุมชนเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การรวมตัวกันของคน
ในชุมชนเพ่ือมุ่งพัฒนาธุรกิจอันน ามาซึ่งรายได้ให้กับคนในชุมชนมุ่งส่งเสริมให้คนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ มีการบริหารจัดการที่ดีใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และคนในชุมชนได้ประโยชน์
ร่วมกัน  
 สรุปความว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของชาติในการพัฒนาประเทศ 
การพัฒนาประเทศย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคลชุมชนสังคมและ
ประเทศ โดยมีเป้าหมายไปสู่การสร้างสังคมและประเทศแห่งการเรียนรู้ สังคมและประเทศแห่งความรู้ 
การเรียนรู้ด้วยกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท าให้คนเรียนรู้ได้เร็วและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นจน
สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะในการคิดวิเคราะห์และน าความรู้ไปใช้ในการสร้างนวัตกรรม 
และองค์ความรู้ใหม่สามารถน าไปใช้ในกลุ่มสมาชิกที่ปฏิบัติร่วมกันเรียนรู้ด้วยกันส่งผลกระทบ 
(Impact) ต่อความส าเร็จในการเรียนรู้และบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคมได้เต็ม
ตามศักยภาพต่าง ๆ ให้กับชุมชน  

 
 



บทท่ี ๕  

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่องการศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัยตั้งจุดประสงค์ไว้ ๓ ข้อ คือ ๑) เพ่ือศึกษาเมืองต้นแบบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของต่างประเทศ ๒) เพ่ือศึกษาเมืองต้นแบบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของประเทศไทย ๓) เพ่ือเสนอรูปแบบเมือง
ต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของจังหวัดมหาสารคามกลุ่มเป้ามายใน
การวิจัยเชิงคุณภาพคือ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information) ในการสัมภาษณ์โดยท าการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ าแนกผู้ให้ข้อมูลได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ๕ คน  กลุ่ม
เจ้าหน้าที่ภาครัฐวิสาหกิจ ๕ คน กลุ่มเศรษฐกิจภาคเอกชน ๕ คน กลุ่มวัฒนธรรมและวัด ๕ คน กลุ่ม
บุคลากรทางการศึกษา ๕ คน รวมเป็น ๒๕ รูป/คน โดยใชเ้ครือ่งมอืในการวจิยัคอื แบบสัมภาษณ์ ซึ่ง
เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (depth-Interviews) เกี่ยวกับรูปแบบนโยบายแนวคดิ กระบวนการแผน
ปฏบิตังิานผู้วิจัยจึงสรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและมีข้อเสนอแนะตามตามล าดับดังต่อไปนี้ 

 
๕.๑ สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ผู้วิจัยจึงสรุปผลการวิจัยตามประเด็นที่ส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 
 ๕.๑.๑ สรุปรูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของต่างประเทศและประเทศไทย
สามารถแบ่งประเภทรูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ดังนี้ 
                    ๑. รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ใช้อุตสาหกรรมเป็นฐาน (Industrial-
based) ได้แก่ หสราชอาณาจักร 
                    ๒. รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นฐาน ( Arts and 
Cultures-based) ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ ส าหรับประเทศญี่ปุ่นและประเทศอินเดียก็ใช้แต่ไม่มีความ
โดดเด่นมากนัก 
                    ๓. รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based) 
ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่นซึ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาในด้านสังคมของชุมชนซึ่งประสบกับ
การย้ายถิ่นฐานของสมาชิกและจ านวนประชากรที่ลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยโดยเน้นสร้างให้เกิด
ความสามารถในการพ่ึงพิงตนเองของชุมชนจากศักยภาพและทุนวัฒนธรรมที่มีในพ้ืนที่พร้อม ๆ กับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยหลักส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว  



 

                                                                                                                                                            
                                                                                                                 ๑๑๐ 

 

                    ๔. รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ( Community-
based) ได้แก่ ประเทศอินเดียมุ่งเน้นในการแก้ไขและลดปัญหาความยากจน การย้ายถิ่นฐานเข้ามา
เพ่ือกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ของประชาชนในชนบทและการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะในระดับจุลภาคแก่ท้องถิ่นและชุมชนเป็นวัตถุประสงค์ส าคัญ  
                    ๕. รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ใช้นโยบายของรัฐเป็นฐาน (Policy-
based) ได้แก่ ประเทศมาเลเซียโดยรัฐได้วางนโยบายหลักในการปฏิรูปและพัฒนา ส่งเสริมคุณค่า ๘ 
ประการในสังคม สร้างความเป็นเลิศทางวัฒนธรรม ๘ ประการ การก าหนดภาคส่วนทางเศรษฐกิจที่
ส าคัญระดับชาติและการก าหนดยุทธศาสตร์หลัก ๕ ประการของประเทศ 
                    ๖. รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ใช้พ้ืนที่หรือสถานที่เป็นฐาน  ( Area-
based or Place-based) ได้แก่ ชุมชนอัมพวาจังหวัดสมุทสาครของประเทศไทย 
                    ๗. รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ ใช้สินค้าและบริการเป็นฐาน 
(Product-based) ไดแ้ก่ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีของประเทศไทย  
 ๕.๑.๒ สรุปหลักการของชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยภาพรวมสามารถสรุปหลักการของชุมชน
แห่งการเรียนรู้ได้ดังนี้  
                ๑) หลักการมีผู้น าที่ดี ชุมชนแห่งการเรียนรู้จะต้องมีผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มี
วิสัยทัศน์มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ การประสานงานและการกระตุ้นให้สมาชิกชุมชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  
                 ๒) หลักการมีกรรมการชุมชนที่มีจริยธรรมและมีการบริหารจัดการชุมชนที่ดีชุมชน
แห่งการเรียนรู้ต้องมีกรรมการชุมชนที่เข้มแข็งมีความมุ่งมั่นมีคุณธรรมจริยธรรมบริหารงานโปร่งใส  
                ๓) หลักการมีส่วนร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
ร่วมรับรู้ร่วมคิดร่วมปฏิบัติร่วมรับผลประโยชน์และร่วมติดตามมีความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนมี
สมาชิก ชุมชนที่มีคุณภาพและมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวมเข้ามาร่วมคิดร่วมด าเนินการร่วมรับผิดชอบใน
ทุกกระบวนการ  
                ๔) หลักของผู้มีส่วนได้เสียมีการสร้างความรู้สึกในชุมชนถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน
สร้าง ความตระหนักถึงการดูแลรักษาทะนุถนอมการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์สื่อเพ่ือสอดคล้องกับความ 
ต้องการของคนในชุมชนเพ่ือใช้งานศูนย์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและ
เป็นส่วนของกลุ่มหรือชุมชนร่วมคิดร่วมปฏิบัติช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแลกเปลี่ยน
เหตุการณ์ ความคิดเห็นความรู้อารมณ์และความรู้สึกนึกคิด (Shared events and emotional 
connections)  
                ๕) หลักการเรียนรู้ร่วมกันมีการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้น า
ผล เหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นวิถีร่วมกันอย่างต่อเนื่องมีกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหา
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และพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องจะต้องมีการเรียนรู้เพ่ือนน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาอยู่
ตลอดเวลารวมทั้งต้องมีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  
                ๖) หลักความสนใจเนื้อหาสาระเป็นเรื่องที่สนใจร่วมกันหรือมีวัตถุประสงค์เดียวกัน 
(Fulfillment of individual needs) มีศักยภาพความพร้อมในเรื่องพ้ืนฐานอาชีพจะต้องมีความ
เข้มแข็งในการพ่ึงพาตนเองและมีความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจจึงจ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะและทักษะความพร้อมในการประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ในการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงให้เกิดกรรมวิธีหรือสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม  
                ๗) หลักการสร้างระบบการจัดเก็บและการน ามาใช้ขององค์ความรู้ที่ดี มีระบบการ
จัดเก็บความรู้ทั้งความรู้ที่มีอยู่ภายในชุมชนและความรู้ภายนอกชุมชนรวมทั้งต้องรู้จักสร้างและน า
ความรู้ที่มีอยู่มาใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นระบบเข้าใจได้ง่าย  
                ๘) หลักการสร้างเครือข่ายและการติดตามผลมีการสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยง
เครือข่ายเพ่ือสามารถประสานเกื้อกูลกันระหว่างศูนย์การเรียนรู้กับชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เครือข่ายระหว่างศูนย์การเรียนรู้อ่ืน ๆ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอกชุมชนต้องมี
ความร่วมมือในด้านทุนกิจกรรมวิชาการองค์ความรู้การตลาด ฯลฯ มีการจัดการกลุ่มและเครือข่าย
ประกอบด้วยอาณาบริเวณที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนรวมกันและมีระบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก เช่น 
ครอบครัว เครือญาติ มิตรสหาย เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ท้องถิ่นเป็นต้น  
 ชุมชนแห่งการเรียนรู้มีกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานมีแหล่งการเรียนรู้ เช่น 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตัวอย่างชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตโคมินักของประเทศญี่ปุ่น (Kominkan 
CLCs : Kominkan Community Learning Centers) ที่มีชื่อเสียงทั่วโลกใน การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่เป็นส่วนของชีวิตและสังคมของคนญี่ปุ่นทั่วประเทศ ชุมชนต้นแบบแห่งการ
เรียนรู้ของประเทศไทยประกอบด้วยกลุ่มคนที่ตระหนักถึงความส าคัญความจ าเป็นของการเรียนรู้มี
ทักษะและกระบวนการในการคิดการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาและน าความรู้มาใช้ประโยชน์ในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาชุมชนสู่ความสมดุลพอเพียงส่งผลต่อความสุข 
ความอบอุ่นของครอบครัว ความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสังคมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

 
๕.๒ อภิปรายผล 
 ในช่วงที่ผ่านมากระแสการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวคิดสร้างสรรค์ในหลายประเทศดู
เหมือนจะมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมในเมืองขนาดใหญ่เป็นหลัก โดยมักมองข้ามชุมชนหรือท้องถิ่นใน
ชนบท อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่ควรถูกก าจัดอยู่แต่เพียงในเมืองเท่านั้นแต่ควรเป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนที่ส าคัญในอุตสาหกรรมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเว็บไซต์ดนตรีหรือแม้แต่ใน
อุตสาหกรรมดั้งเดิม เช่น ภาคการผลิตหรือเกษตรกรรม โดยการใช้ความสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา 
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และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ จะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อุตสาหกรรมนั้น  ๆ ได้ การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชนและท้องถิ่นมีความท้าทายอยู่ ๓ ประการคือ  
 ๑. การตระหนักถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนและท้องถิ่นรู้จุดเด่นจุดด้อยและสามารถเลือก
ทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์  
 ๒. การติดต่อสื่อสารกับพ้ืนที่ใกล้เคียงหรือการเข้าถึงตลาดในเมืองขนาดใหญ่ต้องมีความ
รวดเร็วฉับไวและมีต้นทุนต่ า ซึ่งในชุมชนหรือชนบทห่างไกลบางแห่งการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตยังมี
อยู่อย่างจ ากัด  
 ๓. ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์อาจท าให้ผู้คนในชุมชนและท้องถิ่นนั้น  ๆ 
ขาดความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์  
 ในการศึกษานี้โดยการสังเคราะห์ผลจากการทบทวนและถอดบทเรียนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ในต่างประเทศร่วมกับผลการวิเคราะห์เชิงลึกท้องถิ่นและชุมชนสร้างสรรค์ในบริบทของประเทศไทย 
และการถอดบทเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาของจังหวัดมหาสารคามท าให้พบองค์ประกอบ
หลัก ๆ และปัจจัยความส าเร็จที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในมิติการพัฒนาสังคม
และชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะเป็นประโยชน์ในเชิงข้อเสนอแนะประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญต่อการ 
ก าหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับสังคมและชุมชนแห่งงการ
เรียนรู้ของประเทศไทยดังนี้  
                ๑. ผู้น าในชุมชนและวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อน (Leader and Visions)  
                ๒. แผนการขับเคลื่อนที่มุ่งเน้นเพ่ือตอบโจทย์และเหมาะสมตามสภาพปัญหา 
                ๓. ความต้องการที่มีในชุมชนและท้องถิ่น  
                     (Problem-based and Need-based Planning)  
                ๔. ทุนจากภายในที่มีในชุมชนและท้องถิ่น (Local Capital)  
                ๕. กระบวนการมีส่วนร่วมและความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของความสร้างสรรค์ที่ใช้
ประโยชน์จากนวัตกรรมเทคโนโลยี                
                ๖.องค์ความรู้ที่มีการต่อยอดจากฐานการวิจัย 

( Creativity on a Basis of Innovation, Technology Research-based      
Knowledge)  

                ๕. เครือข่ายและพันธมิตรทั้งในระดับชุมชนด้วยกันและเครือข่ายในด้านวิชาการ      
                ๖.กระบวนการจัดการความรู้  (Knowledge Management) ทั้งในด้านการจัดเก็บ
ต่อยอดและถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา  
                ๗. การส่งเสริมสนับสนุนทั้งจากหน่วยงานในภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
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๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ในกระบวนการขับเคลื่อนกระบวนการและวิธีการมองทุนจากภายในชุมชนและท้องถิ่นที่มี
อยู่แล้วเพ่ือน ามาซึ่งการต่อยอดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยความหมายของทุนจากภายในในที่นี้
ครอบคลุมทั้งทุนทางกายภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์สังคมวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ความช านาญเฉพาะด้านซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นอัตลักษณ์ที่ส าคัญในการสะท้อนความเป็นตัวตน
ของชุมชนและท้องถิ่น เป็นตัวเชื่อมให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมและความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วมกัน  
ของคนในชุมชนอันเป็นปัจจัยที่ส าคัญหนึ่งต่อความส าเร็จในการพัฒนาสังคมและชุมชนแห่งการเรียนรู้
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทของภาครัฐทั้งในระดับส่วนกลางในด้านการวางแผนนโยบายการ
ขับเคลื่อนในระดับมหภาคและภาครัฐในระดับท้องถิ่นในการวางแผนและให้การส่งเสริมการพัฒนาใน
ระดับชุมชนก็ถือเป็นอีกกลไกการขับเคลื่อนที่มีความส าคัญโดยเฉพาะในช่วงของการเริ่มต้น  
 อย่างไรก็ตาม เมื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็ดี ชุมชนแห่งการเรียนรู้ก็ดีเริ่มมีการเคลื่อนตัว 
บทบาทของภาครัฐควรเป็นในลักษณะของก าลังหนุน (Backup) ในการกระตุ้นการคิด (สร้างสรรค์) 
เองและท าเองของสมาชิกในชุมชนมากกว่าที่จะเป็นผู้ไปก าหนดทิศทางและกรอบของการขับเคลื่อน 
เนื่องจากโมเดลการพัฒนาที่เหมาะสมของแต่ละชุมชนหรือท้องถิ่นย่อมมีความแตกต่างและหลากหลาย
กันไปตามบริบทและปัจจัยพ้ืนฐานที่แตกต่างกันในแต่ละชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น  ๆ การส่งเสริมใน
ลักษณะของการให้ความรู้เพ่ือกระตุ้นให้เกิดมิติการเรียนรู้ การสนับสนุนในด้านของการสร้างเครือข่าย
ของชุมชนและเครือข่ายทางด้านความรู้วิชาการ การช่วยเหลือในด้านกลไกของตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ เป็นบทบาทในเชิงหนุนของภาครัฐที่จะเป็นส่วนช่วยที่ส าคัญต่อกระบวนการต่อยอด
และการ ถ่ายทอดองค์ความรู้รวมถึงภูมิปัญญาของชุมชนทั้งในแนวขวาง (ระหว่างชุมชน) และแนวตั้ง 
(จากสมาชิกในชุมชนรุ่นหนึ่ง ไปยังอีกรุ่นหนึ่ง) นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงและขยายระดับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท้องถิ่นและชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่ระดับที่ใหญ่ขึ้น ทั้งในระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติซึ่งเชื่อมโยงสู่ภาคการส่งออกหรือการดึงดูดนักท่องเที่ยวจาก
ต่างประเทศ  
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ภาคผนวก ก 
บทความวิจัย 

ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม 

A study model city of creative economy for development the learning 
communities: Case study Mahasarakham province. 

พระมหาไสว สิริปญฺโญ (เถาว์ยา)  
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม มีจุดประสงค์ ๓ ข้อ คือ ๑) เพ่ือศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของต่างประเทศ ๒) เพ่ือศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย ๓) เพ่ือ
เสนอรูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของจังหวัด
มหาสารคาม ซึ่งผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพโดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายดังนี้ กลุ่มเป้ามายในการ
วิจัยเชิงคุณภาพคือ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information) ในการสัมภาษณ์โดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ าแนกผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ๕ คน  กลุ่มพนักงาน
ภาครัฐวิสาหกิจ ๕ คนกลุ่มเศรษฐกิจภาคเอกชน ๕ คน กลุ่มบุคลากรทางวัฒนธรรมและวัด ๕ คน 
กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา ๕ คน รวม ๒๕ รูป/คน 
 ผลการวิจัยพบว่า ประชนชาวมหาสารคามเป็นคนที่มีความดีงามและเพียบพร้อมด้วยภูมิ
ความรู้มากมายตามวิวัฒนาการของบ้านเมืองและพัฒนาการของผู้คนและสังคมก้าวหน้าสู่วิถีชีวิตที่
เรียบง่ายรักสันติเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามล าดับ จังหวัดมหาสารคามเป็น
จังหวัดที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคอีสานไม่มีภูเขามีแม่น้ าชีไหลผ่านซึ่งเป็นเมืองสงบจึงเหมาะกับการเป็น
ที่ตั้งสถานศึกษาต่าง ๆ ทุกระดับจึงเป็นที่มาของค าว่าเมืองแห่งการศึกษาหรือตักสิลานคร จุดเด่นความ
เป็นตักสิลานครคือจังหวัดมหาสารคามมีสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดหลายแห่งสามารถผลิต
ทรัพยากรแรงงานระดับคุณภาพที่จะตอบสนองความต้องการทางเทคโนโลยีและธุรกิจได้ซึ่งสอดคล้อง
กับความต้องการทางเศรษฐกิจและแนวทางการพัฒนาประเทศ  จึงเป็นจุดเด่นของจังหวัด
มหาสารคาม  ทางจังหวัดมหาสารคามจึงได้ส่งโครงการเมืองแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาชุมชน ภายใต้
แนวคิด ๓ ส่วน ได้แก่ ๑. ทุนความรู้คือ ภูมิปัญญาเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์จากสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ  เช่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหา 
สารคาม สถาบันการพลศึกษา  วิทยาลัยเทคนิค  วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรซึ่งมีหลักสูตร
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การเรียนการสอนมากกว่า  ๑,๐๐๐  หลักสูตรเพ่ือการศึกษาเรียนรู้และการวิจัย ๒. ทุนทรัพยากร
มนุษย ์หมายถึง ประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามมีผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา
ปราชญ์ชาวบ้านมากว่า ๑๐๐ ,๐๐๐  คน ที่จะขับเคลื่อนเรียนรู้และพัฒนาชุมชน  ๓ . ชุมชนซึ่ง
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมอาชีพเสริมเป็นการผลิตสินค้าหัตถกรรมต่าง  ๆ ชุมชน
วัฒนธรรมและชุมชนประวัติศาสตร์ ซึ่งทั้งสามส่วนได้หล่อหลอมองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการบริการให้เป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๑๐ เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ  
 

ABSTRACT 

 This research entitled “A study model city of creative economy for 
development in the learning communities: Case study Mahasarakham province.” has 
three purposes: (๑ ) to study the model city of creative economy in abroad; (๒ ) to 
study the model city of creative economy in Thailand; (๓ ) to present the Model city 
of the creative economy to develop into a learning community in Mahasarakham 
province. The researcher uses the qualitative research methodology by defining. The 
target group is as follows. The target groups in qualitative research are key informants 
in the interview. Purposive sampling was used to classify informants total ๒ ๕  there 
are ๕ government officials, ๕ economists, ๕ culture and temple, ๕ state enterprises, 
๕ education groups. 
 This research found that Mahasarakham people are good people with good 
knowledge and there are much knowledge according to the evolution of the country 
and the development of people and progressive society to the peace of Mind. It is a 
society of wisdom and prosperous, respectively. Mahasarakham province, There is no 
mountain in the middle of the east which is the Chi River flows through. It is a 
peaceful city, so it is suitable for all levels of education. It is the origin of the word 
"City of Education" or "Takkasilanakhon". The Takkasilanakhon or Mahasarakham 
province is many of the top-level study. It can produce quality labor resources to 
meet the needs of technology and business. This is in line with the economic needs 
and development paths of the country. It is the highlight of Mahasarakham. The 
province has sent a project to the city of learning to the community Development 
under the ๓ part concepts. That is (๑) Knowledge capital means wisdom, technology, 
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creativity from the studies Institute such as Mahasarakham University, Mahasarakham 
Rajabhat University, Nursing Srimahasarakham University, Institute of Physical 
Education, technology College, Vocational College, and the Agricultural College offers 
over ๑,๐๐๐ courses for learning and research. (๒) Human resources: In Mahasarakham 
province, There are people more than ๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  who are the qualified teachers, 
faculty members, students, educators to powered the study and community 
development. (๓ ) Communities, the most of whom are agricultural workers. 
Supplementary work is the production of handicrafts. There are community of 
Culture and the historical community. These three parts have molded to be the 
knowledge develops the products and services to be the unique identity of 
Mahasarakham. It is considered by the selection committee to be one of the top ๑๐ 
creative economy cities in the country. 
 

บทน า 
 เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. ๒๕๖๐ อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยอัตราการเติบโตจะอยู่ที่ ๓.๓-๓.๖ 
% ในปีหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๐) ท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อที่เพ่ิมข้ึนจากราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์
ที่ปรับตัวสูงขึ้นเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและเศรษฐกิจประเทศก าลังพัฒนามีอัตราการเติบโตสูงเป็น
ปัจจัยส าคัญในการดึงตัวเลขเฉลี่ยจีดีพีโลกให้ปรับตัวดีขึ้นคาดว่าประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีอัตราการ
ขยายตัวอยู่ที่ระดับ ๑.๘-๒ % ประเทศก าลังพัฒนาและประเทศตลาดเกิดใหม่มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 
๔.๖-๕ % ระบบการค้าโลกจะเผชิญแรงกดดันของลัทธิกีดกันทางการค้าและความเป็นชาตินิยมทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น กระแสโลกาภิวัฒน์การเปิดเสรีจะหันมาให้น้ าหนักกับการท าข้อตกลงทางการค้าและ
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจแบบทวิภาคีมากขึ้นกว่าระบบพหุภาคีความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในยุโรปจะถูกสั่นคลอนโดยพรรคการเมืองขวาจัดหรือซ้ายจัดที่ก าลังก้าวเข้ามามี
อ านาจของรัฐบาลในยุโรปหลายประเทศ๑ 
 กลุ่มประเทศอาเซียนมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยที่ ๕-๖ % โดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศอินโดจีนและพม่ามีอัตราการเติบโตสูงต่อเนื่อง ส่งผลบวกต่อการค้าชายแดนภาคเหนือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ปีหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๐) น่าจะเป็นปีที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีที่สุดในรอบสี่

                                                           
๑แนวโน้มเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แหล่งที่มา : www.logistics๒day.com/.../

๑๘๐๗.   สืบค้น ๗ มีนาคม ๒๕๖๑. 
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ปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ ๖.๕ % ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หลังมหาอุทกภัยน้ าท่วม) 
โดยคาดการณ์ว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมจะอยู่ที่ ๓.๖-๔.๒ % ภาคการลงทุน
เอกชนและภาคการท่องเที่ยวจะเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญภาคส่งออกฟ้ืนตัวเป็นบวกเล็กน้อยและภาค
การบริโภคกระเตื้องขึ้นต่อเนื่อง ดุลการค้าเกินดุลเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ ๓๓.๖ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลไม่ต่ ากว่า ๔๒ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การน าเข้าเพ่ือการลงทุนมากขึ้นอัตรา
เงินเฟ้อสูงขึ้นจากราคาพืชผลเกษตร การปรับเพ่ิมค่าแรงขั้นต่ าและราคาพลังงานโดยเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้น
กว่าปีที่แล้ว กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นเพ่ิมสูงขึ้นเนื่องจากจะเป็นปีที่จะมีการเลือกตั้งโดย
คาดว่า ภาคการลงทุนโดยรวมจะเติบโตได้อย่างน้อย ๕.๕ % การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเพ่ิมขึ้น
อย่างต่ า ๓ % การส่งออกเริ่มฟ้ืนตัวท าให้ก าลังการผลิตลดลงและเริ่มกระตุ้นให้เกิดความต้องการ
ลงทุนเพื่อขยายก าลังการผลิต ความมีเสถียรภาพในระยะเปลี่ยนผ่านท าให้เกิดความมั่นใจของนักลงทุน
ต่างชาติโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบรรษัทข้ามชาติที่ต้องการใช้ไทยเป็นฐานการผลิต
ส่งออกในประชาคมอาเซียนเริ่มขยับเข้ามาลงทุนในไทยเพ่ิมขึ้น  การลงทุนก่อสร้างของเอกชนมี
ความสัมพันธ์ตามการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบคมนาคมขนส่ง หากมีความคืบหน้าตาม
เป้าหมายจะดึงให้การลงทุนภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มี
ความสัมพันธ์ในระดับสูงทางบวก (Positive Correlation) กับการขยายตัวของภาคส่งออก ภาค
บริโภคกระเตื้องขึ้นโดยขยายตัวได้ที่ระดับ ๒.๕-๓ % ภาคการบริโภคฟ้ืนตัวไม่มากเพราะระดับรายได้
ประชาชนโดยทั่วไปไม่เพ่ิมขึ้นมาก ความไม่มั่นคงในงานลดลงจากการน าเทคโนโลยีมาทดแทนในการ
ท างานมากข้ึน ต าแหน่งงานในอุตสาหกรรมหรือกิจการที่มีภาวะฟองสบู่ เช่น สื่อสารมวลชนโดยเฉพาะ
ทีวีดิจิตอล ธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจการอุดมศึกษา กิจการธนาคารธุรกิจการเงินแบบเดิมเป็น
ต้น นอกจากนี้ภาคการบริโภคยังได้รับผลกระทบจากหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง การน าเงินรายได้
ในอนาคตมาบริโภครวมทั้งมาตรการกระตุ้นการบริโภคโดยลดหย่อนภาษีกระตุ้นการบริโภคได้
เพียงชั่วคราวระยะสั้นและได้ท า Stock Inventory เก็บไว้จ านวนมากในภาคครัวเรือนและส่งผลให้
ตัวเลขภาคการบริโภคชะลอลงอย่างชัดเจนในไตรมาสแรกปี พ.ศ. ๒๕๖๐๒         
 เศรษฐกิจระดับมหภาคจะกระเตื้องขึ้นได้จึงควรเร่งพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาค แนวคิด
ที่น่าสนใจมากที่สุดในตอนนี้คือ แนวคิดเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากเมืองต้นแบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้สนองนโยบายรัฐบาลด าเนินการเฟ้นหา ๑๐ จังหวัดเพ่ือปั้น
โครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือแก้วิกฤติเศรษฐกิจเพ่ิมรายได้ประชาชนได้ค้นหาจังหวัด
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศที่มีศักยภาพเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือคัดเลือกเป็นเมืองต้นแบบ
เป็นอีกโครงการหนึ่งภายใต้นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลที่จะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นและ

                                                           

           ๒แนวโน้มเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แหล่งที่มา : www.logistics๒day.com/.../
๑๘๐๗.   สืบค้น ๗ มีนาคม ๒๕๖๑. 
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ส่งเสริมให้คนไทยมีความตื่นตัวและสร้างสรรค์นวัตกรรมและการจัดการธุรกิจในรูปแบบใหม่โดยน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไทยให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อให้เกิด
การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับภาคประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยจะพัฒนาจังหวัดที่มี
ศักยภาพเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั่วประเทศไทย และคัดเลือกเป็นเมืองต้นแบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ จากจังหวัดที่มีความโดดเด่นทางภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรม ที่สามารถน าไปพัฒนาสร้าง
จุดเด่นและมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าหรือบริการของจังหวัดซึ่งจะมีส่วนในการสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น
และประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย  
 นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เปลี่ยนจากสิ่งที่
เรียกว่า มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ (Value Added Economy) ไปเป็นมูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
(Value Creation Economy) โดยมีหลักในการด าเนินการส าคัญ ๓ ประการ ได้แก่  
 ๑. การบริหารจัดการทุนในที่นี้หมายถึงทุนทางวัฒนธรรม (Culture) หรือทุนทางบุคลากร  
 ๒ . กระบวนการในการน าทุนนั้นมาท าให้ เกิดเป็นสินค้าและบริการที่มีความต่าง 
(Differentiated Product or services Proceed) เพ่ือสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Value 
Creation Economy)  
 ๓. ใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ท าให้เกิดข้อได้เปรียบ และความแตกต่างทาง
เศรษฐกิจ  
 การด าเนินการหลักทั้งสามประการนี้เป็นปัจจัยส าคัญท าให้การไหลเวียนทางเศรษฐกิจของ
ประเทศและของโลกเข้ามาสู่ท้องถิ่นและชุมชนซึ่งหมายถึงการจ้างงานการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
และบริการ การเคลื่อนย้ายของแหล่งทุนจากทั่วโลกมายังท้องถิ่นนั้น ๆ อันจะน าไปสู่ความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจส าหรับแนวทางในการคัดเลือกเมืองต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีดังนี้  
 ๑. เมืองที่มีต้นทุนและปัญญาทางวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาพ้ืนบ้านแหล่งท่องเที่ยว
หรือสินค้าที่มีเอกลักษณ์  
 ๒. เมืองที่มีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ีมีศักยภาพที่ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน เช่น 
มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม งานฝีมือสินค้าเชิงสร้างสรรค์และการ
ออกแบบ  
 ผู้วิจัยจึงเลือกเมืองต้นแบบเพ่ือศึกษาวิจัย ๑ เมืองคือจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นเมืองแห่ง
การเรียนรู้ สู่การพัฒนาชุมชน (Learning City towards Community Development) หรือจะเรียก
อีกอย่างว่าเมืองตักสิลา เมืองแห่งการศึกษา เพราะเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นหลายประการ คน
มหาสารคามเป็นคนที่มีความดีงามและเพียบพร้อมด้วยภูมิความรู้มากมายวิวัฒนาการของบ้านเมือง 
พัฒนาการของผู้คนและสังคมก้าวหน้ามีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายรักสันติเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและ
เจริญรุ่งเรืองขึ้นตามล าดับ มหาสารคามเป็น จังหวัดที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคอีสานไม่มีภูเขามีแม่น้ าชี
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ไหลผ่านการเป็นจังหวัดที่อยู่กึ่งกลางของภาคอีสาน ประกอบกับเป็นเมืองสงบ จึงเหมาะกับการเป็น
ที่ตั้งสถานศึกษาต่าง ๆ ทุกระดับจึงเป็นที่มาของเมืองแห่งการศึกษาหรือตักสิลานคร จุดเด่นความเป็น
ตักสิลานครคือ จังหวัดมหาสารคามมีสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดหลายแห่ง สามารถผลิตทรัพยากร
แรงงานระดับคุณภาพที่จะตอบสนองความต้องการทางเทคโนโลยีและธุรกิจได้ ซึ่งสอดคล้องกับความ
ต้องการทางเศรษฐกิจและแนวทางการพัฒนาประเทศจึงเป็นจุดเด่นของมหาสารคาม  จังหวัด
มหาสารคาม ไดส้่งโครงการเมืองแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด ๓  ส่วน ได้แก่  
 ๑. ทุนความรู้ หมายถึง ภูมิปัญญาเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์จากสถาบันการศึกษาต่าง 
ๆเช่น   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาลัยเทคนิค  วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรซึ่งมี 
หลักสูตรการเรียนการสอนมากว่า ๑,๐๐๐ หลักสูตรเพ่ือพัฒนาการศึกษาเรียนรู้การวิจัย 

 ๒. ทุนทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง คนซึ่งจังหวัดมหาสารคามมีผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ
คณาจารย์ นิสิต  นักศึกษา  ปราชญ์ชาวบ้าน มากว่า  ๑๐๐,๐๐๐  คน  ที่จะขับเคลื่อนเรียนรู้และ
พัฒนาชุมชน           
 ๓. ชุมชนซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม อาชีพเสริมเป็นการผลิตสินค้า
หัตถกรรมต่าง ๆ ชุมชนวัฒนธรรมและชุมชนประวัติศาสตร์           
 ซึ่งทั้งสามส่วนได้หล่อหลอมองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้เป็นอัต
ลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกเป็น ๑ 
ใน ๑๐ เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและท าการศึกษาเมือง
ต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาของจังหวัดมหาสารคาม
ที่จะเป็นต้นแบบหรือเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอ่ืน ๆ ที่คิดจะพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการ เพ่ือความ
เป็นอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นและส่งเสริมอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ด้วยชุมชนของตัวเองต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ
ต่างประเทศ 
 ๒. เพ่ือศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ
ประเทศไทย 
 ๓. เพ่ือเสนอรูปแบบเมืองต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ของจังหวัดมหาสารคาม 
 
 
 
 



 

 
๑๒๕ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้กรณีศึกษา
จังหวัดมหาสารคามมีขอบเขตในการวิจัยประกอบด้วย  
 ๑. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ได้แก่ จังหวัดมหาสารคามซึ่งได้รับรางวัลอันดับ ๓ ในการประกาศ
ของกระทรวงทรัพย์สินทางปัญญาและถือเป็นจังหวัดที่ควรถือเป็นต้นแบบได้ด้วยวิถีของชุมชนที่เรียบ
ง่ายไม่ทิ้งการเรียนรู้การศึกษาอันเป็นสาเหตุแห่งความเจริญของบุคคลและชุมชน ผู้วิจัยได้คัดเลือก
พ้ืนที่ในเขตอ าเภอเมืองโดยคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพด้านหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ เป็น
เอกลักษณ์ ศิลปะพ้ืนบ้านที่เป็นอัตลักษณ์ และเป็นชุมชนที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมในกระบวนการ
ศึกษาวิจัยอย่างน้อย ๒ แห่ง คือ ชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคามและชุมชนเทศบาลต าบลแวงน่าง 
 ๒. ขอบเขตด้านประชาการ ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มประชากรตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 กลุ่มเป้ามายในการวิจัยเชิงคุณภาพคือ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information) ในการ
สัมภาษณ์ โดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ าแนกผู้ให้ข้อมูลได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ๕ คน กลุ่มพนักงานภาครัฐวิสาหกิจ ๕ คน  กลุ่มเศรษฐกิจภาคเอกชน ๕ คน กลุ่มบุ
คลการทางด้านวัฒนธรรมและวัด ๕ คน กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา ๕ คน รวม ๒๕ คน 
 ๓. ขอบเขตเนื้อหาศึกษาลักษณะทางประชากรเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่หัตถกรรม ศิลปะพ้ืนบ้านและศักยภาพในการส่งเสริมภูมิปัญญาของชุมชนของเมือง
ต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของต่างประเทศเช่น สหราชอาณาจักร ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศอินเดียและประเทศมาเลเซีย เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย เช่น ชุมชน
อัมพวาจังหวัดสมุทรสาครและมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีเพ่ือสนับสนุน
เมืองแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาของจังหวัดมหาสารคาม 
 ๔. ขอบเขตด้านระยะเวลาเริ่มต้น ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ วันสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง เมืองที่มีพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้เกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจจากความคิดสร้างสรรค์และเป็นแหล่งรวมนักคิดและผู้ประกอบการสร้างสรรค์
จากทั้งในและต่างประเทศที่มาประกอบกิจการและก่อให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้และเพ่ิมศักยภาพ
ในการแข่งขันให้กับเศรษฐกิจของเมืองและประเทศ เพราะองค์ประกอบหลักของเมืองสร้างสรรค์คือ
เหล่าผู้ประกอบการสร้างสรรค์หรือนักคิดที่เปรียบเหมือนสินทรัพย์ส าคัญของเมืองที่สามารถเคลื่อนที่
ไปได้ท่ัวโลกที่แสวงหาสถาท่ีที่เหมาะสมส าหรับการอยู่อาศัยและประกอบธุรกิจสร้างสรรค์๓   

                                                           

 ๓ มนฑิณี ยงวิกุล. เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค.์ ม.ป.ท., ม.ป.ป. แหล่งที่มา: www.tcdc.or.th/ 
articles/business-industrial/๑๗๔๕๓/ สืบค้น ๗ มีนาคม ๒๕๖๑. 
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 การพัฒนา หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีการกระท าให้เกิดขึ้นหรือมีการวางแผนก าหนด
ทิศทางไว้ล่วงหน้าโดยการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีก็
ไม่เรียกว่าการพัฒนาตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน การพัฒนา หมายถึง การท าให้เจริญ ซึ่งตรง
กับภาษาอังกฤษว่า Development แปลว่า การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อยโดยผ่านล าดับขั้นต่าง ๆ 
ไปสู่ล าดับที่สามารถขยายตัวขึ้นเติบโตขึ้นมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นและเหมาะสมไปกว่าเดิม โดยสรุปการ
พัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริญก้าวหน้า๔ 
 ชุมชนแห่งการเรียนรู้   (Learning Community) หมายถึง กลุ่มคนที่ตระหนักถึง
ความส าคัญ ความจ าเป็นของการเรียนรู้มีทักษะและกระบวนการคิดการวิเคราะห์การแก้ปัญหาและ
การน าความรู้มาใช้ประโยชน์ ทุกคนคิดและปฏิบัติร่วมกันแบบหุ้นส่วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ด าเนิน
ชีวิตไปพร้อม ๆ กับการ เรียนรู้การสั่งสมความรู้และการสร้างความรู้ใหม่เพ่ือน าไปพัฒนาตนเองและ
ชุมชน๕  
 เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงทบวงกรม มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทนนอกจากเงินเดือนที่รัฐ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนและการสวัสดิการที่รัฐจัดให้เพ่ือการด ารงชีพตามสมควรแห่งฐานะแบ่งออกเป็น 
๑๓ ประเภท คือ (๑) ข้าราชการการเมือง (๒) ข้าราชการพลเรือน (๓) ข้าราชการทหาร (๔) 
ข้าราชการต ารวจ (๕) ข้าราชการฝ่ายตุลาการ (๖) ข้าราชการฝ่ายอัยการ (๗) ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
(๘) ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (๙)ข้าราชการส่วนจังหวัด (๑๐) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
(๑๑) ข้าราชการครู (๑๒) พนักงานเทศบาล (๑๓)พนักงานสุขาภิบาล๖  
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู้ที่ท างานในองค์การซึ่งรัฐบาลกลางควบคุมและเป็น
เจ้าของทั้งนี้ เพ่ือที่จะปรับปรุงภาวะเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงและยกฐานะของประชาชนใน
ประเทศให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นวัตถุประสงค์ขั้นแรกเพ่ือที่จะผลิตสินค้าและหรือให้บริการแก่ชุมชนหรือ
ส่วนใดส่วนหนึ่งของชุมชนนั้นโดยมีการจ่ายให้เป็นการตอบแทน กิจการของรัฐวิสาหกิจได้ครอบคลุมถึง
กิจการทางด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการค้า การที่รัฐบาลต่าง ๆ ให้ความสนใจในกิจการ
รัฐวิสาหกิจก็เพราะว่าโดยแท้จริงแล้วการด าเนินการของรัฐวิสาหกิจนอกเหนือไปจากการปรับปรุง
สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและการอยู่ดีกินดีของประชาชนแล้วยังเป็นเครื่องมือในการสร้าง

                                                           

 ๔ การพัฒนา แหล่งที่มา: https://www.im๒market.com สืบค้น ๗ มีนาคม ๒๕๖๑. 
 ๕ สนอง โลหิตวิเศษ. เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ม.ป.ท., ม.ป.ป. แหล่งที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki 
/Learning_community. สืบค้น ๗ มีนาคม ๒๕๖๑. 

 ๖ พนักงานรฐัวิสาหกิจ https://www.secnia.go.th › สืบค้น ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
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ความมั่นคงให้แก่ชุมชนด้วย การใช้คนและวัสดุให้เกิดประโยชน์อันถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
ประเทศทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม๗  
 บุคลากรทางเศรษฐกิจภาคเอกชน หมายถึง หน่วยธุรกิจหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ท า
หน้าที่เอาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ มาผสมผสานผลิตเป็นสินค้าหรือบริการแล้วน าไปขายให้แก่ผู้บริโภค 
หน่วยธุรกิจประกอบด้วยสมาชิก ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ผู้ผลิตและผู้ขายซึ่งหน่วยธุรกิจบางหน่วยท าหน้าที่
ทั้งผู้ผลิตและผู้ขาย หรือท าหน้าที่เพียงอย่างเดียว เป้าหมายของผู้ผลิตคือ แสวงหาก าไรสูงสุดหรือมี
ส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในธุรกิจนั้นหรือการมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับหรือธุรกิจมีอัตราการ
เจริญเติบโตอยู่ในอัตราสูงขึ้นเรื่อย ๆ เป็นต้น๘  
 บุคลากรทางด้านวัฒนธรรม หมายถึง ผู้คนที่มีวิธีการด าเนินชีวิตของสังคมเป็นแบบ
แผนการประพฤติและการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกในสังคม
เดียวกันสามารถเข้าใจและซาบซึ้งร่วมกันยอมรับและใช้ปฏิบัติร่วมกันอันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคมนั้น ๆ วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ที่เกิดจากระบบความสัมพันธ์ระหว่ามนุษย์
กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคมและมนุษย์กับธรรมชาติ วัฒนธรรมมีทั้งสาระและรูปแบบที่เป็นระบบ
ความคิดวิธีการโครงสร้างของสังคมสถาบัน ตลอดจนแบบแผนและทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้น๙ 
 บุคลากรของวัด หมายถึง บรรพชิตได้แก่ พระภิกษุสงฆส์ามเณร แม่ชีรวมทั้งมีฆราวาสเช่น 
เด็กวัดเป็นต้น อยู่อาศัยในสถานที่ทางพระพุทธศาสนาซึ่งปกติมีพระอุโบสถพระวิหาร พระเจดีย์ 
ประกอบกิจกรรมทางศาสนา  
 บุคลกรทางการศึกษา หมายถึง บุคลากรของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในราชการไทยในอดีตมีชื่อ
เรียกว่า ข้าราชการครู ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการครูที่สังกัดการปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ข้าราชการครู
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูเทศบาล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล ปัจจุบันมี ๓ 
ประเภท (๑) ผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ประกอบด้วยต าแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ (๑.๑) ครูผู้ช่วยใน
ราชการส่วนท้องถิ่นมีต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก (หรือ ครู ผดด.) และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หรือ 
หน.ศผด.) ซึ่งเทียบเท่าครูผู้ช่วย (๑.๒) ครู (๑.๓) อาจารย์ (๑.๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (๑.๕) รอง
ศาสตราจารย์ (๑.๖) ศาสตราจารย์ (๒) ผู้บริหารสถานศึกษาและ(๓) ผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ (๑) 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา (๒) ผู้อ านวยการสถานศึกษา (๓)รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา (๔)

                                                           

 ๗ เศรษฐกจิภาคเอกชน wiki.kpi.ac.th/index.php?title= รัฐวิสาหกิจ สืบค้น ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 ๘  วัฒ นธรรม  https://sites.google.com/site/outenzaa/1-neuxha-bth-reiyn/2-hnwy-sersthkic 
สืบค้น ๑๑ สืงหาคม๒๕๖๑ 
 ๙ บุคลกรทางการศึกษา https://guru.sanook.com/3883/ สืบคน้ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา (๕)ต าแหน่งที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด๑๐   
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วิธีการด าเนินการวิจัยและสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มีวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลดังนี้ การวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-Interviews) ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบ
การวิจัยดังนี้ 
 ขั้นที่ ๑. เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Study) ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมข้อมูล
จากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเช่น หนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม ภาพถ่าย เอกสารที่

                                                           

                  ๑๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา https://th.wikipedia.org/wiki/ สืบค้น ๑๑ สิงหาม 
๒๕๖๑ 
 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เมืองต้นแบบ จังหวัดมหาสารคาม 

รูปแบบเมืองต้นแบบแห่ง

การเรียนรู้สู่การพัฒนา

ชุมชน 

องค์ประกอบของ

เมืองต้นแบบ

เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ ผลสัมฤทธิ์และการ

น าไปประยุกต์ใช้กับ

ชุมชนอื่นๆ 

ขบวนการพัฒนาเมือง

ต้นแบบเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2


 

 
๑๒๙ 

 

แสดงถึงสัมพันธ์ถึงกระบวนการรูปแบบในการสร้างพัฒนาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
ต่างประเทศเช่น สหราชอาณาจักร ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอินเดียและประเทศ
มาเลเซีย เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยเช่น ชุมชนอัมพวาจังหวัดสมุทรสาครและ
มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีเพ่ือสนับสนุนเมืองแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
สู่การพัฒนาของจังหวัดมหาสารคาม 
 ขั้นที่ ๒. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant) มีภูมิล าเนาอยู่ใน
พ้ืนที่เป้าหมายคือ ในชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคามและชุมชนเทศบาลต าบลแวงน่างได้แก่ กลุ่ม
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ๕ คน  กลุ่มเศรษฐกิจภาคเอกชน ๕ คน กลุ่มวัฒนธรรมและวัด ๕ คน กลุ่มบุคลากร
ภาครัฐวิสาหกิจ ๕ คน กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา ๕ คน ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่สามารถถ่ายทอดข้อมูลและ
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย 
 ขั้นที่ ๓. การศึกษาในภาคสนาม (Field Study) ในการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) การลงไปสนทนาสอบถามข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง
อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง ๕ กลุ่มนั้นในเขตพ้ืนของจังหวัดมหาสารคาม ๒ แห่งคือ 
ชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคามและชุมชนเทศบาลต าบลแวงน่าง 
 ขั้นที่ ๔. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเรื่องศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการ
พัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัยใช้การศึกษาข้อมูลในส่วนของ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและมีการลงไปเก็บข้อมูลในภาคสนาม (Field Study) เพ่ือให้ได้
แนวคิด หลักการความเป็นมา รูปแบบ กระบวนและการก าหนดนโยบายของชุมชนและองค์กรในพ้ืนที่
เป้าหมาย โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบ ที่แสดงถึงความ
ต้องการรูปแบบนโยบาย แนวคิด กระบวนการ แผนปฏิบัติงานของเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของจังหวัดมหาสารคาม 
 ขั้นที่ ๕. การตรวจสอบข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการไปพร้อม ๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
มีข้ันตอนไปตามล าดับดังนี้ 
 ๑. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เพ่ือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ 
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าชุมชนหรือเจ้าคณะพระสังฆาธิการและประชาชนผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ทั่วไปซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมายช่วยให้ข้อมูลหรือในการเข้าไปพบเพ่ือขอสัมภาษณ์   
 ๒. ผู้วิจัยออกเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีการตรวจสอบและวิเคราะห์
ทันทีที่ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แล้วบันทึกไว้ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย คือ คือผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Information) จ านวน ๒๕ คน แล้วน ามาตรวจข้อมูลซ้ าจากการสอบถามพูดคุย
สนทนาสัมภาษณ์ซ้ าน าเสนอการวิเคราะห์เป็นเชิงพรรณนาต่อไป  



 

 
๑๓๐ 

 

 ขั้นที่  ๖.การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้  ได้มีการศึกษาเอกสาร (Documentary 
Research) และข้อมูลเชิงประจักษ์ การสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งเป็นกระบวนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยวิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามเนื้อหา (Content analysis) แล้ว
สรุปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ดังนี้ 
 ๑) ศึกษาวิเคราะห์ เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของต่างประเทศเช่น สหราช
อาณาจักร ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอินเดียและประเทศมาเลเซีย เมืองต้นแบบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย เช่น ชุมชนอัมพวาจังหวัดสมุทรสาครและมูลนิธิโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีเพ่ือสนับสนุนเมืองแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาของ
จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นขององค์กร ชุมชนรวมทั้งนักวิชาการ  
 ๒) วิเคราะห์และสังเคราะห์จัดหมวดหมู่แนวคิดเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่
เชื่อมโยงสู่เมืองต้นแบบแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาของจังหวัดมหาสารคาม 
 ๓) น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพมาท าการวิเคราะห์ปัจจัยมูลฐานในการพัฒนา
เมืองต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาของจังหวัดมหาสารคาม 
 ๕) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีและข้อมูลเชิงประจักษ์ 
จากการลงพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือน าเสนอรูปแบบของเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเมือง
ต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
  
ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของต่างประเทศและประเทศ
ไทยในเอกสารต่าง ๆ สามารถแบ่งประเภทรูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ดังต่อไปนี้ 
 ๑. รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ใช้อุตสาหกรรมเป็นฐาน (Industrial-
based) ได้แก่ หสราชอาณาจักรซ่ึงปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในสหราชอาณาจักรมี
ความเข้มแข็งคือนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้ Department of Culture, 
Media and Sport (DCMP) เป็นหน่วยงานหลักในการดูแล 
 ๒. รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นฐาน ( Arts and 
Cultures-based) ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานการส่งออกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเนื้อหาทางวัฒนธรรม (Cultural Content Industry) ไปยัง
ประเทศต่าง ๆ ภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนในเชิงนโยบายส่วนภาคธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่เป็นผู้
ขับเคลื่อนแนวคิดสร้างสรรค์ ส าหรับประเทศญี่ปุ่นและประเทศอินเดียก็ใช้ศิลปวัฒนธรรมแต่ไม่มีความ
โดดเด่นมากนัก 



 

 
๑๓๑ 

 

 ๓. รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based) ได้แก่ 
ประเทศญี่ปุ่นซึ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาในด้านสังคมของชุมชนซึ่งประสบกับการ
ย้ายถิ่นฐานของสมาชิกและจ านวนประชากรที่ลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยโดยเน้นสร้างให้ เกิด
ความสามารถในการพ่ึงพิงตนเองของชุมชนจากศักยภาพและทุนวัฒนธรรมที่มีในพ้ืนที่พร้อม ๆ กับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยหลักส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว  
 ๔. รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ( Community-based) 
ได้แก่ ประเทศอินเดียเพ่ือมุ่งเน้นในการแก้ไขและลดปัญหาความยากจน การย้ายถิ่นฐานเข้ามากระจุก
ตัวอยู่ในเมืองใหญ่ของประชาชนในชนบทและการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในระดับ
จุลภาคแก่ท้องถิ่นและชุมชนเป็นวัตถุประสงค์ส าคัญ  
 ๕. รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ใช้นโยบายของรัฐเป็นฐาน (Policy-based) 
ได้แก่ ประเทศมาเลเซียโดยรัฐได้วางนโยบายหลักในการปฏิรูปและพัฒนา ส่งเสริมคุณค่า ๘ ประการ
ในสังคม สร้างความเป็นเลิศทางวัฒนธรรม ๘ ประการ การก าหนดภาคส่วนทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ
ระดบัชาติและการก าหนดยุทธศาสตร์หลัก ๕ ประการของประเทศ 
 ๖. รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ใช้พ้ืนที่หรือสถานที่เป็นฐาน ( Area-based 
or Place-based) ได้แก่ ชุมชนอัมพวาจังหวัดสมุทสาครของประเทศไทย 
 ๗. รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ใช้สินค้าและบริการเป็นฐาน (Product-
based) ได้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีของประเทศไทย 
 ๘. รูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นฐาน (Learning 
Community-based) ได้แก่ ชุมชนแห่งการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจังหวัดมหาสารคามมี
สถาบันการศึกษาระดับสูงสุดหลายแห่ง สามารถผลิตทรัพยากรแรงงานระดับคุณภาพที่จะตอบสนอง
ความต้องการทางเทคโนโลยีและธุรกิจได้ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจและแนวทางการ
พัฒนาประเทศ จุดเด่นของจังหวัดมหาสารคามคือจังหวัดมีโครงการเมืองแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนา
ชุมชนภายใต้แนวคิด ๓ ส่วน ได้แก่ ๑. ทุนความรู้คือ ภูมิปัญญา เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์จาก
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม สถาบันการพลศึกษา วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตร
ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนมากกว่า ๑,๐๐๐ หลักสูตรเพ่ือการเรียนรู้ศึกษาวิจัย ๒. ทุนทรัพยากร
มนุษย์หมายถึง คนซึ่งจังหวัดมหาสารคามมีผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาปราชญ์
ชาวบ้านมากว่า ๑๐๐,๐๐๐ คนที่จะขับเคลื่อนเรียนรู้และพัฒนาชุมชน ๓. ชุมชนซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่
มีอาชีพเกษตรกรรมอาชีพเสริมเป็นการผลิตสินค้าหัตถกรรมต่างๆ  ชุมชนวัฒนธรรมและชุมชน
ประวัติศาสตร์และยังมีอุทยานแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
สนับสนุนความเป็นอัตลักษณ์แห่งตักกศิลาธานีหรือเมืองแห่งการเรียนรู้ 



 

 
๑๓๒ 

 

 สรุปหลักการของชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยภาพรวมสามารถสรุปหลักการของชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ได้ดังนี้  
 ๑) หลักการมีผู้น าที่ดี ชุมชนแห่งการเรียนรู้จะต้องมีผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน์มี
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ การประสานงานและการกระตุ้นให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน  
 ๒) หลักการมีกรรมการชุมชนที่มีจริยธรรมและมีการบริหารจัดการชุมชนที่ดีชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ต้องมีกรรมการชุมชนที่เข้มแข็งมีความมุ่งมั่นมีคุณธรรมจริยธรรมบริหารงานโปร่งใส  
 ๓) หลักการมีส่วนร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วม
รับรู้ร่วมคิดร่วมปฏิบัติร่วมรับผลประโยชน์และร่วมติดตามมีความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนมีสมาชิก 
ชุมชนที่มีคุณภาพและมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวมเข้ามาร่วมคิดร่วมด าเนินการร่วมรับผิดชอบในทุก
กระบวนการ  
 ๔) หลักของผู้มีส่วนได้เสียมีการสร้างความรู้สึกในชุมชนถึงความเป็นเจ้าของร่วมกันสร้าง 
ความตระหนักถึงการดูแลรักษาทะนุถนอมการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์สื่อเพ่ือสอดคล้องกับความ 
ต้องการของคนในชุมชนเพ่ือใช้งานศูนย์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและ
เป็นส่วนของกลุ่มหรือชุมชนร่วมคิดร่วมปฏิบัติช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแลกเปลี่ยน
เหตุการณ์ ความคิดเห็นความรู้อารมณ์และความรู้สึกนึกคิด (Shared events and emotional 
connections)  
 ๕) หลักการเรียนรู้ร่วมกันมีการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้น าผล 
เหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นวิถีร่วมกันอย่างต่อเนื่องมีกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องจะต้องมีการเรียนรู้เพ่ือนน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาอยู่
ตลอดเวลารวมทั้งต้องมีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  
 ๖) หลักความสนใจเนื้อหาสาระเป็นเรื่องที่สนใจร่วมกันหรือมีวัตถุประสงค์เดียวกัน 
(Fulfillment of individual needs) มีศักยภาพความพร้อมในเรื่องพ้ืนฐานอาชีพจะต้องมีความ
เข้มแข็งในการพ่ึงพาตนเองและมีความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจจึงจ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะและทักษะความพร้อมในการประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ในการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงให้เกิดกรรมวิธีหรือสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม  
 ๗) หลักการสร้างระบบการจัดเก็บและการน ามาใช้ขององค์ความรู้ที่ดี มีระบบการจัดเก็บ
ความรู้ทั้งความรู้ที่มีอยู่ภายในชุมชนและความรู้ภายนอกชุมชนรวมทั้งต้องรู้จักสร้างและน าความรู้ที่มี
อยู่มาใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นระบบเข้าใจได้ง่าย  
 ๘) หลักการสร้างเครือข่ายและการติดตามผลมีการสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยง
เครือข่ายเพ่ือสามารถประสานเกื้อกูลกันระหว่างศูนย์การเรียนรู้กับชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ



 

 
๑๓๓ 

 

เครือข่ายระหว่างศูนย์การเรียนรู้อ่ืน ๆ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอกชุมชนต้องมี
ความร่วมมือในด้านทุนกิจกรรมวิชาการองค์ความรู้การตลาด ฯลฯ มีการจัดการกลุ่มและเครือข่าย
ประกอบด้วยอาณาบริเวณที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนรวมกันและมีระบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก เช่น 
ครอบครัว เครือญาติ มิตรสหาย เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ท้องถิ่นเป็นต้น  
 ชุมชนแห่งการเรียนรู้มีกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานมีแหล่งการเรียนรู้ เช่น 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตัวอย่างชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตโคมินักของประเทศญี่ปุ่น (Kominkan 
CLCs : Kominkan Community Learning Centers) ที่มีชื่อเสียงทั่วโลกใน การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่เป็นส่วนของชีวิตและสังคมของคนญี่ปุ่นทั่วประเทศ ชุมชนต้นแบบแห่งการ
เรียนรู้ของประเทศไทยประกอบด้วยกลุ่มคนที่ตระหนักถึงความส าคัญความจ าเป็นของการเรียนรู้มี
ทักษะและกระบวนการในการคิดการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาและน าความรู้มาใช้ประโยชน์ในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาชุมชนสู่ความสมดุลพอเพียงส่งผลต่อความสุข 
ความอบอุ่นของครอบครัว ความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสังคมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
 
อภิปรายผล 
 ในช่วงที่ผ่านมากระแสการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวคิดสร้างสรรค์ในหลายประเทศดู
เหมือนจะมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมในเมืองขนาดใหญ่เป็นหลัก โดยมักมองข้ามชุมชนหรือท้องถิ่นใน
ชนบท อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่ควรถูกก าจัดอยู่แต่เพียงในเมืองเท่านั้นแต่ควรเป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนที่ส าคัญในอุตสาหกรรมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเว็บไซต์ดนตรีหรือแม้แต่ใน
อุตสาหกรรมดั้งเดิม เช่น ภาคการผลิตหรือเกษตรกรรม โดยการใช้ความสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา 
และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ จะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อุตสาหกรรมนั้น  ๆ ได้ การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นชุมชนและท้องถิ่นมีความท้าทายอยู่ ๓ ประการคือ  
 ๑. การตระหนักถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนและท้องถิ่นรู้จุดเด่นจุดด้อยและสามารถเลือก
ทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์  
 ๒. การติดต่อสื่อสารกับพ้ืนที่ใกล้เคียงหรือการเข้าถึงตลาดในเมืองขนาดใหญ่ต้องมีความ
รวดเร็วฉับไวและมีต้นทุนต่ า ซึ่งในชุมชนหรือชนบทห่างไกลบางแห่งการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตยังมี
อยู่อย่างจ ากัด  
 ๓. ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์อาจท าให้ผู้คนในชุมชนและท้องถิ่นนั้น  ๆ 
ขาดความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค ์ 
 ในการศึกษานี้โดยการสังเคราะห์ผลจากการทบทวนและถอดบทเรียนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ในต่างประเทศร่วมกับผลการวิเคราะห์เชิงลึกท้องถิ่นและชุมชนสร้างสรรค์ในบริบทของประเทศไทย 
และการถอดบทเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาของจังหวัดมหาสารคามท าให้พบองค์ประกอบ
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หลัก ๆ และปัจจัยความส าเร็จที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในมิติการพัฒนาสังคม
และชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะเป็นประโยชน์ในเชิงข้อเสนอแนะประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญต่อการ 
ก าหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับสังคมและชุมชนแห่งงการ
เรียนรู้ของประเทศไทยดังนี้  
 ๑. ผู้น าในชุมชนและวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อน (Leader and Visions)  
 ๒. แผนการขับเคลื่อนที่มุ่งเน้นเพ่ือตอบโจทย์และเหมาะสมตามสภาพปัญหา 
 ๓. ความต้องการที่ มี ในชุมชนและท้ องถิ่น  (Problem-based and Need-based 
Planning)  
 ๔. ทุนจากภายในที่มีในชุมชนและท้องถิ่น (Local Capital)  
 ๕. กระบวนการมีส่วนร่วมและความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของความสร้างสรรค์ที่ใช้ประโยชน์
จากนวัตกรรมเทคโนโลยี                
 ๖.องค์ความรู้ที่มีการต่อยอดจากฐานการวิจัย(Creativity on a Basis of Innovation, 
Technology Research-based Knowledge)  
 ๕. เครือข่ายและพันธมิตรทั้งในระดับชุมชนด้วยกันและเครือข่ายในด้านวิชาการ      
 ๖.กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ทั้งในด้านการจัดเก็บต่อยอด
และถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา  
 ๗. การส่งเสริมสนับสนุนทั้งจากหน่วยงานในภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในกระบวนการขับเคลื่อนกระบวนการและวิธีการมองทุนจากภายในชุมชนและท้องถิ่นที่มี
อยู่แล้วเพ่ือน ามาซึ่งการต่อยอดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยความหมายของทุนจากภายในในที่นี้
ครอบคลุมทั้งทุนทางกายภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์สังคมวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ความช านาญเฉพาะด้านซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นอัตลักษณ์ที่ส าคัญในการสะท้อนความเป็นตัวตน
ของชุมชนและท้องถิ่น เป็นตัวเชื่อมให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมและความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วมกัน 
ของคนในชุมชนอันเป็นปัจจัยที่ส าคัญหนึ่งต่อความส าเร็จในการพัฒนาสังคมและชุมชนแห่งการเรียนรู้
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทของภาครัฐทั้งในระดับส่วนกลางในด้านการวางแผนนโยบายการ
ขับเคลื่อนในระดับมหภาคและภาครัฐในระดับท้องถิ่นในการวางแผนและให้การส่งเสริมการพัฒนาใน
ระดับชุมชนก็ถือเป็นอีกกลไกการขับเคลื่อนที่มีความส าคัญโดยเฉพาะในช่วงของการเริ่มต้น  
 อย่างไรก็ตาม เมื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็ดี ชุมชนแห่งการเรียนรู้ก็ดีเริ่มมีการเคลื่อนตัว 
บทบาทของภาครัฐควรเป็นในลักษณะของก าลังหนุน (Backup) ในการกระตุ้นการคิด (สร้างสรรค์) 
เองและท าเองของสมาชิกในชุมชนมากกว่าที่จะเป็นผู้ไปก าหนดทิศทางและกรอบของการขับเคลื่อน 
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เนื่องจากโมเดลการพัฒนาที่เหมาะสมของแต่ละชุมชนหรือท้องถิ่นย่อมมีความแตกต่างและหลากหลาย
กันไปตามบริบทและปัจจัยพ้ืนฐานที่แตกต่างกันในแต่ละชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น  ๆ การส่งเสริมใน
ลักษณะของการให้ความรู้เพ่ือกระตุ้นให้เกิดมิติการเรียนรู้ การสนับสนุนในด้านของการสร้างเครือข่าย
ของชุมชนและเครือข่ายทางด้านความรู้วิชาการ การช่วยเหลือในด้านกลไกของตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ เป็นบทบาทในเชิงหนุนของภาครัฐที่จะเป็นส่วนช่วยที่ส าคัญต่อกระบวนการต่อยอด
และการ ถ่ายทอดองค์ความรู้รวมถึงภูมิปัญญาของชุมชนทั้งในแนวขวาง (ระหว่างชุมชน) และแนวตั้ง 
(จากสมาชิกในชุมชนรุ่นหนึ่ง ไปยังอีกรุ่นหนึ่ง) นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงและขยายระดับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท้องถิ่นและชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่ระดับที่ใหญ่ขึ้น ทั้งในระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติซึ่งเชื่อมโยงสู่ภาคการส่งออกหรือการดึงดูดนักท่องเที่ยวจาก
ต่างประเทศ 
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๑๓๘ 

 

ภาคผนวก ข 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลงานวิจัยไปใช้ 

๑) กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาบูรณาการเข้า
กับรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้เช่นในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน
เป็นต้น 
๒) กิจกรรมด้านวิชาการ 
 สามารถน าไปใช้ในกิจกรรมด้านวิชาการเช่น การพัฒนาทักษะในด้านการท าวิจัยแก่นิสิต
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี และ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ  เช่นการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อการเก็บข้อมูลเป็นต้น  



 
 

๑๓๙ 
 

ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางไว้ การด าเนินการ ผลที่ได้ 
๑  เ พ่ื อ ศึ ก ษ า เมื อ ง
ต้ น แ บ บ เศ ร ษ ฐ กิ จ
สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาสู่
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของต่างประเทศ 

ศึกษาเอกสารเมือง
ต้นแบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรคเ์พ่ือพัฒนาสู่
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของต่างประเทศ 

ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เช่น หนังสือ รายงาน
การวิจัย รายงานการ
ประชุม ภาพถ่าย 
เอกสารที่แสดงถึง
สัมพันธ์ถึงกระบวนการ
รูปแบบในการสร้าง
พัฒนาเมืองต้นแบบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของต่างประเทศเช่น 
สหราชอาณาจักร 
ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศ
อินเดียและประเทศ
มาเลเซีย 

ได้องค์ความรู้เมือง
ต้นแบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาสู่
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของต่างประเทศ 

๒ เพ่ือศึกษาเมือง
ต้นแบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรคเ์พ่ือพัฒนาสู่
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของประเทศไทย 

ศึกษาเอกสารต้นแบบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
เพ่ือพัฒนาสู่ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ของประเทศ
ไทย  

ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เช่น หนังสือ รายงาน
การวิจัย รายงานการ
ประชุม ภาพถ่าย 
เอกสารที่แสดงถึง
สัมพันธ์ถึงกระบวนการ
รูปแบบในการสร้าง
พัฒนาเมืองต้นแบบ

ได้องค์ความรู้เมือง
ต้นแบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาสู่
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของประเทศไทย 



 
 

๑๔๐ 
 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของประเทศไทยเช่น 
ชุมชนอัมพวาจังหวัด
สมุทรสาครและมูลนิธิ
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศรจังหวัด
ปราจีนบุรี  

๓ เพ่ือเสนอรูปแบบ
เมืองต้นแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้สู่การพัฒนา
ของจังหวัดหาสารคาม 

ลงพื้นที่ภาคสนามเพ่ือ
เก็บข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวม
ข้ อ มู ล จ าก เอ ก ส า ร
หลักฐานที่ เกี่ ยวข้อง
เช่น หนังสือ รายงาน
การวิจัย รายงานการ
ป ร ะ ชุ ม  ภ า พ ถ่ า ย 
เอ ก ส า ร ที่ แ ส ด งถึ ง
สัมพันธ์ถึงกระบวนการ
รูปแบบในการสร้ าง
พัฒ นาเมื องต้นแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่
การพัฒนาของจังหวัด
มหาสารคามแล้วลง
พ้ืนที่เก็บข้อมูล 

ได้องค์ความรู้เมือง
ต้นแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้สู่การพัฒนาของ
จังหวัดมหาสารคาม  

 
 



๑๔๑ 
 

ภาคผนวก ง หนังสือราชการ 

 
      บันทึกข้อความ   

 
ส่วนงาน กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี  โทร./แฟกซ์ : ๐-๔๕๔๒-๒๑๕๓   
ที่   ศธ  ๖๑๓๙ /๑๔         วันที่  ๑๐   สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน      พระครูวุฑฒิธรรมบัณฑิต,ผศ.ดร. 

 
เนื่องด้วย พระมหาไสว ฉายา สิริปญฺโญ นามสกุล เถาว์ยา  อาจารย์ประจ า

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้ท างานวิจัย เรื่อง “ศึกษา
เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม” ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัส MCU RS 
๖๑๐๗๖๑๐๙๖ โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการค้นคว้าวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) ต่อ Key informants 
ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย เพ่ือน าไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 

ในการนี้ เพ่ืออ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการท างานวิจัย จึงขอ
ความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย ตามแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย จ านวน  
๑ ชุด ที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้แล้ว หวังว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขออนุโมทนา
ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 

 
        (พระครูกิตติคุโณภาส)  

                  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
  



๑๔๒ 
 

      บันทึกข้อความ   

 
ส่วนงาน กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี  โทร./แฟกซ์ : ๐-๔๕๔๒-๒๑๕๓   
ที่   ศธ  ๖๑๓๙ /๑๔         วันที่  ๑๐   สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน      พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร. 

 
เนื่องด้วย พระมหาไสว ฉายา สิริปญฺโญ นามสกุล เถาว์ยา  อาจารย์ประจ า

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้ท างานวิจัย เรื่อง “ศึกษา
เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม”ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัส MCU RS 
๖๑๐๗๖๑๐๙๖ โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการค้นคว้าวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) ต่อ Key informants 
ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย เพ่ือน าไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป  

ในการนี้ เพ่ืออ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการท างานวิจัย จึงขอ
ความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย ตามแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย จ านวน  
๑ ชุด ที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้แล้ว หวังว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขออนุโมทนา
ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 

 
        (พระครูกิตติคุโณภาส)  

                  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
  

 

 



๑๔๓ 
 

      บันทึกข้อความ   

 
ส่วนงาน กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี  โทร./แฟกซ์ : ๐-๔๕๔๒-๒๑๕๓   
ที่   ศธ  ๖๑๓๙ /๑๔         วันที่  ๑๐   สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน      ผศ.ดร. บุญเลิศ ราโชต ิ

 
เนื่องด้วย พระมหาไสว ฉายา สิริปญฺโญ นามสกุล เถาว์ยา  อาจารย์ประจ า

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้ท างานวิจัย เรื่อง “ศึกษา
เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม” ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัส MCU RS 
๖๑๐๗๖๑๐๙๖ โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการค้นคว้าวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) ต่อ Key informants 
ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย เพ่ือน าไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป  

ในการนี้ เพ่ืออ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการท างานวิจัย จึงขอ
ความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย ตามแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย จ านวน  
๑ ชุด ที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้แล้ว หวังว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขออนุโมทนา
ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 

 
        (พระครูกิตติคุโณภาส)  

                  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
  

 

 



๑๔๔ 
 

      บันทึกข้อความ   

 
ส่วนงาน กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี  โทร./แฟกซ์ : ๐-๔๕๔๒-๒๑๕๓   
ที่   ศธ  ๖๑๓๙ /๑๔         วันที่  ๑๐   สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน       พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล, ดร. 

 
เนื่องด้วย พระมหาไสว ฉายา สิริปญฺโญ นามสกุล เถาว์ยา  อาจารย์ประจ า

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้ท างานวิจัย เรื่อง “ศึกษา
เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม”ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัส MCU RS 
๖๑๐๗๖๑๐๙๖ โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการค้นคว้าวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) ต่อ Key informants 
ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย เพ่ือน าไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป        

ในการนี้ เพ่ืออ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการท างานวิจัย จึงขอ
ความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย ตามแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย จ านวน  
๑ ชุด ที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้แล้ว หวังว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขออนุโมทนา
ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 

 
        (พระครูกิตติคุโณภาส)  

                  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
 

 

 



๑๔๕ 
 

 
ที่ ศธ ๖๑๓๙/             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                                                                    

วิท ยาลั ยสงฆ์ อุ บ ลราชธานี  กิ โล เมตรที่  ๘      
ถนนสม เด็ จ   ต าบลกระโสบ  อ า เภ อ เมื อ ง   
จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐    

 
๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

 

เรื่อง     ขออนุญาตเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
เจริญพร ดร. คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย  จ านวน ๑ ชุด  
 

 เนื่องด้วย พระมหาไสว สิริปญฺโญ นามสกุล เถาว์ยา อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้ท าวิจัย เรื่อง “ศึกษาเมืองต้นแบบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม”  
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัส MCU RS ๖๑๐๗๖๑๐๙๖ 
โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการค้นคว้าวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) และการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth-interview) ต่อ Key informants ขณะนี้อยู่ ใน
ขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการท าวิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  

ในการนี้ เพ่ืออ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการท างานวิจัย จึงขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย หวังว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังจักได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี 
ขอเจริญพร 

                                            
                         (พระครูกิตติคุโณภาส)  

                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
ติดต่อประสานงาน 
พระมหาไสว สิริปญฺโญ 
Mobile Phone: ๐๙ ๙๓๔๗๘๔ ๕๑ 



๑๔๖ 
 

ที่ ศธ ๖๑๓๙/                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย                                                                           
วิทยาลัยสงฆ์อบุลราชธานี กโิลเมตรที่ ๘      
ถนนสมเด็จ  ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง 
จังหวดัอบุลราชธานี  ๓๔๐๐๐    

 

๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง     ขออนญุาตเกบ็ข้อมูลแบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย 

เจริญพร นายณัฐพงษ์ สนุาโท ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ. มหาสารคาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย จ านวน  ๑  ชดุ  
 

                    เนื่องด้วย พระมหาไสว สิริปญฺโญ นามสกุล เถาว์ยา อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้ท าวิจัย เรื่อง 
“ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม”  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัส 
MCU RS ๖๑๐๗๖๑๐๙๖ โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการค้นคว้าวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) ต่อ Key 
informants ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการท า
วิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ในการนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการท างานวิจัย 
จึงขออนุญาตเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย หวังว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังจกัได้รบัความอนุเคราะห์จากทา่นด้วยดี 
                                                     ขอเจรญิพร 

                                             
                         (พระครูกติติคุโณภาส)  

                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
ติดต่อประสานงาน 
พระมหาไสว สิริปญโฺญ 
Mobile Phone: ๐๙ ๙๓๔๗๘๔ ๕๑ 



๑๔๗ 
 

ที่ ศธ ๖๑๓๙/                      มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์อบุลราชธานี กโิลเมตรที่ ๘      
ถนนสมเด็จ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง 
จังหวดัอบุลราชธานี ๓๔๐๐๐    

 

๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง     ขออนญุาตเกบ็ข้อมูลแบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย 

เจริญพร นางนงนติย์ สิทธิสาร รองปลัด อบจ.มหาสารคาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย จ านวน  ๑  ชดุ  
 

                    เนื่องด้วย พระมหาไสว สิริปญฺโญ นามสกุล เถาว์ยา อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้ท าวิจัย เรื่อง 
“ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม”  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัส 
MCU RS ๖๑๐๗๖๑๐๙๖ โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการค้นคว้าวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) ต่อ Key 
informants ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการท า
วิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ในการนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการท างานวิจัย 
จึงขออนุญาตเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย หวังว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังจกัได้รบัความอนุเคราะห์จากทา่นด้วยดี 
                                                     ขอเจรญิพร 

                                             
                         (พระครูกติติคุโณภาส)  

                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
ติดต่อประสานงาน 
พระมหาไสว สิริปญโฺญ 
Mobile Phone: ๐๙ ๙๓๔๗๘๔ ๕๑ 



๑๔๘ 
 

ที่ ศธ ๖๑๓๙/                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์อบุลราชธานี กโิลเมตรที่ ๘      
ถนนสมเด็จ  ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง 
จังหวดัอบุลราชธานี  ๓๔๐๐๐    

 

๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   ขออนญุาตเกบ็ข้อมูลแบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย 

เจริญพร นางณฐัชา แกว้มรนิทร ์ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ. มหาสารคาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย  จ านวน ๑ ชุด  
 

                    เนื่องด้วย พระมหาไสว สิริปญฺโญ นามสกุล เถาว์ยา อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้ท าวิจัย เรื่อง 
“ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม”  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัส 
MCU RS ๖๑๐๗๖๑๐๙๖ โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการค้นคว้าวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) ต่อ Key 
informants ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการท า
วิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ในการนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการท างานวิจัย 
จึงขออนุญาตเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย หวังว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังจกัได้รบัความอนุเคราะห์จากทา่นด้วยดี 
                                                     ขอเจรญิพร 

                                              
                         (พระครูกติติคุโณภาส)  

                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
ติดต่อประสานงาน 
พระมหาไสว สิริปญโฺญ 
Mobile Phone: ๐๙ ๙๓๔๗๘๔ ๕๑ 



๑๔๙ 
 

ที่ ศธ ๖๑๓๙/                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์อบุลราชธานี กโิลเมตรที่ ๘      
ถนนสมเด็จ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง 
จังหวดัอบุลราชธานี  ๓๔๐๐๐    

 

๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง     ขออนญุาตเกบ็ข้อมูลแบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย 

เจริญพร นายสุรภีร ์ค่ายหนองสวน ผูอ้ านวยการกองการศกึษาฯ  อบจ. มหาสารคาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย จ านวน  ๑  ชดุ  
 

                    เนื่องด้วย พระมหาไสว สิริปญฺโญ นามสกุล เถาว์ยา อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้ท าวิจัย เรื่อง 
“ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม”  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัส 
MCU RS ๖๑๐๗๖๑๐๙๖ โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการค้นคว้าวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) ต่อ Key 
informants ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการท า
วิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ในการนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการท างานวิจัย 
จึงขออนุญาตเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย หวังว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังจกัได้รบัความอนุเคราะห์จากทา่นด้วยดี 
                                                     ขอเจรญิพร 

                                             
                         (พระครูกติติคุโณภาส)  

                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
ติดต่อประสานงาน 
พระมหาไสว สิริปญโฺญ 
Mobile Phone: ๐๙ ๙๓๔๗๘๔ ๕๑ 



๑๕๐ 
 

ที่ ศธ ๖๑๓๙/                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์อบุลราชธานี กโิลเมตรที่ ๘      
ถนนสมเด็จ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง 
จังหวดัอบุลราชธานี  ๓๔๐๐๐    

 

๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง     ขออนญุาตเกบ็ข้อมูลแบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย 

เจริญพร หัวหน้าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอ าเภอเมืองมหาสารคม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย จ านวน  ๑  ชดุ  
 

                    เนื่องด้วย พระมหาไสว สิริปญฺโญ นามสกุล เถาว์ยา อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้ท าวิจัย เรื่อง 
“ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม”  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัส 
MCU RS ๖๑๐๗๖๑๐๙๖ โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการค้นคว้าวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) ต่อ Key 
informants ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการท า
วิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ในการนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการท างานวิจัย 
จึงขออนุญาตเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย หวังว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังจกัได้รบัความอนุเคราะห์จากทา่นด้วยดี 
                                                     ขอเจรญิพร 

                                             
                         (พระครูกติติคุโณภาส)  

                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
ติดต่อประสานงาน 
พระมหาไสว สิริปญโฺญ 
Mobile Phone: ๐๙ ๙๓๔๗๘๔ ๕๑ 



๑๕๑ 
 

ที่ ศธ ๖๑๓๙/                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์อบุลราชธานี กโิลเมตรที่ ๘      
ถนนสมเด็จ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง 
จังหวดัอบุลราชธานี  ๓๔๐๐๐    

 

๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง     ขออนญุาตเกบ็ข้อมูลแบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย 

เจริญพร หัวหน้าเจ้าหน้าที่องค์การโทรศัพท์ อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย จ านวน  ๑  ชดุ  
 

                    เนื่องด้วย พระมหาไสว สิริปญฺโญ นามสกุล เถาว์ยา อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้ท าวิจัย เรื่อง 
“ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม”  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัส 
MCU RS ๖๑๐๗๖๑๐๙๖ โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการค้นคว้าวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) ต่อ Key 
informants ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการท า
วิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ในการนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการท างานวิจัย 
จึงขออนุญาตเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย หวังว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังจกัได้รบัความอนุเคราะห์จากทา่นด้วยดี 
                                                     ขอเจรญิพร 

                                             
                         (พระครูกติติคุโณภาส)  

                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
ติดต่อประสานงาน 
พระมหาไสว สิริปญโฺญ 
Mobile Phone: ๐๙ ๙๓๔๗๘๔ ๕๑ 



๑๕๒ 
 

ที่ ศธ ๖๑๓๙/                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์อบุลราชธานี กโิลเมตรที่ ๘      
ถนนสมเด็จ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง 
จังหวดัอบุลราชธานี  ๓๔๐๐๐    

 

๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง     ขออนญุาตเกบ็ข้อมูลแบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย 

เจริญพร หัวหน้าเจ้าหน้าที่การประปาอ าเภอเมืองมหาสารคาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย จ านวน  ๑  ชดุ  
 

                    เนื่องด้วย พระมหาไสว สิริปญฺโญ นามสกุล เถาว์ยา อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้ท าวิจัย เรื่อง 
“ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม”  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัส 
MCU RS ๖๑๐๗๖๑๐๙๖ โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการค้นคว้าวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) ต่อ Key 
informants ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการท า
วิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ในการนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการท างานวิจัย 
จึงขออนุญาตเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย หวังว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังจกัได้รบัความอนุเคราะห์จากทา่นด้วยดี 
                                                     ขอเจรญิพร 

                                             
                         (พระครูกติติคุโณภาส)  

                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
ติดต่อประสานงาน 
พระมหาไสว สิริปญโฺญ 
Mobile Phone: ๐๙ ๙๓๔๗๘๔ ๕๑ 



๑๕๓ 
 

ที่ ศธ ๖๑๓๙/                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์อบุลราชธานี กโิลเมตรที่ ๘      
ถนนสมเด็จ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง 
จังหวดัอบุลราชธานี  ๓๔๐๐๐    

 

๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง     ขออนญุาตเกบ็ข้อมูลแบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย 

เจริญพร ผู้จัดการบริษัทการขนสง่จ ากัดอ าเภอเมืองมหาสารคาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย จ านวน  ๑  ชดุ  
 

                    เนื่องด้วย พระมหาไสว สิริปญฺโญ นามสกุล เถาว์ยา อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้ท าวิจัย เรื่อง 
“ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม”  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัส 
MCU RS ๖๑๐๗๖๑๐๙๖ โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการค้นคว้าวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) ต่อ Key 
informants ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการท า
วิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ในการนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการท างานวิจัย 
จึงขออนุญาตเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย หวังว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังจกัได้รบัความอนุเคราะห์จากทา่นด้วยดี 
                                                     ขอเจรญิพร 

                                             
                         (พระครูกติติคุโณภาส)  

                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
ติดต่อประสานงาน 
พระมหาไสว สิริปญโฺญ 
Mobile Phone: ๐๙ ๙๓๔๗๘๔ ๕๑ 



๑๕๔ 
 

ที่ ศธ ๖๑๓๙/                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์อบุลราชธานี กโิลเมตรที่ ๘      
ถนนสมเด็จ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง 
จังหวดัอบุลราชธานี  ๓๔๐๐๐    

 

๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง     ขออนญุาตเกบ็ข้อมูลแบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย 

เจริญพร ผู้จัดการธนาคารออมสนิ สาขาอ าเภอเมืองมหาสารคาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย จ านวน  ๑  ชดุ  
 

                    เนื่องด้วย พระมหาไสว สิริปญฺโญ นามสกุล เถาว์ยา อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้ท าวิจัย เรื่อง 
“ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม”  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัส 
MCU RS ๖๑๐๗๖๑๐๙๖ โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการค้นคว้าวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) ต่อ Key 
informants ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการท า
วิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ในการนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการท างานวิจัย 
จึงขออนุญาตเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย หวังว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังจกัได้รบัความอนุเคราะห์จากทา่นด้วยดี 
                                                     ขอเจรญิพร 

                                             
                         (พระครูกติติคุโณภาส)  

                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
ติดต่อประสานงาน 
พระมหาไสว สิริปญโฺญ 
Mobile Phone: ๐๙ ๙๓๔๗๘๔ ๕๑ 



๑๕๕ 
 

ที่ ศธ ๖๑๓๙/                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์อบุลราชธานี กโิลเมตรที่ ๘      
ถนนสมเด็จ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง 
จังหวดัอบุลราชธานี  ๓๔๐๐๐    

 

๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง     ขออนญุาตเกบ็ข้อมูลแบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย 

เจริญพร รศ.ดร.สัญญา เคณาภูม ิ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย จ านวน  ๑  ชดุ  
 

                    เนื่องด้วย พระมหาไสว สิริปญฺโญ นามสกุล เถาว์ยา อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้ท าวิจัย เรื่อง 
“ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม”  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัส 
MCU RS ๖๑๐๗๖๑๐๙๖ โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการค้นคว้าวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) ต่อ Key 
informants ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการท า
วิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ในการนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการท างานวิจัย 
จึงขออนุญาตเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย หวังว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังจกัได้รบัความอนุเคราะห์จากทา่นด้วยดี 
                                                     ขอเจรญิพร 

                                              
                         (พระครูกติติคุโณภาส)  

                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
ติดต่อประสานงาน 
พระมหาไสว สิริปญโฺญ 
Mobile Phone: ๐๙ ๙๓๔๗๘๔ ๕๑ 



๑๕๖ 
 

ที่ ศธ ๖๑๓๙/                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์อบุลราชธานี กโิลเมตรที่ ๘      
ถนนสมเด็จ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง 
จังหวดัอบุลราชธานี  ๓๔๐๐๐    

 

๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง     ขออนญุาตเกบ็ข้อมูลแบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย 

เจริญพร ผศ.ดร. ฉลอง พันจันทร ์   
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย จ านวน  ๑  ชดุ  
 

                    เนื่องด้วย พระมหาไสว สิริปญฺโญ นามสกุล เถาว์ยา อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้ท าวิจัย เรื่อง 
“ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม”  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัส 
MCU RS ๖๑๐๗๖๑๐๙๖ โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการค้นคว้าวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) ต่อ Key 
informants ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการท า
วิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ในการนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการท างานวิจัย 
จึงขออนุญาตเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย หวังว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังจกัได้รบัความอนุเคราะห์จากทา่นด้วยดี 
                                                     ขอเจรญิพร 

                                             
                         (พระครูกติติคุโณภาส)  

                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
ติดต่อประสานงาน 
พระมหาไสว สิริปญโฺญ 
Mobile Phone: ๐๙ ๙๓๔๗๘๔ ๕๑ 



๑๕๗ 
 

ที่ ศธ ๖๑๓๙/                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์อบุลราชธานี กโิลเมตรที่ ๘      
ถนนสมเด็จ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง 
จังหวดัอบุลราชธานี  ๓๔๐๐๐    

 

๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง     ขออนญุาตเกบ็ข้อมูลแบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย 

เจริญพร นายเกษม ไชยรัตน์ ผูอ้ านวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย จ านวน  ๑  ชดุ  
 

                    เนื่องด้วย พระมหาไสว สิริปญฺโญ นามสกุล เถาว์ยา อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้ท าวิจัย เรื่อง 
“ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม”  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัส 
MCU RS ๖๑๐๗๖๑๐๙๖ โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการค้นคว้าวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) ต่อ Key 
informants ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการท า
วิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ในการนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการท างานวิจัย 
จึงขออนุญาตเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย หวังว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังจกัได้รบัความอนุเคราะห์จากทา่นด้วยดี 
                                                     ขอเจรญิพร 

                                             
                         (พระครูกติติคุโณภาส)  

                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
ติดต่อประสานงาน 
พระมหาไสว สิริปญโฺญ 
Mobile Phone: ๐๙ ๙๓๔๗๘๔ ๕๑ 



๑๕๘ 
 

ที่ ศธ ๖๑๓๙/                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์อบุลราชธานี กโิลเมตรที่ ๘      
ถนนสมเด็จ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง 
จังหวดัอบุลราชธานี  ๓๔๐๐๐    

 

๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง     ขออนญุาตเกบ็ข้อมูลแบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย 

เจริญพร ผูอ้ านวยการโรงเรียนหลักเมอืงมหาสารคาม   
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย จ านวน  ๑  ชดุ  
 

                    เนื่องด้วย พระมหาไสว สิริปญฺโญ นามสกุล เถาว์ยา อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้ท าวิจัย เรื่อง 
“ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม”  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัส 
MCU RS ๖๑๐๗๖๑๐๙๖ โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการค้นคว้าวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) ต่อ Key 
informants ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการท า
วิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ในการนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการท างานวิจัย 
จึงขออนุญาตเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย หวังว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังจกัได้รบัความอนุเคราะห์จากทา่นด้วยดี 
                                                     ขอเจรญิพร 

                                             
                         (พระครูกติติคุโณภาส)  

                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
ติดต่อประสานงาน 
พระมหาไสว สิริปญโฺญ 
Mobile Phone: ๐๙ ๙๓๔๗๘๔ ๕๑ 



๑๕๙ 
 

ที่ ศธ ๖๑๓๙/                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์อบุลราชธานี กโิลเมตรที่ ๘      
ถนนสมเด็จ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง 
จังหวดัอบุลราชธานี  ๓๔๐๐๐    

 

๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง     ขออนญุาตเกบ็ข้อมูลแบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย 

เจริญพร ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย จ านวน  ๑  ชดุ  
 

                    เนื่องด้วย พระมหาไสว สิริปญฺโญ นามสกุล เถาว์ยา อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้ท าวิจัย เรื่อง 
“ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม”  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัส 
MCU RS ๖๑๐๗๖๑๐๙๖ โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการค้นคว้าวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) ต่อ Key 
informants ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการท า
วิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ในการนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการท างานวิจัย 
จึงขออนุญาตเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย หวังว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังจกัได้รบัความอนุเคราะห์จากทา่นด้วยดี 
                                                     ขอเจรญิพร 

                                             
                         (พระครูกติติคุโณภาส)  

                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
ติดต่อประสานงาน 
พระมหาไสว สิริปญโฺญ 
Mobile Phone: ๐๙ ๙๓๔๗๘๔ ๕๑ 



๑๖๐ 
 

ที่ ศธ ๖๑๓๙/                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์อบุลราชธานี กโิลเมตรที่ ๘      
ถนนสมเด็จ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง 
จังหวดัอบุลราชธานี  ๓๔๐๐๐    

 

๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง     ขออนญุาตเกบ็ข้อมูลแบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย 

เรียน           พระเทพสิทธาจารย ์วดัมหาชัยพระอามรามหลวง 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย จ านวน  ๑  ชดุ  
 

                    เนื่องด้วย พระมหาไสว สิริปญฺโญ นามสกุล เถาว์ยา อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้ท าวิจัย เรื่อง 
“ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม”  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัส 
MCU RS ๖๑๐๗๖๑๐๙๖ โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการค้นคว้าวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) ต่อ Key 
informants ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการท า
วิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ในการนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการท างานวิจัย 
จึงขออนุญาตเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย หวังว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังจักไดร้ับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี 
                                        เรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูง 

                                           
                         (พระครูกติติคุโณภาส)  

                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
ติดต่อประสานงาน 
พระมหาไสว สิริปญโฺญ 
Mobile Phone: ๐๙ ๙๓๔๗๘๔ ๕๑ 



๑๖๑ 
 

ที่ ศธ ๖๑๓๙/                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์อบุลราชธานี กโิลเมตรที่ ๘      
ถนนสมเด็จ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง 
จังหวดัอบุลราชธานี  ๓๔๐๐๐    

 

๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง     ขออนญุาตเกบ็ข้อมูลแบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย 

เรียน            พระครวูินัยวรญาณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาธรรม อ.กนัทรวิชัย  
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย จ านวน  ๑  ชดุ  
 

                    เนื่องด้วย พระมหาไสว สิริปญฺโญ นามสกุล เถาว์ยา อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้ท าวิจัย เรื่อง 
“ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม”  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัส 
MCU RS ๖๑๐๗๖๑๐๙๖ โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการค้นคว้าวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) ต่อ Key 
informants ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการท า
วิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ในการนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการท างานวิจัย 
จึงขออนุญาตเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย หวังว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังจักไดร้ับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี 
                                            เรียนมาด้วยความเคารพ 

                                           
                         (พระครูกติติคุโณภาส)  

                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
ติดต่อประสานงาน 
พระมหาไสว สิริปญโฺญ 
Mobile Phone: ๐๙ ๙๓๔๗๘๔ ๕๑ 



๑๖๒ 
 

ที่ ศธ ๖๑๓๙/                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์อบุลราชธานี กโิลเมตรที่ ๘      
ถนนสมเด็จ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง 
จังหวดัอบุลราชธานี  ๓๔๐๐๐    

 

๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง     ขออนญุาตเกบ็ข้อมูลแบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย 

เรียน           พระครโูกวทิปริยตักิิจ เจ้าอาวาสวดัประชาบ ารงุ อ.เมือง จ.มหาสารคาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย จ านวน  ๑  ชดุ  
 

                    เนื่องด้วย พระมหาไสว สิริปญฺโญ นามสกุล เถาว์ยา อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้ท าวิจัย เรื่อง 
“ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม”  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัส 
MCU RS ๖๑๐๗๖๑๐๙๖ โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการค้นคว้าวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) ต่อ Key 
informants ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการท า
วิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ในการนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการท างานวิจัย 
จึงขออนุญาตเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย หวังว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังจักไดร้ับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี 
                                            เรียนมาด้วยความเคารพ 

                                           
                         (พระครูกติติคุโณภาส)  

                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
ติดต่อประสานงาน 
พระมหาไสว สิริปญโฺญ 
Mobile Phone: ๐๙ ๙๓๔๗๘๔ ๕๑ 



๑๖๓ 
 

ที่ ศธ ๖๑๓๙/                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์อบุลราชธานี กโิลเมตรที่ ๘      
ถนนสมเด็จ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง 
จังหวดัอบุลราชธานี  ๓๔๐๐๐    

 

๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง     ขออนญุาตเกบ็ข้อมูลแบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย 

เจริญพร นายสุทธิชัย อิงคยกุล ผูอ้ านวยการส านักพุทธฯ จ.มหาสารคาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย จ านวน  ๑  ชดุ  
 

                    เนื่องด้วย พระมหาไสว สิริปญฺโญ นามสกุล เถาว์ยา อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้ท าวิจัย เรื่อง 
“ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม”  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัส 
MCU RS ๖๑๐๗๖๑๐๙๖ โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการค้นคว้าวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) ต่อ Key 
informants ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการท า
วิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ในการนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการท างานวิจัย 
จึงขออนุญาตเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย หวังว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังจกัได้รบัความอนุเคราะห์จากทา่นด้วยดี 
                                                     ขอเจรญิพร 

                                             
                         (พระครูกติติคุโณภาส)  

                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
ติดต่อประสานงาน 
พระมหาไสว สิริปญโฺญ 
Mobile Phone: ๐๙ ๙๓๔๗๘๔ ๕๑ 



๑๖๔ 
 

ที่ ศธ ๖๑๓๙/                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์อบุลราชธานี กโิลเมตรที่ ๘      
ถนนสมเด็จ  ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง 
อุบลฯ  จังหวดัอุบลราชธาน ี ๓๔๐๐๐    

 

๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง     ขออนญุาตเกบ็ข้อมูลแบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย 

เจริญพร ผูอ้ านวยการส านักวัฒนธรรม จ.มหาสารคาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย จ านวน  ๑  ชดุ  
 

                    เนื่องด้วย พระมหาไสว สิริปญฺโญ นามสกุล เถาว์ยา อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้ท าวิจัย เรื่อง 
“ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม”  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัส 
MCU RS ๖๑๐๗๖๑๐๙๖ โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการค้นคว้าวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) ต่อ Key 
informants ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการท า
วิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ในการนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการท างานวิจัย 
จึงขออนุญาตเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย หวังว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังจกัได้รบัความอนุเคราะห์จากทา่นด้วยดี 
                                                     ขอเจรญิพร 

                                             
                         (พระครูกติติคุโณภาส)  

                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
ติดต่อประสานงาน 
พระมหาไสว สิริปญโฺญ 
Mobile Phone: ๐๙ ๙๓๔๗๘๔ ๕๑ 



๑๖๕ 
 

ที่ ศธ ๖๑๓๙/                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์อบุลราชธานี กโิลเมตรที่ ๘      
ถนนสมเด็จ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง 
จังหวดัอบุลราชธานี  ๓๔๐๐๐    

 

๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง     ขออนญุาตเกบ็ข้อมูลแบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย 

เจริญพร นายธนวัฒน์ อุดรพิมพ์ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย จ านวน  ๑  ชดุ  
 

                    เนื่องด้วย พระมหาไสว สิริปญฺโญ นามสกุล เถาว์ยา อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้ท าวิจัย เรื่อง 
“ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม”  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัส 
MCU RS ๖๑๐๗๖๑๐๙๖ โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการค้นคว้าวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) ต่อ Key 
informants ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการท า
วิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ในการนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการท างานวิจัย 
จึงขออนุญาตเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย หวังว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังจกัได้รบัความอนุเคราะห์จากทา่นด้วยดี 
                                                     ขอเจรญิพร 

                                             
                         (พระครูกติติคุโณภาส)  

                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
ติดต่อประสานงาน 
พระมหาไสว สิริปญโฺญ 
Mobile Phone: ๐๙ ๙๓๔๗๘๔ ๕๑ 



๑๖๖ 
 

ที่ ศธ ๖๑๓๙/                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์อบุลราชธานี กโิลเมตรที่ ๘      
ถนนสมเด็จ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง 
จังหวดัอบุลราชธานี  ๓๔๐๐๐    

 

๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง     ขออนญุาตเกบ็ข้อมูลแบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย 

เจริญพร นางสาวพิมพ์มิชชา สงตลา 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย จ านวน  ๑  ชดุ  
 

                    เนื่องด้วย พระมหาไสว สิริปญฺโญ นามสกุล เถาว์ยา อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้ท าวิจัย เรื่อง 
“ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม”  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัส 
MCU RS ๖๑๐๗๖๑๐๙๖ โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการค้นคว้าวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) ต่อ Key 
informants ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการท า
วิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ในการนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการท างานวิจัย 
จึงขออนุญาตเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย หวังว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังจกัได้รบัความอนุเคราะห์จากทา่นด้วยดี 
                                                     ขอเจรญิพร 

                                             
                         (พระครูกติติคุโณภาส)  

                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
ติดต่อประสานงาน 
พระมหาไสว สิริปญโฺญ 
Mobile Phone: ๐๙ ๙๓๔๗๘๔ ๕๑ 



๑๖๗ 
 

ที่ ศธ ๖๑๓๙/                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์อบุลราชธานี กโิลเมตรที่ ๘      
ถนนสมเด็จ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง 
จังหวดัอบุลราชธานี  ๓๔๐๐๐    

 

๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง     ขออนญุาตเกบ็ข้อมูลแบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย 

เจริญพร นางสาวชตุิมา ภพไตร 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย จ านวน  ๑  ชดุ  
 

                    เนื่องด้วย พระมหาไสว สิริปญฺโญ นามสกุล เถาว์ยา อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้ท าวิจัย เรื่อง 
“ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม”  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัส 
MCU RS ๖๑๐๗๖๑๐๙๖ โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการค้นคว้าวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) ต่อ Key 
informants ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการท า
วิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ในการนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการท างานวิจัย 
จึงขออนุญาตเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย หวังว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังจกัได้รบัความอนุเคราะห์จากทา่นด้วยดี 
                                                     ขอเจรญิพร 

                                             
                         (พระครูกติติคุโณภาส)  

                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
ติดต่อประสานงาน 
พระมหาไสว สิริปญโฺญ 
Mobile Phone: ๐๙ ๙๓๔๗๘๔ ๕๑ 



๑๖๘ 
 

ที่ ศธ ๖๑๓๙/                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์อบุลราชธานี กโิลเมตรที่ ๘      
ถนนสมเด็จ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง 
จังหวดัอบุลราชธานี  ๓๔๐๐๐    

 

๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง     ขออนญุาตเกบ็ข้อมูลแบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย 

เจริญพร นายทรงเกียรติ จนัทรสามาถ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย จ านวน  ๑  ชดุ  
 

                    เนื่องด้วย พระมหาไสว สิริปญฺโญ นามสกุล เถาว์ยา อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้ท าวิจัย เรื่อง 
“ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม”  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัส 
MCU RS ๖๑๐๗๖๑๐๙๖ โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการค้นคว้าวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) ต่อ Key 
informants ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการท า
วิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ในการนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการท างานวิจัย 
จึงขออนุญาตเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย หวังว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังจกัได้รบัความอนุเคราะห์จากทา่นด้วยดี 
                                                     ขอเจรญิพร 

                                             
                         (พระครูกติติคุโณภาส)  

                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
ติดต่อประสานงาน 
พระมหาไสว สิริปญโฺญ 
Mobile Phone: ๐๙ ๙๓๔๗๘๔ ๕๑ 



๑๖๙ 
 

ที่ ศธ ๖๑๓๙/                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์อบุลราชธานี กโิลเมตรที่ ๘      
ถนนสมเด็จ  ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง 
จังหวดัอบุลราชธานี  ๓๔๐๐๐    

 

๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง     ขออนญุาตเกบ็ข้อมูลแบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย 

เจริญพร นางสาวจงจิตร จันทรสามารถ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย จ านวน  ๑  ชดุ  
 

                    เนื่องด้วย พระมหาไสว สิริปญฺโญ นามสกุล เถาว์ยา อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้ท าวิจัย เรื่อง 
“ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม”  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัส 
MCU RS ๖๑๐๗๖๑๐๙๖ โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการค้นคว้าวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) ต่อ Key 
informants ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการท า
วิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ในการนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการท างานวิจัย 
จึงขออนุญาตเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย หวังว่า จักได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังจกัได้รบัความอนุเคราะห์จากทา่นด้วยดี 
                                                     ขอเจรญิพร 

                                             
                         (พระครูกติติคุโณภาส)  

                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
ติดต่อประสานงาน 
พระมหาไสว สิริปญโฺญ 
Mobile Phone: ๐๙ ๙๓๔๗๘๔ ๕๑ 



๑๗๐ 
 

ภาคผนวก จ 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เรื่อง : ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม 

ค าชี้แจง ข้อมูลนี้ใช้ในงานวิจัยไม่มีผลใด ๆ ต่อผู้ให้สัมภาษณ์ โปรดตอบตามจริง จะเป็นพระคุณยิ่ง 
เพ่ือใช้อ้างอิงและเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย 

ส่วนที่ ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อ-นามสกุล ของผู้ให้สัมภาษณ์
.......................................................................... ......................................................... 
ต าแหน่งงานปัจจุบัน
.................................................................................................... ............................... 
สถานที่ท างานปัจจุบัน
................................................................................................... ................................ 
ส่วนที่ ๒ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่สัมภาษณ์ 
๑. ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของต่างประเทศอย่างไร 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................  
๒. ท่านคิดว่า เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย เป็นอย่างไร  
................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ ..... 
................................................................................................................................................................. 
๓. ท่านคิดว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ ..... 
................................................................................................................................................................. 
๔. ท่านคิดว่าเพราะเหตุใดจังหวัดมหาสารคามสมควรเป็นเมืองต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การ
พัฒนา
............................................................................................................................. .................................... 
.................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................. 



๑๗๑ 
 

ตอนที่ ๓ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสังเกตเพ่ิมเติมของผู้สัมภาษณ์ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................... ..................................................................................................  
 
 
    

(.................................................................................)  
ผู้สัมภาษณ์ 

........................../........................../........................ 



๑๗๒ 

 

ภาคผนวก ฉ 

แบ่งกลุ่มสัมภาษณ์และรูปภาพกิจกรรม 

ก าหนดการสัมภาษณ์ รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์และผู้สัมภาษณ์ 
พื้นที่ภาคสนามอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

กลุ่มที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ภาครัฐ (อบจ.มหาสารคาม) 
รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 

๑. ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
๒. นายณัฐพงษ์ สุนาโท ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
๓. นางนงนิตย์ สิทธิสาร รองปลัด องค์การบริหารส่วนจงัหวัดมหาสารคาม (คนที๑่) 
๔. นางณัฐชา แก้วมรินทร์ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๕. นายสุรภีร์ ค่ายหนองสวน ผู้อ านวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 

รายช่ือผู้เข้าสัมภาษณ์ 
๑. พระณัทวุธ ฐานยุตฺโต 
๒. พระสิทธิชัย กิตฺติญาโณ 
๓. พระมหาปิญพน คุณวิญฺญู 
๔. นายณัฐพล บุญเลิศ 

กลุ่มที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. สัมภาษณ์บุคลากรภาครัฐวิสาหกิจในจังหวัดมหาสารคาม  
รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 

๑. หัวหน้าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า             
๒. หัวหน้าเจ้าหน้าที่องค์การโทรศัพท์    
๓. หัวหน้าเจ้าหน้าที่การประปา           
๔. ผู้จัดการบริษัทการขนส่งจ ากัด  
๕. ผู้จัดการธนาคารออมสิน 

รายช่ือผู้เข้าสัมภาษณ์ 
๑. พระธนัย กลฺยาณกิตฺติ 
๒. พระสมพงษ์ สุทฺธจิตฺโต  

๓. พระมหาพรชัย ปภสฺสรชโย  

กลุ่มที่ ๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. สัมภาษณ์บุคคลากรทางการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม 
รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 

๑. รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 



๑๗๓ 

 

๒. ผศ. ดร. ฉลอง พันจันทร์ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๓. นายเกษม ไชยรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม  
๔. ผู้อ านวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม   
๕. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  

รายช่ือผู้เข้าสัมภาษณ์ 
๑. พระมหาอนุชา ชยเมธี  
๒. นางสาวณัฐจีตา พรมชาติ 
๓. นางสาวพนิดา โพธิสาน  

กลุ่มที่ ๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. สัมภาษณ์บุคคลากรด้านวัฒนธรรมและวัดในจังหวัด
มหาสารคาม 

รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
๑. พระเทพสิทธาจารย์ วัดมหาชัยพระอามรามหลวง 
๒. เจ้าอาวาสวัดศรีสวัสดิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
๓. พระครูโกวิทปริยัติกิจ เจ้าอาวาสวัดประชาบ ารุง อ าเภอเมือง จ.มหาสารคาม 
๔. นายสุทธิชัย อิงคยกุล ผู้อ านวยการส านักพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม  
๕. ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม                         

รายช่ือผู้เข้าสัมภาษณ์ 
๑. พระมหาเบญจา สิทฺธิเมธี  
๒. พระบุญล้อม จารุธมฺโม  
๓. สามเณรจิรโชติ นามวงษา  

กลุ่มที่ ๕ เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. สัมภาษณ์บุคลากรด้านเศรษฐกิจภาคเอกชนใน จ.
มหาสารคาม 

รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
๑. นายธนวัฒน์ อุดรพิมพ์  
๒. นางสาวพิมพ์มิชชา สงตลาด 
๓. นางสาวชุติมา ภพไตร 
๔.นายทรงเกียรติ จันทรสามารถ 
๕. นางสาวจงจิตร จันทรสามารถ 

รายช่ือผู้เข้าสัมภาษณ์ 
๑. พระมหาสมคิด สมจิตฺโต  
๒. พระส่ง ปชฺโชโต 



๑๗๔ 

 

๓. พระสันติ ปญฺญาวโร  
 

 

ประมวลภาพกิจกรรมการวิจัย 

 
๑. สัมภาษณ์ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  
 

 

  
๒. สัมภาษณ์บุคลากรภาครัฐวิสาหกิจในจังหวัดมหาสารคาม  
                          

 



๑๗๕ 

 

๓. สัมภาษณ์บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม  
         

        
 
 
 
 

๔. สัมภาษณ์บุคคลากรด้านวัฒนธรรมและวัดในจังหวัดมหาสารคาม     

 



๑๗๖ 

 

๕. สัมภาษณ์บุคลากรด้านเศรษฐกิจภาคเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม 

 
 

              
 
 
 
 
 

๖. สัมภาษณ์บุคลากรทางศาสนาในจังหวัดมหาสารคาม 

 

                       
 



 
๑๗๗ 

 

แบบสรุปโครงการวิจัย 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย 

สัญญาเลขที่ ว.๐๙๖/๒๕๖๒ (MCU RS ๖๑๐๗๖๑๐๙๖) 
ชื่อโครงการวิจัย ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ :  
กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 
หัวหน้าโครงการ พระมหาไสว สิริปญฺโญ (เถาว์ยา) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  ดงบั้งไฟ หมู่ ๑ ต าบลกระโสบ 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ โทร. ๐๙๙๓๔๗๘๔๕๑ 
E-mail: sawaith2015@gmail.com 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
          เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. ๒๕๖๐ อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยอัตราการเติบโตจะอยู่ที่ ๓.๓-๓.๖ % ใน
ปีหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๐) ท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อที่เพ่ิมขึ้นจากราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ที่
ปรับตัวสูงขึ้นเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและเศรษฐกิจประเทศก าลังพัฒนามีอัตราการเติบโตสูงเป็นปัจจัย
ส าคัญในการดึงตัวเลขเฉลี่ยจีดีพีโลกให้ปรับตัวดีขึ้นคาดว่าประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะมีอัตราการขยายตัว
อยู่ที่ระดับ ๑.๘-๒ % ประเทศก าลังพัฒนาและประเทศตลาดเกิดใหม่มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ ๔.๖-๕ 
% ระบบการค้าโลกจะเผชิญแรงกดดันของลัทธิกีดกันทางการค้าและความเป็นชาตินิยมทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น กระแสโลกาภิวัฒน์การเปิดเสรีจะหันมาให้น้ าหนักกับการท าข้อตกลงทางการค้าและหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจแบบทวิภาคีมากขึ้นกว่าระบบพหุภาคีความม่ันคงและเสถียรภาพของระบบการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจในยุโรปจะถูกสั่นคลอนโดยพรรคการเมืองขวาจัดหรือซ้ายจัดที่ก าลังก้าวเข้ามามีอ านาจ
ของรัฐบาลในยุโรปหลายประเทศ 
            กลุ่มประเทศอาเซียนมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยที่ ๕-๖ % โดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศอินโดจีนและพม่ามีอัตราการเติบโตสูงต่อเนื่อง ส่งผลบวกต่อการค้าชายแดนภาคเหนือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ปีหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๐) น่าจะเป็นปีที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีที่สุดในรอบสี่
ปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ ๖.๕ % ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หลังมหาอุทกภัยน้ าท่วม) 
โดยคาดการณ์ว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมจะอยู่ที่ ๓.๖-๔.๒ % ภาคการลงทุน
เอกชนและภาคการท่องเที่ยวจะเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญภาคส่งออกฟ้ืนตัวเป็นบวกเล็กน้อยและภาค
การบริโภคกระเตื้องขึ้นต่อเนื่อง ดุลการค้าเกินดุลเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ ๓๓.๖ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลไม่ต่ ากว่า ๔๒ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การน าเข้าเพ่ือการลงทุนมากขึ้นอัตรา



 
๑๗๘ 

 

เงินเฟ้อสูงขึ้นจากราคาพืชผลเกษตร การปรับเพ่ิมค่าแรงขั้นต่ าและราคาพลังงานโดยเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้น
กว่าปีที่แล้ว กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นเพ่ิมสูงขึ้นเนื่องจากจะเป็นปีที่จะมีการเลือกตั้งโดย
คาดว่า ภาคการลงทุนโดยรวมจะเติบโตได้อย่างน้อย ๕.๕ % การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเพ่ิมขึ้น
อย่างต่ า ๓ % การส่งออกเริ่มฟ้ืนตัวท าให้ก าลังการผลิตลดลงและเริ่มกระตุ้นให้เกิดความต้องการ
ลงทุนเพื่อขยายก าลังการผลิต ความมีเสถียรภาพในระยะเปลี่ยนผ่านท าให้เกิดความมั่นใจของนักลงทุน
ต่างชาติโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบรรษัทข้ามชาติที่ต้องการใช้ไทยเป็นฐานการผลิต
ส่งออกในประชาคมอาเซียนเริ่มขยับเข้ามาลงทุนในไทยเพ่ิมขึ้น  การลงทุนก่อสร้างของเอกชนมี
ความสัมพันธ์ตามการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบคมนาคมขนส่ง หากมีความคืบหน้าตาม
เป้าหมายจะดึงให้การลงทุนภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มี
ความสัมพันธ์ในระดับสูงทางบวก (Positive Correlation) กับการขยายตัวของภาคส่งออก ภาค
บริโภคกระเตื้องขึ้นโดยขยายตัวได้ที่ระดับ ๒.๕-๓ % ภาคการบริโภคฟ้ืนตัวไม่มากเพราะระดับรายได้
ประชาชนโดยทั่วไปไม่เพ่ิมขึ้นมาก ความไม่มั่นคงในงานลดลงจากการน าเทคโนโลยีมาทดแทนในการ
ท างานมากข้ึน ต าแหน่งงานในอุตสาหกรรมหรือกิจการที่มีภาวะฟองสบู่ เช่น สื่อสารมวลชนโดยเฉพาะ
ทีวีดิจิตอล ธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจการอุดมศึกษา กิจการธนาคารธุรกิจการเงินแบบเดิมเป็น
ต้น นอกจากนี้ภาคการบริโภคยังได้รับผลกระทบจากหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง การน าเงินรายได้
ในอนาคตมาบริโภครวมทั้งมาตรการกระตุ้นการบริโภคโดยลดหย่อนภาษีกระตุ้นการบริโภคได้
เพียงชั่วคราวระยะสั้นและได้ท า Stock Inventory เก็บไว้จ านวนมากในภาคครัวเรือนและส่งผลให้
ตัวเลขภาคการบริโภคชะลอลงอย่างชัดเจนในไตรมาสแรกปี พ.ศ. ๒๕๖๐         
            เศรษฐกิจระดับมหภาคจะกระเตื้องขึ้นได้จึงควรเร่งพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาค แนวคิดที่
น่าสนใจมากที่สุดในตอนนี้คือ แนวคิดเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากเมืองต้นแบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้สนองนโยบายรัฐบาลด าเนินการเฟ้นหา ๑๐ จังหวัดเพ่ือปั้น
โครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือแก้วิกฤติเศรษฐกิจเพ่ิมรายได้ประชาชนได้ค้นหาจังหวัด
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศที่มีศักยภาพเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือคัดเลือกเป็นเมืองต้นแบบ
เป็นอีกโครงการหนึ่งภายใต้นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลที่จะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้คนไทยมีความตื่นตัวและสร้างสรรค์นวัตกรรมและการจัดการธุรกิจในรูปแบบใหม่โดยน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไทยให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อให้เกิด
การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับภาคประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยจะพัฒนาจังหวัดที่มี
ศักยภาพเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั่วประเทศไทย และคัดเลือกเป็นเมืองต้นแบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ จากจังหวัดที่มีความโดดเด่นทางภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรม ที่สามารถน าไปพัฒนาสร้าง
จุดเด่นและมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าหรือบริการของจังหวัดซึ่งจะมีส่วนในการสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น
และประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย  
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            นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เปลี่ยนจากสิ่งที่
เรียกว่า มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ (Value Added Economy) ไปเป็นมูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
(Value Creation Economy) โดยมีหลักในการด าเนินการส าคัญ ๓ ประการ ได้แก่  
             ๑. การบริหารจัดการทุนในที่นี้หมายถึงทุนทางวัฒนธรรม (Culture) หรือทุนทางบุคลากร  
             ๒ . กระบวนการในการน าทุนนั้นมาท าให้ เกิดเป็นสินค้าและบริการที่มีความต่าง 
(Differentiated Product or services Proceed) เพ่ือสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Value 
Creation Economy)  
             ๓. ใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ท าให้เกิดข้อได้เปรียบ และความแตกต่างทาง
เศรษฐกิจ  
          การด าเนินการหลักทั้งสามประการนี้เป็นปัจจัยส าคัญท าให้การไหลเวียนทางเศรษฐกิจของ
ประเทศและของโลกเข้ามาสู่ท้องถิ่นและชุมชนซึ่งหมายถึงการจ้างงานการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
และบริการ การเคลื่อนย้ายของแหล่งทุนจากทั่วโลกมายังท้องถิ่นนั้น ๆ อันจะน าไปสู่ความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจส าหรับแนวทางในการคัดเลือกเมืองต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีดังนี้  
               ๑. เมืองที่มีต้นทุนและปัญญาทางวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาพ้ืนบ้านแหล่งท่องเที่ยว
หรือสินค้าที่มีเอกลักษณ์  
               ๒. เมืองที่มีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพที่ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน เช่น 
มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม งานฝีมือสินค้าเชิงสร้างสรรค์และการ
ออกแบบ  
             ผู้วิจัยจึงเลือกเมืองต้นแบบเพ่ือศึกษาวิจัย ๑ เมืองคือจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นเมืองแห่ง
การเรียนรู้ สู่การพัฒนาชุมชน (Learning City towards Community Development) หรือจะเรียก
อีกอย่างว่าเมืองตักสิลา เมืองแห่งการศึกษา เพราะเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นหลายประการ คน
มหาสารคามเป็นคนที่มีความดีงามและเพียบพร้อมด้วยภูมิความรู้มากมายวิวัฒนาการของบ้านเมือง 
พัฒนาการของผู้คนและสังคมก้าวหน้ามีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายรักสันติเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและ
เจริญรุ่งเรืองขึ้นตามล าดับ มหาสารคามเป็น จังหวัดที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคอีสานไม่มีภูเขามีแม่น้ าชี
ไหลผ่านการเป็นจังหวัดที่อยู่กึ่งกลางของภาคอีสาน ประกอบกับเป็นเมืองสงบ จึงเหมาะกับการเป็น
ที่ตั้งสถานศึกษาต่าง ๆ ทุกระดับจึงเป็นที่มาของเมืองแห่งการศึกษาหรือตักสิลานคร จุดเด่นความเป็น
ตักสิลานครคือ จังหวัดมหาสารคามมีสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดหลายแห่ง สามารถผลิตทรัพยากร
แรงงานระดับคุณภาพที่จะตอบสนองความต้องการทางเทคโนโลยีและธุรกิจได้ ซึ่งสอดคล้องกับความ
ต้องการทางเศรษฐกิจและแนวทางการพัฒนาประเทศจึงเป็นจุดเด่นของมหาสารคาม  จังหวัด
มหาสารคาม ได้ส่งโครงการเมืองแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด ๓  ส่วน ได้แก่  
            ๑. ทุนความรู้ หมายถึง ภูมิปัญญาเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์จากสถาบันการศึกษาต่าง 
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ๆเช่น   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาลัยเทคนิค  วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรซึ่งมี 
หลักสูตรการเรียนการสอนมากว่า  ๑ ,๐๐๐  หลักสูตรเพ่ือพัฒนาการศึกษาเรียนรู้การวิจั ย 

      ๒. ทุนทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง คนซึ่งจังหวัดมหาสารคามมีผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ
คณาจารย์ นิสิต  นักศึกษา  ปราชญ์ชาวบ้าน มากว่า  ๑๐๐,๐๐๐  คน  ที่จะขับเคลื่อนเรียนรู้และ
พัฒนาชุมชน           
            ๓. ชุมชนซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม อาชีพเสริมเป็นการผลิตสินค้า
หัตถกรรมต่าง ๆ ชุมชนวัฒนธรรมและชุมชนประวัติศาสตร์           
             ซึ่งทั้งสามส่วนได้หล่อหลอมองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้เป็นอัต
ลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกเป็น ๑ 
ใน ๑๐ เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและท าการศึกษาเมือง
ต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาของจังหวัดมหาสารคาม
ที่จะเป็นต้นแบบหรือเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอ่ืน ๆ ที่คิดจะพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการ เพ่ือความ
เป็นอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นและส่งเสริมอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ด้วยชุมชนของตัวเองต่อไป  

วัตถุประสงค์โครงการ 
๑. เพ่ือศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของต่างประเทศ 
๒. เพ่ือศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของประเทศไทย 
๓. เพ่ือเสนอรูปแบบเมืองต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ของจังหวัดมหาสารคาม 

ผลการวิจัย 
             สรุปหลักการของชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยภาพรวมสามารถสรุปหลักการของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ได้ดังนี้  
             ๑) หลักการมีผู้น าที่ดี ชุมชนแห่งการเรียนรู้จะต้องมีผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน์มี
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ การประสานงานและการกระตุ้นให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน  
             ๒) หลักการมีกรรมการชุมชนที่มีจริยธรรมและมีการบริหารจัดการชุมชนที่ดีชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ต้องมีกรรมการชุมชนที่เข้มแข็งมีความมุ่งมั่นมีคุณธรรมจริยธรรมบริหารงานโปร่งใส  
             ๓) หลักการมีส่วนร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมรับรู้
ร่วมคิดร่วมปฏิบัติร่วมรับผลประโยชน์และร่วมติดตามมีความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนมีสมาชิก  
ชุมชนที่มีคุณภาพและมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวมเข้ามาร่วมคิดร่วมด าเนินการร่วมรับผิดชอบในทุก
กระบวนการ  
             ๔) หลักของผู้มีส่วนได้เสียมีการสร้างความรู้สึกในชุมชนถึงความเป็นเจ้าของร่วมกันสร้าง  



 
๑๘๑ 

 

ความตระหนักถึงการดูแลรักษาทะนุถนอมการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์สื่อเพ่ือสอดคล้องกับความ 
ต้องการของคนในชุมชนเพ่ือใช้งานศูนย์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและ
เป็นส่วนของกลุ่มหรือชุมชนร่วมคิดร่วมปฏิบัติช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแลกเปลี่ยน
เหตุการณ์ ความคิดเห็นความรู้อารมณ์และความรู้สึกนึกคิด (Shared events and emotional 
connections)  
             ๕) หลักการเรียนรู้ร่วมกันมีการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้น าผล 
เหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นวิถีร่วมกันอย่างต่อเนื่องมีกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องจะต้องมีการเรียนรู้ เพ่ือนน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาอยู่
ตลอดเวลารวมทั้งต้องมีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  
             ๖) หลักความสนใจเนื้อหาสาระเป็นเรื่องที่สนใจร่วมกันหรือมีวัตถุประสงค์เดียวกัน 
(Fulfillment of individual needs) มีศักยภาพความพร้อมในเรื่องพ้ืนฐานอาชีพจะต้องมีความ
เข้มแข็งในการพ่ึงพาตนเองและมีความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจจึงจ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะและทักษะความพร้อมในการประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ในการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงให้เกิดกรรมวิธีหรือสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม  
             ๗) หลักการสร้างระบบการจัดเก็บและการน ามาใช้ขององค์ความรู้ที่ดี มีระบบการจัดเก็บ
ความรู้ทั้งความรู้ที่มีอยู่ภายในชุมชนและความรู้ภายนอกชุมชนรวมทั้งต้องรู้จักสร้างและน าความรู้ที่มี
อยู่มาใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นระบบเข้าใจได้ง่าย  
             ๘) หลักการสร้างเครือข่ายและการติดตามผลมีการสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยง
เครือข่ายเพ่ือสามารถประสานเกื้อกูลกันระหว่างศูนย์การเรียนรู้กับชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เครือข่ายระหว่างศูนย์การเรียนรู้อ่ืน ๆ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอกชุมชนต้องมี
ความร่วมมือในด้านทุนกิจกรรมวิชาการองค์ความรู้การตลาด ฯลฯ มีการจัดการกลุ่มและเครือข่ าย
ประกอบด้วยอาณาบริเวณที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนรวมกันและมีระบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก เช่น 
ครอบครัว เครือญาติ มิตรสหาย เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ท้องถิ่นเป็นต้น  
             ชุมชนแห่งการเรียนรู้มีกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานมีแหล่งการเรียนรู้ เช่น ศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน ตัวอย่างชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตโคมินักของประเทศญี่ปุ่น (Kominkan CLCs 
: Kominkan Community Learning Centers) ที่มีชื่อเสียงทั่วโลกใน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องที่เป็นส่วนของชีวิตและสังคมของคนญี่ปุ่นทั่วประเทศ ชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ของ
ประเทศไทยประกอบด้วยกลุ่มคนที่ตระหนักถึงความส าคัญความจ าเป็นของการเรียนรู้มีทักษะและ
กระบวนการในการคิดการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาและน าความรู้มาใช้ประโยชน์ในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาชุมชนสู่ความสมดุลพอเพียงส่งผลต่อความสุข ความ
อบอุ่นของครอบครัว ความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสังคมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 



๑๘๒ 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
๑) สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาบูรณาการเข้ากับราย 
วิชาระเบียบวิธีวิจัยและในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องได้ 
๒) สามารถน าองค์ความรู้เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปประยุกต์ในองค์กรชุมชนสังคมและประ 
เทศได้ 
๓) สามารถน าองค์ความรู้เมืองต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาไปประยุกต์ในองค์กรชุมชนสัง 
คมและประเทศได้ 
๔) สามารถน าไปใช้ในกิจกรรมด้านวิชาการเช่น การพัฒนาทักษะในด้านการท าวิจัยแก่นิสิตระดับปริญ 
ญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานีและสถาบันการศึก ษาอ่ืน 
ๆ เช่นการลงพื้นที่ภาคสนามเพ่ือการเก็บข้อมูลเป็นต้น 

การประชาสัมพันธ์ 
ก าลังด าเนินการตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสาร ICT และเผยแพร่ 



๑๘๓ 

ประวัติผู้วิจัย 
หัวหน้าโครงการ 
ชื่อ พระมหาไสว เถาว์ยา (สิริปญฺโญ) 
วันเกิด  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน วัดมงคลโกวิทาราม เลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๑๒ ต าบลปทุม อ าเภอเมือง 

  อุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐ 
สถานที่ท างานปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  

ดงบั้งไฟ หมู่ ๑ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด 
  อุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐ 

ต าแหน่งหน้าที่  อาจารย์อัตราจ้าง ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

ประวัติการศึกษา          ๒๕๕๓ พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๒๕๕๖ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒๕๕๗ สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๗ ประโยค 
ส านักเรียนวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร  

ผลงานทางวิชาการ       
หนังสือ  
พระมหาไสว เถาว์ยา. ภาษาอังกฤษชั้นสูง. (พิมพ์ครั้งท่ี ๑). อุบลราชธานี : วิทยาการพิมพ์, ๒๕๖๐. 
งานวิจัย 
พระมหาไสว สิริปญฺโญ. ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการ 

 เรียนรู้ : กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
            ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 
บทความทางวิชาการ 
พระมหาไสว สิริปญฺโญ. ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการ 

 เรียนรู้ : กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม. A study model city of creative economy 
            For development the learning communities: Case study Mahasarakham  
            province. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 



๑๘๔ 

ผู้ร่วมวิจัยที่ ๑ 
ชื่อ พระครูสมุห์เฉวียน กตปุญฺโญ 
สถานที่ท างานปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  

ดงบั้งไฟ หมู่ ๑ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 
ต าแหน่งหน้าที่  อาจารย์ประจ า  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  
ประวัติการศึกษา         พุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
M.A. (Sociology) India
Ph.D. (Sociology) India

ผู้ร่วมวิจัยท่ี ๒ 
๑. ชื่อผู้วิจัย  (ภาษาไทย)  : นายไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน 

(ภาษาอังกฤษ)  : Mr.chaiyasit udomchokenamorn 
๒. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน :  
๓. วัน เดือน ปีเกิด ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓ 
๔. ที่อยู่ปัจจุบันบ้านทุ่งเกษม เลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๕ ต าบลโนนผึ้ง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด

อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ 
๕.ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี : ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  

 ปริญญาโท :  รป.ม. (การบริหารจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 ปริญญาโท :   พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ปริญญาเอก : (ศึกษาอยู่) รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
๖.การงานบริการการศึกษา 

- ครูผู้ช่วยสอนวิชาภาษาถ่ิน (Dialect) อักษรธรรมอีสาน ในระบบและนอกระบบ
- วิทยากรผู้ช่วย เรื่องภาษาถิ่น อักษรธรรมอีสาน ทั่วไป
- ตรวจพระไตรปิฎก ฉบับอักษรธรรมอีสาน (มจร.) อ่านภาษาบาลีและอักษรธรรม

ในช่วงปลาย 
- พิมพ์ อ่าน เอกสาร ต าราเรียนอักษรธรรมอีสานและอ่ืนๆ



๑๘๕ 

-อาจารย์ผู้ช่วยภาควิชาภาษาถิ่น (Dialects) อักษรธรรมอีสาน  (๒๕๕๔ -ถึง
ปัจจุบัน) 

-อาจารย์ผู้สอน คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสศาสตร์ (ปี ๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
๗. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย

ระบ ุ
ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน. ๒๕๕๙. “รูปแบบการใช้อ านาจทางการปกครองรัฐที่ปรากฎใน

วรรณกรรมอีสานเรื่องเสียวสวาสดิ์ (The Political Power Using Forms on the Isan 
Literature of Siewsawasdi)” วารสารใบลาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๑ (๑) : มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙  

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน. ๒๕๕๙. “การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ (The administrative 
developed by Buddhist)” วารสารใบลาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๑ (๒) : กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน. ๒๕๕๖. โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุความเชื่อชาว
พุทธที่มีต่อศาลดอนเจ้าปู่ประจ าหมู่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี . (งบประมาณประจ าปี 
๒๕๕๖ : แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.)  

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน. ๒๕๕๘. โครงการวิจัยศึกษาวิเคราะห์นวัตกรรมอักษรธรรมอีสาน . 
(งบประมาณประจ าปี ๒๕๕๘ : แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน ผู้ร่วมวิจัย ๒๕๕๓  เรื่องบทบาทของวัดและชุมชนในการอนุรักษ์
ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี  (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน "ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์มูลกัจจายนะ  
อักษรธรรมอีสาน" ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน ผู้ร่วมงานการวิจัย"ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ 
ปฐมสมโพธิกถา อักษรธรรมอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี" 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน ผู้ร่วมงานการวิจัย "ศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ตามแนวชายแดนกัมพูชา  ลาว  ไทย" ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
(แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน ผู้ร่วมงานการวิจัย "ศึกษาการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ 
ตามหลักพระพุทธศาสนา ในจังหวัดอุบลราชธานี" ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 



 

๑๘๖ 
 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน ผู้ร่วมงานการวิจัย "การจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ทุพพล 

ภาพของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี" ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

 ๘. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ : ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Word, Excel, 
Power  
 Point,โปรแกรม SPSS 
 ๙. หน่วยงานที่อยู่ท่ีสามารถติดต่อได้สะดวก : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตอุบลราชธานี ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๔๓๘๘๕๖ , ๐๘๐-๗๒๔๗๖๕๘ Email-chaiyasit_ae@hotmail.com 
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