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การวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมาย  1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการงานด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษา  2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานด้าน
ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศึกษา และ 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
บริหารจดัการงานด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอุดมศึกษา กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย
จ านวน 380 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับตามแบบของ ลิเคิร์ท 
ประกอบด้วย แบบสอบถามเพื่อใช้ในการศึกษาสภาพปัจจุบนัของการบริหารจัดการด้านศิลปวฒันธรรมและ
ความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา โดยมีคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.986 แบบประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา สถิติ
ที่ใช้ในการในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ความถ่ี ค่าร้อยละ คา่คะแนนเฉลีย่ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยโดยการทดสอบที  (t - test for independent sample) ผลการวิจัยพบว่า 1) 
สภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษามีการ
ด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (x ̄ = 3.50 S.D. = 0.76)  2) การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการด้าน
ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศึกษา  จากการสนทนากลุม่กบัผู้ทรงคณุวฒุิ  พบว่า รูปแบบ
การบริหารจัดกาด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษา  ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า 
(Inputs) 3 ด้าน ได้แก่  ด้านการให้ความส าคัญของศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย ด้านการวางแผนและ
นโยบายด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย ด้านการก าหนดผู้ รับผิดชอบด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็น
ไทย  กระบวนการ (Processes) 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย ด้านการสืบ
ทอดศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย ด้านการสนบัสนุน ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย ด้านการ
วิจัย สร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย ด้านการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย ผลลพัธ์ 1 
ด้าน ได้แก่ (Output) ด้านการจดัพิพิธภณัฑ์ / แหลง่เรียนรู้ด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  และ 3) การ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของ
สถาบนัอุดมศึกษา พบว่า รูปแบบทุกด้านและโดยรวมมีความเหมาะสมสงูกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในระดบั  3.51 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

 
ค าส าคญั : การบริหารจดัการ, การจดัการวฒันธรรม, วฒันธรรมในสถาบนัอดุมศกึษา 

 

 



  จ 

 

 



  ฉ 

บทคดั ย่อภาษาองักฤษ  

Title THE DEVELOPMENT OF A THAI CULTURAL MANAGEMENT 
MODEL FOR  HIGHER EDUCATION INSTITUTES 

Author NICHAPAT JAVISOOT 
Degree DOCTOR OF EDUCATION 
Academic Year 2018 
Thesis Advisor Assistant Professor Dr. Chakrit Ponathong  

  
  

The purposes of this research were as follows: (1) to study a Thai cultural management 
model for higher education institutes; (2) to develop of a Thai cultural management model for higher 
education institutes; (3) to assess the appropriateness of a Thai cultural management model for 
higher education institutes. The sample group consisted of three hundred and eighty people at five 
national universities i.e. Srinakharinwirot University, Chulalongkorn University, Silpakorn University, 
Suan Dusit University and Mahidol University, which were selected by using stratified random 
sampling. A questionnaire was used as the instrument in this study and had a reliability of .986. The 
data were analyzed by mean, standard deviation and a dependent sample t-test.The results found 
the following: (1) Thai cultural management for higher education institutes overall was at a moderate 
leve l (x ̄ = 3.50 S.D. = 0.76); (2) a Thai cultural management model for higher education institutes, 
using the focus group discussion process. It was found that the Thai cultural management model for 
higher education institutes could be categorized into three parts of systems theory and inputs from 
the following: the importance of art, culture and Thai identity, planning and policies on art, culture 
and Thai identity, the determination of responsible persons in terms of arts, culture and Thai 
identity,  the aims of the activities, the details of the activity and workshop collaboration. The following 
processes were as follows: the conservation of Thai culture and arts, the succession of Thai culture 
and arts, the promotion of Thai culture and arts, the research and development of Thai culture and 
arts, the network of cooperation of Thai culture and arts, public relations on Thai culture and arts. The 
output were as follows: the museums and learning resources of Thai culture and arts analysis and 
evaluation; (3) a Thai cultural management model for higher education institutes were appropriate at 
high level. It was also found that the appropriateness levels were higher than the criteria at 
statistically significant level of  .01. 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
สงัคมและวฒันธรรมเป็นส่วนส าคญัของความเป็นมนษุย์  ไมส่ามารถแยกออกจากกนัได้  

วฒันธรรมเป็นเคร่ืองผกูประสานคนในสงัคมเดียวกนั  เป็นสิ่งท่ีชว่ยให้โครงสร้างของสงัคมด ารงอยู ่                    
นกัวิธีการนิเวศวฒันธรรมชีใ้ห้เห็นว่าสภาพแวดล้อมและฐานทรัพยากรมีอิทธิพลตอ่การด าเนินชีวิต  
ความเป็นอยู่ของคนในแตล่ะพืน้ท่ี  จึงท าให้แตล่ะพืน้ท่ีมีวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนั  วิถีการผลิตและ
วัฒนธรรมการผลิตของคนในแต่ละพืน้ท่ี  แต่ละชาติพันธุ์แตกต่างกันและมีความเช่ือมโยงกับ
โครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของพื น้ท่ีและชาติพันธุ์นัน้ๆ  (อุดร วงษ์ทับทิม. 2554: 41)  
สอดคล้องกบัประเวศ  วะสี  (2541: 11)  กล่าวว่าวฒันธรรมนัน้มีความหลากหลายไปตามท้องถ่ิน  
วัฒนธรรมคือการปฏิบัติ  หรือวิถีชีวิตสะท้อนภูมิปัญญาของชุมชนหรือสังคม  ซึ่งได้มาจาก
ประสบการณ์จริง  เลือกสรร  กลั่นกรอง  ลองใช้  และถ่ายทอดด้วยการปฏิบัติสืบต่อกันมา  
วฒันธรรมเกิดจากความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัสิ่งแวดล้อม  สิ่งแวดล้อมแตล่ะแห่งแตกตา่งกนั
วฒันธรรมท้องถ่ินตา่งๆ จงึแตกตา่งกนั วฒันธรรมของคนในเขตหนาว  เขตร้อน  ริมภเูขา  ริมทะเล  
ในทุ่งราบ  ฯลฯ  จึงแตกต่างกัน  เรียกว่ามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในประเทศเดียวกัน  
วฒันธรรมภูมิภาคท้องถ่ินต่างๆ ก็แตกต่างกัน  แม้แต่ในแต่ละหมู่บ้าน  ในแต่ละครอบครัวอาจมี
วฒันธรรมบางอย่างท่ีแตกตา่งกนั  วฒันธรรมท่ีแตกตา่งหลากหลายเกิดขึน้ตามธรรมชาติหรือเป็น
ธรรมชาต ิ ถือเป็นความงามตามธรรมชาติ 

ถึงแม้ว่าวฒันธรรมเป็นเคร่ืองแสดงถึงความเจริญและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์การด าเนิน
ชีวิตในชุมชน   สังคมนัน้ๆ แต่เม่ือสังคมมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  มีการหลั่งไหลของ
วัฒนธรรมต่างชาติ  วัฒนธรรมก็ย่อมมีการพัฒนาตามยุคสมัยเช่นกัน  ดังเช่นวิรุณ  ตัง้เจริญ 
(2553 : 44)  กล่าวว่า  วฒันธรรม คือ วิถีการด ารงชีวิต  แต่สงัคมมีการปรับเปล่ียน  สงัคมเป็นตถ
ตา  วฒันธรรมก็ปรับเปล่ียนไปพร้อมกับการเปล่ียนแปลงของสังคม  หรือาจมองอีกด้านหนึ่งว่า   
วฒันธรรมเปล่ียนสงัคมก็เปล่ียน “การพ่ายแพ้ทางวฒันธรรมย่อมหมายถึงการพ่ายแพ้ทุกสิ่งทุก
อย่าง”  เสมือนการยอมให้การหลั่งไหลทางวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามากลืนศิลปวัฒนธรรม    
ภูมิปัญญาไทย  ท าให้เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยเส่ือมหาย  แต่หากเรามีการบริหารจัดการ
ศิลปวฒันธรรมท่ีดี  เน้นการผสมผสานศิลปวฒันธรรมต่างชาติ  รู้จกัประยกุต์  ผสมผสานโดยให้
ยงัคงเอกลกัษณ์ของศิลปวฒันธรรมไทยไว้  จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของศิลปวฒันธรรมดัง้เดิม  
และเกิดการสร้างสรรค์ศลิปวฒันธรรมใหม่ๆ  
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ดงันัน้เม่ือสงัคมไทยต้องเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและน ามาซึง่การรับเอา
วฒันธรรมต่างชาติโดยฉพาะวัฒนธรรมตะวันตก  นอกจากการวางแผนพัฒนาประเทศในด้าน
เศรษฐกิจแล้วยงัต้องให้ความส าคญักบัการพฒันาในเร่ืองของวฒันธรรมด้วย  ดงันโยบายในการ
พฒันาประเทศเพ่ือก้าวทนัการเปล่ียนแปลง  และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากล  
“Thailand 4.0” โมเดลขบัเคล่ือนประเทศไทยสู่ความมั่งคัง่  มัน่คง  และยัง่ยืนนัน้  โดยมุ่งเน้นการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  เทคโนโลยี  เน้นงานภาคบริการแทนภาคอุตสาหกรรม  
ปรับเปล่ียนระบบเศรษฐกิจจากการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอก สู่ ระบบเศรษฐกิจท่ีเน้นการ
พฒันาเทคโนโลยีของตนเองในระดบัท่ีเหมาะสม  โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการพัฒนา 5 
กลุ่ม  ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายทัง้ 5 กลุ่มนัน้เป็นการพัฒนาวัฒนธรรม คือ กลุ่มสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม โดยใช้  Service Design ในการส ร้างมูลค่า (Creative & Culture – High Value 
Service) โดยกลไกการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวฒันธรรม จะประกอบด้วยการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านความคิดสร้างสรรค์  การสร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem)  การก าหนด
มาตรฐานและมาตรการสนบัสนนุ  การพฒันาพืน้ท่ีทางวฒันธรรม พืน้ท่ีทางเศรษฐกิจใหม่ๆท่ีช่วย
ยกระดบัขีดความสามารถทางนวตักรรม (Innovation Capability) ของผู้ประกอบการ  การสร้าง
เครือข่ายผู้ ประกอบการทางนวัตกรรม  (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลยัพะเยา.  2559:  32 – 41)    

กระทรวงวัฒนธรรมจึงตอบรับนโยบาย “Thailand 4.0”  โดยจัดท ากรอบทิศทาง
ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมระยะ 20 ปี  โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางศิลปวฒันธรรมในระดบันานาชาติ  มีภาพลกัษณ์  ความสมัพันธ์ท่ีดี  และ
ได้รับการยอมรับในเวทีทางวฒันธรรมระดบัสากล  ผลักดนัสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งคนดี  มี
คณุธรรม  จริยธรรม  เอือ้อาทร มีความปรองดองสมานฉันท์เพิ่มมากขึน้  รวมทัง้สง่เสริมสนบัสนุน
ให้ประเทศไทยมีรายได้และความมัง่คัง่จากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการทางวฒันธรรมเพิ่ม
มากขึน้  การส่งเสริมการพฒันาอตุสาหกรรมสร้างสรรค์วฒันธรรม  และบริการท่ีมีมลูคา่สงูเร่ิมจาก
สินค้าและการบริการทางวฒันธรรมท่ีมีศกัยภาพ 5 F  คือ  1) อาหาร (Food)  2) ภาพยนตร์และวีดิ
ทัศน์ (Film)  3) การออกแบบแฟชั่น (Fashion)  4) มวยไทย (Fighting)  5) เทศกาล  ประเพณี 
(Festival)  โดยการด าเนินงานดงักล่าวจะต้องมีการบูรณาการและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการดังกล่าวให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและลูกค้า  เช่ือมโยงความร่วมมือทัง้ภายในและภายนอกประเทศ (กระทรวง
วฒันธรรม.  2559:  3) 
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อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะให้ความส าคญัในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม                
แต่เม่ือมองสภาพวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันกลับพบปัญหาท่ีเด็กรุ่นใหม่ไม่ให้ความสนใจใน
วฒันธรรมไทย  ไมเ่ข้าใจความเป็นไทย  มองเป็นเร่ืองล้าหลงัล้าสมยั  ดงัเช่นประภสัสร  โพธ์ิศรีทอง 
(2556:  ออนไลน์) กล่าวว่าคนต่างวยัมีมุมมองด้านวฒันธรรมท่ีต่างกันคนรุ่นเก่ามองในเร่ืองของ
การรักษาวฒันธรรมแบบเดิม ในขณะท่ีคนรุ่นใหม่มองเร่ืองของการสร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรมใหม ่ 
เด็กรุ่นใหม่จะรู้ว่าของเก่านัน้มีคุณค่าแต่ไม่มีความน่าสนใจ  สิ่งนีคื้อปัญหาของงานด้าน
ศิลปวฒันธรรม  นอกจากนี ้ยงัพบว่า วฒันธรรมต่างชาติท่ีหลัง่ไหลเข้ามากับกระแสโลกาภิวตัน์  
รวมทัง้การน าวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตและด ารงชีวิต โดยขาดการ
กลั่นกรองและเลือกใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมต่างชาติ  ท าให้เกิดความเส่ือมถอยทางด้าน
ศีลธรรม  คณุธรรม  คา่นิยม  และคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามวิถีชีวิตของคนไทย  และยงัละเลย
ไม่ เห็นคุณค่าความส าคัญของศิลปวัฒนธรรม ท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ   (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  2545:  28-35)  ปัญหาของศิลปวฒันธรรมเหล่านีท้ าให้เกิด
แนวคิดเร่ืองการจดัการวฒันธรรมขึน้  เพ่ือพิจารณาค าวา่วฒันธรรมมากขึน้กว่าแคม่องวา่เป็นเร่ือง
ของขนบธรรมเนียมประเพณี  การจัดงานประเพณีตามเทศกาลต่างๆ แต่ในโลกยุคปัจจุบนัต้อง
มองวฒันธรรมให้เป็นเร่ืองของทุนทางวฒันธรรม  สินค้าทางวัฒนธรรม  หรืออุตสาหกรรมทาง
วฒันธรรมแล้วจึงพฒันาตอ่ยอด  ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะเกิดเป็นรูปธรรมได้ต้องอาศยัการบริหารจดัการท่ี
ดี (ประภัสสร  โพธ์ิศรีทอง.  2556)  สอดคล้องกับ กระทรวงวัฒนธรรม  (2559: 1)  ได้กล่าวถึง
ปัจจัยท่ีต้องเร่งรัดด าเนินงานในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศในมิติวัฒนธรรม หนึ่งใน 10 
ปัจจยั คือ  การยกระดบัการบริหารจัดการมรดกและทุนทางศิลปวฒันธรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ  เพ่ือเพิ่มคณุคา่และมลูคา่ให้กบัสินค้าและบริการด้านศลิปวฒันธรรมท่ีตรงกบัความ
ต้องการของตลาด  พฒันาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวฒันธรรม พัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดง
ของไทยให้มีความทนัสมยั  นา่สนใจและได้มาตรฐานในระดบัสากล   

กรมศิลปากร  (2541:  83-84)  ยังเสนอแนวคิดในการพัฒนาการบริหารจัดการ
ศิลปวฒันธรรมไทยให้ประสบผลส าเร็จนัน้  ต้องเน้นการด าเนินงานในด้านการบริหารจัดการให้มี
คุณภาพ  มีการจัดตัง้ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะเร่ืองเพ่ือด าเนินการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย
โดยเฉพาะในแตล่ะท้องถ่ิน และภูมิภาค  โดยผู้บริหารต้องจริงจงักบันโยบาย  การจดัท าแผน  การ
เน้นแผนปฏิบัติการ   การน าแผนสู่การปฏิบัติ การระดมใช้ทรัพยากรเพ่ือการรณรงค์  การมอบ
ภาระส่วนรวมเป็นตัวน าการสนับสนุน ด้วยก าลังคนและงบประมาณ  การให้ก าลังใจ  สร้าง
แรงผลกัดนัแก่ผู้อนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมอนัเป็นมรดกไทย และองค์การเพ่ือการศกึษา วิทยาศาสตร์ 
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และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กลา่วถึง การคุ้มครองปอ้งกนั อนรัุกษ์ และน าเสนอ
มรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาตินัน้ รัฐภาคีจะต้อง  ก าหนดนโยบายทั่วไปโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้มีประโยชน์ต่อวิถีชีวิตของประชาชน  มีการจัดตัง้หน่วยงานหรือองค์กร
รับผิดชอบด าเนินงานอย่างน้อยหนึ่งหน่วยงาน/องค์กร พัฒนากระบวนการศึกษาวิจยัเพ่ือแก้ไข
ปัญหา ป้องกันภัยคุกคามทางวัฒนธรรม ก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมทัง้ทางด้านกฎหมาย 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาการ การบริหารจดัการ และการเงิน สนบัสนนุให้มีการก่อตัง้
หรือพฒันาศนูย์การฝึกอบรมในระดบัชาติหรือระดบัภูมิภาค (ส านกัจดัการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม. 2557 : 7 - 8) สอดคล้องกับอุทัย  บุญประเสริฐ  (2536:  2-4)  กล่าวว่า ภารกิจ
การบริหารงานด้านศิลปวัฒนธรรมจะประสบความส าเร็จได้ต้องค านึงถึงทัง้ระบบ โดย
ประกอบด้วย  การจัดระบบงานวัฒนธรรม  การชีน้ า  การก าหนดทิศทางการท างาน   การ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติการ  การส่งเสริม  การสนับสนุน  และการติดตาม  โดยมีจุดมุ่งหมาย
หรือผลส าเร็จของงานอยู่ท่ีตวัคนและสังคม  ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปของการเห็นคุณค่า  มีการ
ยดึถือปฏิบตั ิ มีการอนรัุกษ์  มีการสง่เสริมเผยแพร่  มีการพฒันาให้ก้าวหน้าหรือเหมาะสมยิ่งขึน้    

นอกเหนือจากกระทรวงวัฒนธรรม  กรมศิลปากรท่ีรับผิดชอบบริหารจัดการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมโดยตรงแล้ว  ประเทศไทยยังมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีในการศึกษา  
ค้นคว้าวิจยัทางศิลปวฒันธรรมอย่างตอ่เน่ือง  และเผยแพร่ให้บริการแก่ประชาชน  ตลอดจนมีการ
สะสม  เก็บรักษาศิลปวฒันธรรมอย่างตอ่เน่ือง  (ไพฑรูย์  สินลารัตน์.  2530:  293-297)  และตาม
มาตรฐานการอดุมศกึษาท่ีก าหนดการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมไว้ในมาตรฐานอดุมศกึษา  
โดยปัจจบุนัคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 เพ่ือให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ.2561  โดยก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา 5 
ด้าน  ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลลัพธ์ผู้ เรียน  มาตรฐานท่ี 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริการวิชาการ  มาตรฐานท่ี 4 ด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  และ
มาตรฐานท่ี 5 ด้านการบริหารจดัการ  จะเห็นได้ว่า เร่ืองศิลปวฒันธรรมถกูก าหนดเป็นมาตรฐานท่ี  
4  ด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  โดยสถาบนัอดุมศกึษาต้องมีการจดัการเรียนรู้  การวิจยั  
หรือการบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสาน  การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศลิปวฒันธรรม การ
ปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวฒันธรรมทัง้ของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพ
และอตัลกัษณ์ของประเภทสถาบนั ผลลพัธ์ของการบริหารจัดการด้านศิลปวฒันธรรมท าให้เกิด
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ เรียน ชุมชน สงัคม 
และประเทศชาติ  (ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ.  2561: 19 – 21)  และส านกังานคณะกรรมการ
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การอดุมศกึษา (2557:  117)  ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน  ท่ีเก่ียวข้อง
กับมาตรฐานมาตรฐานท่ี 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยโดยตัวชีว้ัดด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  มี เกณฑ์มาตรฐาน 7  ข้อ  ได้แก่   ก าหนดผู้ รับผิดชอบในการท านุบ า รุง
ศลิปวฒันธรรม  จดัท าแผนด้านท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม  และก าหนดตวับง่ชีว้ดัความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์ของแผนรวมทัง้จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  ก ากับ
ติดตามให้มีการด าเนินการตามแผนด้านท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมโดยมีระบบและกลไกท่ีส่งเสริม
ให้ทกุหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัมีส่วนร่วม  ประเมินความส าเร็จตามตวับง่ชีท่ี้วดัความส าเร็จ
ตามวตัถุประสงค์ของแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรมและก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศลิปวฒันธรรมซึง่เป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ 

ปัจจุบัน มีสถาบันอุดมศึกษาเพียงไม่ ก่ีแห่ ง ท่ีสามารถ บ ริหารจัดการงานด้าน
ศิลปวฒันธรรมจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นท่ีรู้จกัในสงัคม  เช่น  มหาวิทยาลยัศิลปากร
เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมสูง การบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลยัศิลปากรเป็นไปในรูปแบบของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน  มีความร่วมมือด้านศิลปวฒันธรรมในภาคเหนือ  ภาคอีสาน  ภาคกลาง  และภาคใต้  
และท าความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม  โดยมี
ศิลปวัฒนธรรมท่ีโดดเด่นในเร่ืองศิลปะการออกแบบซึ่งได้รับการยอมรับจากสาธารณชน  
(มหาวิทยาลยัศิลปากร.  2561:  ออนไลน์)  มหาวิทยาลยัมหิดล  มหาวิทยาลยัทางการแพทย์ท่ีมี
ความโดดเดน่ในเร่ืองการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรม  โดยเน้น เร่ืองการวิจยัด้านภาษาและ
วฒันธรรมเอเชีย  โดยมีหลกัสตูรทางด้านภาษาและวฒันธรรมรวม  โดยมีองค์ความรู้ท่ีได้จากการ
วิจัยเป็นพืน้ฐาน  ด าเนินงานด้านการวิจยัภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างต่อเน่ือง  
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การแก้ไขปัญหาและพฒันาสงัคม  (มหาวิทยาลยัมหิดล .  
2561:  ออนไลน์)  และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมตาม
เกณฑ์มาตรฐานทัง้ 7 ข้อ  ขององค์ประกอบท่ี  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการสร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  ได้รับการยอมรับจากสังคม  ผลิตผลงานสร้างสรรค์และจัดกิจกรรมทาง
ศิลปวฒันธรรมในระดบัชาติและนานาชาติ  รวมถึงมีแนวปฏิบตัิท่ีดีและนวตักรรมในการบริหาร
จดัการด้านศิลปวฒันธรรม  เช่น  การบริหารจดัการการเผยแพร่ความรู้  และประชาสมัพันธ์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมผ่านทางสถานีวิทยุของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรายการดนตรีไทยและ
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คลาสสิค เป็นประจ าทกุสปัดาห์และให้ข้อมลูความรู้ได้เป็นอย่างดี  การบริหารจดัการความร่วมมือ
ด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานทัง้ภายในประเทศ  และต่างประเทศ  เป็นต้น  (ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา.  2559:  ออนไลน์)  และจากการศกึษาการบริหารจดัการเร่ืองศิลปะ
และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน  (Princeton  University.  2018:  ออนไลน์)  พบว่า  
มหาวิทยาลัยฯมีการจัดตัง้ศูนย์ศึกษานโยบายศิลปะและวัฒนธรรม  (Center  for Arts  and  
Cultural Policy  Studies)  เพ่ือส่งเสริม  และสร้างความชัดเจนในเร่ืองนโยบายด้านศิลปะและ
วฒันธรรมของชาติ  มีการจดัหลกัสูตรและกิจกรรมเพ่ือฝึกอบรม  และสร้างนกัวิชาการ  รวมรวบ
ข้อมูลวิจัย  มีหน้าท่ีจัดหาทุนสนับสนุนและประสานความร่วมมือ  ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพ  
รวบรวมข้อมลูพืน้ฐานทางศลิปะและมนษุวิทยาเพ่ือสง่เสริมการศกึษาค้นคว้าส าหรับนกัวิชาการใน
มหาวิทยาลัย  รวมถึงมหาวิทยาลัยแบรนเดนเบอร์ก  เทคนิคคัล  ยูนิเวอร์ซิตี  ออฟ  คอตต์บัส  
(Brandenburg  University of Technology Cottbus-Senftenberg. 2018:  ออนไลน์) ในประเทศ
เยอรมนีเป็นมหาวิทยาลยัท่ีให้ความส าคญัในเร่ืองศิลปะและวฒันธรรมโดยมีการจดัการเรียนการ
สอนด้านศิลปะและวฒันธรรมในหลกัสตูรปริญญาโทสาขามรดกโลก  (World Heritage Studies)  
ซึง่เป็นหลกัสตูรท่ีได้รับการสนบัสนนุจากองค์การยเูนสโก  แบง่เป็น  4 สาขา  คือ  สาขาวฒันธรรม
ศาสตร์  พืน้ฐานโครงสร้างและการปกป้องโบราณสถาน  พืน้ฐานการปกป้องทัศนียภาพภูมิ
ประเทศ  และการจดัการวฒันธรรม 

อย่างไรก็ตามสถาบนัอุดมศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่ประสบความส าเร็จ หรือด าเนินงานได้                          
ไม่ครอบคลุมทุกกระบวนการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม  สถาบันอุดมศึกษาเองยังคง
ด าเนินการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมในรูปของกิจกรรมโครงการท่ีเก่ียวข้องกับศาสนา  ประเพณี  
การแสดงงานศิลปกรรม  กิจกรรมทางวฒันธรรม  และการอนรัุกษ์  เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์การ
ประกันคณุภาพการศึกษา  อนัมีตวัชีว้ดัท่ีมุ่งเน้นผลประจกัษ์ในเชิงปรากฏการณ์และเชิงปริมาณ  
ซึ่งประเมินได้สะดวกกว่า  เป็นรูปธรรมมากกว่า  การประกันคุณค่า  และการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
(สถาบันคลังสมอง ของชาติ : 2560) ในขณะท่ีส าเนาว์  ขจรศิลป์  (2537:  210-213)  ได้ให้
ความเห็นเก่ียวกับปัญหาของการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา  คือ 
ผู้ บริหารไม่ให้ความสนใจและการสนับสนุนเท่าท่ีควร  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะไม่เข้าใจ  และไม่
ตระหนกัถึงความส าคญัของวฒันธรรมท่ีมีตอ่ประเทศ  ขาดแคลนงบประมาณ  ขาดแคลนบคุลากร  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบคุลากรท่ีมีความสามารถทางศิลปวฒันธรรมแขนงตา่ง ๆ  ขาดแคลนสถานท่ี  
ขาดลักษณะผู้ น าท่ีจะบริหารจัดการครบทุกมิติ   ซึ่งการด าเนินงานโดยทั่วไปเป็นเพียงการจัด
กิจกรรมเพ่ือการรักษาสืบทอดหรือเผยแพร่วฒันธรรม  จึงขาดการบริหารจดัการเพ่ือการแก้ไขและ

https://www.b-tu.de/en
https://www.b-tu.de/en
https://www.b-tu.de/en
https://www.b-tu.de/en
https://www.b-tu.de/en
https://www.b-tu.de/en
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พัฒนาศิลปวฒันธรรม  ขาดการประชาสัมพันธ์ท่ีดี  และตวันักศึกษาเองขาดความสนใจ  ทัง้นี ้
สอดคล้องกับการศึกษาของสุมิตรา วิริยะและอจัฉรา  ไชยูปถัมภ์  (2557:  93 – 110)  เร่ือง  การ
พัฒนากลยุทธ์การพัฒนาบทบาทสถาบนัอุดมศึกษาด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  พบว่า  
ภารกิจด้านท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมของสถาบนัอดุมศกึษามีการด าเนินการท่ียงัไม่ชดัเจนและไม่
เป็นรูปธรรมเท่าท่ีควรจะเป็น  ขาดความชัดเจนทางนโยบาย  การก าหนดกลยุทธ์ไม่ทันกระแส                   
โลกาภิวัตน์  กรอบการด าเนินงานกว้างเกินไปไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้  ทัง้ปัญหาด้าน
งบประมาณท่ีไม่เพียงพอและบุคลากรขาดความสามารถ  ซึ่งสอดคล้องกับทิพย์อนงค์  เล่ือน
พุควัฒน์ (2546)  ท าการวิจัยเร่ือง รูปแบบการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมใน
สถาบนัอดุมศึกษา  พบว่า ผู้ปฏิบตัิงานด้านท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมไม่เห็นความส าคญั  และไม่
เข้าใจในบทบาทภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  รวมทัง้
ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัภารกิจด้านท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมน้อยกว่าภารกิจด้านอ่ืน  
รวมถึงการด าเนินงานมีลกัษณะท่ีแยกขาดจากกัน  แต่ละหน่วยงานมีการด าเนินงานของตนเอง 
ขาดการประสานความร่วมมือ  และงบประมาณด้านนีไ้ด้รับการสนบัสนนุคอ่นข้างน้อย 

จากการสมัภาษณ์รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  พบว่า  การด าเนินงานด้านศิลปวฒันธรรมในปัจจบุนัยงัขาดเร่ือง
ของการสร้างจุดเด่นของมหาวิทยาลัยท่ีจะสามารถออกไปรับใช้สังคมได้  การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัไมมี่การประสานร่วมมือกนัเพ่ือให้เกิดผลยัง่ยืนตอ่ชมุชน   จงึท าให้การชีน้ าทางสงัคม  
หรือการเป็นท่ีรู้จักและยอมรับยังไม่มากนัก  ทัง้นีม้หาวิทยาลัยยังต้องปรับแนวทางการด าเนิน
กิจกรรมโครงการไม่ให้เป็นเพียงแค่การร่วมงาน  เช่น โครงการทางศาสนา  เราจะจดัอย่างไรท่ีไม่
เป็นเพียงการร่วมงาน  แตเ่ป็นการร่วมงานเพ่ือสร้างและแสดงออกถึงอตัลกัษณ์ไทย  เร่ืองนีน้บัว่า
เป็นโจทย์ยากของมหาวิทยาลยัท่ีจะต้องรับผิดชอบดแูล  หาแนวทางในการท าให้เกิดเป็นรูปธรรม
ชดัเจน  ทัง้นีค้วรท าความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือดึงจุดเด่นของวัฒนธรรมท้องถ่ินมาพัฒนา  เพ่ือ
อนุรักษ์ศิลปะให้ยั่งยืนและอยู่ควบคู่กับคน รุ่นใหม่ในปัจจุบนัต่อไปได้  (กิติศกัดิ์  เยาวนานนท์.  
2561: สัมภาษณ์)  สอดคล้องกับภัณฑารักษ์สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ  มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒให้ความคิดเห็นว่า  การด าเนินงานด้านศิลปวฒันธรรมเป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือรองรับ
ประชาคมของมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว  ยังไม่มีการส่ือสารกับสังคมและชุมชนโดยรอบ
เท่าท่ีควร  เน้นการจดักิจกรรมทางศาสนาซึ่งยากท่ีจะเข้าถึงชุมชนได้  และการจดักิจกรรมเป็นไป
เพ่ือร่วมกิจกรรมตามประเพณีเท่านัน้  ยงัไม่มีการสนบัสนนุ ส่งเสริมให้ตระหนกัและเกิดอตัลกัษณ์
ไทย  หากการด าเนินงานมีการจดักิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีจุดประเด็นทางสงัคมได้  สามารถดึงเอาจดุเด่น



  
 

8 

ของวฒันธรรมชมุชนมารวมกบัองค์ความรู้ ความสามารถ จดุเดน่ของมหาวิทยาลยั และอาศยัการ
ร่วมมือกนัระหว่างหนว่ยงานในมหาวิทยาลยัเองและการร่วมมือกบัชมุชน  จะท าให้การด าเนินงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมมีความน่าสนใจ สามารถต่อยอดงานด้านศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืนได้  
(สโรชา  เมฆอรุณ.  2561: สมัภาษณ์) 

จากข้อมลูดงักล่าวข้างต้นท าให้ทราบวา่สถาบนัอดุมศกึษายงัมีปัญหาในเร่ืองการบริหาร
จดัการด้านศิลปวฒันธรรมท่ียงัไม่ชัดเจน  ไม่เป็นระบบ  ยังไม่ครอบคลุมการบริหารจดัการด้าน
ศิลปวฒันธรรมท่ีนอกเหนือจากการจดักิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์  สืบสาน  ไม่สามารถด าเนินการ
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการชีน้ าชุมชน  สังคมในการส่งต่อคณุค่า  สร้างสรรค์นวตักรรมและต่อยอด
ทางศิลปวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดการประยุกต์ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของ
สงัคมไทย  รวมทัง้ยงัขาดการร่วมมือกบัชมุชน  หน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือน าศิลปวฒันธรรมท้องถ่ินมา
เป็นฐานในการพฒันาตอ่ยอดเพ่ือสร้างคณุคา่และมลูคา่เพิ่มทางศิลปวฒันธรรมให้แก่ชมุชน  ทัง้นี ้
ผู้ วิจัยสนใจศึกษารูปแบบการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของ
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของ รัฐ  เขตก รุง เทพมหานครและป ริมณฑล  เน่ื อ งด้ วย
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ  เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นบริบทของ
สถาบนัอดุมศกึษาในชมุชนเมืองซึง่สามารถรับวฒันธรรมตา่งชาตไิด้ง่ายและหา่งไกลจากชมุชนท่ีมี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน  แต่เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีองค์ความรู้  และมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพ  
ดงันัน้สถาบนัอุดมศึกษาจะมีการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมอย่างไรเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชมุชน  และประเทศในการสร้างคณุคา่  มลูคา่เพิ่มทางศลิปะแลวฒันธรรมของท้องถ่ิน
และความเป็นไทยอยา่งมีมาตรฐาน  มีคณุภาพ  รวมถึงการเป็นแหลง่เรียนรู้  แหล่งพฒันาตอ่ยอด  
มีส่วนชว่ยสร้างสรรค์งานศลิปวฒันธรรม  จึงท าให้ผู้วิจยัสนใจศกึษารูปแบบการบริหารจดัการด้าน
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา   

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1.เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัในการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย

ของสถาบนัอดุมศกึษา 
2.เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของ

สถาบนัอดุมศกึษา 
3.เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทย  ของสถาบนัอดุมศกึษา 
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ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีท้ าให้ได้รูปแบบการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย

ของสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็น
มาตรฐาน เป็นท่ียอมรับในสงัคม   สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้  ให้บริการวิชาการด้านศลิปวฒันธรรม
แก่คณาจารย์  บุคลากร  นิสิต  บุคคลทั่วไป  และชุมชน  ทัง้ยังเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขันกับ
หน่วยงานด้านศิลปวฒันธรรมอ่ืนในอนาคต  มีศกัยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานและนวตักรรม
ใหม ่ๆ  เพ่ือสืบสานศลิปวฒันธรรมได้     

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็น

ไทยของสถาบนัอดุมศกึษา  โดยมีขอบเขตงานวิจยั  3  ระยะ ดงันี ้
1. ขอบเขตด้านประชากร  

1.1 ระยะที่  1 เพื่ อศึ กษ าสภาพ ปัจ จุ บัน ในการบ ริหารจัดการด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษา    

1.1.1 ผู้ ให้ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร(SWOT Analysis) จ านวน 
10 คน ได้แก่  ผู้บริหาร  ผู้ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องกับงานศิลปวฒันธรรมจากมหาวิทยาลยัในก ากับ
ของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านศิลปวัฒนธรรมโดยตรง  ได้แก่ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  มหาวิทยาลยั
สวนดสุิต  และมหาวิทยาลยัมหิดล 

1.1 .2  ป ระชากรเพ่ื อศึกษ าสภาพ ปัจจุบันของการบ ริหารจัดการด้าน
ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย ได้แก่ คณาจารย์  บุคลากรในมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐใน
เขตกรุงเทพมหานคร  ท่ี มีหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านศิลปวัฒนธรรมโดยตรง  ได้แก่ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  มหาวิทยาลยั
สวนดสุิต และมหาวิทยาลยัมหิดล  จ านวน  39,039  คน 

1.2  ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษา  โดยประชากรท่ีใช้เป็นผู้ มีความรู้  ประสบการณ์  มีความ
เช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอุดมศึกษา  
หรือมีประสบการณ์ในการจดัการองค์การทางวฒันธรรม  จ านวน 7 คน 

1.3  ระยะที่  3  ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษา  โดยประชากรท่ีใช้ประกอบด้วย  
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ผู้บริหารท่ีมีอ านาจ   ในการตดัสินใจจากมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร                          
ท่ีมีหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านศิลปวฒันธรรมโดยตรง 5 แห่ง โดยเป็นผู้ แทนผู้บริหารระดบัสูง 
ผู้แทนระดบัคณะ ผู้แทนระดบัหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบงานด้านศลิปวฒันธรรม  จากมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ
มหาวิทยาลยัมหิดล แหง่ละ 10 คน  จ านวนทัง้สิน้  50 คน 

2. ขอบเขตด้านตัวแปร 
การบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย ใน 3 ด้าน  ได้แก่ 

1. ปัจจยัน าเข้า (Inputs) 
1.1 ความส าคญัของศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
1.2 การวางแผนและนโยบายด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
1.3 การก าหนดผู้ รับผิดชอบด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 

2. กระบวนการ (Processes) 
2.1 การอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
2.2 การสืบทอดศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
2.3 การสนบัสนนุ  สง่เสริมศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
2.4 การวิจยั สร้างสรรค์ พฒันาตอ่ยอดศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
2.5 การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
2.6 การจดัการงบประมาณด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
2.7 การประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 

3. ผลลพัธ์ (Output) 
3.1 การจดัการพิพิธภัณฑ์ / แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็น

ไทย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.รูปแบบการบริหารจัดการ  หมายถึง  โครงสร้างหรือองค์ประกอบของการบริหาร

จดัการขององค์การให้เป็นไปตามแผนงาน  โดยผ่านการวางแผนท่ีสามารถยืดหยุ่นปรับเปล่ียนได้  
ภายใต้ทรัพยากรด้านศิลปวฒันธรรมท่ีสถาบนัอุดมศึกษามีอย่างคุ้มค่า ก าหนดกรอบ โครงสร้าง
องค์การให้สอดคล้องกบัเปา้หมาย การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบคุลากร และกระบวนการก ากบั
ตดิตามการปฏิบตังิาน พร้อมทัง้ระบบการตดิตามความก้าวหน้า และประเมินผลการด าเนินงาน 
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2.งานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  หมายถึง  องค์ประกอบและข้อก าหนด
ในการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.
2561  โดยมีการจดัการเรียนรู้  การวิจยั  และการบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสาน  การสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในศิลปวฒันธรรม  รวมถึงแนวทางการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมตาม
ทฤษฎีระบบ (Systems Theory) ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า (Inputs) กระบวนการ (Processes) 
และผลลพัธ์ (Output) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

2.1 ปัจจยัน าเข้า (Inputs) หมายถึง ทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการบริหารจดัการด้าน 
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา ดงันี ้ 

2.1.1 ความส าคญัของศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  หมายถึง สร้างความ
ตระหนกัในความส าคญัของการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยกบัผู้บริหาร
ทุกระดบัเพ่ือเป็นแบบอย่างให้บุคลากรเห็นถึงความส าคญั ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย เชน่ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วน
ร่วมในการสร้างคณุคา่ มลูคา่ด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย เป็นต้น  มีการประเมินคุณคา่ 
และความส าคัญของทรัพยากรศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยตามภารกิจและพันธกิจของ
สถาบนัอุดมศึกษา เน้นความส าคญัในเร่ืองการบูรณาการศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยกับ
การเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรม และการบริการวิชาการ และการส่ือสารแนวทางการ
บริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม   และความเป็นไทยแก่บุคลากรในสถาบนัอุดมศึกษาอย่าง
ต่อ เน่ื อง   โดยใช้ช่องทางการส่ือสารและกิจกรรม ท่ีหลากหลาย   เพ่ื อ ให้บุคลากรใน
สถาบนัอดุมศกึษาได้มีสว่นร่วมตลอดกระบวนการ   

2.1.2 การวางแผนและนโยบายด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  หมายถึง  
การก าหนดวิสัยทัศน์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย พร้อมทัง้
ก าหนดตัวชีว้ัดความส าเร็จท่ีสามารถวัดและประเมินผลได้ ก าหนดแผนให้มีความยืดหยุ่น 
ปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์  โดยมีแผนทัง้ระยะยาว ระยะกลาง และระยะสัน้ มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการทัง้ภายในและภายนอกและทุกคนมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานตาม
แผน  วางแผนงบประมาณ และการบริหารจดัการงบประมาณในรูปแบบของกองทนุของหนว่ยงาน  
วางแผนการบูรณาการด้านศิลปวฒันธรรมกับการกับการเรียนการสอน การวิจยัและนวัตกรรม 
และการบริการวิชาการท่ีชดัเจน เกิดผลเชิงประจกัษ์ มีระบบก ากบั  ติดตาม  ประเมินและรายงาน
ผลครอบคลมุทกุด้าน ทกุมิต ิพฒันากระบวนการน าแผนไปสูก่ารปฏิบตัใินแนวทางเดียวกนั   
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2.1.3 การก าหนดผู้ รับผิดชอบด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  หมายถึง  
การก าหนดหน่วยงานให้มีบทบาทหน้าท่ีขบัเคล่ือนการด าเนินงานด้านศิลปวฒันธรรมและความ
เป็นไทยโดยเฉพาะ รวมถึงการก าหนดบุคลากรรับผิดชอบงานด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็น
ไทยทกุด้านอย่างชดัเจน ก าหนดรูปแบบการสรรหาบคุลากรท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน  มีจ านวน
บคุลากรท่ีเพียงพอส าหรับงานด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยในแตล่ะด้าน และการสรรหา
บคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การท างานทางด้านศลิปวฒันธรรมและความ
เป็นไทย และมีกระบวนการก ากบั ดแูล และพฒันาบคุลากร   

2.1.4 กระบวนการ (Processes) หมายถึง การกระท า การด าเนินงานท่ีเก่ียวกับ
งานด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษาอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 

2.1.5 การอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  หมายถึง  การส่งเสริมการ
เรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย ด้วยการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรท่ี
เน้นการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย การพัฒนาองค์ความรู้ นวตักรรมเพ่ืออนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย การอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถ่ิน ชุมชน และสังคม การอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมตามภารกิจและพันธกิจ
ของสถาบนัอดุมศกึษา การจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนรัุกษ์ ฟืน้ฟศูิลปวฒันธรรมและความเป็น
ไทยท่ียัง่ยืน  เป็นต้นแบบการอนรัุกษ์แก่ท้องถ่ิน ชมุชน และสงัคม  

2.1.6 การสืบทอดศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  หมายถึง การวางแผนการ
ด าเนินงาน สืบสาน สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยท่ีชัดเจน เป็นรูปธรรม สร้าง
กระบวนการ สืบสาน สืบทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยระหว่างบุคลากร 
ระหว่างคณาจารย์กับนิสิต นักศึกษา และการสืบทอดองค์ความรู้จากผู้ เช่ียวชาญ  ปราชญ์
ชาวบ้าน  ครูภูมิปัญญา มีเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยท่ี
เหมาะสม มีสืบทอดงานหรือกิจกรรมทางด้านศลิปวฒันธรรมและ ความเป็นไทยจากรุ่นพ่ีสูรุ่่นน้อง 

2.1.7 การสนับสนุน  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หมายถึง การ
วางแผนการด าเนินงานสนบัสนนุส่งเสริมศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยทัง้ภายในและภายนอก
สถาบนัอุดมศึกษา ส่งเสริมภาพลกัษณ์ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของท้องถ่ิน มีศนูย์การ
เรียนรู้ชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของท้องถ่ิน มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกับชมุชน ท้องถ่ิน เพ่ือเพิ่มมูลคา่และคณุค่าของศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของ
ท้องถ่ิน โดยให้นิสิต นกัศกึษา คณาจารย์ บคุลากรได้มีส่วนร่วมในการพฒันาศิลปวฒันธรรมและ
ความเป็นไทยของท้องถ่ินตามศาสตร์ของสาขาวิชา   
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2.1.8  การวิจัย  สร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
หมายถึง การจดัแหล่งทนุสนบัสนุนการวิจยั สร้างสรรค์ พฒันาตอ่ยอดศิลปวฒันธรรมและความ
เป็นไทย  รวมถึงมีแหล่งข้อมูล องค์ความ รู้ท่ีสนับสนุนการวิจัย สร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอด
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย บคุลากรท่ีรับผิดชอบดแูลมีความรู้ ทกัษะ คณุลกัษณะในการให้
ค าปรึกษา แนะน าด้านการวิจยั สร้างสรรค์ พฒันา  ตอ่ยอดศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยได้ 
สนบัสนนุการด าเนินการวิจยั  สร้างสรรค์ พฒันาตอ่ยอดเน้นในเร่ืองการน าทนุทางศิลปวฒันธรรม
และความเป็นไทยแท้ของท้องถ่ินมาเป็นต้นแบบเพ่ือนสร้างสรรค์ให้เกิดผลงาน นวัตกรรมท่ี
สามารถสร้างมลูคา่เพิ่ม สง่เสริมการขบัเคล่ือนสงัคมแก่ชมุชนได้   

2.1.9 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
หมายถึง  กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนทัง้ภายในและภายนอก
สถาบนัอดุมศกึษา โดยมีการก าหนดระบบการด าเนินงานและผู้ รับผิดชอบท่ีชดัเจน เพ่ือสนบัสนุน
ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และยอมรับความแตกต่างทางวฒันธรรม มีกระบวนการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันภายในเครือข่าย มีความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้  

2.1.10 การจดัการงบประมาณด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  หมายถึง
การวางแผนงบประมาณทัง้รายรับ  รายจ่ายท่ีเพียงพอส าหรับใช้ในการบริหารจัดการด้าน
ศิลปวฒันธรรม  ท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้  การวิจัย  หรือการบริการวิชาการ  มีงบประมาณ
ส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ  มีงบประมาณในการอนุรักษ์  การสนับสนุน  ส่งเสริมด้าน
ศิลปวฒันธรรม  การสร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดศิลปวฒันธรรม  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านศิลปวัฒนธรรม  การจัดพิพิธภัณฑ์ / แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  การประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ศลิปวฒันธรรม 

2.1.11 การประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  หมายถึง  
วางแผนการด าเนินงานประชาสมัพนัธ์ เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับศิลปวฒันธรรม
และความเป็นไทย โดยมีช่องทางการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ท่ีเหมาะสม  ทนัสมยั สามารถเข้าถึง
ประชาชนได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษาทกุภาคสว่นตอ่สาธารณชนทัง้ระดบัชาติ  และนานาชาต ิและ
มีการจดักิจกรรมเพื่อเป็นส่ือในการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย    
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3.1 ผลลัพธ์ (Output) หมายถึง สิ่งท่ีได้จากกระบวนการน าองค์ประกอบของการ
บริหารจดัการมาใช้ในการด าเนินงานด้านศิปลวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา
อยา่งเป็นระบบ ได้แก่ 

3.1.1การจัดพิพิธภัณฑ์ / แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
หมายถึง การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ / แหล่งเรียนรู้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับประเภทของ
ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย บุคลากรท่ีรับผิดชอบดแูลมีความรู้ ทกัษะ และคณุลกัษณะใน
การบริหารจดัการพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  มีรูปแบบการ
เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีหลากหลาย  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยในการน าเสนอ 
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ง่าย และเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ / แหล่งเรียนรู้สามารถเป็นต้นแบบ สร้างโอกาส และเพิ่ม
คณุคา่ มลูคา่ให้แก่ชมุชนได้ รวมถึงมีระบบประเมินผลการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ / แหล่งเรียนรู้ 
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงพฒันาให้เกิดนวตักรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ ด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็น
ไทย 

4.สถาบัน อุดมศึกษา   หมายถึ ง   มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ท่ีอยู่ ใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีหน่วยงานดแูลรับผิดชอบด้านศิลปวฒันธรรมโดยเฉพาะ เช่น  
ส านัก สถาบันทางด้านศิลปวัฒนธรรม  พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์  หอจดหมายเหตุ  เป็นต้น และมี
ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีประจักษ์ต่อสังคม และเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ   ได้แก่  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  มหาวิทยาลยั
สวนดสุิต  และมหาวิทยาลยัมหิดล 

5.สภาพแวดล้อมองค์กร  หมายถึง  สภาพการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและ
ความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษาปัจจบุนัในด้านของจดุแข็ง  จดุออ่น  โอกาส  และอปุสรรค   

6.ผู้บริหาร  หมายถึง  บุคคลท่ีร่วมสร้างวิสยัทศัน์  นโยบายและเป้าหมายของมหาวิยา
ลยั ด้านศิลปวฒันธรรมของสถาบนัอุดมศึกษาในระดบัสูง  ระดบักลาง และระดบัต้นซึ่งมีอ านาจ
ทัง้ทางตรงและทางอ้อมท่ีจะน าองค์กรให้ด าเนินงานได้บรรลุตามวตัถุประสงค์  ได้แก่ อธิการบดี   
รองอธิการบดี  ผู้อ านวยการ  บคุลากรผู้ปฏิบตังิานด้านศลิปวฒันธรรมในปีการศกึษา 2562 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็น

ไทยของสถาบนัอุดมศึกษา ผู้ วิจยัได้ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องจาก
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นักวิชาการและหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรม  ได้แก่ อุทัย  บุญประเสริฐ  (2536:  2-4)  สุรัฐ   
ศิลปอนนัต์  (2539: ค าน า)  พิสิฐ  เจริญวงศ์  (2542:  11)  สายันต์  ไพรชาญจิตร์   (2548:  67 - 
75)  กาญจนา  แก้วเทพ  (2553:  3)  ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ  (2550:  31)  Levinson and Ember  
(1996:  28)  Sebastian, Lynne and William D. Lipe  (2009:  296)   กรมศิลปากร  (2541:  83 
- 84)  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  (2549:  22)  อทุธยานการเรียนรู้ TK Park (2554:  10-11)  
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  (2557:  117)  กรมส่งเสริมวฒันธรรม  (2558:  ออนไลน์)  
กระทรวงวฒันธรรม  (2559:  9 - 15) The City of SAN DIEGO  (2015:  ออนไลน์)  International 
Council of Museum  (2017:  3)  และNew South Associates  (2018:  ออนไลน์)  โดยสามารถ
สังเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยประกอบด้วย ดงันี ้  
1) การประเมินความส าคญัของศิลปวฒันธรรม  2) การวางแผนและนโยบายด้านศิลปวฒันธรรม  
3) การก าหนดผู้ รับผิดชอบด้านศิลปวัฒนธรรม  4) การจัดการพิพิธภัณฑ์ / แหล่งเรียนรู้ด้าน
ศลิปวฒันธรรม   5) การอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรม  6) การสนบัสนนุ  ส่งเสริมศลิปวฒันธรรม  7) การ
สร้างสรรค์ พฒันาต่อยอดศิลปวฒันธรรม  8) การสืบทอดศิลปวฒันธรรม  9) การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านศิลปวฒันธรรม  10) การจดัการงบประมาณด้านศิลปวฒันธรรม  และ11) การ
ประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ศลิปวฒันธรรม  

จากนัน้น าแนวทางการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมมาใช้ประกอบในการศึกษา
สภาพปัจจุบนัในการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศึกษา  
โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis)  และศึกษาสภาพปัจจุบนัในการบริหาร
จดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอุดมศึกษาตามแนวทางมาตรฐานการ
อุดมศึกษา  พ.ศ.2561  ในแต่ละด้าน  คือ  1. ด้านผลลพัธ์ผู้ เรียน  2. ด้านการวิจยัและนวตักรรม  
3. ด้านการบริการวิชาการ 4. ด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย และ5. ด้านการบริหารจดัการ 
มาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา  พ.ศ.2554 ในด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอดุมศกึษา 
ประกอบด้วย 4 ด้าน 1. ด้านการผลิตบัณฑิต 2. ด้านการวิจัย 3. ด้านการให้บริการวิชาการแก่
สงัคม และ4. ด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม แผนอดุมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561 
– 2580) กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี  11 (พ.ศ.2555-2559) และศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหาร
จดัการสมยัใหม่ (Modern Theory of Management) : ทฤษฎีระบบ (Systems theory) ของลดุวิจ 
วอนเบอร์ทา แลนฟ่ี  (Ludwig von Bertalanffy) ได้แก่  ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ 
(Process) ผลลพัธ์ (Output) และควบคมุด้วยหลกัการบริหารการจดัการเชิงคณุภาพแบบตอ่เน่ือง 
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ตามวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือ PDCA  ประกอบด้วย  การวางแผน  การปฏิบัติ  การ
ควบคมุตรวจสอบ  การรายงานผลและการพฒันา 

ส าหรับการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมของสถาบนัอุดมศึกษา  
โดยน าแนวทางการบริหารจดัการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอุดมศึกษา  
(ในขัน้ตอนท่ี 1)  มาสร้างรูปแบบ  โดยใช้แนวคิดการพัฒนารูปแบบเชิงข้อความของ คีฟส์  
(Keeves. 1988 : 561 -565)  เป็น รูปแบบท่ีใช้ภาษาเป็น ส่ือในการอธิบายหรือบรรยาย
ปรากฏการณ์ท่ีศึกษา  ด้วยภาษา  แผนภูมิ  หรือรูปภาพ เพ่ือให้เห็นโครงสร้างทางความคิด  
องค์ประกอบ  และความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นัน้  และใช้ข้อความอธิบาย
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ  และแนวคิดของบุญชม  ศรีสะอาด  (2557:  ออนไลน์)  การสร้างรูปแบบ
ต้องสร้างรูปแบบขึน้มาก่อน  เป็น รูปแบบตามสมมติฐานโดยการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี  
แนวความคิดรูปแบบท่ีมีผู้พฒันาไว้แล้วในเร่ืองเดียวกัน  หรือเร่ืองอ่ืน ๆ และน าผลการศึกษามา
ก าหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในรูปแบบ  รวมทัง้ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ  
หรือล าดบัก่อนหลังของแต่ละองค์ประกอบในรูปแบบนัน้จะต้องใช้หลักของเหตุผลเป็นรากฐาน
ส าคญั   

จากการสงัเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการ
ด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษาท่ีได้กลา่วมาข้างต้น  ผู้วิจยัได้ก าหนด
กรอบแนวคดิในการวิจยั  ดงัแสดงในภาพประกอบ  1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยัการพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการดา้น
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอุดมศกึษา 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจยั  เร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็น
ไทยของสถาบันอุดมศึกษาในครัง้นี ้ ผู้ วิจัยได้ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องมีหวัข้อตามล าดบั  ดงันี ้

1.แนวคดิ ทฤษฎีการบริหารจดัการ 
2.ทฤษฎีระบบ (System Theory) 
3.ทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร  (SWOT Analysis) 
4.ความหมายและความส าคญัของศลิปวฒันธรรม 
5.การบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรม   
6.การด าเนินงานด้านศลิปวฒันธรรมในสถาบนัอดุมศกึษา 
7.มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย

ของสถาบนัอดุมศกึษา 
8.แนวคดิ  ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันารูปแบบ 
9.งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิด  ทฤษฎีการบริหารจัดการ 
ความหมายของการบริหาร  

การบริหารมีความส าคัญส าหรับการขับเคล่ือนองค์การให้ด าเนินงานบรรลุตาม
วตัถปุระสงค์ขององค์การท่ีตัง้ไว้  ดงัท่ี สมยศ  นาวีการ (2545 : 4) ให้ความหมายการบริหาร ไว้ว่า  
การบริหาร  คือ   การท างานร่วมกับบุคคล  เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมการใช้ทรัพยากรของ
องค์การอย่าง  มีประสิทธิภาพ  การบริหารจะมีประสิทธิภาพเม่ือการบริหารบรรลผุลส าเร็จตามท่ี
ต้องการโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่และประหยดั  และเสนาะ  ติเยาว์  (2546 : 5) ให้ความหมาย
การบริหารวา่เป็นกระบวนการท างานกบัคน  อาศยัคนในการด าเนินงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของ
องค์การภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง   

วาณี  ฐาปนวงศ์ศานติ   (2543:  2)  กล่าวว่าการบริหารเป็นระบบการด าเนินงานท่ี
ประกอบด้วยบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปร่วมประสานสัมพันธ์  ประกอบกิจกรรมอย่างมีระบบ  มี
ระเบียบกฎเกณฑ์และมีจดุมุ่งหมายเดียวกัน  โดยใช้ทรัพยากรและเทคนิคต่างๆให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ 
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นอกจากนี ้ นกัวิชาการอีกหลายทา่นให้ความหมายของการบริหารวา่ การบริหารเป็น
ศลิปะในการท าให้สิ่งตา่งๆ ได้รับการกระท าจนส าเร็จ  โดยมีกระบวนการทางสงัคมซึ่งพิจารณาได้
เป็น 3 ด้าน  คือ  (แอน มหาคีตะ.  2557:  16) 

1.ด้านโครงสร้าง  เป็นความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บงัคบับญัชาและผู้ ใต้บงัคบับญัชา
ตามล าดบัของสายการบงัคบับญัชา 

2.ด้านหน้าท่ี  เป็นขัน้ตอนของหน่วยงานท่ีระบุหน้าท่ี  ความรับผิดชอบ  และสิ่ง
อ านวยความสะดวกตา่งๆ เพ่ือให้ส าเร็จตามเปา้หมาย 

3.ด้านปฏิบตัิการ  เป็นกระบวนการบริหารในสถานการณ์ท่ีบคุคลตอ่บคุคลก าลงั
มีปฏิสมัพนัธ์หรือร่วมท าปฏิกิริยาเก่ียวข้องซึง่กนัและกนั 

ไฮนซ์ เวย์ริช และ ฮาโรลด์ คูนซ์ (Heinz Weihrich,  Harold Koontz. 1993:  8)  ให้
ความหมายการบริหารว่า  เป็นการด าเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  โดยการอาศยั
ปัจจัยทัง้หลาย  ได้แก่  คน  เงิน  วัตถุสิ่งของท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน   สอดคล้องกับวิรัช  วิรัช
นิภาววรณ  (2546:  3)  ท่ีให้ความหมายของการบริหาร  หมายถึง  การด าเนินงานหรือการจดัการ
ใดๆ ของหนว่ยงานของรัฐและ/หรือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข้องกบัคน  สิ่งของ  และหนว่ยงาน 

 ความหมายของการจัดการ 
ปิยธิดา  ตรีเดช  และศกัดิ์สิทธ์ิ  ตรีเดช  (2536 : 89 – 91)  กล่าวว่า  การบริหารงาน 

(Administration)  และการจดัการ  (Management)  เป็นค าท่ีใช้แทนกันได้  แต่มีนักวิชาการบาง
ท่านแยกให้เห็นความแตกต่างของ 2 ค านี ้ เช่น  การบริหารมุ่งเน้นนโยบาย  ส่วนการจดัการเป็น
การน าเอานโยบายไปปฏิบตั ิ

นอกจากนี ้ พชัสิรี  ชมภคู า  (2552 : 55)  ให้ความหมายการจดัการไว้วา่  การจดัการ 
คือ การด าเนินการในการวางแผน  ตดัสินใจ  การจดัองค์การ  การน า  และการควบคมุทรัพยากร  
ได้แก่  ทรัพยากรการเงิน  สินทรัพย์ถาวร  ข้อมูลและทรัพยากรมนุษย์  เพ่ือช่วยให้องค์การบรรลุ
เปา้หมายอย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล   ทัง้นีวิ้ภาส  ทองสทุธ์ิ  (2552: 3-5) กล่าวถึงการ
จดัการทรัพยากร  คน (Men)  เงิน (Money)  วตัถดุิบ (Material)  และวิธีด าเนินงาน (Method) ว่า
มีขัน้ตอน ดงันี ้

1.การวางแผน  หมายถึง  กระบวนการก าหนดเป้าหมายและพฒันาวิธีการให้บรรลุ
เป้าหมายซึ่งการวางแผนจะต้องอาศยัประสบการณ์  การวิเคราะห์ข้อมลูต่างๆท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้
ในอนาคต  ลดความเส่ียง  เกิดความชดัเจนในการด าเนินการ  ลดความซ า้ซ้อนในการปฏิบตัิงาน
เกิดการประสานงานท่ีดีระหวา่งหน่วยงานตา่งๆในองค์การ  โดยแผนการท่ีดีนัน้จะต้องน าไปปฏิบตัิ
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ได้  มีความยืดหยุ่น  สามารถปรับเปล่ียนให้เข้ากบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงได้และเป็นท่ียอมรับ
ของบคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัแผนการนัน้ 

2.การจดัองค์การ  หมายถึง  กระบวนการก าหนดกรอบเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและ
มอบหมายงานการบริหาร  การจัดสรรทรัพยากรและการประสานกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย  ปกติจะแสดงในรูปของแผนภูมิองค์การ  การก าหนดโครงสร้างขององค์การจะต้อง
สอดคล้องกบัลกัษณะของกิจการ  จะต้องระบหุน้าท่ีและความรับผิดชอบ  สายบงัคบับญัชาเพ่ือให้
สมาชิกในองค์การรู้ถึงบทบาทและหน้าท่ีของตนเองและผู้ อ่ืน  ดงันัน้โครงสร้างของแต่ละองค์การ
จึงอาจไม่เหมือนกัน  และควรมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจท่ี
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

3.การจดับุคคลเข้าท างาน  หรือการชกัน า  หมายถึง  กระบวนการในการใช้อิทธิพล
และจูงใจผู้ อ่ืนในองค์การให้ร่วมกันท างาน  การจัดคนเข้าท างานให้เหมาะสมกับลักษณะงาน  
ได้แก่  การวิเคราะห์งาน  การวางแผนก าลงัคน  และการจดัหาบคุคลเข้าท างาน 

4.การอ านวยการ  หมายถึง  การท่ีท าให้บุคคลอ่ืนปฏิบตัิงานเพ่ือให้องค์การบรรลุ
วตัถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้  หลกัการอ านวยการท่ีดี  คือ  ผู้บริหารจะต้องค านึงถึงความสามารถ
ของผู้ ใต้บงัคบับญัชา  สร้างทศันคติท่ีดีในการท างาน  จงูใจให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาเกิดขวญั  ก าลงัใจ
ในการปฏิบตัิงาน  การมอบหมายงานต้องมีความสมบรูณ์  ชดัเจน  ให้ความส าคญัตอ่การส่ือสาร
ภายในองค์การ  รักษาไว้ซึง่ระเบียบข้อบงัคบัขององค์การ 

5.การควบคุม  หมายถึง  กระบวนการตรวจ  ติดตามและก ากับดแูลความก้าวหน้า
ของกิจกรรมตา่งๆ ในองค์การวา่บรรลท่ีุตัง้ไว้หรือไม่ 

ทัง้นี ้ธงชยั  สนัติวงษ์  (2540:  1) กล่าวว่า  การบริหารจดัการเป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับ
องค์กร  ท่ีมีลักษณะการท างานเป็นกลุ่ม  มีการประสานงาน  ก าหนดทิศทาง  วิธีท างาน  การ
วดัผลประเมินผลความส าเร็จของงานตลอดเวลา  สอดคล้องกับ  สุรัสวดี  ราชกุลชยั  (2546:  4)  
การบริหารจดัการเป็นเร่ืองของกลุ่มบุคคลที่่มาท างานร่วมกัน  โดยมีโครงสร้างองค์การ  มีการ
ประสานงานเป็นหลกัการชดัเจน  มีวตัถปุระสงค์  เปา้หมายเพ่ือด าเนินการให้บรรลผุลส าเร็จ  โดย
ใช้ทรัพยากรจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 6 M’s ประกอบด้วย  คน(Man)  เงิน(Money)  วตัถุดิบ
(material/machine)  ข้ อมู ลสารสน เทศ (management information system)  ก ระบวนการ
(method)  และการบริหาร(management)   

ดงันัน้จึงสรุปได้ว่าการบริหารจดัการ  หมายถึง  การท างานร่วมกนัตัง้แต ่ 2 คนขึน้ไป
เพ่ือมุ่งไปท่ีเป้าหมายขององค์การให้เป็นไปตามแผนงาน  โดยผ่านการวางแผนท่ีสามารถยืดหยุ่น
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ปรับเปล่ียนได้  ภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอย่างคุ้มค่า   ก าหนดกรอบ  โครงสร้างองค์การให้สอดคล้อง
กับเป้าหมาย  การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้ ใต้บงัคบับญัชาท่ีสอดคล้องกับความสามารถของ
ผู้ ใต้บงัคบับญัชา  การสร้างทศันคติท่ีดีให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชามีแรงจูงใจในการท างาน  และมีการ
ตดิตามความก้าวหน้าพร้อมประเมินผลการด าเนินงาน 

ทฤษฎีการบริหารจัดการ 
กาหลง  เย็นจิตต์  (2548:  72 - 76)  กล่าวถึง  การบริหารว่า  เป็นการท างานของ

คณะบคุคลตัง้แต ่2 คนขึน้ไปท่ีร่วมกนัปฏิบตัิการเพ่ือบรรลเุปา้หมายร่วมกนั  การท างานทัง้ภาครัฐ
และเอกชนจ าเป็นต้องใช้หลกัการบริหาร  เพ่ือความอยู่รอด  การเจริญเติบโตและความก้าวหน้า
ขององค์การ  โดยจะขึน้อยู่กบัความสามารถในการน าปัจจยัท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัภายในองค์การไปใช้
ให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้ดี  มีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศยัการบริหารงานท่ีดีซึ่ง
ขึน้อยูก่บัผู้น าหรือผู้บริหารในการปฏิบตังิาน  สามารถแบง่ลกัษณะของผู้บริหารได้ ดงันี ้ 

ประเภทผู้บริหารตามแนวดิง่  ได้แก่ 
1.1 ผู้บริหารระดบัสูง  (Top Managers)  ผู้บริหารระดบันีจ้ะอยู่ในระดับสูงสุด

ของสายการบงัคบับญัชาและรบัผดิชอบองคก์รโดยรวม 
1.2 ผู้ บ ริหารระดับกลาง (Middle  Managers)  ผู้ บ ริหารระดับนี จ้ะอยู่ ใน

ระดบักลางของสายการบงัคบับญัชาและรับผิดชอบหนว่ยธุรกิจและแผนกงานท่ีส าคญั 
1.3 ผู้บริหารระดบัต้น  (Frist-line  Managers)  ผู้บริหารระดับนีจ้ะอยู่ในระดับ

ลา่งสดุมีหน้าทีร่บัผดิชอบควบคุมการด าเนินงานประจ าวนัใหเ้ป็นไปอยา่งราบรื่น 
2.ประเภทของผู้บริหารตามแนวนอน  เป็นการแบง่ประเภทของผู้บริหารตามขอบเขต

ของกิจกรรมและความรับผิดชอบ  ได้แก่ 
2.1 ผู้บริหารทัว่ไป  (General  Manager) 
2.2 ผู้บริหารตามหน้าท่ี  (Functional  Manager) 
2.3 ผู้บริหารโครงการ  (Project  Manager) 

หน้าท่ีของผู้บริหารตามกระบวนการบริหารจดัการ  คือ   
1.การวางแผน  (Planning)  เป็นหน้าท่ีของผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกพนัธ

กิจ (Mission)  วัตถุประสงค์ (Objective)  และการปฏิบัติ (Actions)  และพยายามให้บรรลุผล
ส าเร็จซึง่ต้องอาศยัการตดัสินใจและการเลือกแผนการในอนาคต 

2.การจดัองค์การ  (Organizing)  เป็นการก าหนดโครงสร้าง  บทบาทของบคุคล
เพ่ือให้ท างานในองค์การ 
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3.จัดบุคคลเข้าท างาน  (Staffing)  เก่ียวข้องกับการบรรจุเข้าท างาน  รักษา
บคุลากรและต าแหนง่หน้าท่ีภายในองค์การ 

4.การสั่งการ  หรือการน า (Directing  or  Leading)  การท่ีผู้ น ามีอิทธิพลต่อ
บคุคลเพ่ือให้เขาท าประโยชน์แก่องค์การ  มีภาวะเป็นผู้น าสามารถจงูใจบคุคลให้ปฏิบตัิตามความ
ต้องการ มีความสามารถในการตดิตอ่ส่ือสาร 

5.การควบคมุ  (Controlling)  เป็นการวดัและการแก้ไขการท างานในส่วนบคุคล
และองค์การเพ่ือท าให้มัน่ใจวา่เหตกุารณ์เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้   

ในขณะท่ีกัญญามน อินหว่างและคณะ  (2550:  15)   มององค์กรเป็นบุคคลท่ีท า
หน้าท่ีบริหารหรือจดัการกิจการต่างๆ ในองค์กร เป็นผู้ด าเนินการตดัสินใจ ก าหนดเป้าหมายของ
องค์กรและประสานงานให้สมาชิกในองค์กร ด าเนินการไปในทิศทางท่ีเป็นเปา้หมายร่วมกนั ค าวา่ 
กลุ่มของผู้จดัการนัน้บง่บอกว่ามีผู้จดัการหลายคนมารวมกนั  ทัง้นีก็้เพราะองค์กรตา่งๆ จะมีระดบั
การบริหารจัดการหลายระดับซึ่งมีผลกระทบต่อ ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละระดับของ
ผู้บริหารนัน้ๆ ด้วย โดยทัว่ไปเราสามารถแยก ประเภทของผู้บริหารตามระดบัการบริหารจดัการได้
ดงัตอ่ไปนี ้

ผู้บริหารระดบัสูง (Top Manager) เป็นผู้ ท่ีอยู่ระดบัสูงสุดของสายการบงัคบับญัชา
และ รับผิดชอบองค์กรโดยส่วนรวม โดยใช้ช่ือต าแหน่งตา่งๆ เช่น ประธานบริษัท (President) รอง
ประธานบริษัท (Vice President) กรรมการผู้ จัดการ (Managing Director) ประธานกรรมการ 
(Chairman) กรรมก ารบริหาร (Executive Director) ประธานบริหาร (Chief Executive Director : 
CEO) รองประธานอาวุโส  (Senior Vice President) รองประธานบ ริหาร (Executive Vice 
President) และผู้จดัการทัว่ไป (General Manager) เป็นต้น 

ผู้ บริหารระดับกลาง (Middle Manager) จะอยู่ในระดับกลางของสายการบังคับ
บญัชาและรับผิดชอบหน่วยธุรกิจและแผนกงานท่ีส าคญั  กลุ่มผู้บริหารเหล่านีอ้ยู่ระหว่างผู้บริหาร
ระดบัต้น และผู้บริหารระดบัสงู ภายในองค์กรขนาดใหญ่ ผู้บริหารระดบักลางอาจมีหลายระดบั ปี
เตอร์ ดรัก เกอร์ (Peter Drucker) จะเรียกผู้บริหารระดบักลางวา่ “ผู้บริหารของผู้บริหาร” เน่ืองจาก
ผู้บริหาร เหล่านีรั้บผิดชอบตอ่การด าเนินกลยทุธ์และนโยบายท่ีถกูก าหนดขึน้โดยผู้บริหารระดบัสงู  
และท าหน้าท่ีก ากบักิจกรรมของผู้บริหารระดบัต้น  

ผู้ บริหารระดับต้น (First –Line Manager) จะอยู่ในระดับล่างสุดของการบริหาร
จดัการเหนือพนกังานปฏิบตัิงาน  เพราะว่าพวกเขาจะมีความรับผิดชอบท่ีส าคญัคือ การควบคมุ
การด าเนินงานประจ าวนัให้เป็นไปอย่างราบร่ืน  มกัจะใช้ช่ือต าแหน่ง “หวัหน้างาน” (Supervisor) 
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ผู้ บริหารระดับต้นจะมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์กร เน่ืองจากพวกเขา
ด าเนินงานอยู่ในระดบัการเผชิญหน้ากันระหว่างผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิงาน  ผู้บริหารระดบั
ต้นจะอยู่ระหว่างความต้องการท่ีขดัแย้งกนั พวกเขาจะต้องก ากบักิจกรรมของพนกังานปฏิบตัิงาน 
ตวัอย่างของผู้บริหารระดับต้นคือหัวหน้างาน (Supervisor) หัวหน้าคนงาน (Foreman) หัวหน้า
หนว่ย (Unit Head) และหวัหน้าทีม (Team Leader) เป็นต้น 

ทัง้นี ้เซอร์โต ซามูเอล (Certo, Samuel)  กล่าวว่า  แนวความคิดทฤษฎีแต่ละแนว
ย่อมมีความแตกต่างไปตามสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมในยุคสมัยนัน้ๆ เพ่ือให้การศึกษาด้าน
ทฤษฎีมีความเข้าใจมากยิ่งขึน้จึงได้รวบรวมทฤษฎีท่ีมีตามยุคสมยั  โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 
แนวความคิดหลักดังนี ้ (วรรณพร  พุทธภูมิพิทักษ์ และกัญญามน อินหว่าง.  2554:  10 - 29;  
อ้างอิงจาก Certo, Samuel C.  2000:  2 - 25) 

แนวความคิดการบริหารจัดการแบบคลาสสิค (Classical management approach) 
การศกึษาการจดัการแบบคลาสสิคเป็นทฤษฎีการจดัการท่ีมุง่องค์การโดยสว่นรวม โดย   

มุ่งประสิทธิผลในด้านการผลิตผลลัพธ์ท่ีต้องการด้วยการใช้ต้นทุนทรัพยากรท่ีต ่าและมุ่ง
ประสิทธิภาพท่ีความสามารถขององค์การด้วยการสร้างให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายท่ี
ก าหนดไว้ มีนกัทฤษฎีท่ีให้ความสนใจกบัแนวคดิการจดัการแบบคลาสสิค ดงันี ้ 

หลักการการจัดการทางวิทยาศาสตร์  
เฟรดเดอร์ริค เทเลอร์ (Frederick W. Taylor :1856-1915) ท าการศกึษาหลกัการ

จดัการแบบวิทยาศาสตร์ (Principles of Scientific Management) โดยมีความเช่ือในเร่ืองของการ
เพิ่มผลผลิตโดยอาศยัการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มค่าจ้างคนงานผ่านการใช้วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการใช้วิธีการสร้างการเข้ากันได้ของคนงานและความร่วมมือจากกลุ่ม 
เพ่ือให้ได้รับผลผลิตสูงสุดและการพัฒนาคนงานการท างาน  ให้ความส าคญัต่อการศึกษาด้าน
เวลา (Time study) และการเคล่ือนไหวในการท างาน (Motion study)  ในยุคนีมี้การเน้นการใช้
แนวความคิดวิทยาศาสตร์  ยอมรับความกลมกลืนในกิจกรรมกลุ่มมากและให้ความส าคญัต่อ
ความร่วมมือของมนษุย์มากกว่าความไม่มีระเบียบของบุคคล  ส าหรับด้านการท างานนัน้ แนวคิด
ตามหลกัวิทยาศาสตร์ สนใจการเพิ่มผลผลิตสงูสดุมากกว่าผลผลิตในวงจ ากดั  และพฒันาคนงาน
ด้วยการให้เข้าฝึกอบรมทัง้กบัหวัหน้างานและคนงานทกุคนเพ่ือให้สามารถใช้ความสามารถสงูสดุ
มาปฏิบตัิงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  เทเลอร์สนใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
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ผลิต ไม่เพียงแต่การลดต้นทุนและการเพิ่มก าไรเท่านัน้ แต่ยังศึกษาในเร่ืองอัตราค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสม (A Fair day’s pay) และแรงงานท่ีเหมาะสมด้วย (A Fair day’s work)   

แฮ ริงตัน  อี เมอ ร์สัน  (Harrington Emerson : 1853-1931) อี เมอ ร์สัน เป็น ท่ี
ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม ผลงานส่วนใหญ่เน้นด้านการจดัสรรทรัพยากรและการขจัดความสูญ
เปล่า อีเมอร์สันยอมรับแนวความคิดด้านการจดัการตามหลกัวิทยาศาสตร์ของเทเลอร์มากและ
สนบัสนนุแนวคิดด้วยการศึกษาด้านความส าคญัของโครงสร้างและจดุมุ่งหมายขององค์การ จาก
การศึกษานีท้ าให้เกิดแนวทางด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 12 ประการ ซึ่งสะท้อนถึง
ความสมัพนัธ์ ระหว่างบคุคลและการจดัการท่ีมีระบบโดยมุ่งท่ีการท างานให้เหมาะสมและง่ายขึน้
เพ่ือลดความสิน้เปลืองในด้านทรัพยากรตา่งๆ ดงันี ้   

-  ผู้บริหารควรทราบถึงสิ่งทีต้องการเพ่ือลดความคลมุเครือและความไม่แน่นอน 
และก าหนดจดุมุง่หมายท่ีชดัเจน 

-  ผู้บรหิารต้องพฒันาความสามารถ ใช้หลกัเหตุผล สรา้งความแตกต่างโดย 
คน้หาความจรงิและค า แนะน าใหม้ากเท่าทีจ่ะท าได ้

-  ผูบ้รหิารตอ้งรบัฟังค าแนะน าจากบุคคลอื่น เพื่อรบัทราบปัญหาต่างๆ ได ้
-  ผู้บรหิารควรก าหนดกฎเกณฑ์ขององค์การเพื่อให้พนักงานเชื่อถอืตามกฎ 

วนิยัต่างๆ 
-  ผู้บริหารควรให้ความยตุธิรรมและความเหมาะสมแก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชา 
-  ผู้บริหารควรมีข้อมลูท่ีเช่ือถือได้เป็นปัจจบุนั ถกูต้องและแนน่อน 
-  ผู้บริหารควรใช้การวางแผนส าหรับแตล่ะหน้าท่ี มีความฉบัไวของการจดัสง่ 
-  ผู้บริหารต้องพฒันาวิธีการท างานและก าหนดเวลาท างานส าหรับแตล่ะหน้าท่ี  

มีมาตรฐานและตารางเวลา 
-  ผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสภาพแวดล้อมให้ดี 
-  ผู้บริหารควรรักษารูปแบบมาตรฐานของวิธีการปฏิบตัท่ีิมีมาตรฐาน 
-  ผู้บริหารต้องระบกุารท างานท่ีมีระบบถกูต้องและเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
-  ผู้บริหารควรให้รางวลัพนกังานส าหรับพนกังานท่ีท างานมีประสิทธิภาพ 
เฮนร่ี แอล แกนท์ (Henry L Gantt : 1861-1919) มีความสนใจในด้านการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท างานให้กบัองค์การโดยเน้นในเร่ืองคา่ตอบแทนของคนงานกบัการผลิตของแต่
ละชิน้ตอ่วนั สิ่งท่ีท าให้เขามีช่ือเสียงมากคือ การคิดแผนภูมิเพ่ือใช้ในการดอูตัราการผลิตแตล่ะวนั
ของโรงงาน  เรียกว่า Grantt Chart แผนภูมินีไ้ด้ถูกน าไปใช้กับองค์การต่างๆ มากมาย แผนภูมิ
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แกนท์ได้พัฒนาเพ่ือน ามาใช้กับการตดัสินใจและใช้ในการควบคุมการปฏิบตัิงาน ด้วยกิจกรรม 
PERT ในปัจจุบันแนวทางของแกนท์ได้กลายเป็นสิ่งท่ีสังคมโลกน ามาปรับใช้กับการสร้างองค์
ความรู้ตา่งๆ มากขึน้ และพฒันาไปสูแ่ผนภมูิในรูปแบบตา่งๆ  

แฟร็งค์ กิลเบรท และลิเลียน กิลเบรท (Frank Gilbreth :1868-1924 and Lilian 
Gilbreth :1878-1972) ครอบครัวกิลเบรทมีความสนใจแนวคิดตามหลักวิทยาศาสตร์ และได้
ศกึษาวิธีทางวิทยาศาสตร์ในเร่ืองการศกึษาการเคล่ือนไหว (Motion study) ในการท างาน ผลงาน
ของทัง้สองมีช่ือเสียงมากในด้านการแสดงถึงแนวคิดของการใช้เวลากับในท างาน ทัง้สองมี
ประสบการณ์ในการศกึษาถึงการเคล่ือนท่ีของการเรียงอิฐโดยสร้างแนวคิดเก่ียวกบัการท างานเป็น
สองเทา่ แฟร็งค์ให้ความสนใจด้านประสิทธิภาพในการท างานในสว่นของการค้นหาวิธีการท างานท่ี
ดีท่ีสดุเช่นเดียวกับเทเลอร์ แตแ่ฟร็งค์ให้ความสนใจเป็นพิเศษในด้านการเข้าใจถึงบุคลิกภาพและ
ความต้องการของบุคคล ส าหรับลิเลียนนัน้ได้ให้ความสนใจกับลักษณะการท างานของมนุษย์
เพราะเน่ืองจากลิเลียนศกึษาทางด้านจิตวิทยาอตุสาหกรรม และลิเลียนได้กลายเป็นสภุาพสตรีคน
แรกทางด้านการจดัการในยคุนัน้ 

แนวความคิดการจัดการตามหลักการบริหาร (Administrative management) 
แนวคิดด้านการจัดการตามหลักการบริหารนีเ้ป็นแนวคิดท่ีเกิดขึน้ในประเทศทาง

ยโุรปโดยเน้นลกัษณะการบริหารจดัการงานในองค์การเป็นหลกั ซึ่งมีผู้สนใจแนวคิดนีเ้ป็นจ านวน
มาก โดยเฉพาะกับองค์การขนาดใหญ่หรือระบบราชการ อย่างไรก็ตามแนวคิดการจัดการตาม
หลกัการบริหารได้น าไปใช้อยา่งกว้างขวางในระยะเวลาตอ่มา โดยมีนกัทฤษฎีตา่งๆ ดงันี ้

เฮนริ ฟาโยล (Henri Fayol :1841-1925) ฟาโยลเป็นบิดาด้านการจัดการตาม
หลกัการบริหาร ได้เสนอแนวความคดิเก่ียวกบัหลกัการบริหารจดัการงาน 14 ประการ ซึง่ถือวา่เป็น
หลักการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของฟาโยล (Fayol’s principles of effective management) 
ดงันี ้  -  การแบง่งานกนัท า (Division of work) 

-  อ านาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) 
-  ความมีระเบียบวินยั (Discipline) 
-  ความมีผู้บงัคบับญัชาเพียงคนเดียว (Unity of command) 
-  การมีเปา้หมายเดียวกนั (unity of direction) 
-  ผลประโยชน์ส่วนตัวมีความส าคัญ น้อยกว่าผลประโยชน์ขององค์การ 

(Subordination of individual to the general interest ) 
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-  คา่ตอบแทนและวิธีการจา่ยคา่ตอบแทน (Remuneration and methods) 
-  การรวมอ านาจ (Centralization) 
-  สายการบงัคบับญัชา (Scalar chain) 
-  ค าสัง่ (Oder) 
-  หลกัความเสมอภาค (Equity) 
-  ความมัน่คงในงาน (Stability of tenure) 
-  ความคดิริเร่ิม (Initiative) 
-  ความสามคัคี (Esprit de corps) 

นอกจากนีฟ้าโยลยงัได้เสนอแนวความคดิในด้านกระบวนการจดัการวา่ประกอบด้วย
หน้าท่ี (Functions)  ทางการบริหาร 5  ประการ โดยมีตวัยอ่วา่ “POCCC”  ดงันี ้

P = Planning  วางแผน หมายถึง วิสยัทศัน์ท่ีเราวาดภาพไว้ลว่งหน้าแล้ววา่งานท่ี
เราก าลงัจะท านัน้เม่ือเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นอยา่งไร 

O = Organizing  การจัดการองค์การ  หมายถึง  การออกแบบหน่วยงาน  โดย
ออกแบบจากหน่วยงานท่ีเป็นหน่วยใหญ่  เช่น  ฝ่ายผลิต แล้วคอ่ยๆซอยให้เล็กลง เช่น ในฝ่ายผลิต
ควรจะต้องมีงานอะไรบ้าง อาทิ แผนกเตรียมวตัถุดิบ  แผนกควบคมุเคร่ืองจกัร  แผนกซ่อมบ ารุง  
แผนกคลงัสินค้า ฯลฯ 

C = Commanding  การบังคับบัญชา  หมายถึง  การสั่งงานต่างๆ ให้แก่
ผู้ ใต้บงัคบับญัชา  โดยต้องวางคนตามความดหมาะสมกับความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์
และความถนัด  โดยการวางคนให้สามารถสัง่การกันได้  เรานิยมเรียกว่า  สายการบงัคบับญัชา  
เพ่ือให้ก าลงัคนท่ีเราจดัวางท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลลุว่ง 

C = Coordinating  การประสานงาน  หมายถึง  การเช่ือมโยงงานของทุกคนให้
เข้ากนัน าพาไปสูเ่ปา้หมายเดียวกนั 

C = Controlling  การควบคุม   หมายถึ ง  การควบคุม   ก ากับหน่วยงาน  
ก าลังคน  การประสานงานให้สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนท่ีวางไว้  ในเวลาและ
คา่ใช้จา่ยท่ีก าหนด  

ตอ่มามีนกัวิชาการท่ีให้การสนบัสนุนแนวความคิดของฟาโยลในด้านการบริหารอีก
มากมาย เช่น กูลิค และ เออร์วิกค์ (Luher Gulick และ Lyndall Urwick) กล่าวถึงกระบวนการ
บริหารจดัการวา่ประกอบด้วยขัน้ตอนส าคญั  7 ประการ (POSDCoRB)  ดงันี ้



  
 

27 

P = Planning  การวางแผน  หมายถึง  การเตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนลงมือ
ปฏิบตัจิริง 

O = Organizing  การจัดองค์การ  หมายถึง  การวางโครงสร้างการท างาน
ภายในองค์การเพ่ือให้สามารถปฏิบตังิานให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

S = Staffing  การจัดบุคคลเข้าท างาน  หมายถึง  การจัดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีให้รับผิดชอบ  เป็นภารกิจเก่ียวกบับคุลากรทัง้หมด  ไม่ว่าจะเป็นการ
สรรหา  การฝึกอบรม  ตลอจนการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีของการท างาน 

D = Directing  การอ านวยการ  หมายถึง  กิจกรรมท่ีเป็นภาระหน้าท่ีส าคญัของ
ผู้บริหารท่ีต้องตดัสินใจ  สัง่การ  ออกค าสัง่  และควบคมุการท างาน 

Co = Coordinating  การประสานงาน  หมายถึง  การเช่ือมโยงส่วนต่าง ๆ ของ
งานเข้าด้วยกนัเพ่ือให้บรรลุตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้  โดยพยายามสร้างระบบการส่ือสาร  สร้างกลุ่ม
ท างาน 

R = Reporting  การรายงานผลการปฏิบตัิงาน  หมายถึง  การรายงานถึงสภาพ
การปฏิบตัิงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบ  เป็นการแสดงถึงข้อเท็จจริง  ปัญหา  และอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน  ตลอดจนการชีแ้จงหรือประชาสมัพนัธ์ผลการปฏิบตังิานของหน่วยงาน 

B = Budgeting  งบประมาณ  หมายถึง  การใช้จ่ายเงินในการบริหารจดัการงาน
งบประมาณ  ตลอดจนการวางแผน  การคลัง  การท าบัญชีและการควบคุม  เพ่ือให้มีการใช้
จา่ยเงินตรงตามเปา้หมายของการบริหารจดัการท่ีก าหนดไว้ 

หลกัการจดัการข้างต้นนีถื้อว่าเป็นหน้าท่ีของงานบริหารท่ีผู้บริหารสามารถน าไปปรับ
ใช้ในการปฏิบตัิงานในแต่ละสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันได้ เป็นการด าเนินงานให้ผู้ปฏิบตัิงานใน
องค์การได้ปฏิบตัิงานให้ส าเร็จต ามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  อย่างไรก็ตามแนวคิด POSDCoRB 
นัน้มีความเหมาะสมกับองค์การขนาดใหญ่มากกว่าท่ีจะน าไปใช้กับองค์การขนาดเล็ก  เพราะ
กระบวนการจัดการส าหรับองค์การขนาดเล็ก  เช่น ธุรกิจขนาดย่อม (Small Business) ซึ่งไม่
จ าเป็นต้องใช้กระบวนการจัดการท่ีมีระบบมากสามารถใช้การวางแผน  การจัดองค์การ การ
อ านวยการและการควบคมุก็สามารถจะท าให้กระบวนการท างานด าเนินไปได้ ดงัเช่น ผลงานวิจยั 
การศึกษาระบบการจัดการสินค้าหัตถกรรมเพ่ือส่งเสริมธุรกิจชุมชน โดย กัญญามน  และคณะ  
(2542: 138) พบว่า ระบบการจัดการท่ีใช้กับธุรกิจขนาดย่อมในชุมชน มีการน ากระบวนการ
วางแผน การอ านวยการและการควบคมุไปใช้ในการจดัการธุรกิจภายในชมุชนมาก ส าหรับการจดั
องค์การ การจดับคุคลการประสานงาน การรายงานและงบประมาณยงัมีการน าไปใช้ในระดบัปาน
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กลาง เน่ืองจากเป็นธุรกิจขนาดเล็กท่ีอยู่ภายในชุมชนและท าในครอบครัวจึงไม่จ าเป็นต้องอาศยั
ระบบท่ีเป็นทางการ อย่างไรก็ตามหากธุรกิจมีขนาดใหญ่มากขึน้การบริหารจัดการจ าเป็นต้อง
อาศยัทกุสว่น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานมากขึน้ 

การจัดการตามระบบราชการของแมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber :1864 – 1920) 
เวเบอร์เป็นนักสังคมวิทยาชาวเยอรมันได้ท าการศึกษาระบบโครงสร้างองค์การ ใน

ศตวรรษ ท่ี 20 เขาศึกษาการท างานภายในองค์การและโครงสร้างของสงัคม  ผลงานของเวเบอร์
นัน้ได้สร้างแนวความคิดให้กับองค์การขนาดใหญ่มาก  ทัง้ยังเป็นการตีแผ่การปฏิบัติงานของ
องค์การขนาดใหญ่ ได้อย่างชดัเจน  สิ่งท่ีเวเบอร์ให้ความสนใจนัน้ คือ องค์การขนาดใหญ่ในสงัคม
ช่วงนัน้เกิดการขยายตัวมากขึน้ และจะมีความแตกต่างจากระบบครอบครัวแบบดัง้เดิม  จาก
การศึกษานี ้เวเบอร์ได้เรียกองค์การขนาดใหญ่ว่า “องค์การแบบระบบราชการ”  ซึ่งมีลักษณะ
ส าคญัดงันี ้ 

1.มีการแบง่งานกนัท าตามหน้าท่ีและความช านาญเฉพาะ 
2.มีสายการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจนวา่ใครอยูภ่ายใต้การควบคมุดแูลของใคร 
3.มีความเป็นทางการในการท างาน  ท างานตามลายลกัษณ์อกัษร  มีระเบียบปฏิบตัิ 
4.ในการท างานอยา่งชดัเจน 
5.มีการก าหนดอ านาจตามต าแหนง่  ไมข่ึน้อยูก่บัตวับคุคล ไมว่า่ใครเข้ามาด ารง 
6.ต าแหนง่ก็จะมีอ านาจตามต าแหนง่นัน้ๆ 
7.ข้าราชการจะมีความมัน่คงในต าแหนง่หน้าท่ี  มีเงินเดือนหรือผลตอบแทนจากการ 
ท างาน 
8.ข้าราชการจะต้องท างานโดยปราศจากอารมณ์และความเกลียดชัง  วางตวัเป็น

กลาง 
9.ความก้าวหน้าในอาชีพจะขึน้อยู่กับความรู้ความสามารถ  ความอาวุโส  หรือทัง้

สองสว่นประกอบกนัขึน้อยูก่บัผู้บงัคบับญัชา   
นอกจากนีส้ิ่งท่ีเวเบอร์ค้นพบในระบบราชการและจ าเป็นต้องแก้ไขคือ การท างานท่ีลา่ช้า  

ผู้ปฏิบตัิมกัให้ความส าคญักบัผู้บริหารมากกว่าลกูค้า  มีลกัษณะองค์การแบบระบบปิดไม่ให้ความ
สนใจต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกท่ีเปล่ียนแปลง  องค์การจะใช้การส่ือสารแบบทางเดียวโดย
ผู้บงัคบับญัชามีอ านาจสิทธ์ิขาด อย่างไรก็ตามแนวคิดของเวเบอร์ในเร่ืองระบบราชการก็ยงัมีข้อดี
ในด้านของการแบง่อ านาจหน้าท่ีและมีโครงสร้างท่ีชดัเจน  ซึ่งท าให้องค์การแบบราชการสามารถ
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ปฏิบตัิงานได้อย่างเป็นระบบ  และสามารถใช้ระบบคณุธรรมมาบริหารงานในองค์การ ได้อย่างดี  
ในปัจจุบนันีแ้นวคิดด้านระบบราชการก็ยงัคงมีอยู่ทัว่ไป ซึ่งหากผู้บริหารเข้าใจถึงข้อดีข้อเสียก็จะ
สามารถเลือกปฏิบตัใินสิ่งท่ีมีคณุคา่เพ่ือให้องค์การเกิดประสิทธิภาพได้  

แต่อย่างไรก็ตาม มีนักวิชาการกลุ่มหนึ่ง  ได้แก่ Robert  Michels,  Robert  Merton,  
Alvin  Gouldner,  Philip  Selznick  และ  Michael  Crozier เป็น ต้น  ค้นพบสิ่ ง ท่ี โต้ แ ย้ งกับ
แนวความคดิระบบราชการของ Max Weber ดงันี ้ (พิทยา บวรวฒันา  .2535: 20 – 24) 

1.การท างานของระบบราชการจะเกิดภาวะท่ีเปา้หมายขององค์การเบี่ยงเบนไป  เกิด
การปฏิบตัิเพ่ือให้ตนเองอยู่ในต าแหน่งได้มากกว่าการบริการประชาชน  เป็นภาวะท่ีเรียกว่ากฎ
เหล็กแหง่คณาธิปไตย  

2.การท างานของระบบราชการจะเกิดการยดึมรรควิธีในการปฏิบตัิงานเป็นเปา้หมาย
ขององค์การ  เกิดภาวะท่ีคนท างานตามระเบียบซึ่งเป็นวิธีการมากกว่าการท างานเพ่ือเป้าหมาย  
ท าให้ระบบราชการเกิดภาวะเส่ือมไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ 

3.การท างานของระบบราชการจะเกิดความเส่ือมจากการมีระเบียบ  กฎเกณฑ์ในการ
ท างาน  มีการรวมอ านาจการตดัสินใจไว้ท่ีผู้บริหารระดบัสงู  เม่ือมีปัญหาเกิดขึน้องค์การจะออก
ระเบียบเพ่ือแก้ปัญหาท าให้องค์การเตม็ไปด้วยระเบียบ  ซึง่จะเป็นลกัษณะของวงจรท่ีไมดี่ในระบบ
ราชการ 

1.การจัดการเชิงพฤตกิรรมศาสตร์(Behavioral management approach) 
การจดัการเชิงพฤติกรรมศาสตร์เป็นการจดัการท่ีมุ่งลักษณะของบุคคลกับ

องค์การ  ผลกระทบของแตล่ะบคุคลและพฤติกรรมกลุ่มในองค์การ  แนวคิดนีจ้ึงเน้นความส าคญั
ขององค์การวา่เป็นเสมือนระบบสงัคมท่ีบคุคลต้องเก่ียวข้องกนั  นกัทฤษฎีกลุ่มนีมุ้ง่ศกึษา ทดลอง 
พิสูจน์ สมมติฐานโดยการสังเกตเป็นส าคญั  อย่างไรก็ตามแนวคิดด้านพฤติกรรมศาสตร์นัน้ให้
ความส าคญัตอ่จิตใจของคนงาน การสร้างความสมัพนัธ์ในองค์การ  นกัทฤษฎีกลุม่นีเ้ช่ือว่าการให้
ความส าคญัต่อความรู้สึกนึกคิด การสร้างสังคมร่วมกันจะท าให้ผลผลิตมากขึน้ ทัง้ยังลดปัญหา
ด้านความขดัแย้งให้กบัองค์การด้วย  การจดัการเชิงพฤตกิรรมศาสตร์แบง่เป็นแนวคดิตา่ง ๆ ดงันี ้ 

 
 
1.1 ทฤษฎีด้านมนุษย์สัมพันธ์ 

ทฤษฎีด้านมนษุย์สมัพนัธ์ เกิดขึน้ในช่วง คศ. 1920 องค์การทัว่ไปเร่ิมให้
ความส าคญัต่อผู้ปฏิบตัิงานมากขึน้ เพราะเน่ืองจากการน าหลกัทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ใน
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องค์การก่อให้เกิดปัญหาด้านคน  ทฤษฎีด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจึงกลายเป็นประเด็น
ส าคญัท่ีมีการท าการศึกษาโดยเฉพาะด้านการจดัระเบียบความสมัพนัธ์ของมนุษย์ท่ีอยู่ร่วมกัน  
และมีการเน้นถึง ศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาทางสงัคม  โดยมีนกัทฤษฎีได้แก่ 

ฮูโก มันสเตอร์เบอร์ก (Hugo Munsterberg :1863-1916)โดยให้
ความสนใจด้านพฤติกรรมศาสตร์และเป็นบิดาของจิตวิทยาอตุสาหกรรม  โดยศกึษาวิธีการค้นหา
บคุคลท่ีมีคณุภาพด้านจิตใจ และลกัษณะสภาพทางจิตวิทยาท่ีท าให้เกิดผลผลิตท่ีน่าพอใจสูงสุด
และมากท่ีสุด  การศึกษาโดยใช้หลักพฤติกรรมศาสตร์เป็นการศึกษาการจัดการโดยอาศัยการ
สงัเกตพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การท่ีสามารถพิสจูน์ได้โดยใช้หลกัวิทยาศาสตร์ หลกัจิตวิทยา 
สงัคมวิทยา และมนษุยวิทยา และจากการศกึษาพฤติกรรมศาสตร์นีท้ าให้เกิดการศกึษาพฤติกรรม
องค์การซึ่งเป็นการศึกษาถึงผลกระทบท่ีองค์การมีต่อสมาชิก  และผลกระทบท่ีสมาชิกมีต่อ
องค์การ  จากการศกึษา พบวา่ บคุคลมีความแตกตา่งกนัและน าไปสูก่ารคดิในเร่ืองภาวะผู้น า การ
จงูใจ  ทีมงานและองค์การสว่นรวม 

เอลตัน เมโย (Elton Mayo :1924-1932) เมโยเป็นนักทฤษฎีท่ีมี
ช่ือเสียงมากในวงการวิชาการด้านพฤติกรรมศาสตร์  เน่ืองจากงานวิจัยท่ีเขาและคณะได้
ท าการศกึษานัน้ได้สร้างแนวความคิดท่ีเปล่ียนแปลงให้กบัระบบการจดัการตา่งๆ เป็นจ านวนมาก 
เมโยได้ท าการศกึษาวิจยักบัพนกังานจ านวน  40 , 000 คน ท่ีเมือง Hawthone และได้ศกึษาเก่ียวกบั
ความส าคัญของปัจจัยมนุษย์ในการท างานและสังคมการจัดการว่าจะมีความส าคัญต่อการ
ปฏิบตังิานมากน้อยเพียงใด  จากการศกึษาท าให้เกิดแนวความคิดในการจดัการด้านความสมัพนัธ์ 
ซึ่งผู้ ท่ีปฏิบัติงานในองค์การยังมีความต้องการท่ีนอกเหนือจากวัตถุหรือทรัพย์สิน  เช่น สถานท่ี
ท างาน สิ่งแวดล้อม ต้องการความรัก ความเข้าใจจากหวัหน้างานและเพ่ือนร่วมงานท่ีดี  โดยสรุป
ได้ ดงันี ้

  บคุคลจะปฏิบตังิานได้ดีขึน้หากปฏิบตัติอ่เขาเหมือนมนษุย์ 
-  ปริมาณการท างานของบุคลากรไม่ได้ขึน้อยู่กับความสามารถ

ทางกายภาพอยา่งเดียว หากขึน้ยูก่บัความสามารถทางสงัคมด้วย 
-  บ าเหน็จรางวลัทางจิตใจ มีผลต่อการท างานมากกว่าบ าเหน็จ

ทางทรัพย์อยา่งเดียว 
-  การแบ่งแยกกการท างานตามลกัษณะเฉพาะของงานมิได้เป็น

หลกัประกนัวา่จะอ านวยผลประโยชน์สงูสดุในการท างานเสมอไปแตมี่ปัจจยัอ่ืนๆ  
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-  บคุลากรไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองตอ่การจดัการทางสงัคมหรือ 
บ าเหน็จรางวลัแตต่อบสนองในลกัษณะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม 

-  การท่ีบุคลากรได้มีความสมัพันธ์แบบไม่เป็นทางการบ้าง  จะ
ท าให้เกิดความจงรักภกัดีและเป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนั 

นอกจากนีผ้ลจากการศึกษาท าให้เกิดลกัษณะขององค์การแบบไม่เป็น
ทางการท่ีอยู่ในองค์การท่ีเป็นทางการ คือ ความสัมพนัธ์ระหว่างคนงานกับหวัหน้างานแบบสาย
สมัพนัธ์มากว่าแบบทางการตามภาระหน้าท่ีเทา่นัน้  จากผลการศกึษานีท้ าให้ผู้ประกอบการตา่งๆ 
หนัมาสนใจแนวคิดของเขาและได้น าไปใช้ในองค์การ  เน่ืองจากแนวความคิดดงักล่าวสามารถ
น าไปบริหารองค์การ  ด้านการลดความขัดแย้งของผู้ บริหารและคนงานได้อย่างดีจึงท าให้มี
ผู้สนับสนุนงานของเขามากขึน้  กล่าวได้ว่าเมโยเป็นบุคคลส าคญัท่ีบุกเบิกแนวคิดด้านการจูงใจ
และแนวคิดด้านความสมัพนัธ์ในองค์การท่ีส าคญั  และในระยะเวลาตอ่มาได้มีการน าแนวคิดของ
เมโยมาศกึษาในด้านมนษุย์สมัพนัธ์มากขึน้ 

1.2 ทฤษฎีด้านทรัพยากรมนุษย์ 
ทฤษฎีด้านทรัพยากรมีนักทฤษฎีได้แก่อับราแฮม มาสโลว์ (Abraham 

Maslow :1908-1970)  ทฤษฎีล าดับขัน้ความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of 
Needs)  ได้แบ่งล าดบัขัน้ความต้องการของมนุษย์ (Hierarchy of Needs) ตามล าดบัของความ
ต้องการอยา่งมีระเบียบออกเป็น 5 ขัน้      

1.ความต้องการด้านกายภาพ (Physiological needs) เป็นความ
ต้องการพืน้ฐานของมนษุย์ และเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับท่ีจะให้มีชีวิตรอด เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับมนษุย์
ทกุคนจะต้องได้รับการตอบสนองภายในช่วงระยะเวลาและสม ่าเสมอ  ถ้าไม่ได้รับการตอบสนอง
แล้วชีวิตก็จะด ารงอยู่ไม่ได้  เช่น ความต้องการปัจจัย 4 การพักผ่อน  การมีสุขภาพท่ีดี  ความ
อบอุน่  การออกก าลงักาย ความต้องการทางเพศ 

2.ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs)  มนุษย์จะมีความ
ปรารถนาท่ีจะได้รับความคุ้มครองจากภยัอนัตรายต่างๆ   เช่น การป้องกนัตนเอง ความสขุสบาย
และสงบ ความเป็นระเบียบ ความมัน่คงและปลอดภยัจากภยัตา่งๆ 

3.ความต้องการด้านสังคม (Social needs)  ความต้องการเข้าร่วม
สมาคมกับบุคคลอ่ืน  ตลอดจนการได้รับมิตรภาพและความเห็นใจจากกลุ่มเพ่ือนฝูง  การได้รับ
ความรักจากเพ่ือนร่วมงาน  เช่น ความรู้สึกมีส่วนร่วม การเป็นท่ียอมรับในสงัคม การเป็นสมาชิก
กลุ่ม ความรักความเข้าใจ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  เป็นความต้องการทางด้านจิตใจมากขึน้  
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ดงันัน้องค์การอาจตอบสนองความต้องการขัน้นีด้้วยการจดัมอบหมายงานตามความสามารถท่ี
เหมาะสม  และความต้องการของผู้ปฏิบัติงานให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือสร้าง
ความรู้สึกอยากเป็นส่วนหนึ่งในองค์การให้มีอ านาจการตดัสินใจพอสมควร  4.ความต้องการการ
ยกย่อง (Esteem needs) เป็นความต้องการให้ได้รับการยกย่องในสังคม รวมถึงความเช่ือมั่นใน
ตนเอง  เช่น ความต้องการมัน่ใจ ภูมิใจในตวัเอง การได้ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน การด ารงต าแหน่ง
ท่ีส าคญั  ความเป็นอิสระและเสรีภาพ ตลอดจนความต้องการท่ีจะมีฐานะเดน่เป็นท่ียอมรับนบัถือ
ของคนทัง้หลายในองค์การ  ดงันัน้องค์การอาจตอบสนองความต้องการโดยเปิดโอกาสให้ลกูจ้าง
ได้มีโอกาสท างานในต าแหน่งท่ีสงูขึน้ หรือท างานกบับคุคลส าคญัๆ เท่าท่ีความสามารถจะอ านวย
ให้  ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ท่ีจะเกิดความพอใจหากได้แสดงผลงานท่ีสูงท่ีสุดท่ีตนจะท าได้  
ความคดิเห็น หรือ ผลงานท่ีได้รับการยอมรับควรจะมีการยกยอ่ง ชมเชย 

5. ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization needs) 
เป็นความต้องการท่ีจะได้รับความส าเร็จตามความนึกคิด  จะมีลกัษณะกว้างมากและจะแตกตา่ง
กนัไปในแต่ละคน  เป็นความต้องการท่ีเป็นอิสระเฉพาะแต่ละคน  เป็นความส าเร็จท่ีทุกคนใฝ่ฝัน
ตามอุดมการณ์ของตน  เช่น การได้มีโอกาสท าสิ่งท่ีท้าทายความสามารถของตน การมีเชาว์
ปัญญารอบรู้สิ่งตา่งๆ ความต้องการฉลาดกวา่ผู้ อ่ืนการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ  ความส าเร็จตามเปา้หมาย 

ด้วยเหตนีุเ้พ่ือท่ีจะสร้างขวญัก าลงัใจในการท างานให้แก่คนในองค์การ ก็
จะต้องหาวิธีการและเคร่ืองมือตา่งๆ มาจงูใจหรือมาตอบสนองความต้องการท่ีแตกตา่งกนัของแต่
ละบุคคล เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจและกระตือรือร้นในการท างานให้ดีขึน้และอยู่ปฏิบตัิงานให้กับ
องค์การตลอดไป 

ดัก ก ราส  แม ค เก ร เก อ ร์  (Douglas McGregor :1906-1964)  เป็ น
ผู้ เช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยาและได้ศกึษาหลกัเกณฑ์การจดัการทางด้านสงัคม ผลงานของเขามี
ลกัษณะพิเศษคือ ได้พฒันาแนวความคิดท่ีเป็นแนวตรงข้ามกันในเร่ืองความสมัพนัธ์ของผู้บริหาร
กบับคุลากร และได้สร้างมมุมองของมนษุย์ออกเป็นสองด้าน คือ มนษุย์มีทัง้ด้านลบ และด้านบวก 
โดยใช้สญัลกัษณ์ของทฤษฎีวา่ X และ Y  โดยหลกัการของแนวคดิ มีดงันี ้

สมมตฐิานทฤษฎี X 
1) คนสว่นใหญ่จะขีเ้กียจ ไมช่อบการท างาน มกัเล่ียงงาน 
2) บคุคลโดยเฉล่ียต้องถกูบงัคบั ควบคมุ สัง่การจงึจะท างาน 
3) คนสว่นใหญ่มกัไมมี่ความพยายามและความรับผิดชอบ 
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4) คนส่วนใหญ่ชอบจะมีการชีน้ า เพ่ือหลีกเล่ียงความรับผิดชอบมีความ
ทะเยอทะยานน้อย 

สมมตฐิานทฤษฎี Y 
1) โดยพืน้ฐานของคนพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือสนบัสนนุ 
2) คนโดยทัว่ไป มีความขยนัหมัน่เพียรและมีความรับผิดชอบ 
3) คนโดยพืน้ฐานมีความคดิริเร่ิมด้วยตนเองถ้าได้รับแรงจงูใจท่ีถกูต้อง 
4) คนโดยทั่วไปพืน้ฐานจะพยายามพัฒนาตนเองและวิธีการท างานอยู่

เสมอ 
ทัง้นีก้ารจะน าแนวคิดทางด้านทฤษฎี X และ Y ไปประยุกต์ใช้ต้องอาศยั

หลกัการวิเคราะห์ วินิจฉัย เพราะในองค์การทุกองค์การไม่ว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ย่อมต้องมี
คนงานท่ีหลากหลาย ฉะนัน้การบริหารจัดการคนจึงเป็นเร่ืองส าคัญท่ีผู้ บริหารจะต้องศึกษา
สถานการณ์และคนท่ีปฏิบตัิงานว่ามีลกัษณะอย่างไร เพราะคนบางคนไม่ชอบการควบคมุ แตค่น
บางคนถกูอบรมเลีย้งดใูห้พอใจกบัการควบคมุ เพราะฉะนัน้จึงต้องใช้หลกัของศิลป์ในการบริหาร
คนเพ่ือการจดัการทรัพยากรมนษุย์ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ   

เฟรดเดอริกค์ เฮอซเบอร์ก (Frederick Herzberg : 1975) ค้นพบว่ามี
ปัจจยัส าคญั 2 ประเภทท่ีสัมพันธ์กับความชอบหรือไม่ชอบงานของแต่ละคน  ในการท างานนัน้
จะต้องมีปัจจัยท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจหรือความสุขในการท างาน เรียกว่า ปัจจัยจูงใจ 
)Motivator Factors]) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัเนือ้หาสาระของงานโดยตรง จงูใจให้คนชอบและรักงาน 
เป็นตวัการสร้างความพึงพอใจให้บุคคลในองค์การ  ปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึน้มี  5 
ประการ คือ  

- ด้านความส าเร็จของงาน  
- ด้านการได้รับความยอมรับนบัถือ  
- ด้านลกัษณะของงาน  
- ด้านความรับผิดชอบ  
- ด้านความก้าวหน้าในต าแหนง่การงาน  

และปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factors) หมายถึง ปัจจยัท่ีจะค า้จุนให้
บุคคลเกิดแรงจูงในในการท างาน ปัจจัยเหล ่านีจ้ะพบในสภาพแวดล้อมของการท างานอยู่
ตลอดเวลา ปัจจยันีเ้ป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมของงานมี 11 ประการ คือ 

- เงินเดือน  
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- โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต  
- ความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา   
- ความสมัพนัธ์กบัผู้ใต้บงัคบับญัชา  
- ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน  
- ฐานะของอาชีพ  
- เทคนิคในการปกครองบงัคบับญัชา  
- นโยบายและการบริหารจดัการงานของหน่วยงาน  
- สภาพแวดล้อมในการท างาน  
- ความเป็นอยูส่ว่นตวั  
- ความมัน่คงในการท างาน  

ทฤษฎี 2 ปัจจยั เสนอแนะว่าความส าคญัของปัจจยัจูงใจท่ีแตกต่างกัน
สองกลุ่มคือ ปัจจัยสุขอนามัยมีอิทธิพลต่อความไม่พึงพอใจ ส่วนปัจจัยการจูงใจเป็นปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอ่การสร้างการจงูใจ หรือความพงึพอใจ 

 ทฤษฎีการจงูใจของเฮอซเบอร์กเป็นทฤษฎีในการท างานซึ่งเป็นท่ียอมรับ
กนัอย่างกว้างขวางในปัจจบุนั  ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีศกึษาทศันคติเก่ียวกบังานเพ่ือท่ีจะให้มีหนทางเพิ่ม
ผลผลิต  ลดการขาดงาน และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการท างาน  ทฤษฎีนีถื้อวา่แรงจงูใจเป็นสิ่ง
ท่ีเกิดขึน้มาจากแตล่ะคนมิใชข่ึน้อยูก่บัผู้บริหารโดยตรง และปัจจยัท่ีใช้บ ารุงจิตใจนัน้อย่างดีท่ีสดุก็
คือ จะสามารถช่วยขจัดความไม่พอใจต่างๆ ได้  แต่จะไม่สามารถใช้สร้างความพอใจได้  ใน
กระบวนการจงูใจท่ีต้องการจะสร้างให้เกิดแรงจูงใจท่ีดีจ าเป็นต้องมีการก าหนดปัจจยัทัง้  2 กลุ่ม 
โดยใช้วิธีวิเคราะห์เหตุการณ์ส าคญัเพ่ือถามเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเป็นสภาพการท างานท่ีผู้ท างานได้
ประสบมาในช่วงต่างๆ โดยเฉพาะช่วงท่ีมีสภาพขวญัก าลงัใจสูงและต ่า จากการศกึษาปรากฏว่า
ปัจจยัหลายอยา่งแตกตา่งกนัมีสว่นสมัพนัธ์โดยตรงกบัความรู้สกึท่ีดีและท่ีไม่ดีท่ีเกิดขึน้  

2.การศึกษาการบริหารจัดการเชิงปริมาณ (The quantitative management 
approach) 

การจัดการเชิงปริมาณถือได้ว่าเป็นแนวทางการจัดการท่ีเข้าสู่แนวคิด
สมยัใหม่ แตก็่ยงัคงมีความยากท่ีจะน ามาใช้ได้กบัทกุส่วนของการบริหารจดัการ  เพราะส่วนใหญ่
แล้วจะมุ่งไปท่ีการใช้ประโยชน์เพ่ือการตัดสินใจของการบริหารจัดการงาน โดยใช้เทคนิคทาง
คณิตศาสตร์ เคร่ืองมือทางสถิติและข้อมูลมาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการ และเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต การพฒันาอตุสาหกรรมตา่งๆ การจดัการเชิงปริมาณนัน้มีแนวคิดท่ีเป็น
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ระบบเพราะอาศัยหลักทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยโดยเฉพาะด้านการวิจัยการปฏิบัติการ 
(Operation research) ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์    การ
ตดัสินใจตา่งๆ มีแนวทางการเลือกหลายทางโดยเฉพาะด้านการวางแผน เช่น ทฤษฎีการล าดบัแถว
รอคอย (Queuing theory) เป็นเทคนิคท่ีเน้นอตัราความเร็วกับหน่วยหรือบุคคลท่ีจดัเป็นแถวหรือ
อตัราความเร็วซึง่หน่วยหรือบคุคลสามารถอยู่ในล าดบั ขัน้ตอน การด าเนินการหรือการบริการ หรือ
โมเดลสถานการณ์จ าลอง (Simulation model) โดยจ าลองการด าเนินงานของธุรกิจ โดยการสร้าง
โมเดลค านวณเป็นขัน้ตอนแล้วใช้โมเดลเปรียบเทียบลักษณะ ระบบท่ีเป็นจริง  อาจกระท าตาม
โมเดลนัน้ ใช้เพ่ือคาดคะเนสถานการณ์ในอนาคต ใช้เพ่ือสนบัสนนุการตดัสินใจ 

3.ทฤษฎีการบริหารจัดการสมัยใหม่ (Modern Theory of Management)   
การเดินทางของทฤษฎีขององค์การนัน้มีระยะทางและใช้เวลาท่ียาวนาน 

อย่างไรก็ตามมนุษย์ผู้ มีปัญญาเป็นเลิศก็ไม่ได้ย่อท้อต่ออุปสรรค  ทัง้ยังคงสืบค้นศึกษาและ
สร้างสรรค์ การพัฒนาองค์ความรู้เสมอมา แนวคิดทฤษฎีด้านการจดัการได้ถูกน ามาศึกษาอย่าง
มากเพ่ือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ให้กับองค์การต่างๆ อนัจะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับมนุษย์ได้ 
ส าหรับการจดัการสมยัใหม่ท่ีเกิดขึน้โดยการทดลองจากนกัทฤษฎีจ านวนมากนี ้ได้มีการกล่าวถึง
หลายด้าน เช่น การจัดการทฤษฎีระบบได้กลายเป็นองค์ความรู้ท่ีสร้างแนวทางพัฒนาให้กับ
องค์การต่างๆ ได้มากมาย  โดยการจดัการสมยัใหม่เป็นการประสานแนวคิดของการจดัการแบบ
คลาสสิค แบบพฤติกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงปริมาณท าให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ คือ 
ทฤษฎีเชิงสถานการณ์  ทฤษฎีระบบ แนวความคิดเก่ียวกับการจัดการสมัยใหม่เป็นสิ่งใหม่ท่ี
นกัวิชาการทางด้านการบริหารจดัการ และองค์การได้น ามาปรับใช้กบัการบริหารธุรกิจ  ซึง่เป็นการ
พัฒนาทฤษฎีในแต่ละยุคสมัย และองค์ความรู้ในด้านทฤษฎีองค์การให้สอดคล้องประสานกัน
อย่างเป็นระบบ จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจอย่างยิ่งส าหรับในยคุนีท่ี้พยายามพิจารณาแนวทาง (วรรณ
พร  พทุธภมูิพิทกัษ์ และกญัญามน อินหวา่ง.  2554:  9 - 29) 

ทฤษฎีการจดัการเชิงสถานการณ์ (Contingency theory of management)  
ทฤษฎีการจดัการเชิงสถานการณ์เป็นทฤษฎีท่ีให้ความส าคญัตอ่การปรับปรุงพฤตกิรรม การจดัการ
ตามสถานการณ์ เฉพาะอย่างขององค์การ ประกอบด้วย เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมภายนอกและ
บุคลากรขององค์การ นอกจากนีย้ังให้ความส าคัญต่อภาวะผู้ น าเพ่ือให้ผู้ น าเป็นผู้ ตัดสินใจต่อ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ฉะนัน้แนวคิดทฤษฎีนีจ้งึเน้นในด้านการใช้ศาสตร์และศลิป์ในการจดัการ  นกั
ทฤษฎีเชิงสถานการณ์ได้รวบรวมหลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสมซึ่งผู้ บริหารจะน ามาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิผลมากขึน้ กล่าวได้ว่าเป็นการประสมประสาน 3 แนวคิดคือ การจัดการตามหลัก
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วิทยาศาสตร์ หลกัพฤติกรรมศาสตร์ และการจดัการเชิงปริมาณ ในบางกรณีทฤษฎีเชิงสถานการณ์ 
จะสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาภาวะผู้ น า การตัดสินใจ เปล่ียนแปลงองค์การ การจูงใจ
บคุลากร การจดัการทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารจะมีเทคนิค  วิธีการใหม่ๆ ประกอบด้วยการมีส่วน
ร่วมในกลุ่มงาน และรูปแบบการเป็นผู้น าเชิงสถานการณ์ วิธีการบริหารจดัการเชิงสถานการณ์นัน้  
สถานการณ์ทางการบริหารแตล่ะอยา่งจะต้องถกูพิจารณาแยกจากกนั ปัจจยัภายนอกและภายใน
ต้องถูกวิเคราะห์ ผู้ บริหารจะต้องมีวิธีการท่ีแตกต่างกันภายในสถานการณ์ ท่ีมีข้อจ ากัดไม่
เหมือนกนั และมุ่งกระท าท่ีสอดคล้องกนัอย่างดีท่ีสดุกบัสถานการณ์ และมุ่งพฒันาทกัษะทางการ
บริหารจดัการท่ีเป็นประโยชน์มากท่ีสดุกบัการระบปัุจจยัทางสถานการณ์ท่ีส าคญั วิธีการศกึษาการ
บริหารจดัการเชิงสถานการณ์ได้เสนอแนะว่าผู้บริหารต้องเป็นผู้น าท่ียืดหยุ่น  บางเวลาอาจเผด็จ
การ  บางเวลาอาจประชาธิปไตย ซึ่งจะต้องวิเคราะห์ปัจจยัในสถานการณ์ท่ีต้องรีบเร่งการผลิต แต่
พนกังานไม่มีความสามารถเทา่ท่ีควร ผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้การบริหารแบบเผด็จการ เน้นงานเป็น
หลกั เป็นต้น (วรรณพร  พทุธภมูิพิทกัษ์ และกญัญามน อินหวา่ง.  2554:  9 - 29) 

ทฤษฎี Z ของ วลิเลียม จีอูชิ (William G Ouchi :Ouchi’s Theory Z:1993 ) 
ทฤษฎี Z ได้พฒันาหลงัจากการศึกษาองค์การธุรกิจญ่ีปุ่ นและสหรัฐอเมริกา โดยแนวคิดด้านการ
จดัการของทัง้สองประเทศนีมี้ความแตกตา่งกนั ซึง่ท าให้เกิดแนวการบริหารงานท่ีเกิดประสิทธิภาพ
เพราะสามารถปิดข้อด้อยของแตล่ะส่วนได้ ลกัษณะขององค์การทฤษฎี A ของสหรัฐอเมริกานัน้ให้
ความส าคญัในเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้

-  การจ้างงานเป็นการจ้างงานระยะสัน้ 
-  เน้นการแบง่งานกนัท าตามความช านาญเฉพาะด้าน 
-  การเล่ือนต าแหนง่ในองค์การเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 
 -  การตดัสินใจเป็นการตดัสินใจของปัจเจกบคุคลในองค์การ 
 -  การดแูลพนกังานเป็นการดแูลเฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบังานเท่านัน้ 

 ส าหรับลักษณะขององค์การแบบ  J ของญ่ีปุ่ นนัน้ จะมีลักษณะแตกต่าง
อยา่งเห็นได้ชดัในเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้

-  การจ้างงานเป็นการจ้างงานแบบตลอดชีพ 
-  มีการท างานเป็นทีม  พนกังานมีความรู้ท่ีสามารถท างานแทนกนัได้ 
 -  การเล่ือนต าแหนง่ช้า 
 -  การจดัสินใจในองค์การเป็นการตดัสินใจโดยใช้มตเิอกฉันท์ 
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 -  การดูแลพนักงานในองค์การเป็นการดูแลคนทัง้คนและทุกส่วนของ
บคุคล  

ซึ่งทัง้ของอเมริกาและญ่ีปุ่ นต่างก็มีจุดเด่นจุดด้อยท่ี Ouchi น ามาวิเคราะห์ 
และสร้างแนวคดิทฤษฎี Z ดงันี ้(Bovee and others, 1993 : 63) 

-  มีการจ้างงานแบบตลอดชีพ 
-  การตดัสินใจเป็นเอกฉนัท์ 
-  ความรับผิดชอบเป็นเฉพาะบคุคล 
-  การประเมินผลและการเล่ือนต าแหนง่แบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป 
 -  มีการควบคุมในตนเองแบบไม่เป็นทางการ  โดยมีการวัดผลอย่าง

ชดัเจนและเป็นทางการ 
 -  เส้นทางอาชีพในลกัษณะเช่ียวชาญเฉพาะด้านในระดบัปานกลาง 
 -  มีความเก่ียวข้องกนัในลกัษณะครอบครัว 

ในปัจจบุนัมีผู้ใช้แนวความคิดทฤษฎี Z ในองค์การมากและมีการตอบรับจาก
ผู้บริหารระดับโลกในการน าไปใช้นัน้จะเร่ิมต้นจากการค านึงถึงผลประโยชน์ของพนักงาน  ให้
พนักงานได้มีส่วนร่วม ในการตัดสินใจการท างาน การใช้วัสดุอุปกรณ์  มีส่วนร่วมแสดงความ
คดิเห็นเพ่ือให้งานส าเร็จโดยถือวา่เป็นผลลพัธ์เดียวกนั  แสดงถึงการปรับปรุงความคดิท่ีดี 

ทฤษฎีองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization Theory)  โดยปีเตอร์ 
แซงเก้ (Peter Senge) เป็นแนวคิดท่ีต้องการให้คนเกิดความต้องการในการท่ีจะแบ่งปันความรู้ให้
เกิดขึน้และแพร่ขยายไปทั่วทัง้องค์การ โดยสาระส าคญัของแนวคิดออกประกอบด้วย 5 ประการ 
คือ  (วรรณพร  พุทธภูมิพิทักษ์ และกัญญามน อินหว่าง.  2554;  อ้างอิงจาก Peter Senge.  
1990)  

- Personal Mastery คือ การท่ีบุคคลได้ขยายขีดความสามารถของตน
อย่างต่อเน่ือง ทุกคนต้องเป็นนักพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ทักษะความสามารถเพ่ือให้เกิดการ
ปรับปรุงผลงานตลอดเวลา 

- Share Vision คือ การมีเป้าหมายหรือผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค์ร่วมกนั โดย
สนับสนุนให้บุคลากรได้แสดงวิสัยทัศน์ของแต่ละคนออกมา แล้วจึงเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วม
อภิปราย อนัเป็นเคร่ืองมือท่ีจะน าไปสูก่ารมีวิสยัทศัน์ร่วมกนัซึง่ต้องมีความตอ่เน่ือง 
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- Mental Model คือ การมีความปรารถนาหรือแรงบนัดาลใจร่วมกนั โดย
บุคคลต้องตระหนักถึงสภาพการปัจจุบันขององค์การและพร้อมท่ีจะตรวจสอบท้าทายสภาพท่ี
เกิดขึน้  โดยจะมีแมแ่บบทางความคดิชดุหนึง่คอยควบคมุการตดัสินใจของพนกังานในองค์การ 

- Team Learning คือ การให้องค์การสร้างการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกนัและ
กัน เป็นการสร้างบทเรียนแห่งความส าเร็จ เพ่ือขยายต่อไปในหน่วยงานอ่ืน  เป็นการคิดและ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ภายใต้ การประสานงานร่วมกนั การเรียนรู้เป็นทีมจึงอาศยัความรู้ ความคิดของ
สมาชิกในกลุม่มาแลกเปล่ียนความคดิเห็นเพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถของทีมตอ่ไป 

- System Thinking คือ การพฒันาแบบแผนทางความคิดท่ีแปลกใหม่ท่ี
เป็นระบบ คือ เป็นการหาสาเหตท่ีุมีอิทธิพลและส่งผลตอ่พฤติกรรมและความส าเร็จขององค์การ 
เป็นการคิดแบบองค์รวม (Holistic) หรือมองภาพกว้างท่ีองค์ประกอบต่างๆ มีความสัมพันธ์กัน
อยา่งซบัซ้อน เพ่ือท่ีจะเข้าใจและเห็นภาพสาเหตท่ีุมาของปัญหาได้อยา่งแท้จริง 

นอกจากนีน้ิคม  มูสิกะคามะ  (2540:  363)  กล่าวถึงหลักทั่วไปของการ
บริหารจัดการ  และลักษณะของการด าเนินงานท่ีเหมาะสมว่า  การบริหารจัดการต้องมีการ
วางแผนท่ีดี  มีการจัดองค์กรให้สัมพันธ์กับพันธ์กับภารกิจ  โดยเตรียมการดังนี  ้ ก าหนด
วตัถุประสงค์  ภารกิจ  มาตรฐาน  ก าหนดเวลา  และแนวคิดในการด าเนินงานแต่งตัง้บุคคลให้
เหมาะสมกับงาน  มีการจัดท าแผนงานและโครงการ  โดยออกแบบการบริหาร  การวิเคราะห์
กิจกรรม  การจดัท างบประมาณ  คน  เคร่ืองมือ  วสัดอุุปกรณ์และแนวทางการด าเนินงานต่อไป  
โดยสามารถสรุปกระบวนการด าเนินงานและกรอบกระบวนการได้  ดงันี ้

ตาราง 1 หน้าท่ี 7 ประการของผู้บริหารท่ีมีคณุภาพ 

P 

P P = Policy   คือ  ก าหนดนโยบายดี  ไมเ่พ้อฝัน 
O O = Organizing คือ  จดัองค์การดี 
S S = Staffing คือ  บรรจแุตง่ตัง้คนท่ีมีคณุภาพ 
D D = Directing คือ  การชีน้ าการปฏิบตัดีิ 

D Co Co = Controlling คือ  การควบคมุ  ก ากบังานดี 
C R R = Reporting คือ  การน ารายงานมาแก้ไขปรับปรุง 
A B B = Budgeting คือ  การจดัสรรงบประมาณเหมาะสม 
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วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ  (2545)  แบ่งการบริหารตามวตัถุประสงค์หลกัของการ
จดัตัง้หนว่ยงานไว้  6 สว่น  ดงันี ้

1.การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งเรียกว่า  การบริหารรัฐกิจ  
(Public  Administration)  หรือการบริหารภาครัฐ  มีวัตถุประสงค์หลัก  คือ  การให้บริการ
สาธารณะ  (public  services)  ซึ่งครอบคลุมถึงการอ านวยความสะดวก  การรักษาความสงบ
เรียบร้อย  ตลอดจนการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ  เป็นต้น  การบริหารส่วนนีเ้ป็นการ
บริหารของหนว่ยงานภาครัฐ  ทัง้ในส่วนกลาง  สว่นภมูิภาค  และสว่นท้องถ่ิน  เชน่  การบริหารงาน
ของหน่วยงานของส านกันายกรัฐมนตรี  กระทรวง  กรม  หรือเทียบเท่า  การบริหารงานของจงัหวดั
และอ าเภอ  การบริหารงานของหน่วยการบริหารท้องถ่ิน  หน่วยงานบริหารเมืองหลวง  ตลอดทัง้
การบริหารงานของหนว่ยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 

2.การบริหารงานของหน่วยงานภาคธุรกิจ  เรียกว่า  การบริหารธุรกิจ  
(Business Administration)  หรือการบริหารภาคเอกชน  ซึ่งมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือแสวงหาก าไร
ในการท าธุรกิจ  การค้าขาย  การผลิตอตุสาหกรรมหรือให้บริการ  จะเห็นได้อย่างชดัเจนจากการ
บริหารงานของบริษัท  ห้างร้าน  และห้างหุ้นสว่นทัง้หลาย 

3.การบริหารงานของหน่วยงานท่ีไม่สงักัดภาครัฐ  (non-governmental 
organization)  เรียกย่อ ๆ ว่า  หน่วยงานเอ็นจีโอ (NGO) เป็นการบริหารงานของหน่วยงานท่ีไม่
แสวงหาผลก าไร  (non-profit  Administration)  มีวัตถุประสงค์หลักคือการไม่แสวงหาผลก าไร  
เชน่  การบริหารงานของมลูนิธิ  สมาคม  เป็นต้น 

4.การบ ริหารงานของหน่วยงานระหว่างประเทศ   (international  
organization)  มีวตัถุประสงค์หลกั  คือ  ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ  เช่น  การบริหารงานของ
สหประชาชาติ  (United  Nations  Organization)  องค์การค้าระหว่างประเทศ (World  Trade  
Organization)  และกลุม่ประเทศอาเซียน (ASEAN) 

โดยการบริหารจดัการจะต้องครอบคลมุเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้
1.การบริหารนโยบาย (Policy)   
2.การบริหารอ านาจหน้าท่ี  (Authority) 
3.การบริหารจริยธรรม  (Morality)   
4.การบริหารท่ีเก่ียวข้องกบัสงัคม  (Society)  
5.การวางแผน  (Planning) 
6.การจดัองค์การ  (Organizing) 
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7.การบริหารทรัพยากรมนษุย์  (Staffing) 
8.การอ านวยการ  (Directing) 
9.การประสานงาน  (Coordination) 
10.การรายงาน  (Reporting) 
11.การงบประมาณ  (Budgeting) 

ซึ่งเป็นการน ากระบวนการบริหารท่ีเรียกว่า PAMS – POSDCoRB มา
เป็นแนวทาง  หรือการน าแนวทาง “ 5M ”  ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารจัดการมา
บริหาร  ได้แก่  การบริหารคน (Man)  การบริหารเงิน  (Money) การบริหารวสัดอุปุกรณ์ (Material) 
การบริหารงานทัว่ไป (Management)  การบริหารจริยธรรม (Morality)   

 บาร์โทล และมาร์ติน (Bartol & Martin.  1997:  7) ได้น าเสนอว่า  
กระบวนการจดัการประกอบไปด้วยขัน้ตอนท่ีส าคญัอยู่ 4 ประการด้วยกนั คือ   

1.การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือก าหนดการ
ท างานขององค์การไว้ล่วงหน้าว่าจะท าอะไร  ในการบริหารงานใด ๆ ก็ตามผู้บริหารจะต้องท า
หน้าท่ีในการวางแผนเพราะ การวางแผนเป็นหน้าท่ีประการแรกของกระบวนการบริหาร ผู้บริหาร
จะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า แผนงานเป็นกรอบและเป็นแนวทางของการปฏิบตัิงานทัง้หมด  ถ้า
ปราศจากแผนงานแล้วเป็นการยาก ท่ีผู้บริหารจะท างานให้ได้ผลดี  การวางแผนในการบริหารงาน
นัน้จะต้องจดัท าทัง้แผนระยะสัน้  และแผนระยะยาว  ในการวางแผนนัน้ผู้บริหารจะต้องค านึงอยู่
เสมอว่าจะท าอะไร (What)  จะท าอย่างไร (How) จะใช้เงินเท่าไร (How Many) จะให้ใครเป็นผู้ท า 
(Who)  และจะกระท าท่ีไหน (Where)  และ ท าเม่ือไร (When)   

2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดองค์การหรือจัด
หน่วยงาน โดยการจดัแบ่ง งานขององค์การหรือของหน่วยงานย่อยพร้อมทัง้ก าหนดวตัถุประสงค์  
ก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน  ตลอดจนก าหนดสายการควบคุม
และบังคับบัญชาในลักษณะของ หน่วยงานหลัก (Line)  หน่วยงานท่ีปรึกษา (Staff)  และ
หน่วยงานช่วย (Auxiliary)  พร้อมทัง้ก าหนด ขนาดของการควบคุมไว้ด้วย  การจัดองค์การอาจ
แสดงไว้ในรูปของแผนภูมิองค์การเพ่ือให้เกิดการส่ือความเข้าใจในองค์การเก่ียวกบัอ านาจ  หน้าท่ี  
ความรับผิดชอบ  สายการบงัคบับญชัาและการตดิตอ่ส่ือสาร   

3. การน า (Leading) หมายถึง การท่ีผู้น าใช้การโน้มน้าวให้สมาชิก
องค์การปฏิบัติตามค าสั่ง   เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการท างาน  นอกจากนัน้ยังรวมถึงการ
ตดิตอ่ส่ือสาร  การสัง่การและการจงูใจภายในองค์การอีกด้วย   
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4.  การควบคุม (Control) หมายถึง กระบวนการในการตรวจสอบ
การปฏิบตังิานขององค์การว่าสมาชิกองค์การท่ีเป็นผู้ปฏิบตังิานได้ปฏิบตังิานเป็นไปตามแผนงานท่ี
ได้ก าหนดไว้หรือไม่  โดยดไูด้จากการปฏิบตังิานจริงเม่ือเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน  ถ้างานของการ
ท างานต ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐานก็จะน าไปสูก่ารปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐาน  และปรับปรุง
แผนในการท างานองค์ประกอบพืน้ฐานของการบริหารจัดการทัง้  4 ประการดังกล่าวต่างก็มี
ความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั  ซึง่สามารถน ามาแสดงได้ดงัภาพ 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 องคป์ระกอบของการบรหิารจดัการ  

ท่ีมา : Bartol & Martin  ( 1997(  

สรุปได้ว่า  แนวคิดการบริหารจดัการนัน้แบ่งเป็น 4 แนวคิดหลกัๆ คือ  หลกัการ
การจัดการทางวิทยาศาสตร์  หลักการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์  การศึกษาการจัดการเชิง
ปริมาณ  และทฤษฎีการจดัการสมัยใหม่  โดยมีนักวิชาการหลายท่านน าเสนอแนวคิดต่าง ๆ ไว้  
โดยงานวิจัย นี ไ้ ด้ เลื อกแนวคิดทฤษ ฎีการบ ริหารจัดการสมัย ใหม่  (Modern Theory of 
Management) : ทฤษฎีระบบ (Systems theory)  ของลุดวิจ วอนเบอร์ทา แลนฟ่ี (Ludwig von 
Bertalanffy)  และควบคมุด้วยหลกัการบริหารการจดัการเชิงคณุภาพแบบต่อเน่ือง ตามวงจรเดม
มิ่ง (Deming Cycle) หรือ PDCA  ประกอบด้วย  การวางแผน  การปฏิบตัิ  การควบคมุตรวจสอบ  
การรายงานผลและการพฒันา 

การวางแผน 
(Planning) 

การควบคุม 
(Controlling) 

การน า 
(Leading) 

การจดัองคก์าร 
(Organizing) 
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ทฤษฎีระบบ (System Theory) 
ความหมายและความส าคัญ 

ทฤษฎีระบบ (Systems theory)  แนวคิดระบบของการจดัการจะอยู่บนพืน้ฐานของ
ทฤษฎีระบบทัว่ไป ลุดวิจ วอนเบอร์ทา แลนฟ่ี (Ludwig von Bertalanffy) เป็นผู้ก่อตัง้ทฤษฎีระบบ
ทั่วไปขึน้ โดยหลักของทฤษฎีระบบนีจ้ะอาศัยแนวคิดด้านพฤติกรรมศาสตร์ และแนวคิดด้าน
วิทยาศาสตร์ผสมผสานกัน ซึ่งมององค์การเป็นระบบตามหน้าท่ีท่ีสมัพนัธ์กับสิ่งแวดล้อม มีความ
เก่ียวข้องกัน  ซึ่งต้องการบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน (วรรณพร  พุทธภูมิพิทกัษ์ และกัญญามน อิน
หวา่ง.  2554:  9 - 29) 

ศิริพงษ์  เศาภายน (2548 : 42 – 46) ได้กล่าวถึงแนวความคิดท่ีท าให้มีความเข้าใจ
องค์การดีขึน้ คือ ระบบ (System) ซึ่งระบบ หมายถึง ชุดของรายการต่าง ๆ ท่ีมี ความสมัพนัธ์กัน
โดยมีหน้าท่ีเฉพาะของแตล่ะรายการ 

ศิริชยั  ชินะตงักูร  (2527 : 21)  ให้ค าจ ากัดความของวิธีการเชิงระบบว่า  หมายถึง 
กระบวนการท่ีมุ่งถึงหลักการด าเนินงานท่ียึดเอาศูนย์รวมเป็นหลัก  งานทุกชนิดเร่ิมจากการมี
จดุมุ่งหมาย ของงานท่ีเป็นปัญหาต้องแก้ไข  วิธีการ  ท่ีจะใช้แก้ปัญหา  และวิธีการประเมินผลงาน
เพ่ือเสนอแนะ วิธีการแก้ไขและปรับปรุงในคราวตอ่ไป 

บรรยงค์ โตจินดา (2542 : 70) กล่าวว่า ทฤษฎีระบบของ Daniel Katz & Robert 
Kahn มีแนวคิดในกระบวนการจัดการท่ีต่อเน่ืองกันเป็นระบบ ซึ่งจัดไว้เช่ือมโยงกันอย่างเป็น
ระเบียบ และตา่งมีสมัพนัธภาพกนัโดยตลอด แม้จะมีระบบรอง หรือระบบย่อยลงไปแตต้่องผกูพนั
อยูก่บัระบบใหญ่ตัง้แตข่ัน้ตอนปอ้นเข้า (Input) จนถึงขัน้ผลส าเร็จ (Output) 

ทัง้นี ้จนัทรานี  สงวนนาม  (2545 : 85)  กล่าวว่า  ระบบเป็นกลุ่มองค์ประกอบตา่งๆ 
ท่ีมีความสมัพันธ์ระหว่างกันและมีความเก่ียวข้องกันในลกัษณะท่ีท าให้เกิดความเป็นอนัหนึ่งอัน
เดียวกนั  

สรุปได้ว่า ทฤษฎีระบบ หมายถึง แนวคิดของการจดัการท่ีผสมผสานระหว่างแนวคิด
ด้านพฤติกรรมศาสตร์และแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีกระบวนการจัดการท่ีต่อเน่ืองกันเป็น
ระบบ เก่ียวข้องเช่ือมโยงกนั เพ่ือท างานให้บรรลสุูจ่ดุมุง่หมายร่วมกนั 

องค์ประกอบของระบบ 
ธงชัย  สันติวงษ์  (2531 : 31) กล่าวถึงคุณสมบัติ ท่ีส าคัญ ของระบบ จะต้อง

ประกอบด้วยสว่นส าคญั ดงันี ้
1.สว่นตา่งๆ ของระบบจะอยูใ่นสภาวะท่ีเคล่ือนไหวได้ 
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2.การเคล่ือนไหวของสว่นตา่งๆ จะมีปฏิกิริยาตอบโต้ตา่งกนั 
3.ในระบบหนึ่งๆ จะประกอบไปด้วยระบบย่อยตา่งๆ มากมาย และภายใต้ระบบ

ยอ่ยตา่งๆ อาจจะมีระบบยอ่ยลงไปได้อีกเชน่กนั 
การเปล่ียนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบนัน้อาจมีผลท าให้ต้องเปล่ียนแปลงหรือ

ปรับปรุงส่วนอ่ืนๆ ในระบบด้วย การเปล่ียนแปลงแม้เพียงระบบย่อยหนึ่งอาจท าให้กระทบระบบท่ี
ใหญ่กวา่ด้วยก็ได้ 

วรรณพร  พุทธภูมิพิทักษ์ และกัญญามน อินหว่าง (2554:  9 - 29)  กล่าวว่าทุก
ระบบจะประกอบด้วยส่วนตา่งๆ ท่ีใช้กระบวนการแปรสภาพ เพ่ือเปล่ียนปัจจยัน าเข้าเป็นผลผลิต 
ระบบจะขึน้กบัการปอ้นกลบัเพ่ือสอบผลลพัธ์และปรับปรุงปัจจยัน าเข้า โดยมี  4 สว่น ดงันี ้ 

1. ปัจจยัน าเข้า ประกอบด้วย ทรัพยากรมนษุย์ การเงิน สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
และข้อมลูขา่วสารเพ่ือการผลิตสินค้า การบริการและการตดัสินใจ 

2. กระบวนการแปรสภาพ ประกอบด้วย การจดัการ เทคโนโลยี และการปฏิบตัิ 
การผลิตเพ่ือเปล่ียนปัจจยัน าเข้าเป็นผลผลิต 

3. ผลผลิต ประกอบด้วย สินค้าและการบริการ ก าไรขาดทุน พฤติกรรมของ
พนักงาน และผลลัพธ์ ท่ีคาดหวัง เป็นผลผลิตโดยผู้ บริหารในทุกระดับท่ีท างานเพ่ือให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ขององค์การ 

4. การปอ้นกลบั เป็นข้อมูลเก่ียวกับสภาพและผลลพัธ์เก่ียวกบักิจกรรมองค์การ
โดยมีลูกค้าคู่แข่งขัน  ภาครัฐบาล และผู้ จัดหาเป็นผู้ป้อนกลับข้อมูลให้กับองค์การ เสมือนเป็น
ผู้ตรวจการทางธุรกิจในขณะท่ี ศิริพงษ์  เศาภายน (2548 : 42 – 46) กล่าวว่า การท่ีจะมีระบบใด
ระบบหนึ่งได้ จะต้องมีส่วนประกอบหรือสิ่งตา่งๆ เป็นตวัปอ้น เรียกว่า "ข้อมลู" ด าเนินงานสมัพนัธ์
กันเป็น "กระบวนการ" เพ่ือให้ได้ "ผลลพัธ์" ตามวตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ ดงันัน้ ภายในระบบหนึ่งจะ
สามารถแบง่องค์ประกอบและหน้าท่ีได้ ดงัภาพ 
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ภาพประกอบ 3 องคป์ระกอบของระบบ 

ท่ีมา : ศริิพงษ์  เศาภายน (2548 : 42 – 46) 

 

ทัง้นีจ้นัทรานี  สงวนนาม (2545 : 86-87)  กล่าวถึง หลกัการและแนวคิดของทฤษฎี
ระบบ  จะต้องประกอบด้วยสว่นส าคญั  ดงัตอ่ไปนี ้ 

1.ปัจจัยน าเข้า  หมายถึง  ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆ ด้าน ได้แก่ บุคลากร 
(Man)  งบประมาณ (Money) วัสดอุุปกรณ์ (Materials) การบริหารจดัการ )Management) และ
แรงจงูใจ (Motivations) ท่ีเป็นสว่นเมต้นและเป็นสว่นส าคญัในการปฏิบตังิานขององค์การ 

2.กระบวนการ คือ การน าเอาปัจจยัหรือทรัพยากรทางการบริหารทกุประเภทมา
ใช้ในการด าเนินงานร่วมกนัอย่างเป็นระบบ เน่ืองจากในกระบวนการจะมีระบบย่อยๆหลายระบบ 
ตัง้แต่การบริหาร การจดัการ การนิเทศ การวดัและการประเมินผล การติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น 
เพ่ือให้ปัจจยัทัง้หลายเข้าสูก่ระบวนการทกุกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.ผลผลิต หรือผลลัพธ์ เป็นผลท่ีเกิดจากกระบวนการของการน าเอาปัจจัยมา
ปฏิบตัเิพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ 

4.ผลกระทบ เป็นผลท่ีเกิดขึน้ภายหลังจากผลลัพธ์ท่ีได้ ซึ่งอาจเป็นสิ่งท่ีคาดไว้
หรือไมค่าดคดิมาก่อน 

การน าเอาทฤษฎีระบบมาใช้ในการบริหารองค์การหากน ามาใช้ได้ถกูต้อง เหมาะสม 
จะช่วยให้องค์การมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกนัข้ามหากน ามาใช้ไม่ถกูต้อง หรือองค์ประกอบแต่
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ละส่วนของระบบไม่สมัพนัธืกันก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องอค์การได้ ดงันัน้การน าทฤษฎี
ระบบมาใช้จึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์ระบบ ท่ีเรียกว่า System Analysis ควบคู่ไปด้วย ซึ่งการ
วิเคราะห์ระบบจะท าให้ผู้บริหารทราบว่า หากผลผลิต หรือผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย
ท่ีก าหนดไว้ ปัญหานัน้จะเกิดจากองค์ประกอบใด มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันอย่างไร ข้อมูล
ย้อนกลบัจะช่วยให้ทราบถึงประเภทยของปัญหา จุดท่ีต้องได้รับการพัฒนาแก้ไขหรือปรับปรุงได้
มากขึน้ ทัง้นีก้ารแก้ไข หรือปรับปรุงก็ต้องท าอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่แก้ไขเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง
เทา่นัน้ ดงัภาพ (จนัทรานี  สงวนนาม.  2545 : 87-89) 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 รูปแบบองค์ประกอบของวิธีระบบและการวิเคราะห์ระบบ    

ท่ีมา   : จนัทรานี สงวนนาม (2545 :  88 ) 

ในขณะท่ีมาลี บญุศิริพนัธ์ (2549 : 2 – 3) กลา่ววา่ ทฤษฎีระบบเป็นการบริหารท่ีมอง
องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม การบริหารนัน้  ผู้ บ ริหารจะต้องค านึงถึงปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ซึง่ประกอบไปด้วย 

1.ปัจจัยน าเข้า (Input) หมายถึง ทรัพยากรทางกายภาพท่ีน ามาใส่เข้าไปใน
ระบบเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิต เช่น ทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี อาคารสถานท่ี งบประมาณ และ
ข้อมลูเพื่อใช้ในการผลิต 

2.กรบวนการท างาน (Processing) คือ ขัน้ตอนของการบริหารจดัการวตัถดุิบท่ีมี
อยูใ่ห้แปรสภาพสูผ่ลิตภณัฑ์ หรือการให้บริการแก่ลกูค้าในธุรกิจบริการ 
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3.ปัจจัยน าออก (Output) จะต้องมีความชัดเจน มีเป้าหมาย จึงจะสามารถ
เลือกใช้ input ให้มีความถูกต้องเหมาะสมได้ และ output ท่ีออกมานัน้ จะเป็นตัวชีว้ดัความพึง
พอใจของผู้บริโภคตอ่การให้บนิการ หรือผลิตภณัฑ์ขององค์กร 

4.สิ่งย้อนกลบั (Feedback) หมายถึง ข้อมลู หรือผลสะท้อนกลบัจากผู้ ใช้บริการ
ของระบบ ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะเป็นข้อมูลส าคญัท่ีสามารถน ามาปรับปรุงคณุภาพ กระบวนการน าเข้า 
กระบวนการท างาน และผลผลิตของระบบ ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้มากขึน้ 

5.สิ่งแวดล้อม (Environment) สภาพแวดล้อมของระบบ หมายรวมถึงปัจจัย
ภายในและปัจจยัภายนอกของระบบ ท่ีจะเข้ามามีผลต่อการท างานของระบบ เช่น นโยบายของ
องค์กร ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม การศกึษา เทคโนโลยี เป็นต้น 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 5 องคก์รเชงิระบบ 

ท่ีมา   : มาลี บญุศริิพนัธ์ (2549 : 2 – 3) 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีระบบ คือ การมองการบริหารองค์การแบบองค์รวม ส่วนประกอบ
ต่างๆ ในระบบมีความเก่ียวข้อง เช่ือมโยงกัน โดยระบบมีส่วนประกอบท่ีส าคญั คือ ปัจจยัน าเข้า 
(Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ์ (Output) ทัง้นีก้ารน าทฤษฎีระบบมาใช้ในการบริหาร
จะต้องวิเคราะห์ระบบ เพ่ือให้ทราบคณุภาพของผลลพัธ์ ปัญหาท่ีเกิดขึน้ โดยต้องค านึงถึงปัจจยั

สิง่แวดลอ้ม 
(Environment) 

ปัจจยัน าเขา้  
(Input) 

สิง่ยอ้นกลบั
(Feedback) 

กระบวนการท างาน 
(Processing) 

ปัจจยัน าออก 
(Output) 
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ด้านสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก เพ่ือให้การแก้ไขปัญหา พัฒนา ปรับปรุงมีคณุภาพ 
และครอบคลมุทัง้ระบบ 

ทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร  (SWOT Analysis) 
ความหมายและความส าคัญของการวิเคราะห์ด้วย   SWOT Analysis 

สมคิด  บางโม (2552 : 351) กล่าวว่า  การวิเคราะห์สวอต  (SWOT Analysis) เป็น
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ผู้บริหารรู้จดุแข็ง  จดุอ่อน  โอกาส และอปุสรรคของ
องค์กร  ซึง่จะชว่ยให้ทราบวา่องค์กรได้เดนิทางมาถกูทิศ 

ณรงค์วิทย์  แสนทอง  (2551:  22 -23) ) ให้ความเห็นว่า  การวิเคราะห์สวอต  
(SWOT Analysis)สามารถบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขบัไปยงัเป้าหมายได้ดีหรือไม่  ระบบการท างาน
ในองค์กรมีประสิท ธิภาพหรือไม่   มีจุดอ่อนท่ีจะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่ งการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อม  (SWOT Analysis) มีปัจจยัท่ีควรน ามาพิจารณา  2  สว่นดงันี ้

ปัจจยัภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่ 
S  มาจาก  Strengths  หมายถึง  จดุเดน่หรือจดุแข็ง  ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน

เป็นข้อดีท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  เช่น  จดุแข็งด้านสว่นประสม  จดุแข็งด้านการเงิน      
จดุแข็งด้านการผลิต  จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล  องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการ
ก าหนดกลยทุธ์ 

W  มาจาก  Weaknesses  หมายถึง  จุดด้อยหรือจุดอ่อน  ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัย
ภายใน  เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่าง ๆ ขององค์กร  ซึ่งองค์กร
จะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานัน้ 

1. ปัจจยัภายนอก  (External  Environment  Analysis)  ได้แก ่
- O  ม าจ าก   Opportunities  หม ายถึ ง  โอก าส   เป็ น ผ ล จากการ ท่ี

สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรเอือ้ประโยชน์  หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร   โอกาส
แตกตา่งจากจดุแข็งตรงท่ีโอกาสนัน้เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก  แตจุ่ดแข็งนัน้เป็นผล
มาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารท่ีดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ  และใช้ประโยชน์
จากโอกาสนัน้ 

- T  มาจาก   Threats  หมายถึ ง   อุปสรรค   เป็ น ข้อจ ากัด ท่ี เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก  ซึ่งการบริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัด
อปุสรรคตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ให้ได้จริง 
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ภาพประกอบ 6 การเช่ือมโยงระหวา่งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก  

ท่ีมา : ณรงค์วิทย์   แสนทอง   (2551 : 22-23) 

 

ภาพประกอบ 7 แสดงผลการวเิคราะหโ์ดย SWOT 

ทีม่า : ณรงคว์ทิย ์  แสนทอง   (2551 : 22-23) 
 

SO = จดุแข็งและมีโอกาสพฒันา 
   WO = จดุออ่นและมีโอกาสพฒันา 
   WT = จดุออ่นและมีอปุสรรคในการพฒันา 
  ST = จดุแข็งและมีอปุสรรคในการพฒันา 
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ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทัง้ภายนอกและภายในองค์กร  จะช่วยให้เข้าใจ

ได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรอย่างไร  จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถ
ภายในท่ีถกูใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  ในขณะท่ีจุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคณุลกัษณะ
ภายในท่ีอาจจะท าลายผลการด าเนินงาน  โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ท่ีให้
โอกาสเพ่ือการบรรลุเป้าหมายองค์กร  ในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเ ป็น
สถานการณ์ท่ีขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร  ผลจากการวิเคราะห์ SWOT จึงใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดวิสยัทศัน์  การก าหนดกลยุทธ์เพ่ือให้องค์กรเกิดการพฒันา  เม่ือได้ข้อมูล
เก่ียวกบัจดุแข็ง-จดุอ่อน  โอกาส-อปุสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกด้วย
การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก  แล้วน าจุดแข็ง -จุดอ่อนมา
เปรียบเทียบกับโอกาส-อุปสรรค  เพ่ือดูว่าองค์กรก าลังเผชิญสถานการณ์เช่นใด  และภายใต้
สถานการณ์เช่นนัน้  องค์กรควรจะท าอย่างไร โดยทัว่ไปการวิเคราะห์SWOT  จะอยู่ในสถานการณ์  
4  รูปแบบดงันี ้(ณรงค์วิทย์  แสนทอง.  2551 : 22-23) 

สถานการณ์ท่ี  1 (จดุแข็ง-โอกาส)  เป็นสถานการณ์ท่ีพึงปรารถนาท่ีสดุ  ผู้บริหาร
ขององค์กรควรก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก  (Aggressive - Strategy)  เพ่ือดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยู่มา
เสริมสร้างและปรับใช้เพ่ือสร้างโอกาสตา่ง ๆ เพ่ือใช้ประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 

สถานการณ์ ท่ี  2  (จุดอ่อน -ภัยอุปสรรค)  เป็นสถานการณ์ ท่ี เลวร้ายท่ีสุด  
เน่ืองจากองค์กรก าลงัเผชิญกับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ  
ดงันัน้ ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดคือกลยทุธ์การตัง้รับ (Defensive Strategy) เพ่ือพยายามลดอุปสรรคตา่ง 
ๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้  ตลอดจนหามาตรการท่ีจะท าให้องค์กรเกิดความสญูเสียท่ีน้อยท่ีสดุ 

สถานการณ์ท่ี  3  (จุดอ่อน-โอกาส)  เป็นสถานการณ์ท่ีองค์กรมีโอกาสเป็นข้อ
ได้เปรียบด้านการแข่งขนัอยู่หลายประการ  แต่ติดขัดอยู่ตรงท่ีมีปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นจุดอ่อนอยู่
หลายอย่าง  ดงันัน้ ทางออกคือกลยทุธ์การพลิกตวั (Turnaround-Oriented Strategy) เพ่ือจดัหรือ
แก้ไขจดุออ่นภายในให้พร้อมท่ีจะสร้างโอกาสท่ีเปิดให้ 

สถานการณ์ ท่ี   4  (จุดแข็ ง -อุปสรรค) สถานการณ์ นี เ้กิดขึ น้ จากการท่ี
สภาพแวดล้อมไม่เอือ้อ านวยต่อการด าเนินงาน  แต่ตวัองค์กรมีข้อได้ เปรียบท่ีเป็นจุดแข็งหลาย
ประการ   ดงันัน้ แทนท่ีจะรอจนกระทัง่สภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงไป  สามารถท่ีจะใช้กลยทุธ์การ
แตกตัว หรือขยายขอบข่ายกิจการ (Diversification Strategy) เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งท่ีมี
สร้างโอกาสในระยะยาวด้านอ่ืน ๆ 
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ทัง้นีก้ารวิเคราะห์ SWOT มีขัน้ตอนการด าเนินการวิเคราะห์  ดงันี ้ (ณรงค์วิทย์   
แสนทอง. 2551 : 24) การประเมินสภาพแวดล้อมภายในบริษัท จะเก่ียวข้องกับการวิเคราะห์และ
พิจารณา ทรัพยากรและความสามารถภายในบริษัทในทกุ ๆ ด้าน เพ่ือท่ีจะระบจุดุแข็งและจดุอ่อน  
โดยมีแหล่งท่ีมาของข้อมูล  คือระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารท่ีครอบคลุมทุกด้าน  ทัง้ในด้าน
โครงสร้าง  ระบบ  ระเบียบ  วิธีปฏิบัติงาน  บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการ
บริหารงาน  ได้แก่  คน เงิน วัสดุการจัดการ  รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงาน ท่ีผ่านมา  
เพ่ือให้เข้าใจสถานการณ์และผลของกลยุทธ์ท่ีได้ก าหนดไว้  จุดแข็ง ของบริษัท คือการวิเคราะห์
ปัจจยัภายในจากมมุมองของผู้ ท่ีอยู่ในบริษัทเอง วา่ปัจจยัใดเป็นข้อได้เปรียบหรือ ท่ีน ามาพฒันาได้  
ส่วนจุดอ่อนของบริษัทนัน้เป็นปัจจยัภายในจากมุมมองของผู้ ท่ีอยู่ในบริษัทเอง ว่าปัจจัยใดเป็น
ก่อให้เกิดความเสียเปรียบ  ซึง่จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึน้ หรือขจดัให้หมดไป  

2. การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกบริษัท จะท าให้สามารถค้นหาโอกาสและ
อุปสรรคในการด าเนินธุรกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจทัง้ในและ
ระหว่างประเทศ  เชน่  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสงัคม  ด้านการเมือง  ด้านเทคโนโลยี   เป็นต้น  โอกาส
จากสภาพแวดล้อมจะเป็น การวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกปัจจัยใดท่ีสามารถส่งผลกระทบทัง้
ทางตรงและทางอ้อม  สามารถน าข้อดีเหล่านีม้าเสริมสร้างให้บริษัทเข้มแข็งขึน้  ส าหรับอุปสรรค
จากสภาพแวดล้อมจะเป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจยัใดท่ีสามารถส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความ
เสียหายทัง้ทางตรงและทางอ้อม  ซึ่งบริษัทจ าเป็นต้องหลีกเล่ียงหรือปรับสภาพบริษัทให้มีความ
แข็งแกร่ง  และมีความพร้อมท่ีจะเผชิญกบัผลกระทบดงักลา่ว  

สรุปได้ว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) เป็นเคร่ืองมือ
ช่วยให้ระบบการท างานในองค์กรมีประสิทธิภาพ โดยช่วยให้ผู้ บริหารทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน 
อปุสรรค และโอกาสขององค์กร ทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบนัท่ีองค์กรต้องเผชิญ และวิธีการใน
การรับมือตอ่สถานการณ์นัน้ๆ และสามารถน ามาใช้ในการพฒันา ปรับปรุงระบบการท างานให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ซึ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ปัจจัยภายในองค์กร และปัจจัย
ภายนอกองค์กร คือ สว่นหนึง่ท่ีสง่ผลตอ่การบริหารจดัการด้วยทฤษฎีระบบ 

ความหมายและความส าคัญของศิลปวัฒนธรรม 
ความหมายของศิลปวัฒนธรรม 

ทวีเกียรติ  ไชยยงยศ  (2538:  16)  ได้ให้ความหมายศิลปะว่า  หมายถึง  การ
แสดงออกเก่ียวกบัความศรัทธา  ความเช่ือถือของแตล่ะสมยั 
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กรมศิลปากร (2542:  145)  กล่าวถึงศาสตราจารย์ศิล ป์   พี ระศ รี  ว่าได้ ให้
ความหมายของศิลปะว่า  หมายถึง  วรรณคดี  ดนตรี  จิตรกรรม  ประติมากรรม  และ
สถาปัตยกรรม  โดยศิลปะเหล่านีท้ าให้มวลมนษุย์เป็นพ่ีน้องกนั  ศิลปะต้องไม่มีขอบเขต  ไม่จ ากดั
เชือ้ชาต ิ ไมมี่การแขง่ขนักนัในเร่ืองผลประโยชน์  ศิลปะเป็นส่ือส าคญัท่ีจะยกระดบัจิตใจของเราให้
อยู่ในอาณาจักรท่ีสูงส่ง  และให้ความหวังในอนาคตอันเป็นอุดมคติแก่เรา  และให้ความหมาย
วัฒนธรรม ว่า  เป็นจิตวิญญาณ  และรูปแบบในการด ารงชีวิต  เป็นความก้าวหน้าทางศิลป
วิทยาการในการพฒันาคณุภาพชีวิตให้อยู่อยา่งสขุกาย  สบายใจ (กรมศลิปากร.  2542:  ค าน า) 

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2554  (2556:  783) ให้ความหมายค าว่า  
ศลิปะ  หมายถึง งานฝีมือ  งานฝีมือทางช่าง  การแสดงออกซึ่งอารมณ์ท่ีแสดงถึงความสะเทือนใจ
ให้ประจกัษ์  และให้ความหมายค าว่า  วฒันธรรม หมายถึง  สิ่งท่ีท าให้วิถีชีวิตของหมู่คณะเจริญ
งอกงาม  

กลุ่มประชาสมัพนัธ์ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติกระทรวงวฒันธรรม 
(2548) ให้ความหมายของวัฒนธรรม หมายถึงวิถีการด าเนินชีวิต (The Way of Life) ของคนใน
สังคม รวมถึงการกิน  วิถีความเป็นอยู่  การแต่งกาย ซึ่งคนส่วนใหญ่ปฏิบัติสืบต่อกันมา  แต่
สามารถเปล่ียนแปลงไปตามเง่ือนไขและกาลเวลาได้ 

ประเวศ  วะสี  (2548: 20) กล่าวว่าวฒันธรรม คือวิถีชีวิตของกลุ่มชนอันสอดคล้อง
กบัสิ่งแวดล้อมหนึ่งๆ  ซึ่งสิ่งแวดล้อมในแต่ละแห่งจะแตกตา่งกนัท าให้วฒันธรรมมีความแตกตา่ง
ไปตามท้องถ่ิน  จงึเกิดความหลากหลายทางวฒันธรรม  

นอกจากนี ้ วฒันธรรมยังเป็นเคร่ืองแสดงถึงความเจริญ  และเอกลักษณ์ของชาต ิ 
ท าให้ประชาชนในชาติมีความภูมิใจ  ช่วยปกป้องรักษาวัฒนธรรมของชาติตน  เพ่ือรักษา
เอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่  และวัฒนธรรมยงัเป็นการรวมวิถีชีวิตของประชากรกลุ่มหนึ่ง  และ
คา่นิยมทาง เช่น ค่านิยมเก่ียวกับความดี  ความชัว่  ค่านิยมเก่ียวกับความสวยความงาม  ศิลปะ  
บนัเทิง  และคา่นิยมเก่ียวกบัความสขุ  ความทกุข์ของคนอีกด้วย  (จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  และ
ทบวงมหาวิทยาลยั.  2545:  30) 

การบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม 
แนวคิดการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม 

การบริหารจดัการศิลปวฒันธรรมมีนกัวิชาการก าหนดความหมายและขอบเขตของ
ทรัพยากรทางวฒันธรรม (Cultural Resources)  วา่หมายถึง สว่นประกอบของระบบวฒันธรรมใน
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สงัคมทัง้ท่ีเป็นวฒันธรรมทางวตัถ ุ สิ่งก่อสร้าง (Tangible forms) เร่ืองของความหมาย (Meaning) 
ความรู้   ภูมิปัญญา (Knowledge, Wisdom)  ความเช่ือ (Beliefs)  กฎ  ระเบียบ  แบบแผนในการ
ป ฏิ บัติ  (Rule, Regulations)  จิ น ตน าภ าพ  ( Imaginations)  ค วาม รู้สึ ก นึ ก คิ ด  (Feeling)  
ศิลปะการแสดงออก (Expressive behaviors) สิ่งท่ีไม่สามารถสมัผสัทางกายภาพได้ (Intangible 
forms)  สิ่งทัง้หลายนีเ้ป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่การด ารงชีวิตของมนุษย์แต่ละชุมชน  แต่ละ
ยคุสมยั  และทรัพยากรทางวฒันธรรมของสงัคมปัจจบุนัประกอบไปด้วยสิ่งท่ีเป็นมรดกตกทอดมา
จากอดีต (Heritages) รวมถึงสิ่งท่ียงัมีการสร้างสรรค์ดดัแปลงขึน้ใหม่ (Creations, Vital cultural 
resources) (สายนัต์  ไพรชาญจิตร์.  2550:  14) 

ธนิก  เลิศชาญฤทธ์  (2550:  31)  กล่าวถึงการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ประกอบด้วย 2 ค า คือ ค าว่า “การจดัการ” หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินการธุระอย่าง
หนึ่งอย่างใด  และค าว่า “ทรัพยากร” หมายถึง บางสิ่งบางอย่างท่ีมีอยู่แล้ว  และมีศักยภาพท่ี
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์  ดงันัน้ การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม  ก็คือ ศาสตร์และศิลป์แห่งการ
ด าเนินการเก่ียวกับบางสิ่งบางอย่างท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์  โดยกระบวนการในการจัดการ
ทรัพยากรวฒันธรรมมี 3 ขัน้ตอนได้แก่ 

1 .ก า รป ระ เมิ น ค วาม ส าคัญ   (Assessing significance)  คื อ  ก า รแป ล
ความหมาย ความส าคญัของทรัพยากรวฒันธรรม  โดยตัง้อยู่บนการวิเคราะห์หลกัฐานเก่ียวกับ
ทรัพยากรวฒันธรรม และคุณค่าต่าง ๆ ของทรัพยากรวฒันธรรม จากการลงพืน้ท่ีส ารวจและท า
การประเมินคณุคา่  

2.การวางแผนการจัดการ   (Planning for management)  เป็นการก าหนด
แผนการปฏิบตัิงานหรือแผนการจดัการท่ีเหมาะสม  ในแผนการปฏิบตัิงานควรจะมียุทธวิธีในการ
จดัการทรัพยากรท่ีก าหนดเป็นระยะยาว และผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะได้รับจากการจดัการ 

3.การก าหนดรายการการจัดการ  (Management program)  คือ การจัดการ
ตามข้อเสนอแนะ และล าดบัความส าคญัของทรัพยากรวฒันธรรมท่ีประเมินไว้ในขัน้ตอนแรก  โดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  ธรรมชาติและวัฒนธรรมในพืน้ท่ี   ทัง้นีจ้ าเป็นต้องอาศัย
ความรู้ และทกัษะของผู้ เช่ียวชาญสาขาตา่ง ๆ 

พิสิฐ เจริญวงศ์ (2542:  11) ให้ความหมายทรัพยากรทางวฒันธรรมว่า ทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมมีทัง้ของท่ีเป็นอดีตคือมรดก (Heritage) และของท่ีเราสร้างขึน้ใหม่ (Creation) 
ไม่ได้มีแต่ของเก่าเพียงอย่างเดียว  ประเภทมรดกมีทัง้รูปธรรมและนามธรรมท่ีจบัต้องไม่ได้  เช่น  
แหล่งโบราณคดี  อนุสาวรีย์  โบราณสถาน  ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมศิลปะและศิลปหัตถกรรม  
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ประเพ ณี   ประวัติศาสต ร์  ก วีนิพน ธ์   ซึ่ ง มี วัตถุป ระสงค์ของการจัดการ (Objective of 
management) ในทางอนรัุกษ์ (Conservation) และคุ้มครอง (Protect)  ส่วนทรัพยากรวฒันธรรม
ประเภทสร้างใหม่มีทัง้สิ่งท่ีเป็น สิ่งก่อสร้างคือสถาปัตยกรรม  ภาพถ่าย  วรรณกรรม  หนังสือท่ี
พิมพ์เผยแพร่  คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์  ภาพยนตร์  ดนตรีศิลปะการแสดง ฯลฯ นัน้มีวตัถปุระสงค์
ของการจดัการไปอีกอยา่งหนึง่คือพฒันา (Develop)  และสง่เสริม (Promote) 

องค์การเพ่ือการศกึษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 
กล่าวถึงอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลก ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติพ.ศ. 2515 
(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972)  
ได้ก าหนดนิยาม “มรดกทางวฒันธรรม” ให้ครอบคลมุถึงสิ่งต่างๆ ดงันี ้(ส านกัจดัการสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาตแิละศลิปกรรม. 2557 : 6) 

อนุสรณ์สถาน :ผลงานทางสถาปัตยกรรม ผลงานทางประติมากรรม  หรือจิตรกรรม 
สว่นประกอบหรือโครงสร้างของโบราณคดีธรรมชาติจารึก ถ า้ ท่ีอยูอ่าศยั และร่องรอยท่ีผสมผสาน
กันของสิ่งต่างๆข้างต้น ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่น  ในระดับสากลในมิติทางประวัติศาสตร์ศิลปะ หรือ 
วิทยาศาสตร์  

1.กลุ่มอาคาร :กลุ่มของอาคารท่ีแยกจากกันหรือเช่ือมต่อกันโดยลักษณะ  ทาง
สถาปัตยกรรม หรือโดยความสอดคล้องกลมกลืน หรือโดยสถานท่ีจากสภาพ  ภูมิทศัน์ซึ่งมีคณุค่า
โดดเดน่ในระดบัสากลในมิตทิางประวตัิศาสตร์ศลิปะ หรือ วิทยาศาสตร์  

2.แหล่ง :ผลงานท่ีเกิดจากมนษุย์หรือการผสมผสานผลงานท่ีเกิดจาก มนษุย์และ
ธรรมชาติและรวมถึงแหล่งโบราณคดีซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากล  ในมิติทางด้าน
ประวตัศิาสตร์สนุทรียศาสตร์ชาตวิงศ์วิทยา หรือมานษุยวิทยา 

องค์การเพ่ือการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 
กล่าวถึง การคุ้มครองป้องกัน อนุรักษ์ และน าเสนอมรดกทางวฒันธรรมและมรดกทางธรรมชาติ
เพ่ือสืบทอดไปสูค่นรุ่นตอ่ไปในอนาคต โดยรัฐภาคีต้องด าเนินการอย่างเหมาะสมเท่าท่ีจะกระท าได้
ด้วยทรัพยาวกรของรัฐเอง หรือรับการสนบัสนนุระหว่างประเทศ ในการพยายามด าเนินการตา่งๆ 
ดงันี ้(ส านกัจดัการสิ่งแวดล้อมธรรมชาตแิละศลิปกรรม. 2557 : 7 - 8) 

การก าหนดนโยบายทัว่ไปโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้มรดกทางวฒันธรรมและมรดก
ทางธรรมชาตมิปีระโยชน์ต่อวถิชีวีติของประชาชน และเพื่อบูรณาการการคุม้ครองป้องกนัมรดก
ทางวฒันธรรมและมรดกทางธรรมชาตไิวใ้นรายละเอยีดของการวางแผนการด าเนินงานของรฐั 
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1.จะต้องมีการจดัตัง้หน่วยงานหรือองค์กรรับผิดชอบด าเนินงานเพ่ือการนีอ้ย่าง
น้อยหนึ่งหน่วยงาน/องค์กร หรือมากกว่า เพ่ือด าเนินงานต่างๆ ในการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ 
และการน าเสนอมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ  โดยมีเจ้าหน้าท่ีและกระบวนการ
ปฏิบตังิานท่ีเหมาะสม เพ่ือรับผิดชอบการปฏิบตัหิน้าท่ีให้ลลุว่งไป 

2.พฒันาการศกึษาวิจยักระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการเพ่ือน าไปใช้
ในการด าเนินงาน รวมทัง้ส่งเสริมศกัยภาพของประเทศให้มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหา ภัย
อนัตรายท่ีคกุคามตอ่มรดกทางวฒันธรรมและมรดกทางธรรมชาติ 

3.ก าหนดมาตรการท่ี เหมาะสมทัง้ทางด้านกฎหมาย กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ วิทยาการ การบริหารจัดการ และการเงินเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือการจ าแนกรายละเอียด 
การคุ้มครอง ป้องกัน การอนุรักษ์ การน าเสนอ และการท านุบ ารุงรักษามรดกทางวฒันธรรมและ
มรดกทางธรรมชาต ิ

4.สนับสนุนให้มีการก่อตัง้หรือพัฒนาศนูย์การฝึกอบรมในระดบัชาติหรือระดบั
ภูมิภาค เพ่ือฝึกอบรมในด้านคุ้มครองป้องกนั อนุรักษ์ และการน าเสนอมรดกทางวฒันธรรมและ
มรดกทางธรรมชาต ิรวมทัง้สง่เสริมการศกึษาวิจยัเพ่ือการปฏิบตังิานตามภารกิจดงักลา่ว 

คิงส์ (King) (2000อ้างถึงใน ปรีดา พูลสิน ,2554) ผู้ เช่ียวชาญกฎหมายทรัพยากร
วฒันธรรมชาวอเมริกัน  กล่าวว่าทรัพยากรวฒันธรรม (Cultural resources) ประกอบไปด้วยสิ่ง
ตา่ง ๆ ดงันี ้

1. ทรัพย์สินทางประวตัศิาสตร์ (Historic properties)  
2. โบราณวตัถสุิ่งประดษิฐ์ (Artifacts)  
3. เอกสารโบราณ (Documents/ archives)  
4. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีความหมายเก่ียวข้องกับวัฒนธรรม (Physical 

environment related to culture) ได้แก่สถานท่ีท่ีมีภูมิทศัน์สวยงามและเป็นสัญลกัษณ์ท่ีบ่งบอก
ถึ งอ ดี ต  (Aesthetic and associative places) แล ะสิ่ ง แ วด ล้ อม ท่ี ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ น้  (Built 
environment)  

5. คา่นิยม (Values)  
6. ทรัพยากรท่ีจบัต้องไมไ่ด้ (Intangible resources) ดงันี ้ 

6.1 แบบแผนวิถีการด ารงชีวิต (Ways of life)  
6.2 แบบแผนพฤตกิรรม (Standard of practices)  
6.3 ขนบธรรมเนียม/วิถีประชา (Norms)  
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6.4 คา่นิยม (Values) 
6.5 ความเช่ือ (Beliefs)  
6.6 ศาสนา (Religious)  
6.7 แบบแผนของปฏิสมัพนัธ์ในสงัคม (Pattern of social interaction)  
6.8 รูปแบบสถาบนั/ องค์กร (Organizations) 

ทัง้นีอุ้ทัย  บุญประเสริฐ  (2536:  2-4)  ยังให้ความเห็นว่า  ภารกิจการบริหารงาน
ด้านวฒันธรรมทัง้ระบบจะต้องประกอบด้วย  การจดัระบบงานวฒันธรรม  การชีน้ า  การก าหนด
ทิศทางการท างาน  การด าเนินงานหรือการปฏิบตัิการการสง่เสริม  การสนบัสนนุ  และการติดตาม  
โดยมีจดุมุ่งหมายหรือผลส าเร็จของงานอยู่ท่ีตวัคนและสงัคม  ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปของการเห็น
คุณค่า  มีการยึดถือปฏิบัติ  มีการอนุรักษ์  มีการส่งเสริมเผยแพร่  มีการพัฒนาให้ก้าวหน้าหรือ
เหมาะสมยิ่งขึน้ในขณะท่ีกรมศิลปากร  (2541:  83-84)  ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาคณุภาพ
ศลิปวฒันธรรมไทยให้ประสบผลส าเร็จวา่  ประกอบด้วย   

1.ผู้บริหารต้องจริงจงักบันโยบาย ปฏิบตั ิ
2.การเน้นแผนปฏิบตักิาร 
3.การระดมใช้ทรัพยากรเพ่ือการรณรงค์ 
4.การมอบภาระสว่นรวมเป็นตวัน าการสนบัสนนุด้วยก าลงัคนและงบประมาณ 
5.การให้ก าลงัใจ  สร้างแรงผลกัดนัแก่ผู้อนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมอนัเป็นมรดกไทย 
6.การตัง้ศนูย์ปฏิบตักิารเฉพาะ  เพ่ือพฒันาคณุภาพศลิปวฒันธรรมไทยร่วมกบั 

ชมุชนในภมูิภาคตา่ง ๆ 
เลวินสัน และ เอ็มเบอร์ (Levinson and Ember. 1996:  28) “การจดัการทรัพยากร

ทางวฒันธรรม หมายถึง การวางแผนงาน และการส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการอนุรักษ์  ดแูลรักษา 
หรือการจดัการข้อมูล สถานท่ี  พืน้ท่ีและการตรวจสอบเร่ืองราวในอดีตของชาติหรือของกลุ่มชน  
เผา่พนัธุ์ตา่ง ๆ หรือสิ่งท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก” 

นอกจากนีเ้ซบาสเตียน ลีน และวิลเลียม  ไลป์ (Sebastian, Lynne and William D. 
Lipe. 2009:  296)  ได้แบง่กระบวนการการจดัการวฒันธรรมดงันี ้

1.การจดัท าบญัชีรายช่ือแหลง่ทรัพยากร (Resource inventory) 
2.การประเมินทรัพยากร  (Resource assessment) 
3.การระบุผลกระทบและข้อขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม   

(Identification of potential impacts and resource management conflicts) 
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4.การท างานและปรึกษาหารือร่วมกับชุมชน   (Consultation with indigenous 
people and other groups) 

5 .การพัฒ นาโป รแก รม  รายการส าห รับปกป้ อ ง   ส าห รับการ เข้ าถึ ง  
และการให้ความรู้แก่สาธารณชน (Development of programs for resource protection, public 
education) 

ทัง้นีส้ายนัต์  ไพรชาญจิตร์  (2548:  69 – 75)  กล่าวถึงการจดัการทรัพยากรทาง
โบราณคดีในท้องถ่ินจะต้องประกอบด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบตักิาร 8 ลกัษณะด้วยกนั  ดงันี ้

1.การศึกษาวิจัยหรือการสร้างความรู้ (resource research)  เพ่ือให้เกิด
ความรู้ท่ีแทจ้รงิเกี่ยวกบัทรพัยากรทีม่อียู่ โดยการส ารวจ ตรวจค้น เกบ็ขอ้มลู สรา้งชุดความรูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบัโบราณสถาน ศลิปวตัถุ และทรพัยากรทางวฒันธรรมอื่นๆ 

2.การประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรวัฒนธรรม (resource 
valuing and appraisal) เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ทราบว่าทรพัยากรวัฒนธรรมที่มีอยู่มีคุณค่า
ทางด้านใดบ้าง  และมคีุณสมบตัเิหมาะสมต่อการตดัสนิใจลงทุนลงแรงด าเนินการใด ๆต่อไป 
หากพจิารณาว่าทรพัยากรนัน้ ๆ มคีุณค่าและมคีุณสมบตัเิหมาะสมจะไดว้างแผนในการอนุรกัษ์ 
และด าเนินการทีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อไป 

3.การจัดการความ รู้เร่ืองท รัพยากร  (resource – based knowledge 
management) โดยการสร้าง  จดัระบบเพื่อจดัแสดงโบราณวัตถุ  ข้อมูล  ประสบการณ์ใน
รปูแบบของพพิธิภณัฑเ์พื่อเผยแพรค่วามรูใ้หแ้ก่คนในทอ้งถิน่ และสาธารณชน  หรอืการจดัใหม้ี
สิง่พมิพห์รอืสื่ออื่น ๆ เพื่อเผยแพรค่วามรู ้

4.การบริรักษ์ (conservation  within  use)  หมายถึง  การคงไว้ซึง่สภาพและ
คณุค่าของทรพัยากรวฒันธรรม  เพื่อประโยชน์ในการศกึษาหรอืการท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิค
วธิกีารต่าง ๆ ตามความเหมาะสมในสภาพแวดลอ้มของทรพัยากรวฒันธรรมแต่ละประเภท เช่น 
การเสรมิสรา้งความแขง็แรงของสิง่ก่อสรา้ง  การบูรณะ  การท าเทยีม  การสรา้งขึน้ใหม่  การจดั
แสดงพิพิธภัณฑ์  รวมไปถึงการสร้างและบังคับใช้กฎเกณฑ์โดยมีจุดประสงค์ที่จะท าให้
ทรพัยากรวฒันธรรมคงอยู ่

5.การสร้างเครือขา่ยขยายความร่วมมือ (networking)  การจดัการทรัพยากร 
วฒันธรรม จ าเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือจากสถาบัน  กลุ่ม  ชุมชน 

องคก์รอื่น ๆ ทัง้จากภาครฐั  ภาคเอกชน และภาคประชาชน  โดยการสรา้งเครอืข่ายก่อใหเ้กดิ
การช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั  เป็นกระบวนการทีช่่วยใหก้ารจดัการเกดิประโยชน์อยา่งกวา้งขวางและ
ยัง่ยนื 
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6 .ก า ร ฟื้ น ฟู   ผ ลิ ต ซ ้า   แ ล ะ ส ร้ า ง ให ม่  (resource rehabilitation / 
revitalization)  เป็นการสร้างความหมาย  คุณค่า  และก าหนดบทบาทและหน้าท่ีใหม่ให้กับ
ทรัพยากรวฒันธรรม  มีการน าเอาทรัพยากรนัน้มาปรับปรุงและพฒันาเพ่ือใช้ประโยชน์ในบทบาท
ใหม่  หรือสร้างประโยชน์ใหม่ทางด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับการศึกษาในทุกรูปแบบ  เช่น  
การฟืน้ฟปูระเพณี  การพฒันาพิพิธภณัฑ์  แหลง่โบราณคดี (archaeological site-museum)   

7.การใช้กฎเกณฑ์  ข้อปฏิบัติ   ข้อบัญญัติในการควบคุมและป้องกัน 
(regulation control)  ในบางกรณีมีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการปกป้องคุ้มครอง หรือก าหนด
แนวปฏิบตัิในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวฒันธรรม  โดยการบงัคบัใช้จะต้องด าเนินไปในรูปแบบท่ี
เอือ้อ านวยตอ่การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมอย่างยัง่ยืนเป็นคณุตอ่ชมุชน  ท้องถ่ินและทรัพยากร
วฒันธรรมเอง 

8.การด าเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนท่ีเก่ียวเน่ืองกับทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
(resource – based community business)  เป็นกิจกรรมท่ีปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความจ าเป็นต้องเข้า
มาเก่ียวข้องในกระบวนการจดัการในปัจจุบนั  เน่ืองจากเราอยู่ในกระแสการพฒันาแบบทุนนิยม
เสรี  ท่ีให้ความส าคญัเร่ืองลงทนุ – ขาดทนุ – ก าไรตลอดเวลา  และในการจดัการจะต้องมีเร่ืองของ
ค่าใช้จ่ายตลอดเวลา  ดังนัน้กิจกรรมเชิงธุรกิจจึงมีความส าคัญในการจัดการทรัพยากรทาง
วฒันธรรม ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้โดยการจดัพิมพ์หนงัสือ เอกสาร ภาพโปสการ์ด จดัท าของท่ี
ระลึก ผลิตสินค้าเอกลกัษณ์ของแหล่งทรัพยากรทางวฒันธรรมและชุมชนออกจ าหน่าย  และการ
ขอรับการสนับสนุนจากองค์กรการกุศล ภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศด้าน
วฒันธรรมและโบราณคดี  เป็นต้น 

ทัง้นีวี้ระ  โรจน์พจนรัตน์  (2551:  85)  กล่าวว่าปัจจัยท่ีจะท าให้วัฒนธรรมดัง้เดิม
ยงัคงอยู่จะต้องมีการถ่ายทอด  ส่วนวฒันธรรมท่ีจะเกิดใหม่ก็ควรจะต้องเป็นวฒันธรรมท่ีมีความ
เหมาะสมกบัคนในสงัคม  ดงันัน้ในยุคโลกาภิวฒัน์สิ่งส าคญัประการแรกคือการพฒันาทรัพยากร
มนุษย์  ส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดและเรียนรู้  ประการท่ีสอง  คือ  กระบวนการบริหารจดัการ
วฒันธรรมจะต้องท าให้ชุมชน  หรือภาคสงัคมมีความเข้มแข็ง  ซึ่งจะท าให้รับมือกับกระแสความ
เปล่ียนแปลงของโลกาภิวฒัน์ได้  ประการสดุท้าย  คือ  การก าหนดยทุธศาสตร์การบริหารจดัการสู่
การแข่งขนัระดบัโลก  โดยใช้วฒันธรรมเป็นเคร่ืองมือในการผลิตและเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ  ซึ่งจ าเป็นต้องผนึกก าลงัทุกภาคส่วนทัง้ด้านวิจัยจากภาคการศึกษา  การส่งเสริมจาก
ภาครัฐ  การผลิตและการตลาดของภาคเอกชน 
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กาญจนา  แก้วเทพ  (2553: 3)   กล่าวว่าแนวทางการบริหารจดัการวฒันธรรม มี 4 
แนวทาง  ดงันี ้ 

1 .การอนุรักษ์วฒันธรรม คือ  การธ ารงรักษาต้นฉบบัทางวฒันธรรม ทัง้ใน
เร่ืองของตวับคุคล  วตัถ ุ ธรรมเนียมประเพณีให้เหมือนเดมิ 

2 .การสบืทอดทางวฒันธรรม  เน้นทีก่ารสบืทอดตวับุคคล  ทัง้ทีเ่ป็นผูส้รา้ง
และผูเ้สพวฒันธรรม 

3 .การปรบัปรน การปรบัประยุกต์ทางวัฒนธรรม  เพื่อให้สอดรับกับ
สถานการณ์ ใหม่ๆ  การปรับประยุกต์อาจจะพิจารณาได้  2 มิติ   คือ การปรับตัวสื่อ  / 
ศลิปวฒันธรรม  เช่น  การน าเรื่องราวของละครโทรทศัน์มาแสดงในหนังตะลุง  หรอืการปรบั
หน้าทีข่องวฒันธรรม  เช่น  การน าเอามโนราหม์าใชใ้นการออกก าลงักาย เป็นตน้  

4 .การส่งเสรมิ เผยแพร่วฒันธรรมให้แผ่ขยายออกไปยงัคนกลุ่มอื่นๆ  
พืน้ทีอ่ื่นๆ เช่น การน าโปงลางมาแสดงในระดบัประเทศ ต่างประเทศ   

โดยแตล่ะแนวทางการบริหารจดัการจะขึน้อยู่กบัสถานภาพ ของศลิปวฒันธรรมนัน้ ๆ 
เช่น หากวฒันธรรมนัน้อยู่ในสภาพท่ีใกล้จะสูญหาย  ก็ต้องอนุรักษห์รือสืบทอด   หากวฒันธรรม
นัน้ไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจบุนัก็ต้องปรับประยกต์ุ   หากวฒันธรรมนัน้สูญสลายไปแล้ว ก็ต้อง
ฟืน้ฟ ู หากวฒันธรรมนัน้อยูใ่นสภาพสมบรูณ์แข็งแรงดี  ก็ควรสง่เสริมเผยแพร่    

กรมส่งเสริมวฒันธรรมร่วมกบัส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั  พิจารณาหน้าท่ีของสภา
วฒันธรรมทุกระดบั  เพ่ือน ามาก าหนดเกณฑ์การคดัเลือกสภาวฒันธรรมดีเด่น  ซึ่งประกอบด้วย
หลกัเกณฑ์  5  ข้อ  ดงันี ้ (กรมสง่สริมวฒันธรรม.  2558:  ออนไลน์) 

1.การบริหารจดัการองค์กร   เพ่ือวดัประสิทธิภาพในการบริหารจดัการงานทัง้ใน
ด้านบริหารองค์กร  ด้านวิชาการ  ด้านการบริหารจดัการงบประมาณและหารายได้  และด้านการ
ประสานความร่วมมือเพ่ือบรูณาการงานวฒันธรรมกบัหนว่ยงานอ่ืน  โดยมีตวัชีว้ดั  ได้แก่ 

1.1 การจดัประชมุคณะกรรมการบริหารสภาวฒันธรรม 
1.2 การเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานศาสนา  ศิลปวฒันธรรม

ตอ่ชมุชน  ตอ่สภาวฒันธรรมระดบัเดียวกนัหรือสภาวฒันธรรมระดบัอ่ืน ๆ  และตอ่คณะกรรมการ
วฒันธรรมแหง่ชาติ 

1.3 ข้อเสนอแนะของสภาวัฒนธรรมท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานศาสนา  
ศลิปวฒันธรรม  มคีวามเป็นรปูธรรมและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้ 

1.4 ความสามารถในการระดมทนุและหารายได้ 
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1.5 การประสานความร่วมมือกบัองค์กรเครือข่ายทางวฒันธรรมอ่ืนในการจดั
กิจกรรมทางวฒันธรรม 

บทบาทการด าเนินงานทางวัฒนธรรม  โดยเน้นการด าเนินงานและการจัด
กิจกรรมของสภาวัฒนธรรมตามนโยบายทางวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาต ิ รวมทัง้จดุเน้นของกรมสง่เสริมวฒันธรรม  โดยมีตวัชีว้ดั  ได้แก่ 

1.1 ด้านการอนรัุกษ์  สง่เสริมและเผยแพร่วฒันธรรม 
1.2 ด้านการสง่เสริมตามนโยบายของรัฐบาล 
1.3 ด้านการปกปอ้งคุ้มครองมรดกภมูิปัญญาทางวฒันธรรม 
1.4 ด้านการเฝา้ระวงัทางวฒันธรรม 
1.5 ด้านการพฒันาตอ่ยอดและเพิ่มมลูคา่งานวฒันธรรม 

2.ส่งเสริม  สนบัสนุนการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล/องค์กรท่ีมีผลงานดีเด่นทาง
วัฒนธรรม  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ  ต้องการให้สภาวัฒนธรรมเป็นผู้ น าทางสังคม  ดังนัน้ใน
เบือ้งต้นบุคลากรสภาวฒันธรรมจึงควรเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคมด้วย  และขยายผลไปจนถึง
ระดบัท่ีสภาวฒันธรรมสามารถจดักิจกรรมยกยอ่งเชิดชเูกียรตบิคุลากรดีเดน่ทางวฒันธรรมในพืน้ท่ี
ได้  โดยมีตวัชีว้ดั  ได้แก่ 

2.1 บุคลากรสภาวฒันธรรมได้รับรางวลัยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือเครอืขา่ยวฒันธรรมอื่นในพืน้ทีต่ าบล  อ าเภอ  หรอืในจงัหวดัตนเอง 

2.2 บุคลากรสภาวฒันธรรมได้รับรางวลัยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือเครอืขา่ยวฒันธรรมอื่นระดบัประเทศหรอืต่างประเทศ 

2.3 สภาวฒันธรรมจัดกิจกรรมเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีมีผลงาน
ดีเดน่ทางวฒันธรรม 

3.การเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม  โดยการมีบทบาทส าคญัในการสนบัสนุน
ให้ชุมชนในพืน้ท่ีพัฒนาองค์ความรู้และจัดสถานท่ีในชุมชนนัน้ๆให้เป็นแหล่งเรียนรู้  และเป็นท่ี
ยอมรับในการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  อาทิ  การสนับสนุนให้ชุมชนจัดตัง้พิพิธภัณฑ์
พืน้บ้าน  ศนูย์เรียนรู้ชมุชน  เป็นต้น  เพ่ือสง่เสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตลอดจนเผยแพร่องค์
ความรู้ทางวฒันธรรมของชมุชนท้องถ่ินไปสูส่าธารณะ  โดยมีตวัชีว้ดั  ได้แก่ 

3.1 สภาวัฒนธรรมสนับสนุนให้มีการสืบค้น  และรวบรวมองค์ความรู้ทาง
วฒันธรรมในชุมชนทอ้งถิน่ 
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3.2 สภาวฒันธรรมส่งเสริมให้มีการจดัเก็บข้อมูลองค์ความรู้ทางวฒันธรรม
อยา่งเป็นระบบ 

3.3 สภาวฒันธรรมมีการร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสภาวฒันธรรมอ่ืนๆ 
3.4 สภาวฒันธรรมมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเครือขา่ยวฒันธรรมอ่ืนๆ  
3.5 สภาวัฒนธรรมมีบทบาทในการสนับสนุนการขอเข้าศึกษาดูงานจาก

องค์กรอ่ืน 
4.การประชาสมัพนัธ์  โดยจะต้องมีความสามารถในการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่

ผลงานของสภาวัฒนธรรมเองให้เป็นท่ียอมรับของชุมชนท้องถ่ิน  จังหวัดและประเทศ  โดยมี
ตวัชีว้ดั  ได้แก่ 

4.1 มีการประชาสมัพนัธ์สภาวฒันธรรมทางส่ือออนไลน์ 
4.2 มีการจดัท าเว็บไซต์ของสภาวฒันธรรม 
4.3 มีการจดัท าเอกสารประชาสมัพนัธ์  เป็นเอกสาร/แผน่พบั 
4.4 มีการจดักิจกรรมเพื่อการประชาสมัพนัธ์สภาวฒันธรรม 
4.5 มีการรายงานผลการด าเนินงานตอ่กรมสง่เสริมวฒันธรรม 

นอกจากนี ้ กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน  (2549:  22) ได้เสนอแนวทางการจดัท า
มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถ่ินตามประเภทของ
มาตรฐาน  4 ด้าน  ได้แก่ 

1.ด้านการเรียนรู้  โดยส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินเรียนรู้  เข้าใจ  และเคารพ
ศาสนา ศลิปะ  วฒันธรรมและจารีตประเพณีของตนเองหรือของผู้ อ่ืนในทอ้งถิน่ โดยมดีชันี  ไดแ้ก่ 

1.1 ส่งเสริมกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจ  และเสริมสร้างองค์ความรู้
เก่ียวกบัสาระส าคญัของศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย  เพื่อใหเ้ป็นศาสนิกชนทีด่ขีองศาสนา 

1.2 ส่งเสริมให้มีหลกัสูตรท้องถ่ินท่ีบรรจุความรู้เร่ือง “ท้องถ่ินของเรา”  ไว้ใน
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

1.3 ให้ความรู้และความเข้าใจในวิถีชีวิต  ความเป็นอยู่  ประเพณีท่ีส าคัญ
ของท้องถ่ินตนเอง 

1.4 เสริมสร้างทัศนคติ ท่ี ดีต่อการอนุ รักษ์   หวงแหน  ศาสนา  ศิลปะ  
วฒันธรรมและจารีตประเพณทีอ้งถิน่ 

1.5 ปลกูฝังแนวคดิเร่ืองเอกภาพในความหลากหลาย 
1.6 ปลกูฝังแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลกัความพอเพียง 
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1.7 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตามอธัยาศยั  การเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
เร่ืองศาสนา  ศลิปะวฒันธรรม  จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

1.8 การจดัท าฐานข้อมูลทางศาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรมและจารีตประเพณี
ท้องถ่ิน 

2.ด้านการมีส่วนร่วม  โดยส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการท านุ
บ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมและจารีตประเพณีของตนเองหรือของผู้ อ่ืนในท้องถ่ิน  มีดัชนี  
ได้แก่ 

2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ของศาสนาท่ีตนเอง
นบัถือ  และกิจกรรมท่ีจดัขึน้ในเทศกาลตา่งๆ ตามประเพณีท้องถ่ิน 

2.2 จดัท าประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องถ่ินเพ่ือ
อนุรักษ์  และส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมและจารีตประเพณี
ท้องถ่ิน 

2.3 ก าหนดยุทธศาสตร์และวางแผนกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรมและจารีตประเพณีท้องถ่ิน  รวมทัง้การติดตามและประเมินผล
ตามแผนทกุๆ 3 ปี 

2.4 จดักิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมและจารีตประเพณีท้องถ่ินของตน  เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถ่ินได้มีสว่นร่วม 

3.ด้านการสร้างเครือข่าย  โดยส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินสร้างและขยาย
เครือข่ายการเรียนรู้เข้าใจและเคารพศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถ่ินของ
ตนเองหรือท้องถ่ินอ่ืน  มีดชันี  ได้แก่ 

3.1 ส่งเสริมการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของประชาชนในท้องถ่ินของตน
ระหว่างหน่วยงานราชการ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ  ใน
การอนรัุกษ์และส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลกัศาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

3.2 จัดกิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานราชการ  
ภาคเอกชนภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ  ในการอนุรักษ์และส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือ  ศลิปะ  วฒันธรรมจารีตประเพณีท้องถ่ิน 
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3.3 ส่งเสริมหรือจัดตัง้องค์กรเพ่ือเป็นเครือข่ายระดบับุคคล  ครอบครัวหรือ
ท้องถ่ินเพ่ือการเรียนรู้  เข้าใจ  และเคารพ  อนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรมจารีต
ประเพณีและภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

3.4 จัดท าและเช่ือมโยงฐานข้อมูลระหว่างเครือข่ายด้านศาสนา  ศิลปะ  
วฒันธรรมจารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถ่ิน  เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ 

4.ด้านการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  โดยส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินอยู่
ร่วมกบัผู้ อ่ืน ในสงัคมทุกระดบัอยา่งเอือ้อาทร  สงบสุข  และยัง่ยนื  มดีชันี  ไดแ้ก่ 

4.1การบรูณาการคณุคา่ทางวฒันธรรมท่ีหลากหลายให้เกิดประโยชน์เกือ้กลู
ตอ่ชมุชน 

4.2การยอมรับความหลากหลายทางศาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรมและจารีต
ประเพณีท้องถ่ินซึง่กนัและกนั 

4.3การซึมซบัวฒันธรรม  และจารีตประเพณีท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของประชาชนในทอ้งถิน่ 

กระทรวงวฒันธรรมร่วมกบัภาคีเครือขา่ยทางวฒันธรรมทกุระดบัได้ก าหนดกรอบทิศ
ทางการพฒันาด้านวฒันธรรมระยะ  20  ปี  ใน 5 ด้าน  ดงันี ้ (กระทรวงวฒันธรรม.  2559:  9-15) 

1.การเสริมสร้างค่านิยม  อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย  โดยมีแนวทางการ
พฒันาท่ีส าคญั  ดงันี ้

1.1 รณรงค์และด าเนินการปลกูฝังศีลธรรม  คณุธรรมและจริยธรรมตามหลกั
ค าสอนทุกศาสนา  รวมทัง้ค่านิยมและความเป็นไทย  ผ่านสถาบนัทางสังคมทุกระดบั  โดยเร่ิม
ตัง้แตร่ะดบัครอบครัว  ชมุชน  สถานศกึษา  ส่ือมวลชน  สถาบนัอาชีพและอ่ืนๆ 

1.2 เสริมสร้างผู้น าการเปล่ียนแปลงและต้นแบบท่ีดี  (บคุคล /องค์กร) ในการ
ขบัเคล่ือนระบบ  คา่นิยม  คณุธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย 

1.3 พฒันาคณุภาพมาตรฐานด้านคณุธรรมจริยธรรม  คา่นิยมและความเป็น
ไทยของคนไทยและสังคมไทย  เพ่ือน าไปสู่การรณรงค์ส่งเสริมและประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวนั 

1.4 รณรงค์และสร้างกระแสผ่านส่ือต่างๆ  ทัง้ส่ือกระแสหลกั  ส่ือสมัยใหม ่ 
ส่ือบคุคลและส่ืออื่นๆ 

1.5 รณรงค์ผา่นกิจกรรมตา่งๆ  เชน่  การประกวดแขง่ขนั  เป็นต้น 



  
 

63 

1.6 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการด าเนินงาน เพ่ือเสริมสร้างค่านิยม  
คณุธรรม จริยธรรมและความเป็นไทยทีส่อดคลอ้งกบับรบิทของสงัคมไทย 

2.การพฒันาการศึกษาและการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ  และวฒันธรรม โดยมี
แนวทางการพฒันาท่ีส าคญั ดงันี ้

2.1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และ
ประวตัศิาสตร์ในระบบการศกึษา  โดยเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง  สง่เสริมให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยสมอง  
ด้วยกายและใจ 

2.2 เสริมสร้างกิจกรรมการสร้างความรู้ผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง  
ผู้ เรียนมีส่วนร่วมทกุกระบวนการและทกุขัน้ตอนของกิจกรรม  เน้นการปฏิบตัิจริงเรียนรู้ของจริงใน
พืน้ท่ีจริงอย่างมีอิสระ  เรียนรู้จากธรรมชาติ  จินตนาการ  ความงามและความจริงด้านศาสนา  
ศิลปะ  วัฒนธรรม  และประวัติศาสตร์  มีการรายงานผล  ตรวจสอบ  ปรับปรุงน าเสนอและ
ประเมินผลเพ่ือการพฒันา 

2.3 เพิ่มปริมาณและพฒันาศกัยภาพแหล่งเรียนรู้และการบริการสาธารณะ
ทางศลิปะและวฒันธรรมให้ครอบคลมุ  ทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ    ทัง้ในระดบัท้องถ่ิน  ระดบัชาต ิ 
และนานาชาต ิ

2.4  เปิ ด พื ้น ท่ี   ส่ ง เส ริมความ เสมอภ าคและโอกาสในการเข้ าถึ ง
ศิลปวัฒนธรรมของประชาชน  รวมทัง้ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและภาคประชาชนในการ
เสริมสร้างความเสมอภาคและโอกาสในการเข้าถึงศลิปวฒันธรรมของประชาชน 

2.5 พฒันาส่ือการเรียนรู้ด้านศาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรม  และประวตัิศาสตร์
ท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้องกบัวยัผู้ เรียน  ทนัสมยั  นา่สนใจและสอดคล้องกบับริบทของสงัคม 

2.6 วิจยัและพฒันานวตักรรมการด าเนินงานเพ่ือพฒันากระบวนการเรียนรู้
ด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และประวัติศาสตร์ในระบบการศึกษา  สอดคล้องกับบริบทของ
สงัคมไทยและสงัคมโลก 

3.การส่งเสริมอุตสาหกรรมวฒันธรรมเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  โดยมีแนว
ทางการพฒันาทีส่ าคญั  ดงันี้ 

3.1 พฒันาศกัยภาพการเรียนรู้  การสร้างสรรค์และการส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศลิปะและวฒันธรรม  เพื่อสรา้งอาชพีและสรา้งรายไดท้างเศรษฐกจิ 

3.2 พฒันาวิสาหกิจชมุชนโดยใช้ทนุและทรัพยากรทางวฒันธรรม 
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3.3 พัฒนาศักยภาพแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรมทัง้ในระดบัทอ้งถิน่  ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

3.4 พัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม  ทัง้ในระดบัท้องถ่ิน  
ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

3.5 พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการทางวฒันธรรมให้เอือ้ต่อการส่งเสริม
อตุสาหกรรมวฒันธรรมเพื่อสร้างมลูคา่ทางเศรษฐกิจ 

3.6 วิจัยและพัฒนานวตักรรมการด าเนินงาน  เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าสังคม  
และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
สงัคมไทย 

4.การพฒันาความสมัพนัธ์ทางวฒันธรรมและน าภาพลกัษณ์ไทยสู่สากล  โดยมี
แนวทางการพฒันาทีส่ าคญั  ดงันี้ 

4.1 รณรงค์และด าเนินการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของไทย  และวฒันธรรม
ไทยผา่นสถาบนัทางสงัคมทุกระดบั  ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่  ระดบัชาตแิละนานาชาติ 

4.2 เสริมสร้างผู้น าการเปล่ียนแปลงและต้นแบบท่ีดี (บคุคล/องค์กร)  ในการ
ขบัเคล่ือนการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของไทย  และวฒันธรรมไทยทัง้ในระดบัท้องถ่ิน  ระดบัชาติ
และนานาชาต ิ

4.3 รณรงค์และสร้างกระแสผ่านส่ือต่างๆ ทัง้ส่ือกระแสหลัก  ส่ือสมัยใหม ่ 
ส่ือบคุคลและส่ืออื่นๆ 

4.4 พัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพืน้ท่ีศูนย์กลางการ
แลกเปล่ียนทางศิลปวัฒนธรรมท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล  รวมทัง้ส่งเสริมบทบาทของ
หนว่ยงานและองค์กรท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการเป็นศนูย์กลางพระพทุธศาสนาโลกของประเทศไทย 

4.5 บูรณาการความร่วมมือในการด าเนินงานกับทุกภาคส่วน  (ทีมไทย
แลนด์)  เพ่ือรณรงค์เสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของไทย  และวฒันธรรมไทยผ่านกิจกรรมตา่งๆ  เช่น  
การจดัเทศกาลประกวดแขง่ขนั  การผลิตและเผยแพร่ส่ือ  เป็นต้น 

4.6 รณรงค์ผ่านระบบการศึกษาทัง้การศึกษาในระบบ  นอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั 

4.7 วิจยัและพฒันานวตักรรมการด าเนินงาน  เพ่ือเสริมสร้างภาพลกัษณ์ใน
ต่างประเทศ  และน าความเป็นไทยสู่สากลท่ีมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับบริบทของสงัคมไทย
และสงัคมโลก 
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5.การพัฒนากฎหมายและยกระดบัการบริหารจดัการวฒันธรรมสู่ระดบัสากล  
โดยมีแนวทางการพฒันาท่ีส าคญั  ดงันี ้

5.1 ศึกษา  วิเคราะห์และทบทวนกฎหมายด้านวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องทัง้ใน
ระดบัท้องถ่ิน  ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

5.2 วิจัย  พัฒนา  ประกาศใช้กฎหมาย  ปรับปรุงกลไก และการบังคับใช้
กฎหมายด้านวฒันธรรมท่ีมีความทนัสมยั  มีประสิทธิภาพ  เอือ้ตอ่การปฏิรูปรวมทัง้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจบุนัและอนาคต 

5.3 วิจยัและพฒันานวตักรรมการใช้กฎหมาย  และการยกระดบัการบริหาร
จดัการวฒันธรรมเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาสงัคมไทยด้วยมิตทิางวฒันธรรม 

5.4 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการและบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

5.5พฒันาบคุลากรและภาคีเครือขา่ยท่ีด าเนินงานด้านวฒันธรรม 
5.6 พัฒนาระบบฐานข้อมูล  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และระบบการติดตาม

ประเมินผล  เพ่ือพฒันาและยกระดบัการบริหารจดัการวฒันธรรมสูม่าตรฐานสากล 
5.7 การกระจายอ านาจและพฒันาสมรรถนะการบริหารจดัการวฒันธรรมไป

ยังส่วนภูมิภาค และท้องถ่ิน  รวมทัง้ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและภาคประชาชนในการ
ด าเนินงานด้านวฒันธรรม 

5.8 ส่งเสริมการร่วมลงทุนด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ  รวมทัง้ส่งเสริม
และพฒันาตลาดวฒันธรรมทัง้ในและตา่งประเทศ 

สภาการพิพิ ธภัณฑสถานระหว่างชาติ  ห รือ ICOM (International Council of 
Museum.  2017:  3) ได้กล่าวถึงหน้าท่ีหลัก ๆ ของพิพิธภัณฑ์ไว้ คือ เป็นสถานท่ีรวบรวม สงวน
รักษา ค้นคว้าวิจัย  เผยแพร่ความรู้ และจัดแสดงวัตถุ ซึ่งมีการจ าแนก ต่าง ๆ ท่ีมี ”สถาบัน“
ไว้ดังนี  ้”พิพิ ธภัณ ฑ์ “คุณสมบัติของ     แหล่งและอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติ และทาง
ประวตัิศาสตร์ โบราณคดี และชาติพนัธุ์ ซึ่งเก็บรวบรวม สงวนรักษา และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับ
วตัถอุนัเป็นหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบัมนษุย์และสิ่งแวดล้อมของมนษุย์ 

1.สถาบนัท่ีรวบรวมและจดัแสดงตวัอย่างของสิ่งมีชีวิตทัง้พืชและสตัว์ เช่น สวน
พฤกษศาสตร์ สวนสตัวศาสตร ์และศูนยศ์กึษาพนัธุพ์ชืและสตัว์ 

2.ศนูย์วิทยาศาสตร์ และท้องฟ้าจ าลอง 
3.หอศลิป์ท่ีจดัแสดงงานโดยไมแ่สวงหาผลก าไร 
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4.สถานท่ีตามธรรมชาต ิซึง่เป็นท่ีสงวน 
5.องค์กรพิพิธภัณฑ์ทัง้ในระดบันานาชาติ ระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค หรือระดบั

ท้องถ่ิน กระทรวง หรอืกรม หรอืหน่วยงานเอกชนใดกต็ามทีม่สี่วนในการรบัผดิชอบพพิธิภณัฑ ์  
6.สถาบัน หรือองค์กร ซึ่งไม่แสวงหาผลก าไร ท่ีท างานด้านการอนุรักษ์ การ

ค้นคว้าวิจยั การศกึษา การฝึกอบรม การจดัท าเอกสารวิชาการ และกิจกรรมอ่ืน ๆ อนัเก่ียวข้องกบั
งานพิพิธภณัฑ์ และวิชาพิพิธภณัฑ์วิทยา 

7.ศนูย์วฒันธรรม และนิติบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีด าเนินการด้านการอนุรักษ์ การสืบสาน 
และการบริหารจดัการทรัพยากรอนัเป็นมรดกท่ีจบัต้องได้ และจบัต้องไม่ได้ มรดกท่ีมีชีวิต และ)
(กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์โดยเทคโนโลยีดจิิตอล 

ทัง้นีอุ้ทธยานการเรียนรู้ทีเค ปาร์ค  (TK Park. 2554:  10 – 11) ในฐานะการ
ด าเนินงานด้านแหลง่เรียนรู้  เพ่ือให้การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้มีคณุภาพจงึได้จดัท าคูมื่อการใช้
มาตรฐานและตวัชีว้ดัการด าเนินงานห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอทุธยานการเรียนรู้  โดยมีมาตรฐาน
ด้านการบริหารจดัการ  ดงันี ้

1.แผนพฒันาห้องสมดุมีความชดัเจนและสามารถน าไปปฏิบตัไิด้จริง 
1.1 แผนพฒันาห้องสมุดสอดคล้องกับวิสยัทศัน์  พนัธกิจ  หรือนโยบายของ

ต้นสงักดั 
1.2 แผนพฒันาห้องสมดุมีความชดัเจน 
1.3 แผนพฒันาห้องสมดุสามารถน าไปปฏิบตัไิด้จริง 

2. การมีสว่นร่วมของผู้ใช้  ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  และชมุชน 
2.1 ผู้ ใช้มีส่วนร่วมในการวางแผน  การบริหารจัดการ หรือด าเนินงาน

ห้องสมดุ 
2.2 ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียหรือชมุชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารจดัการ

หรือด าเนินงานห้องสมดุ 
2.3 กิจกรรมท่ีผู้ใช้มีสว่นได้สว่นเสียหรือชมุชนร่วมกนัจดัเพ่ือพฒันาห้องสมดุ 

3. การสร้างเครือขา่ย 
3.1 การสร้างเครือขา่ยห้องสมดุอยา่งเป็นทางการ 
3.2 การสร้างเครือขา่ยกบัหนว่ยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องอยา่งเป็นทางการ 
3.3 การสร้างและสนบัสนนุให้เกิดเครือขา่ยกลุม่สมาชิก/ผู้ใช้บริการ 
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3.4 กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายห้องสมุด เครือข่ายหน่วยงานอ่ืน ๆ และ
เครือขา่ยสมาชิก 

4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การบริการและการเข้าถึง
ข้อมลูของห้องสมดุ 

4.1 การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการของผู้ บ ริหาร /
ผู้ปฏิบตังิาน 

4.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการ 
4.3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ 
4.4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการใช้บริการด้วยตนเอง 

5. การส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ถึงกลุม่เปา้หมาย 
5.1 การส่ือสารชดัเจน 
5.2 การส่ือสารมีหลากหลายชอ่งทาง 
5.3 การประชาสมัพนัธ์เหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย 
5.4 การประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือท่ีหลากหลาย 

6. สถิตกิารใช้บริการและการเข้าร่วมกิจกรรม 
6.1 ผู้ใช้บริการเพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 
6.2 การใช้บริการเพิ่มขึน้ 
6.3 ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 
6.4 ส่ือการเรียนรู้เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

7. การประเมินผลการบริหารจดัการ 
7.1 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผน 
7.2 การน าสถิติ และผลสรุปการด าเนินงานมาใช้ในการวางแผนและพฒันา

งาน 
นอกจากนี ้สมาคมนิวส์เซ้าท์ (New South Associates.  2018:  ออนไลน์)  เป็น

หน่วยงานท่ีมีการเรียนรู้เก่ียวกับวัฒนธรรม  และมีประสบการณ์ในการพัฒนาแผนการจัดการ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมแบบบูรณาการ ( ICRMPs) ได้เสนอแนวทางในการจัดการทรัพยากร
วฒันธรรมต้องประกอบด้วย 

1.ก าหนดขัน้ตอนทางกฎหมายทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการทรัพยากรทาง
วฒันธรรม 
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2.การระบโุครงการท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ทรัพยากรวฒันธรรม 
3.การส ารวจข้อมลู และการวางแผนเก่ียวกบัทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีมีอยู่ 
4.การประเมินทรัพยากรทางวฒันธรรมใหม ่ๆ 
5.ก าหนดวิธีการจัดเก็บวัตถุโบราณท่ีได้รับการกู้ คืน  และก าหนดเป็นแหล่ง

ทรัพยากรวฒันธรรม 
6.มีแนวทางในการท่ีจะให้คนในชมุชนสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรวฒันธรรม 

และได้รับประโยชน์จากทรพัยากรเหล่านัน้ 
7.การประมาณการงบประมาณ ทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการด าเนินการ   

รัฐบาลแห่งเมืองซานดิเอโก้ (The City of SAN DIEGO.  2015) กล่าวว่า ทรัพยากร
วฒันธรรมเป็นเร่ืองราวของประวตัศิาสตร์ท่ีสามารถบนัทึกความส าเร็จได้มากมาย  ดงันัน้ในการจะ
ดแูลรักษาทรัพยากรเหลา่นีส้ิ่งจ าเป็น  ได้แก่ 

1. การประเมินคณุคา่ของทรัพยากรอยา่งเป็นระบบ 
2. การวางแผน  ควรมีการวางแผนท่ีดีเพ่ือการอนุรักษ์  ก าหนดเป้าหมาย  และ

วตัถปุระสงค์ของการอนุรกัษ์อยา่งชดัเจน 
3. จะต้องมีการสรรหาแหลง่เงินทนุสนบัสนนุ 
4. การจดัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

ทัง้นีมี้หลกัเกณฑ์ในการด าเนินงาน  ดงันี ้
1.กระบวนการเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมควรมีการพัฒนาวิวฒันาการไปเร่ือย ๆ 

ไมห่ยดุนิ่ง 
2.สง่เสริมให้มีแหลง่เก็บรักษา อนรัุกษ์ทรัพยากรวฒันธรรมอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจาก

พิพิธภณัฑ์ 
3.จดักิจกรรมร่วมกบัการเก็บรักษา เพราะทรัพยากรวฒันธรรมบางอย่าง คือ การ

สัง่สมการใช้จากอดีตจนถึงปัจจบุนั 
4.การรักษาทรัพยากรวฒันธรรมควรเป็นการอนรัุกษ์เพ่ือคงเอกลกัษณ์ดัง้เดมิไว้ 

การด าเนินงานด้านศิลปวฒันธรรมในสถาบนัอดุมศกึษาถกูก ากบัดแูลด้วยเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ซึ่งมีการ
ก าหนดตัวชีว้ัดด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ดงันี ้(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  
2557:  117) 
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ตัวบ่งชี ท่ี้   สกอ .4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  มีเกณฑ์
มาตรฐาน   7  ข้อ  ได้แก่ 

1.ก าหนดผู้ รับผิดชอบในการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม 
2.จดัท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  และก าหนดตวับ่งชีว้ดัความส าเร็จ

ตามวตัถปุระสงค์ของแผน  รวมทัง้จดัสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
3.ก ากบัติดตามให้มีการด าเนินการตามแผนด้านท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมโดยมี

ระบบและกลไกท่ีสง่เสริมให้ทกุหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลยัมีสว่นร่วม 
4.ประเมินความส าเร็จตามตวับ่งชีท่ี้วดัความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผน

ด้านการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม 
5.น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือกิจกรรมด้านท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม 
6.เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม 
7.ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศลิปวฒันธรรมซึง่เป็นท่ียอมรับในระดบัชาต ิ

นอกจากนี ้ ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินผลคณุภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (2560:  5-13) ได้ก าหนดกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี  
(พ.ศ. 2559-2563)  ระดบัอุดมศึกษา   โดยมีเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับด้านศิลปวฒันธรรมในแง่ของ
การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมเป็นสว่นหนึง่ของภารกิจอดุมศกึษาซึง่เป็นผลการด าเนินงานท่ีแฝงอยู่
ในมาตรฐาน 5 ด้าน  11 องค์ประกอบ   

เกณ ฑ์ ก า รป ระ เมิ น คุณ ภ าพ การศึ กษ าทั ้ง  2  เป็ น เกณ ฑ์ พื ้น ฐ าน ท่ี ทุ ก
สถาบนัอดุมศกึษาใช้ก ากบัการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรม  แตห่ากจะให้เกิดการพฒันาการ
ด าเนินงานให้มีมาตรฐานท่ีสูงขึน้  จึงควรมีเกณฑ์ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะ  หรือมีความโดดเด่นเป็น
เอกลกัษณ์  มีความท้าทายน าไปสูก่ารพฒันา 

จากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีของนักวิชาการข้างต้น  สามารถสรุปแนวทางการ
บริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมได้ ดงัตาราง 
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สรุปแนวทางการบริหารจัดการด้านศิลปวฒันธรรม จากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี
ของนกัวิชาการได้ ดงันี ้ 

1.ความส าคญัของศลิปวฒันธรรม   
การส ารวจเร่ืองราวในอตีด  สิ่งของ  ศิลปะ  วัฒนธรรมท่ีมีในอดีตเพ่ือให้

ทราบว่างทรัพยการศิลปวฒันธรรมท่ีมีอยู่ว่า มีคณุค่าด้านใดบ้าง  มีความเหมาะสมต่อการลงทุน  
ลงแรงเพ่ือด าเนิการอนุรักษ์  พัฒนา  สร้างสรรค์หรือไม่เพียงใด  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบ และ
ความขดัแย้งในการบริหารจดัการ 

2.การวางแผนและนโยบายด้านศลิปวฒันธรรม 
การก าหนดทิศทางการท างาน  เป้าหมาย  วัตถุประสงค์   โดยให้ มี

จุดมุ่งหมายเพ่ือสะท้อนให้เห็นคุณค่า  สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้เกิดขึน้ต่อวัฒนธรรม ก าหนด
ยทุธศาสตร์โยใช้วฒันธรรมเป็นฐานในการเพิ่มมลูคา่ ทัง้นีผู้้บริหารต้องจริงจงักบันโยบาย  และการ
น าแผนและนโยบายไปสูก่ารปฏิบตัริวมทัง้ควบคมุการปฏิบตังิาน  และก ากบัตดิตาม   

3.การก าหนดผู้ รับผิดชอบด้านศลิปวฒันธรรม 
มีการก าหนดหน่วยงาน   ห รือบุคคลเพ่ื อดูแล   รับผิดชอบงานด้าน

ศิลปวฒันธรรมอย่างชดัเจน  รวมถึงการจดัตัง้หน่วยงานกระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ เพ่ือพฒันา
ศลิปวฒันธรรมท้องถ่ิน 

4.การอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรม 
การคงไว้ซึ่งสภาพและคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม  โดยเลือกใช้เทคนิค  

วิธีการตา่ง ๆ ตามความเหมาะสมของศิลปวฒันธรรมแตล่ะประเภท  รวมถึงการปกป้องคุ้มครอง
มรดกภูมิปัญญาทางศิลปวฒันธรรม  มีการบงัคบัใช้กฎหมายเพ่ือคุ้มครอง  และมีการปรับปรุง
กลไกการบงัคบัใช้กฎหมายเพ่ือให้ทนัสมยั   

5.การสืบทอดศลิปวฒันธรรม 
การถ่ายทอดความรู้  สง่ตอ่ความรู้ด้านศลิปวฒันธรรมจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีก

รุ่นหนึ่ง เช่น การบอกเล่า  การสอน  การสาธิต  การลงมือปฏิบตัิจริง  เพ่ือให้ศิลปวฒันธรรมดัง้เดิม
ยังคงอยู่  โดยการส่งต่อจะต้องค านึงถึงผู้ ถ่ายทอด  และผู้ รับการถ่ายทอด จะต้องเป็นผู้ ท่ี มี
คณุสมบตัเิฉพาะท่ีสามารถเข้าใจในเร่ืองศลิปวฒันธรรมนัน้ ๆ   

6.การสนบัสนนุ  สง่เสริมศลิปวฒันธรรม 
การสนบัสนนุสง่เสริมให้บคุลากรเป็นแบบอยา่งด้านศลิปวฒันธรรม  ส่งเสริม

ให้หน่วยงานเป็นแบบอย่างด้านศิลปวฒันธรรม  การให้ก าลงัใจ  สร้างแรงผลกัดนัแก่ผู้ ท่ีท าการ
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อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  รวมถึงการสนับสนุนบทบาทเอกชน  ชุมชนในการด าเนินงานด้าน
ศิลปวฒันธรรมเพ่ือส่งเสริมโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงศิลปวฒันธรรมได้อย่างทัว่ถึง  ทัง้ยงัส่งเสริม
และพฒันาตลาดทางด้านศลิปวฒันธรรมให้เข้าถึงกลุม่ลกูค้าได้ง่าย   

7.การวิจยั  สร้างสรรค์  พฒันาตอ่ยอดศลิปวฒันธรรม 
การน าศิลปวฒันธรรมมาปรับปรุงพฒันาเพ่ือประโยชน์ในบทบาทใหม่  สร้าง

ความหมาย  สร้างคุณค่าให้เกิดขึน้ในบทบาทใหม่ท่ีมีความก้าวหน้าเหมาะสมกับยุคสมัย  เพิ่ม
มลูคา่ให้กบังานด้านศลิปวฒันธรรม รวมถึงการสร้างประโยชน์ใหม่ในด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือ
ตอ่ยอดไปถึงการพฒันานวตักรรมด้านศลิปวฒันธรรมท่ีสอดคล้องกบับริบทของสงัคมไทย 

8.การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือด้านศลิปวฒันธรรม 
การแสวงหาความร่วมมือจากสถาบนั  กลุม่  ชมุชน  องค์กร  รัฐบาล  เอกชน  

เพ่ือสร้างกระบวนการความร่วมมือท่ีช่วยให้การจัดการด้านศิลปวฒันธรรมเกิดประโยชน์อย่าง
ยัง่ยืน  โดยมีหน่วยงานกลางท าหน้าท่ีรับผิดชอบดแูล  ประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรม  
ตา่ง ๆ  การจดัท าฐานข้อมลูระหว่างเครือข่าย  การแลกเปล่ียนความคิดเห็น  แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่ง
กนัและกนั  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชมุชนในเร่ืองของศลิปวฒันธรรม  

9.การจดัการพิพิธภณัฑ์ / แหลง่เรียนรู้ด้านศลิปวฒันธรรม 
สนับสนุนให้ชุมชนพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  มีการจัดการ

ความรู้ในเร่ืองของศิลปวฒันธรรม  โดยจดัท าฐานข้อมลูเพ่ือจดัเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ  มี
ระบบในการเผยแพร่องค์ความรู้ เช่น พิพิธภณัฑ์  หอศิลป์  แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ  ส่ือสิ่งพิมพ์  เป็นต้น  
รวมถึงการจัดสถานท่ีในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเปิดโอกาสให้หน่วยงานอ่ืนเข้ามาศึกษาดู
งานแลกเปล่ียนเรียนรู้  

10.การจดัการงบประมาณด้านศลิปวฒันธรรม 
มีการประมาณการงบประมาณท่ีต้องใช้ในการด าเนินการ  มีความสามารถ

ในการสรรหาแหล่งเงินทุน  ระดมทุน  หารายได้  และมีการจดัสรรงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการ
ด าเนินการ  การพฒันางานด้านศลิปวฒันธรรม   

11.การประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ศลิปวฒันธรรม 
มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม  

โดยใช้ส่ือออนไลน์  ส่ือสิ่งพิมพ์  การจดักิจกรรมเพ่ือการประชาสมัพนัธ์  และการรายงานผลการ
ด าเนินงานของหนว่ยงาน   
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การด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา 
ความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา 

สถาบนัอุดมศึกษามีภารกิจหลัก  4 ประการ คือ  (วิจิตร  ศรีสอ้าน.  2517:  10-11;  
อ้ าง อิ งจาก   Higher  Education : Report  of  the  Committee  Appointed  by  the  Prime  
Minister  under  the  chairmanship  of  Lord  Robbins.  1963:  6-7) 

1.การสอนวิชาการ  และวิชาชีพเพ่ือสนองความต้องการก าลงัคนของสงัคม 
2.การวิจยัค้นคว้าเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ 
3.การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
4.ถ่ายทอดวฒันธรรมและปลกูฝังการเป็นพลเมืองดี 

ทบวงมหาวิทยาลยัได้ก าหนดบทบาทและภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
ของสถาบนัอดุมศกึษาไว้  ดงันี ้ (ทบวงมหาวิทยาลยั.  2533:  7-8)   

1.ภารกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  ควรมีขอบเขตท่ีกว้างขวางขึน้  โดยไม่
จ ากัดอยู่เฉพาะการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมไทยเท่านัน้  แต่รวมถึงการศึกษาท่ีเน้นให้ความ
เข้าใจในความเป็นไทยอยา่งถ่องแท้  และการพฒันาคณุลกัษณะใหมท่ี่ต้องการ  เพ่ือน าไปสู่การอยู่
ร่วมกนัในประชาคมนานาชาตอิยา่งมีเอกลกัษณ์และศกัดิศ์รี 

2.สถาบนัอุดมศึกษาควรมุ่งส่งเสริมคุณลกัษณ์ทางวฒันธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ให้เกิดขึน้แก่บคุคล  องค์กรและสงัคม  รวมถึงการสรรค์สร้างบรรยากาศทางวฒันธรรมใน
สถาบนัอดุมศกึษาให้เป็นต้นแบบแก่นกัศกึษา  อาจารย์  และบคุคลภายนอก 

3.สถาบนัอุดมศึกษาควรผสมผสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้าเป็นส่วน
หนึ่งในการจัดการเรียนการสอน  กิจกรรมนักศึกษา  ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆใน
สถาบนั  

4.องค์กรทางศิลปวฒันธรรมควรมีรูปแบบและโครงสร้างท่ีหลากหลายขึน้  และมี
ทรัพยากรพอเพียงในแง่ก าลังคน  เงินทุน  และความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก
สถาบนั 

บทบาทและการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา 
บทบาทการด าเนินงานการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของสถาบนัอดุมศึกษาไทย  

ถือก าเนิดมานับตัง้แต่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการสถาปนาขึน้ในประเทศไทย  โดยมี
บทบาทหรือภารกิจหลักท่ีส าคัญด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติในฐานะท่ีเป็น
สถาบันอุดมศึกษา  บทบาทนีใ้นเวลาต่อมาได้ถูกก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  
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วิทยาลัยและสถาบนัในสงักัดกระทรวง  ทบวง  กรมต่าง ๆ  โดยต่างยอมรับภารกิจนีว้่าเป็นเร่ือง
ส าคญัท่ีจะต้องมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีเดียวกัน  แต่ปัจจุบนับทบาทและหน้าท่ีดงักล่าวของ
สถาบนัอดุมศกึษาตา่ง ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนไม่คอ่ยชดัเจน  และเป็นท่ีพงึของสงัคมตามยคุสมยั
ท่ีเปล่ียนไป  ด้วยเหตผุล  ดงันี ้ (สจุริต  บวัพิมพ์  และไสว  ชยัรัตน์.  2536:  122) 

1.สถาบนัอดุมศกึษาเป็นแหล่งรวมและผลิตทรัพยากรมนษุย์ชัน้มนัสมองจ านวน
ประมาณร้อยกว่าสาขาวิชาเพ่ือออกไปพฒันาประชาชน  สร้างสรรค์สงัคมให้เจริญทดัเทียมนานา
อารยะประเทศ 

2.สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ น าในการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  ทัง้วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและวฒันธรรมเพ่ือความอยู่รอดของประเทศในยุคท่ีต้องมีการแข่งขนัระหว่างประเทศ
มากขึน้ 

3.สถาบนัอดุมศกึษาเป็นสถานท่ีท่ีมีอิสระเสรีทางความคิด  และวิชาการมากกว่า
องค์กรใดๆในประเทศ  อาจจะกล่าวได้ว่าสถาบนัอดุมศกึษาเป็นภาพลกัษณ์ท่ีประชาชนคาดหวงั
สงู  ทัง้นีเ้พ่ือท่ีสถาบนัอดุมศกึษาจะได้ตอบแทนและท าประโยชน์ให้กบัสงัคมด้วย 

และจากรายงานผลการสมัมนาของทบวงมหาวิทยาลยั  เร่ืองการประเมินสมัฤทธิผล
การจดัการศึกษาของสถาบนัศึกษาเอกชน  สรุปได้ว่า  การประเมินการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
ควรมีเกณฑ์การประเมิน  ได้แก่  (ทบวงมหาวิทยาลบั.  2540:  142) 

1.โครงสร้างขององค์กร  หมายถึง  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  เช่น  ศนูย์วฒันธรรม  
ชมรม  สโมสรการเข้าเป็นสมาชิกส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต ิ (สวช.)   

2.โครงสร้างหลกัสตูร  ควรเพิ่มเนือ้หาในด้านการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรมในวิชา
ท่ีมีการเรียนการสอน  เช่น  เพิ่มเติมในวิชาหมวดศกึษาทัว่ไป  หมวดวิชาแกน  หมวดวิชาชีพ  วิชา
เลือก/เลือกเสรี 

3.จดักิจกรรมทางด้านศลิปวฒันธรรมท่ีปฏิบตัใิห้เป็นรูปธรรม 
4.การจดัสรรงบประมาณในด้านการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม 
5.การด าเนินการวิจยัด้านศิลปวฒันธรรม  และการเผยแพร่ทางวฒันธรรมในรูป

ส่ือตา่ง ๆ  
ซึ่งกิจกรรมทางด้านศิลปวฒันธรรมท่ีควรน ามาปฏิบตัิให้เป็นรูปธรรม  อาจเป็นไป

ตามขอบขา่ยของเนือ้หาทางวฒันธรรมไทยท่ีควรรณรงค์และสืบสาน 10 ประการ  ประกอบด้วย 
1.สถาบนัชาต ิ ศาสนา  พระมาหกษัตริย์ 
2.การเสริมสร้างองค์กรชมุชนให้เข้มแข็ง 
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3.ระเบียบวินยัและคา่นิยม 
4.วิถีชีวิต  ครอบครัว  และชมุชนไทย 
5.ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
6.ภาษาไทย 
7.คณุธรรมและจริยธรรม 
8.ภมูิปัญญาไทย 
9.การแตง่กายแบบไทย 
10.ศลิปกรรมไทย 

นอกจากนี ม้หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้ศึกษาเก่ียวกับพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลยัของรัฐในรายงานการศึกษาวิจยั  เร่ือง  อุดมศกึษาไทย : วิกฤตและทางออก  พบว่า  
มีการก าหนดหน้าท่ีตามวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้  คือ  ท าหน้าท่ีในการสอน  การวิจัย  การ
บริการทางวิชาการและการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม  ในขณะท่ีพระราชบญัญัตขิองสถาบนัราชภฏั
ได้ก าหนดหน้าท่ีให้เป็นสถาบนัอดุมศกึษาเพ่ือพฒันาท้องถ่ิน  ซึ่งมีความใกล้ชิดกบัท้องถ่ินโดยตรง  
โดยมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถ่ินของตนเอง  สรุปได้ว่า  ในส่วนท่ีเก่ียวกับ
ศิลปวัฒนธรรม  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐส่วนใหญ่จะมุ่งในความผสมกลมกลืนศิลปสังคม
วฒันธรรมไทยกบันานาชาต ิ (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  2540:  175-177) 

นอกจากนีไ้พฑูรย์  สินลารัตน์  (2530:  293-297)  ได้สรุปแนวคิดเก่ียวกับการ
ด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมในสถาบนัอุดมศึกษาว่า  ควรมีหน้าท่ีในการศึกษา  
ค้นคว้าวิจัยทางด้านศิลปวฒันธรรมอย่างต่อเน่ือง  และหลากหลาย  เผยแพร่และให้บริการแก่
ประชาชน  ตลอดจนมีการสะสม  เก็บรักษาอย่างต่อเน่ือง  และวลัลภา  เทพหัสดิน  ณ อยุธยา  
(2534:  10-11)  มีแนวคิดว่าสถาบันอุดม ศึกษาควรมีหน้าท่ีสอน  วิจัย  จัดนิ ทรรศการ  จัด
กิจกรรมตา่ง ๆ  ส าหรับนิสิตนกัศกึษา  จดัพิพิธภัณฑ์  การเผยแพร่และให้บริการวิชาการด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  เช่น  การจดัอบรม  การจดัประชุม  สมัมนา  เป็นต้น  ซึ่งอาจสรุปได้ว่า  
การด าเนินการภารกิจด้านการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม  มีหลากหลายรูปแบบการด าเนินงาน  ซึ่ง
อาจสรุปรูปแบบการด าเนินงานท่ีส าคญัๆ ดงันี ้

1.แนวคดิด้านการสอนศลิปวฒันธรรม 
2.แนวคดิด้านการวิจยัศลิปวฒันธรรม 
3.แนวคดิการบริการวิชาการด้านการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม 
4.แนวคดิการจดักิจกรรมนิสิตนกัศกึษาด้านการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม 
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5.แนวคดิการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรม 
ในขณะท่ี  ส าเนาว์  ขจรศิลป์  (2537:  210-213)  ให้ความเห็นเก่ียวกับการจัด

กิจกรรมศลิปวฒันธรรมในสถาบนัอดุมศกึษาว่ามีปัญหา  ดงันี ้
1.ผู้บริหารไม่ให้ความสนใจและการสนบัสนุนกิจกรรมศิลปวฒันธรรมเท่าท่ีควร  

ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะไมเ่ข้าใจ  และไมต่ระหนกัถึงความส าคญัของวฒันธรรมท่ีมีตอ่ประเทศ 
2.ขาดแคลนงบประมาณ  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณน้อยกว่ากิจกรรม

นกัศกึษาประเภทอ่ืน   
3.ขาดแคลนบุคลากร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท่ีมีความสามารถทาง

ศลิปวฒันธรรมแขนงตา่ง ๆ  เพราะผู้บริหารไมไ่ด้ให้ความสนใจ   
4.ขาดแคลนสถานท่ี  กิจกรรมศิลปวฒันธรรมมีความจ าเป็นต้องใช้สถานท่ีเพ่ือ

การแสดง  และสถานท่ีตัง้ชมรมกิจกรรม 
5.ขาดลักษณะผู้ น า  กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท่ีนักศึกษาจัดขึน้ในปัจจุบันมี   

3  ประเภท  ได้แก่  ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี  เทศกาล  และวนันักขัตฤกษ์  ด้านวฒันธรรม
พืน้บ้าน  และด้านหลักฐานทางวัฒนธรรม  โดยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเพ่ือรักษาสืบทอด  หรือ
เผยแพร่วฒันธรรม  จงึขาดกิจกรรมเพื่อการแก้ไขและพฒันาวฒันธรรม 

6.ขาดการประชาสัมพันธ์ท่ีดี  กิจกรรมส่วนมากจะเน้นเร่ืองวิธีการและเนือ้หา   
ท าให้นกัศกึษาทัว่ไปไมค่อ่ยทราบขา่วการจดักิจกรรม 

7.นักศึกษาขาดความสนใจ  ปัจจุบันมีกิจกรรมอ่ืน ๆนอกเหนือจากกิจกรรม
นกัศกึษา  นกัศกึษาจงึให้ความสนใจกบัสิ่งตา่งๆ  หรือกิจกรรมอ่ืน ๆมากกวา่ 

สรัุฐ  ศิลปอนนัต์  (2539:  ค าน า)  กล่าวว่า  ระบบการบริหารจดัการวฒันธรรมของ
ชาตจิะบรรลเุปา้หมายได้  ต้องค านงึถึงปัจจยั 2 ประการ  คือ 

1.นโยบายเพ่ือแก้ปัญหาวฒันธรรมท่ีชดัเจน  ครอบคลมุปัญหาทุกองค์ประกอบ
ของเนือ้หาวัฒนธรรม  เช่น  ด้านการด ารงชีพ  ภาษา  ศาสนา  ศิลปกับสังคม  เศรษฐกิจ  และ
การเมือง 

2.มีระบบ  กระบวนการ  เทคนิค  และเคร่ืองมือในการด าเนินการ  ได้แก่  ข้อมูล
การค้นคว้าวิจัย  การเผยแพร่ปลูกฝัง  การท านุบ ารุงรักษา  การสืบทอด  การพัฒนาอย่าง
เหมาะสมถกูต้องตามประเภทของปัญหาวฒันธรรมนัน้ ๆ 

นอกจากนี ้ อัญชลีพรรณ  อมรวิวัฒน์  (2536:  185)  ให้ความเห็นว่านอกจาก
บทบาทหน้าท่ีในการบริหารและการวางแผนแล้ว  ทิศทางการด าเนินงานจะต้องสอดคล้องกับ
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สภาพความเป็นจริงทัง้ปัจจบุนัและอนาคต  มีการก าหนดกลุม่เปา้หมายหลกั  การก าหนดขอบเขต
งานท่ีชัดเจน  ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์  ซึ่งเป็นกลยุทธ์ส าคัญท่ีจะท าให้การบริหารงาน
วฒันธรรมด าเนินไปสู่เป้าหมาย  และอุทัย  บุญประเสริฐ  (2536:  2-4)  ให้ความเห็นว่า  ภารกิจ
การบริหารงานด้านวฒันธรรมทัง้ระบบจะต้องประกอบด้วย  การจดัระบบงานวฒันธรรม  การชีน้ า  
การก าหนดทิศทางการท างาน  การด าเนินงานหรือการปฏิบตัิการการสง่เสริม  การสนบัสนนุ  และ
การติดตาม  โดยมีจดุมุง่หมายหรือผลส าเร็จของงานอยูท่ี่ตวัคนและสงัคม  ซึง่สะท้อนออกมาในรูป
ของการเห็นคณุคา่  มีการยดึถือปฏิบตั ิ มีการอนรัุกษ์   

มีการส่งเสริมเผยแพร่  มีการพัฒนาให้ก้าวหน้าหรือเหมาะสมยิ่งขึน้สรุปได้ว่า การ
ด าเนินงานด้านศลิปวฒันธรรมในสถาบนัอดุมศกึษา คือ หนึง่ในภารกิจหลกัของสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีต้องให้ความส าคญั และต้องด าเนินการให้ครอบคลุมในรูปแบบด้านการสอนศิลปวัฒนธรรม 
ด้านการวิจยัศลิปวฒันธรรม ด้านการบริการวิชาการด้านการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม ด้านการจดั
กิจกรรมนิสิตนักศึกษาด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และด้านการบริหารจัดการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม พร้อมทัง้มีการสนับสนุนในเร่ืองบุคลากร งบประมาณ องค์ความรู้ สถานท่ีท่ี
เพียงพอ เพ่ือน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหา พฒันาศลิปวฒันธรรมให้แก่ชมุชน สงัคม ประเทศชาต ิ 

มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของ
สถาบันอุดมศึกษา 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
พระราชบญัญัตกิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.

2545  มาตรา  34  ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาท่ี
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และมาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดย
ค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  จึงได้ก าหนด
มาตรฐานการอดุมศกึษาไว้  3  มาตรฐาน  ดงันี ้ (จตพุล  ยงศร.  2560:  123) 

มาตรฐานท่ี  1  มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต 
บณัฑิตระดบัอดุมศกึษาเป็นผู้ มีความรู้  มีคณุธรรมจริยธรรม  มีความสามารถใน

การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสขุทัง้ร่างกายและจิตใจ  มีความส านกึและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานที ่ 2  มาตรฐานดา้นการบรหิารจดัการการอุดมศกึษา   
มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  และพันธกิจของ

อดุมศกึษาอยา่งมีดลุยภาพ  การบริหารจดัการการอดุมศกึษาตามหลกัธรรมาภิบาล  โดยค านึงถึง
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ความหลากหลาย  และความเป็นอิสระทางวิชาการ  การด าเนินงานตามพันธกิจของการ
อดุมศกึษาทัง้  4  ด้าน  อย่างมีดลุยภาพ  โดยมีการประสานความร่วมมือรวมพลงัจากทกุภาคสว่น
ของชมุชนและสงัคมในการจดัการความรู้ 

มาตรฐานที่  3  มาตรฐานดา้นการสรา้งและพฒันาสงัคมฐานความรูแ้ละสงัคมแห่ง
การเรยีนรู ้

การแสวงหา  การสร้าง  และการจดัการความรู้ตามแนวทาง/หลกัการ  อนัน าไปสู่
สงัคมฐานความรู้และสงัคมแหง่การเรียนรู้ 

ตอ่มา  คณะกรรมการการอดุมศกึษาได้ปรับปรุงมาตรฐานการอดุมศกึษา พ.ศ.2561 
เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ.2561  โดยก าหนดมาตรฐานการ
อดุมศกึษา 5 ด้าน  ดงันี ้ (ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ.  2561:  19 – 21)   

มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลลพัธ์ผู้ เรียน   
1.1เป็นบุคคลท่ีม่ีความรู้ความสามารถ  และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้าง

สมัมาอาชีพ  ความมัน่คงและคณุภาพชีวิตของตนเอง  ครอบครัว  ชมุชนและสงัคม  มีทกัษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยเป็นผู้ มีคุณธรรม  ความเพียร  มุ่งมั่น  มานะ  บากบั่น  และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.2เป็นผู้ ร่วมสร้างสรรค์นวตักรรม  มีทักษะศตวรรษท่ี  21  มีความสามารถใน
การบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม  มีคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการ  รู้เท่าทนัความเปล่ียนแปลงของสงัคมและของโลก  สามารถสร้างโอกาสและสร้าง
มลูคา่ให้กบัตนเอง  ชมุชน  สงัคม  และประเทศ 

1.3เป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง  มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  ยึดมั่นในความ
ถกูต้อง  รู้คณุคา่และรักษ์ความเป็นไทย  ร่วมมือรวมพลงัเพ่ือสร้างสรรค์การพฒันาและเสริมสร้าง
สนัตสิขุอยา่งยัง่ยืนทัง้ในระดบัครอบครัว  ชมุชน  สงัคมและประชาคมโลก 

มาตรฐานท่ี 2 ด้านการวจิยัและนวตักรรม   
สถาบนัอุดมศึกษามีผลงานวิจัยท่ีเป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม ่ 

ส ร้างสรรค์นวัตกรรมหรือท รัพ ย์สินทางปัญญาท่ี เช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  
ศิลปวฒันธรรม  หรือสิ่งแวดล้อม  ตามศกัยภาพและอตัลกัษณ์ของประเภทสถาบนั  มีเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถาบนัอุดมศึกษา  องค์กรภาครัฐและเอกชนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  ความต้องการจ าเป็นของสังคม  ชุมชน  
ภาครัฐและเอกชน  และประเทศ  ผลลพัธืของการวิจยัและนวตักรรมมีผลกระทบสงูตอ่การพฒันา
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ผู้ เรียน  การสร้างคุณภาพชีวิต  หรือการสร้างโอกาส  มูลค่าเพิ่ม  และขีดความสามารถของ
ประเทศในการแขง่ขนัระดบันานาชาติ 

มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริการวิชาการ   
สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการท่ีเหมาะสม  สอดคล้องกับบริบทและ

ตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน  ชมุชน  และสงัคม  ตามระดบัความเช่ียวชาญและอตัลกัษณ์
ของประเภทสถาบนั  โดยมีการบริหารจดัการท่ีประสานความร่วมมือระหว่างสถาบนัอุดมศึกษา  
ภาครัฐและภาคเอกชน  ทัง้ในและต่างประเทศ  และมีความโปร่งใส  ชัดเจน  และตรวจสอบได้  
ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการน าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้ เรียน  
ครอบครัว  ชมุชน  สงัคม  และประเทศชาติ 

มาตรฐานท่ี 4 ด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย   
สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้  การวิจัย  หรือการบริการวิชาการซึ่ง

น าไปสู่การสืบสาน  การสร้างความรู้  ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม  การปรับและประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรมทัง้ของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม  ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของ
ประเภทสถาบนั  ผลลพัธ์ของการจดัการด้านศิลปวฒันธรรมท าให้เกิดความภาคภมูิใจในความเป็น
ไทย  หรือการสร้างโอกาสและมลูคา่เพิ่มให้กบัผู้ เรียน  ชมุชน  สงัคม  และประเทศชาติ 

มาตรฐานท่ี 5 ด้านการบริหารจดัการ   
1.1สถาบนัอุดมศึกษามีหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นพฒันาผู้ เรียนแบบ

บูรณาการเพื่อให้มคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  ตอบสนองยุทธศาสตรช์าตแิละความต้องการที่
หลากหลายของประเทศ  ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ  สงัคมและสิง่แวดล้อม  โดยการมสี่วนร่วมของ
ชุมชน  สงัคม  สถานประกอบการทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 

1.2สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ
สถาบนัอุดมศึกษาตลอดจนมกีารบรหิารจดัการบุคลากรและทรพัยากรการเรยีนรูเ้ป็นไปตาม
หลกัธรรมาภบิาล  ค านึงถงึความหลากหลายและความเป็นอสิระทางวชิาการ  มปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล  ยดืหยุน่คล่องตวัโปรง่ใสและตรวจสอบได ้

1.3สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมิน  และพฒันาการจดัการศกึษาระดบัหลกัสูตร  คณะ  และสถาบนัที่มปีระสทิธภิาพและ
ประสิทธิผล  มีการก ากับให้การจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรระดบัอุดมศกึษา  กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ และมาตรฐานอื่น 
ๆ ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารก าหนด 
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จะเหน็ไดว้่า เรือ่งศลิปวฒันธรรมเป็นมาตรฐานทีถู่กก าหนดไวใ้นมาตรฐานอุดมศกึษาโดยตลอด  
ซึง่เป็นความจ าเป็นทีส่ถาบนัอุดมศกึษาตอ้งดแูลรบัผดิชอบ   โดยตอ้งมกีารจดัการเรยีนรู้  การ
วจิยั  หรอืการบรกิารวชิาการซึง่น าไปสู่การสบืสาน  การสรา้งความรู้ ความเขา้ใจใน
ศลิปวฒันธรรม การปรบัและประยกุตใ์ชศ้ลิปวฒันธรรมทัง้ของไทยและต่างประเทศอยา่ง
เหมาะสม และมกีารก ากบัตดิตาม  ควบคุมการด าเนินงานอย่างมคีุณภาพและประสทิธภิาพตาม
ศกัยภาพและอตัลกัษณ์ของประเภทสถาบนั  เป็นไปตามเป้าหมายของแผนยทุธศาสตรก์าร
ด าเนินงานดา้นการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมของสถาบนัเพื่อใหเ้กดิความภาคภมูใิจในความเป็น
ไทย  สรา้งโอกาสและมลูค่าเพิม่ใหก้บัผูเ้รยีน ชุมชน สงัคม และประเทศชาต ิ

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
นอกจากนี  ้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดมาตรฐาน

สถาบนัอดุมศกึษา    พ.ศ.2554 ไว้ 2 ด้าน  ดงันี ้ (ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ.  2554:  44 – 46) 
1.มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย

มาตรฐานยอ่ย 4 ด้าน  ดงันี ้
1.1 ด้านกายภาพ 

สถาบันอุดมศึกษามีอาคารท่ีประกอบด้วยลักษณะส าคัญของอาคาร
เรียนท่ีดี  มีห้องครบทุกประเภท  พืน้ท่ีใช้สอยท่ีใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุก
ประเภทมีจ านวนเพียงพอ  เหมาะสมกบัจ านวนอาจารย์ประจ า  จ านวนนกัศกึษาในแตล่ะหลกัสตูร
และจ านวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา  ตามเกณฑ์พืน้ท่ีใช้สอยอาคารโดยประมาณ  
รวมทัง้ต้องจัดให้มีห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีครุภัณฑ์ประจ าอาคาร  ครุภัรฑ์การศึกษา  
และคอมพิวเตอร์จ านวนเพียงพอต่อการจดัการศึกษา  ทัง้นี ้ อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมี
ความมัน่คง  ปลอดภยั  ถกูสขุลกัษณะหรือความจ าเป็นอยา่งอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

1.2 ด้านวิชาการ 
สถาบนัอุดมศึกษามีศกัยภาพและความพร้อมในการปฏิบตัิภารกิจด้าน

วิชาการสอดคล้องกับวิสนัทศัน์  พนัธกิจของสถาบนัอุดมศึกษาและแผนการผลิตบณัฑิตท่ีสนอง
ความต้องการของประเทศและผู้ ใช้บณัฑิตโดยรวม  มีหลกัประกนัว่าผู้ เรียนจะได้รับการบริการท่ีดี  
สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการบริหารวิชาการท่ีมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลทัง้ในด้านการวางแผนรับนักศกึษาและการผลิตบณัฑิต  การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน  การประเมินผล  การเรียนรู้  การประกนัคณุภาพการเรียนการสอน  และการปรับปรุงบริหาร
วิชาการ 
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1.3 ด้านการเงิน 
สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมทัง้งบการเงินและงบท่ีจ าแนกตาม

กองทนุ  มีแผนการเงินท่ีมัน่คง  เป็นหลกัประกนัได้ว่าสถาบนัจะสามารถจดัการศกึษาได้ตามพนัธ
กิจและเปา้หมายท่ีก าหนดไว้  รวมทัง้สอดคล้องกบัแผนการพฒันาในอนาคต  เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้ เรียนและผู้ ใช้บริการอุดมศึกษา  มีการจัดท ารายงานการเงินท่ีแสดงถึงการได้มาของ
รายได้  รายรับ  การจดัสรร  การใช้จ่ายท่ีมีประสิทธิภาพและทัว่ถึงเป็นธรรมอย่างชดัเจน  รวมทัง้
การน ารายได้ไปลงทนุภายใต้การประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียง  มีระบบการตดิตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผลการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการใช้เงินทุกประเภท  และมีระบบติดตามตรวจสอบ
ผลประโยชน์ทบัซ้อนของบคุลากรทกุระดบั 

1.4 ด้านการบริหารจดัการ 
มีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดวิสยัทศัน์  คา่นิยม

ไปสู่การปฏิบตัิท่ีสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนั  เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์และพนัธกิจท่ีก าหนด
ไว้  โดยมีสภาสถาบนัท าหน้าท่ีก ากับนโยบาย  การด าเยิยงานตามแผน  การบริหารบุคคล  การ
บริหารงบประมาณและทรัพย์สิน  การบริหารสวสัดิการท่ีจดัให้กบันกัศกึษาและบคุลากรทุกระดบั  
รวมทัง้ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎ  ระเบียบ  
ข้อบงัคบั  และกฎหมายท่ีก าหนดไว้  มีการเผยแพร่ผลการก ากับการด าเนินงานของสภาสถาบนั
และการบริหารจัดการของผู้ บริหารทุกระดับสู้ ประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน  
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลท่ีประกอบด้วย  หลักความโปร่งใส  หลักความรับผิดชอบ  หลักการ
ตรวจสอบได้  หลกัการมีสว่นร่วม  และหลกัความคุ้มคา่ 

2. มาตรฐานด้านการด า เนิ นการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  
ประกอบด้วยมาตรฐานยอ่ยด้านตา่ง ๆ  4  ด้าน  ดงันี ้

2.1 ด้านการผลิตบณัฑิต 
สถาบนัอุดมศึกษามีการรับนักศึกษาท่ีมีคณุสมบตัิและจ านวนตรงตาม

แผนการรับสมคัรนกัศกึษา  และสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบณัฑิตอย่างมีคณุภาพ  สถาบนั
ผลิตบณัฑิตได้ตรงตามคณุลกัษณะ  จดุเน้นของสถาบนั  ตรงตามเปา้หมายท่ีก าหนด  และจดัให้มี
ข้อสนเทศท่ีชัดเจน  เผยแพร่ต่อสาธารณะชนในเร่ืองหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  
คณาจารย์ท่ีส่งเสริมการจดักิจกรรม  การพฒันาการเรียนรู้ทัง้ในและนอกหลกัสตูร  และตอบสนอง
ความต้องการของนกัศกึษา 
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2.2 ด้านการวิจยั 
มีการด าเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพและ

ภายใต้จุดเน้นเฉพาะ  โดยมีการด าเนินตามนโยบาย  แผนงบประมาณ  ส่งเสริมและสนบัสนุ
นคณาจารย์  บุคลากร  นักวิจยัให้มีสมรรถนะในการท าวิจยั  ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการท า
วิจยักบัหนว่ยงานภายนอกสถาบนัเพ่ือให้ได้ผลงานวิจยั  ผลงานประดษิฐ์  และงานริเร่ิมสร้างสรรค์
ท่ีมีคุณภาพ  มีประโยชน์  สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ตอบสนองความต้องการของ
สงัคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 

2.3 ด้านการให้บริการวิชาการแก่สงัคม 
มีการให้บริการวิชาการท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทัง้ในวงกว้างและ

กลุ่มเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้
ทรัพยากรร่วมกันทัง้ในระดบัสถาบนัและระดบับุคลได้ในหลายลกัษณะ  อาทิ  การให้ค าปรึกษา  
การศึกษาวิจัย  การค้นคว้าเพ่ือแสวงวหาค าตอบให้กับสังคม  การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสัน้ต่าง ๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเน่ืองบริการให้แก่ประชาชนทั่วไป  โดยสามารถจัดใน
รูปแบบของการให้บริการแบบให้เปล่าหรือเป็นการบริการเชิงพาณิชย์ท่ีให้ผลตอบแทนเป็นรายได้
หรือเป็นข้อมลูย้อนกลบัมาพฒันาและปรับปรุงเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 

2.4 ด้านการท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
สถาบนัอดุมศึกษามีการด าเนินการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของชาติทัง้

ในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน  มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ศิลปวฒันธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจดัการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม  เพ่ือให้ผู้ เรียนและ
บุคลากรของสถาบันได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้  ตระหนักถึงคุณค่า  เกิดความซาบซึง้และมี
สนุทรียะตอ่ศิลปวฒันธรรมของชาติ  ใช้เป็นเคร่ืองจรรโลงความดีงามในการด าเนินชีวิต  มีวิถีชีวิต
ท่ีปรารถนาและเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีไม่พึงปรารถนาได้  สถาบันมีการ
ควบคมุการด าเนินงานด้านนีอ้ย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพตามเปา้หมายของแผนยทุธศาสตร์
การด าเนินงานด้านการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรมของสถาบนั 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
แผนอดุมศกึษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) มีวิสยัทศัน์ คือ  “อดุมศกึษาไทย

เป็นแหล่งสร้างปัญญาให้สงัคม น าทางไปสู่การเปล่ียนแปลง สร้างนวตักรรม ความรู้ งานวิจยั ท่ี
เสนอทางเลือกและแก้ปัญหา เพ่ือการพัฒนาประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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โดยก าหนดยุทธศาสตร์ 6 ประการ ได้แก่ (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2561 : 85 - 
86)  

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 อดุมศกึษาเป็นแหลง่พฒันาก าลงัคนและสร้างเสริมศกัยภาพ ทัง้
ทกัษะความคดิและการรู้คดิ เพ่ือสนบัสนนุการพฒันาประเทศตามยทุธศาสตร์ชาติ      

ยทุธศาตร์ท่ี 2 การพฒันาศกัยภาพและคณุภาพนกัศกึษา เสริมสร้างความรู้ และ
ทกัษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลกัของอดุมศกึษาไทยให้เป็นแหล่งพฒันา
ต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจยั ค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ใน
การแก้ปัญหา และพฒันาเศรษฐกิจทัง้ระดบัท้องถ่ินและระดบัประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไป
แก้ปัญหาผา่นความร่วมมือกบัภาคเอกชนและท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ป รับปรุงระบบการบริหารจัดการให้ เกิดประสิท ธิภาพ  
มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากบัดแูลท่ีรับผิดชอบตอ่ผลการด าเนินการของมหาวิทยาลยัในทุก
ด้าน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจดัสรรงบประมาณ และ
การตดิตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

กรอบแผนอุดมศกึษา ระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2565) มีเปา้หมายเม่ือ
สิน้สดุแผนในปี พ.ศ.2565 คือ การยกระดบัคณุภาพอดุมศกึษาไทย เพ่ือผลิตและพฒันาบคุลากรท่ี
มีคณุภาพสู่ตลาดแรงงาน และพฒันาศกัยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวตักรรม เพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศในโลกาภิวตัน์ รวมทัง้สนบัสนนุการพฒันาท่ียัง่ยืน
ของท้องถ่ินไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือข่าย
อุดมศึกษาบนพืน้ฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ 
(ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา.  2551 : 23) 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)  กล่าวถึง 

วิสยัทศัน์การอดุมศกึษาในปี 2559  “อดุมศกึษาเป็นแหลง่องค์ความรู้และพฒันาก าลงัคนระดบัสงู
ท่ีมีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 – 2559) บนพืน้ฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีบทบาทสงูในสงัคมประชาคมอาเซียนและมุง่สู่คณุภาพอดุมศกึษาระดบันานาชาติ” โดย
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ก าหนดยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ คือ “LEGS” STRATEGY ดงันี ้(ส านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา.  2556 : 29 - 31) 

L  Leader of Chang Management for Quality Education (All for 
Quality Education and Quality Education at all) เป ล่ียนระบบการน าองค์กรให้ขับเคล่ือน
อดุมศกึษาแบบองค์รวม 

E Education Professional พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพัฒนาผุ้
เช่ียวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์ 

G Graduated with Quality and Social Responsibility ยกระดบัคุณภาพ
บณัฑิตอยา่งก้าวกระโดด 

S Satang Utilization ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพ่ือขับเคล่ือ
สถาบนัอดุมศกึษาสูค่วามเป็นเลิศ 

ทัง้นีจ้ากแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) และ
กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2565) น าไปสู่ (ร่าง)กรอบแผน
อุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2574) โดยมีจุดเน้น ดังนี ้(สุเมธ แย้มนุ่น.  
2559 : ออนไลน์) 

1.ก าหนดพันธกิจของอุดมศึกษาท่ีมีลักษณะเฉพาะและเป็นจุดเด่นหรือ ความ
เช่ียวชาญของสถาบนัอุดมศกึษาแต่ละแห่ง ทัง้สถาบนัอุดมศกึษาของรฐัและเอกชนให้เป็นพลงั
ขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศ (Reprofiling HEi) 

2.มุ่ ง เน้นผลผลิตและผลลัพ ธ์ของระบบอุดมศึกษา  (Higher Education 
Outcomes) ท่ีมีคุณภาพและประสทิธภิาพตามมาตรฐานทีย่อมรบัระดบัสากล 

3.ปฏิรูปอุดมศึกษาอย่างครบถ้วนและสมดุล เพ่ือให้กลไกการสนับสนุน การก 
ากับตรวจสอบ และการประเมนิผลกระทบของระบบอุดมศึกษา มปีระสทิธภิาพสูงสุด (Return 
on investment) 

โดยก าหนดกรอบยทุธศาสตร์ 4 ประการ คือ (สเุมธ แย้มนุน่.  2559 : ออนไลน์) 
1 . Reorientation of Higher Education System ก า ร ก า ห น ด  Core 

Competencies ของระบบอดุมศกึษา เพ่ือการพฒันาประเทศสูอ่นาคต 
2.Reprofiling of Higher Education Institutions ก ารป รับยุท ธศาสต ร์ของ

สถาบนัอดุมศกึษาท่ีเน้นจดุเดน่ ของแตล่ะสถาบนัเพ่ือการพฒันาประเทศ 



  
 

87 

3.Restructuring of Higher Education System การปรับโครงสร้างของระบบ
อดุมศกึษาเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ ของระบบอดุมศกึษา 

4.Reorganization of Higher Education System การจัดองค์การใหม่ในระบบ
อุดมศึกษาเพ่ือให้เกิดกลไกการก าหนดนโยบาย การสนับสนุน การติดตามตรวจสอบ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ (Regulator and Providers) และตอบสนองความต้องการในการพฒันาประเทศ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 กรอบยทุธศาสตร์อดุมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2574) 

ท่ีมา : สเุมธ แย้มนุน่ (2559 : ออนไลน์) 

สรุปได้ว่า การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาถูกก ากับภายใต้มาตรฐานการ
อดุมศกึษา แผนอุดมศกึษาระยะยาว 20 ปี กรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว 15 ปี และแผนพฒันา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีจุดเน้น คือ การพัฒนาองค์ความรู้ และก าลังคนระดับสูงท่ีมี
คณุภาพ เพ่ือยกระดบัคณุภาพอดุมศึกษาไทยท่ีครอบคลมุมาตรฐานอดุมศกึษาทัง้ 5 ด้าน คือ ด้าน
ผลลพัธ์ผู้ เรียน ด้านการวิจยัและนวตักรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวฒันธรรมและความ
เป็นไทย และด้านการบริหารจดัการ 

 
 

Reprofiling 

Restructuring Reorganization 

Reorientation 
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แนวคิด  ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนารูปแบบ 
ความหมายของรูปแบบ 

รูปแบบมจากค าภาษาองักฤษ คือ “Model” โดยอทุุมพร  จามรมาน (2541: 22)  ให้
ความหมายของรูปแบบว่า  หมายถึงโครงสร้างของความเก่ียวข้องของหน่วยต่างๆ หรือตัวแปร
ตา่งๆ ดงันัน้ รูปแบบจึงน่าจะมีมากกว่าหนึ่งมิติ หลายตวัแปร และตวัแปรต่างๆ มีความเก่ียวข้อง
ซึง่กนัและกนัในเชิงความสมัพนัธ์และเชิงเหตแุละผล   และทิศนา  แขมมณี (2545 : 218) กล่าวว่า  
รูปแบบเป็นรูปธรรมของความคดิท่ีเป็นนามธรรม ซึง่บคุคลแสดงออกมาในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง 
เชน่  เป็นค าอธิบาย  เป็นแผนผงัไดอะแกรมหรือ แผนภาพ เพื่อชว่ยให้ตนเองและบคุคลอ่ืนสามารถ
เข้าใจได้ชัดเจนขึน้  รูปแบบเป็นเคร่ืองมือทางความคิดท่ีบุคคลใช้   ในการสืบสอบหาค าตอบ  
ความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ทัง้หลาย 

พจนานุกรม Contemporary English ของ Longman Dictionary of Contemporary 
English (1987)  ให้ความหมายของรูปแบบไว้ 3 ลกัษณะใหญ่ ๆ คือ  รูปแบบหมายถึงส่ือซึ่งเป็น
แบบย่อส่วนของของจริง ตรงกบัภาษาไทยค าว่า แบบจ าลอง  หมายถึง สิ่งของหรือคนท่ีน ามาใช้
เป็นแบบอย่างในการด าเนินการบางอย่าง เช่น  ครูต้นแบบ นักเดินแบบ  เป็นต้น  และหมายถึง  
แบบหรือรุ่นของผลิตภณัฑ์ตา่งๆ   

ไรย์ (Raj. 1996: 45)  ได้ให้ความหมายของค าว่ารูปแบบ (Model)ไว้ 2 ความหมาย
ดงันี ้1) รูปแบบ คือ รูปย่อของความจริงของปรากฏการณ์  ซึ่งแสดงด้วยข้อความ  จ านวนหรือภาพ 
โดยการลดทอนเวลา และเทศะ  ท าให้เข้าใจความจริงของปรากฏการณ์ได้ดียิ่งขึน้  2)  รูปแบบ คือ 
ตวัแทนของการใช้แนวความคิดของ โปรแกรมท่ีก าหนดเฉพาะ  โดยสรุปแล้ว รูปแบบหมายถึง
แบบจ าลองอย่างง่ายหรือย่อส่วน (Simplified Form) ของปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีผู้ เสนอรูปแบบได้
ศึกษาและพัฒนาขึน้มา  เพ่ือแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให้เข้าใจได้ง่ายขึน้  หรืออาจจะใช้
ประโยชน์ในการท านายปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดขึน้  ตลอดจนอาจใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ
อยา่งใดอยา่งหนึง่ได้ 

ทัง้นีรั้ตนะ  บวัสนธ์  (2552: 124) ยงัจ าแนกรูปแบบออกเป็น 3 ความหมาย  ดงันี ้  
1.แผนภาพหรือภาพร่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ียงัไม่สมบรูณ์เหมือนของจริง  รูปแบบ

ในความหมายนีม้กัจะเรียกทบัศพัท์ในภาษาไทยว่า “โมเดล” ได้แก่ โมเดลบ้าน โมเดลรถยนต์ เป็น
ต้น 

2.แบบแผนความสมัพนัธ์ของตวัแปร หรือสมการทางคณิตศาสตร์ท่ีรู้จกักนัในช่ือ
ท่ีเรียกวา่ “Mathematical Model” 
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3.แผนภาพท่ีแสดงถึงองค์ประกอบการท างานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  รูปแบบ ใน
ความหมายนี ้ บางทีเรียกกนัวา่ภาพยอ่สว่นของทฤษฎีหรือแนวคิดในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ เชน่ รูปแบบ
การสอน รูปแบบการบริหาร รูปแบบการประเมิน เป็นต้น 

วิสทุธ์ิ  วิจิตรพชัราภรณ์  (2547:10) กล่าวว่า  รูปแบบเป็นการจ าลองภาพในอดุมคติ
ท่ีน าไปสู่การอธิบายลักษณะส าคญัของปรากฎการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  เพ่ือให้ง่ายต่อการท า
ความเข้าใจ 

นอกจากนีณ้ฐัศักดิ์  จันทร์ผล  (2552: 125) รูปแบบหมายถึงโครงสร้างโปรแกรม
แบบจ าลองหรือ ตวัแบบท่ีจ าลองสภาพความเป็นจริงท่ีสร้างขึน้จากการลดทอนเวลา  พิจารณาว่า
มีสิ่งใดบ้าง ท่ีจะตอ้งน าามาศึกษาเพ่ือใช้ทดแทนแนวคิดหรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง 
โดยอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆของรูปแบบนัน้ๆ  สอดคล้องกั[มาลี  สืบกระแส 
(2552: 108-109)  ท่ีกล่าวว่ารูปแบบ คือ รูปแบบจ าลองของสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม เช่นระบบการ
ปฏิบตัิงาน และรูปแบบท่ีเป็นแบบจ าลองของสิ่งท่ีเป็นนามธรรม เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
รูปแบบอาจแสดงความสัมพันธ์ด้วยเส้นโยง  แสดงในรูปแผนภาพหรือเขียนในรูปสมการ
คณิตศาสตร์  สมการพยากรณ์  เขียนเป็นข้อความ  จ านวน  ภาพ  แผนภมูิหรือรูปสามมิติ 

โทส์และคาร์รอล (Tosi  and Carroll. 1982: 74) กล่าวว่า รูปแบบเป็นนามธรรมของ
จริงหรือภาพจ าลองของสภาพการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบอย่างง่ายๆไปจนถึง 
รูปแบบท่ีมีความซบัซ้อนมากๆ  มีทัง้รูปแบบกายภาพ (Physicalmodel) ท่ีเป็นแบบจ าลองของวตัถ ุ
เช่น แบบจ าลองหอสมุดแห่งชาติ  เป็นต้น  รูปแบบเชิงลกัษณะ (Qualitative Model) ท่ีใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ ด้วยภาษาหรือสัญ ลักษณ์  เช่น  รูปแบบเชิ งระบบและตามสถานการณ์  
(A Sastem/Contingency Model)  เป็นต้น 

นอกจากนี ้บาร์โดและฮาร์ตแมน (Bardo and Hartman. 1982: 245)  กล่าวถึง
รูปแบบในทาง สังคมศาสตร์ไว้ว่า “เป็นชุดของข้อความเชิงนามธรรมเก่ียวกับปรากฏการณ์ท่ีเรา
สนใจ  เพ่ือใช้นิยามคณุลกัษณะและ/หรือบรรยายคณุสมบตันิัน้ๆ”  รูปแบบเป็นอะไรบางอยา่งท่ีเรา
พฒันาขึน้มาเพ่ือบรรยายคณุลกัษณะท่ีส าคญัของปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  เพ่ือให้ง่ายตอ่
การท าาความเข้าใจ  รูปแบบจึงมิใช่การบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์อย่างละเอียดทกุแง่มุม  
เพราะการท าเช่นนัน้จะท าให้รูปแบบมีความซบัซ้อนและยุ่งยากเกินไปในการท าความเข้าใจ  ส่วน
การจดัระบบรูปแบบหนึ่งๆ จะต้องมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใดหรือควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
ไม่ได้มีข้อก าหนดชัดเจน  ทัง้นีข้ึน้อยู่กับปรากฏการณ์แต่ละอย่างและวัตถุประสงค์ของผู้ สร้าง
รูปแบบท่ีต้องการจะอธิบายปรากฏการณ์นัน้ๆอยา่งไร 
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ดงันัน้ สรุปได้ว่ารูปแบบ  คือ  โครงสร้างของความเก่ียวข้องของหน่วยตา่งๆ หรือตวั
แปรต่างๆท่ีแสดงออกมาในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง  ไม่ว่าจะเป็น  ค าอธิบาย  แผนผงัไดอะแกรม  
หรือแผนภาพเพ่ือให้สามารถเข้าใจได้ง่ายและชดัเจนขึน้  โดยรูปแบบในทางสงัคมศาสตร์จะเป็น
ชดุข้อความเชิงนามธรรมเพ่ือใช้นิยาม  หรืออธิบายคณุลกัษณะหรือคณุสมบตันิัน้ ๆ  

ประเภทของรูปแบบ 
รูปแบบสามารถจ าแนกได้หลายประเภท  ซึง่มีผู้แยกประเภท  ได้แก่ 

คีฟส์  (Keeves  1988 : 561-565) จ าแนกรูปแบบเป็น 4 ประเภท  ดงันี ้   
1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model)   เป็นรูปแบบเชิงกายภาพ  ท่ี

ใช้เก่ียวกับด้านวิทยาศาสตร์  เช่น  รูปแบบโครงสร้างอะตอมท่ีสร้างขึน้โดยใช้การเทียบโครงสร้าง
รูปแบบให้สอดคล้องกับลกัษณะทางกายภาพ  สอดคล้องกับข้อมลูและความรู้ท่ีมีในลกัษณะนัน้  
รูปแบบท่ีสร้างขึน้ต้องมีองค์ประกอบชดัเจน สามารถทดสอบด้วยข้อมลูเชิงประจกัษ์  และสามารถ 
น าไปใช้ในการหาข้อสรุปของปรากฏการณ์ได้กว้างขวาง    

2.รูปแบบเชิงข้อความ (Semantic Model) เป็นรูปแบบท่ีใช้ภาษาเป็นส่ือใน
การอธิบาย หรือบรรยายปรากฏการณ์ท่ีศึกษา  ด้วยภาษา  แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือ ให้เห็น
โครงสร้างทางความคิด  องค์ประกอบ  และความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นัน้  
และใช้ข้อความอธิบายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากขึน้  แต่จุดอ่อนของรูปแบบนีคื้อขาดความ
ชัดเจน  ท าให้ยากแก่การทดสอบรูปแบบ  แต่ทัง้นีไ้ด้มีการน ารูปแบบเชิงข้อความนีม้าใช้กับ
การศกึษามาก  เชน่  รูปแบบการเรียนรู้ในโรงเรียน  เป็นต้น 

3.รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์  (Mathematical Model)  เป็นรูปแบบท่ีใช้แสดง
ความสมัพันธ์ขององค์ประกอบหรือตวัแปร โดยใช้สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์  ปัจจบุนัค่อนข้าง
น าไปใช้ในด้านพฤติกรรมศาสตร์  โดยเฉพาะในการวดัและประเมินผลทางการศึกษา  รูปแบบ
ลกัษณะนีส้ว่นใหญ่พฒันามาจากรูปแบบเชิงข้อความ     

4.รูปแบบเชิงสาเหต ุ (Causal Model)  เป็นรูปแบบท่ีเร่ิมจากการน าเทคนิค
การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ในการศกึษาเก่ียวกบัพนัธุศาสตร์มาใช้  รูปแบบเชิงสาเหตุ
นีท้ าให้สามารถศกึษารูปแบบเชิงข้อความท่ีมีตวัแปรสลบัซบัซ้อนขึน้ได้  แนวคดิส าคญัของรูปแบบ
นีคื้อต้องสร้างขึน้จากทฤษฎี    ท่ีเก่ียวข้องหรืองานวิจัยท่ีมีมาแล้ว  รูปแบบจะเขียนในลักษณะ
สมการเส้นตรง  แต่ละสมการจะแสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุเชิงผลระหว่างตวัแปร  จากนัน้จะ
รวบรวมข้อมูลในสภาพการณ์ท่ีเป็นจริงเพ่ือทดสอบรูปแบบ  โดยรูปแบบเชิงสาเหตุสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้
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4.1รูปแบบระบบเส้นเด่ียว  (Recursive Model)  เป็นรูปแบบท่ีแสดง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรด้วยเส้นโยงท่ีมีทิศทางของการเป็นสาเหตุทิศทางเดียว  
โดยไมมี่ความสมัพนัธ์ย้อนกลบั                

4.2  รูปแบบระบบเส้นคู่  (Non-recursive Model)  เป็นรูปแบบท่ีแสดง
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหว่างตวัแปร  โดยทิศทางความสมัพนัธ์ของตวัแปรภายในตวัแปรหนึ่ง
อาจเป็นทัง้ตวัแปรเชิงสาเหต ุ และเชิงผลลพัธ์ได้  จงึมีทิศทางความสมัพนัธ์ย้อนกลบั 

ทัง้นีส้มิธ และคณะ (Smith and others. 1980 : 461)  ได้จ าแนกรูปแบบเป็น 2 
ประเภท คือ    

1.  รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model)  แบง่เป็น 
1.1  รูปแบบคล้ายจริง  (Iconic Model) มีลักษณะคล้ายของจริง  เช่น 

เคร่ืองบนิจ าลองหุน่ไลก่าหุน่ตามร้านตดัเย็บเสือ้ผ้า  เป็นต้น 
1.2  รูปแบบเสมือนจริง  (Analog Model) มีลกัษณะคล้ายปรากฏการณ์จริง  

เช่น การทดลองทางเคมีในห้องปฏิบตัิการก่อนจะท าการทดลองเคร่ืองบินจ าลอง  เป็นต้น  รูปแบบ 
ชนิดนีมี้ความใกล้เคียงความจริงมากกวา่รูปแบบแรก  

 2.  รูปแบบเชิงสญัลกัษณ์  (Symbolic Model) จ าแนกเป็น    
2.1 รูปแบบข้อความ  (Verbal model) หรือรูปแบบเชิงคณุภาพ (Qualitative 

Model) เป็นการใช้ข้อความธรรมดาในการอธิบายอย่างย่อ  เช่น  ค าพรรณนาลักษณะงาน  
ค าอธิบายรายวิชา  เป็นต้น   

2.2รูปแบบทางคณิตศาสตร์  (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิ ง
ปริมาณ (Quantitative Model)  เช่น  สมการ  และโปรแกรมเชงิเสน้  เป็นตน้ 

นอกจากนีน้ิคม  ทาแดง (2536:  12) ได้จ าแนกชนิดของรูปแบบ  ดงันี ้
1.รูปแบบท่ียึดกฎเกณฑ์เป็นรูปแบบท่ีมีระเบียบสามารถใช้เป็นแนวทางแก้ไข

ปัญหา 
2.รูปแบบท่ีใช้พรรณนาเป็นรูปแบบท่ีใช้บรรยายวา่มีลกัษณะเชน่ไร 
3.รูปแบบท่ีมีตวัตน เป็นรูปแบบท่ีสามารถมองเห็นได้อยา่งชดัเจน 
4.รูปแบบท่ีไมมี่ตวัตน เป็นรูปแบบท่ีต้องจินตนาการ 

จอยส์และเวลล์ (Joyce and Well. 1985: 74) ได้ศึกษาและจัดแบ่งประเภทของ
รูปแบบตามแนวคิดหลกัการหรือทฤษฎีพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบ  โดยแบง่รูปแบบการสอนเป็น 
4 รูปแบบ คือ  



  
 

92 

 1. Information–Processing Models เป็น รูปแบบการสอนท่ียึดหลกัความ
สามารถในกระบวนการประมวลข้อมูลของผู้ เรียนและแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจดัการกับ
ข้อมลูให้มีประสิทธิภาพ   

2.  Personal   Models รูปแบบการสอนท่ีให้ความส าคญักับปัจเจกบุคคล  และ
การพฒนัารายบคุคล โดยมุ่งเน้นกระบวนการท่ีแต่ละบุคคลจดัระบบปฏิบตัิตอ่สรรพสิ่ง (Reality) 
ทัง้หลาย   

3. Social Interaction Models เป็นรูปแบบท่ีให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์
ระหวา่งบคุคล  และบคุคลตอ่สงัคม   

4. Behavior Models เป็นรูปแบบการสอนท่ีใช้องค์ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์
เป็นหลัก  จุดเน้นท่ีส าคัญ  คือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีสังเกตได้ของผู้ เรียนมากกว่าการ
พฒันาโครงสร้างจิตวิทยาและพฤตกิรรมท่ีไมส่ามารถสงัเกตได้ 

สไตเนอร์ (Steiner, 1988: 148) แบง่รูปแบบออกเป็น 2 ประเภทคือ  
1.  รูปแบบเชิง ปฏิบัติ (Prectcal Model or Model-of )  รูปแบบประเภทนีเ้ป็น

แบบจ าลองทางกายภาพ  เชน่ แบบจ าลองรถยนต์  เคร่ืองบนิ ภาพจ าลอง   
2. รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model  or Model-of ) เป็นแบบจ าลองท่ีสร้าง

ขึน้จากกรอบความคิดท่ีมีทฤษฎีเป็นพืน้ฐาน  ตวัทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรือแบบจ าลอง  แต่เป็น
ตวัชว่ยให้เกิดรูปแบบท่ีมีโครงสร้างตา่งๆท่ีสมัพนัธ์กนั 

องค์ประกอบของรูปแบบ  
นิคม ทาแดง (2536 : 131-132) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบของรูปแบบไว้ดงันี ้

1.ส่วนประกอบ เป็นส่วนหนึ่งของระบบซึ่งถูกก าหนดขึน้จากการกระท าต่างๆ 
เพ่ือแสดงผลลพัธ์ของระบบ 

2.ตวัแปร เป็นคณุสมบตัิท่ีก าหนดขึน้ภายใต้เง่ือนไขต่างๆกัน ซึ่งอาจจ าแนกได้
หลายชนิด 

3.พารามิเตอร์ เป็นคณุสมบตัขิองระบบ 
4.ฟังก์ชั่นความสัมพันธ์ เป็นฟังก์ชั่นท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ 

และตวัแปรตา่ง ๆ ในระบบ ซึง่บง่บอกถึงพฤตกิรรมของระบบนัน้ 
บราวน์ และ โมเบิอร์ก (Brown and Moberg. 1980:16-17) สงัเคราะห์รูปแบบขึน้มา

จากแนวคิดเชิงระบบ (System Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency 
Approach) และให้ความเห็นวา่รูปแบบท่ีดีควรประกอบด้วย  
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1.สภาพแวดล้อม (Environment)  
2.เทคโนโลยี (Technology)  
3.โครงสร้าง (Structure)    
4.กระบวนการจดัการ (Management Process)   
5.การตดัสินใจสัง่การ (Decision Making) 

นอกจากนีคี้ฟส์ (Keeves.  1988: 560) ยงักลา่วว่ารูปแบบท่ีน าไปใช้ประโยชน์ได้ควร
มีลกัษณะ ส าคญั  4 ประการ คือ 

1.รูปแบบ ควรประกอบด้วยความสมัพนัธ์ท่ีมีโครงสร้างมากกว่าความสมัพนัธ์ท่ี
เก่ียวเน่ืองกนัแบบรวมๆ 

2.รูปแบบ ควรใช้เป็นแนวทางพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดขึน้ซึ่งสามารถรวบรวมได้โดย
การสงัเกต  ซึง่เป็นไปได้ท่ีจะทดสอบรูปแบบบนพืน้ฐานของข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

3.รูปแบบ ควรจะต้องระบหุรือชีใ้ห้เห็นถึงกลไกเชิงเหตผุลของเร่ืองท่ีศกึษา ดงันัน้ 
รูปแบบควรจะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้

ด้วย 
4.รูปแบบ ควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมโนทศัน์ใหมแ่ละสร้างความสมัพนัธ์ของ

ตวัแปรใหม ่เพ่ือขยายในเร่ืองท่ีก าลงัศกึษา 
 สอดคล้องกบัเบญจพร  แก้วมีศรี (2545 : 92-93) กล่าววา่การสร้างรูปแบบท่ีดีควรมี

ลกัษณะ  คือ  
1.รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตัวแปร

มากกวา่เน้นความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแบบรวมๆ 
2.รูปแบบควรน าไปสูก่ารพยากรณ์  ซึง่รวบรวมได้ด้วยข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดย

เม่ือทดสอบ 
รูปแบบแล้วปรากฏว่าไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ์รูปแบบนัน้ต้องถูก

ยกเลิกไป 
4.รูปแบบควรอธิบายโครงสร้างความสมัพันธ์เชิงเหตผุลของเร่ืองท่ีศึกษาได้

อยา่งชดัเจน 
5.รูปแบบควรน าไปสู่การสร้างแนวความคิดใหม่หรือความสมัพนัธ์ของเร่ืองท่ี

ศกึษาได้ 
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6.รูปแบบในเร่ืองใดจะเป็นเชน่ไรขึน้อยู่กบักรอบของทฤษฎีในเร่ืองนัน้ๆ 
นอกจากนี ้ สมาน  อศัวภูมิ  (2549:  13 – 15)  กลา่วถึงองค์ประกอบของรูปแบบการ

บริหารวา่มี 2 สว่น ได้แก่  วตัถปุระสงค์ของรูปแบบและกลไกของรูปแบบ  ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการท า
หน้าท่ีของรูปแบบเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ของรูปแบบ  โดยมีบริบทเป็นเง่ือนไข  ซึง่องค์ประกอบของ
รูปแบบบริหารควรครอบคลมุลกัษณะส าคญัของการบริหารในประเดน็ตอ่ไปนี ้ 

1. องค์ประกอบการบริหารควรมีกลไกตดัสินใจในการบริหาร  หมายถึง  ระบบ
ข้อมลูเพื่อการ ตดัสินใจ ระบบและรูปแบบการตดัสินใจในการบริหารงานในองค์การ  

2. องค์ประกอบการบริหารควรมีกลไกการบริหารภายใน หมายถึง ระบบงานและ
ระบบคนใน องค์การ การไหลเวียนของงาน  ขอบเขต อ านาจหน้าท่ีและความสัมพันธ์ของ
หน่วยงานย่อยในองค์การ และกระบวนการบริหารงานทัง้ในระดบัองค์การและหน่วยงานย่อยใน
องค์การ  

3. องค์ประกอบการบริหารควรมีกลไกการบริหารความสัมพันธ์ภายนอก 
หมายถึง ระบบงาน อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงาน  การก าหนดขอบเขตหน่วยงาน
และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง  ก าหนดกระบวนการและวิธีการด าเนินงานความสัมพันธ์กับ
หนว่ยงานและบคุคลภายนอก  

4. องค์ประกอบการบริหารควรมีกลไกการบริหาร  การตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานขององค์การและการปรับปรุงแก้ไข  เพ่ือให้องค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึน้  

5. องค์ประกอบการบริหารควรมีกลไกการบ า รุงและพัฒนาทรัพยากรของ
องค์การโดยเฉพาะ ทรัพยากรทางเทคโนโลยีและทรัพยากรบคุคล 

ส า ห รับ ก า รท ด ส อบ รูป แ บ บ นั ้น  ม าดั ส  ส ไค ร เว น  แ ล ะ  ส ตั ฟ เฟิ ล บี ม 
( Madaus, Scriben and Stufflebeam.  1983 : 399-402) ได้เสนอการทดสอบรูปแบบด้วยการ
ประเมิน  โดยมีมาตรฐานการตรวจสอบรูปแบบดงัตอ่ไปนี ้

1.มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) เป็นการประเมินการเป็นไป
ได้ในการน าไปปฏิบตัจิริง 

2.มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ (Utility Standards) เป็นการประเมินการ
สนองตอบตอ่ความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ 

3.มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standards) เป็นการประเมินความ
เหมาะสมทัง้ในด้านกฎหมายและศีลธรรมจรรยา 
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4.มาตรฐานด้านความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy Standards) เป็นการ
ประเมินความนา่เช่ือถือ และได้สาระครองฃบคลมุครบถ้วนตามกรอบต้องการแท้จริง 

นอกจากนี ้อิสเนอร์ (Eisner 1976: 192-193)  ได้เสนอการทดสอบรูปแบบโดยใช้
ผู้ทรงคณุวฒุิ ดงันี ้

1.การประเมินแนวทางนีไ้ม่ได้เน้นผลสมัฤทธ์ิของเปา้หมายหรือวตัถปุระสงค์ตาม
รูปแบบการประเมินแบบอิงเป้าหมาย (Goal – based model)  การตอบสนองปัญหาและความ
ต้องการของผู้ เก่ียวข้องตามรูปแบบการประเมินแบบสนองตอบ  หรือกระบวนการตัดสินใจแต่
อย่างใดอย่างหนึ่ง  แต่การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จะเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึง้ใน
ประเด็นท่ีน ามาพิจารณา  ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเก่ียวโยงกับวตัถุประสงค์หรือผู้มท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับ
การตัดสินใจเสมอไป  แต่อาจจะผสมผสานปัจจัยในการพิจารณาต่าง ๆ เข้าด้วยกันตาม
วิจารณญาณของผู้ทรงคณุวฒุิ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเก่ียวกบัคณุภาพประสิทธิภาพและความเหมาะสม
ของสิ่งท่ีจะท าการประเมิน 

2.เป็นรูปแบบการประเมินท่ีเน้นความเช่ียวชาญเฉพาะทาง (Specialization)   
ในเร่ืองท่ีจะประเมิน  โดยท่ีพัฒนามาจากรูปแบบการวิจารณืงานศิลป์ (Art Criticism)  ท่ีมีความ
ละเอียดลกึซึง้และต้องอาศยัผู้ เช่ียวชาญระดบัสงูเป็นผู้วินิจฉยั  เน่ืองจากเป็นการวดัคณุคา่ ไมอ่าจ
ประเมินด้วยเคร่ืองวัดใด ๆ ได้  และต้องใช้ความรู้  ความสามารถของผู้ ประเมินอย่างแท้จริง  
ตอ่มาจึงได้มีการน าแนวคิดนีม้าใช้ในวงการอดุมศึกษามากขึน้  โดยเฉพาะสาขาท่ีต้องอาศยัผู้ รู้ใน
เร่ืองนัน้จริง ๆ มาเป็นผู้ประเมินผล  ทัง้นีเ้พราะองค์ความรู้เฉพาะสาขานัน้  ผู้ ท่ีศกึษาเร่ืองนัน้จริง ๆ 
จงึจะทราบและเข้าใจอยา่งลกึซึง้ 

3.เป็นรูปแบบท่ีใช้ตวับคุคลคือผู้ ทรงคณุวฒุิเป็นเคร่ืองมือในการประเมิน  โดยให้
ความเช่ือถือว่าผู้ทรงคณุวฒุินัน้เท่ียงธรรมและมีดลุยพินิจท่ีดี  ทัง้นีม้าตรฐานและเกณฑ์พิจารณา
ตา่ง ๆ จะเกิดขึน้จากประสบการณ์และความช านาญของผู้ทรงรคณุวฒุินัน่เอง 

4.เป็นรูปแบบท่ียอมให้ความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของผู้ทรงคณุวฒุิตาม
อัธยาศัยและความถนัดของแต่ละคน  นับตัง้แต่การก าหนดประเด็นส าคญัพิจารณา  การบ่งชี ้
ข้อมลูท่ีต้องการ  การเก็บรวบรวม  การประมวลผล  การวินิจฉยัข้อมลู  ตลอดจนวิธีการน าเสนอ 

โอเวน  (Owen. 1993: 41-45) เสนอการประเมินรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ จะต้อง
ประกอบด้วย 4 ด้าน  30  มาตรฐานยอ่ยดงัตอ่ไปนี ้
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1.ด้านความมีประโยชน์ (Utility Standards) เพ่ือให้แน่ใจว่าการประเมินผลจะ
ช่วยให้การปฏิบัติงานของผู้ ประเมินผลได้ข้อมูลตามต้องการ  โดยมุ่งเน้นในด้านของผลการ
ประเมินท่ีต้องให้ข้อมลูหรือสารสนเทศตามท่ีผู้ใช้ผลการประเมินต้องการ  และน าไปใช้ประโยชน์ใน
การพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานได้  มาตรฐานด้านความมีประโยชน์ประกอบด้วยองค์ประกอบ 
8 ประการ ดงันี ้

1.1 การระบุผู้ น าไปใช้ (Audience Identification) ในการประเมินผลมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องรับฟังข้อมูลจากผู้น าไปใช้โดยตรงกับเร่ืองท่ีจะประเมิน  และควรระบุให้
ชดัเจนถึงความต้องการของผู้น าไปใช้โดยตรง  ผู้ ใช้ผลการประเมินซึ่งเป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้ เก่ียวข้องจะต้องได้รับการระบไุว้  เพ่ือสามารถบง่ชีค้วามต้องการของผู้ใช้ผลการประเมินได้อย่าง
ครบถ้วนเพ่ือให้ผู้ประเมินได้ประโยชน์ท่ีสมบรูณ์ 

1.2 ความเช่ือถือได้ของผู้ ประเมินผล (Evaluator Credibility) ผู้ ท่ีด าเนินการ
ประเมินผลจะต้องเป็นผู้ ท่ีได้รับการยอมรับ (Trustworthy) และมีศกัยภาพท่ีสามารถด าเนินการ
ประเมินผลได้ เพ่ือให้ผลการวิจยัเป็นท่ียอมรับ  ผู้ด าเนินการประเมินควรเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์
และมีความรู้ความสามารถในการด าเนินการประเมิน  เพ่ือให้ผลท่ีได้จากการประเมินมีความ
นา่เช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ 

1.3 ขอบเขตและการเลือกสารสนเทศ (Information Scope and Selection) ควร
ระบคุ าถามเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ของการประเมิน  และควรตอบสนองกบัความต้องการ และความ
สนใจของผู้น าไปใช้  สารสนเทศท่ีได้รับการคดัเลือกจะต้องช่วยในการตอบค าถามท่ีเก่ียวกับสิ่งท่ี
มุง่ประเมินโดยสอดคล้องกบัความต้องการ  และความสนใจของผู้ ท่ีจะน าผลการประเมินไปใช้ 

1.4 การตีความหมายท่ีมีคณุคา่ (Valuation Interpretation) หลกัการเหตผุลและ
กระบวนการต่างๆ ท่ีน ามาใช้ในการตีความหมายของผลการประเมินควรอธิบายอย่างระมดัระวงั   
เช่ือถือได้  เพ่ือน าไปสู่คณุคา่ของการประเมิน  โดยผลท่ีได้จากกระบวนการท่ีใช้ในการแปลผลจาก
การค้นพบในการประเมินควรจะอธิบายด้วยความระมัดระวังและมีความกระจ่าง  เพ่ือให้การ
ตดัสินคณุคา่เป็นไปอยา่งชดัเจน 

1.5 ความชัดเจนของการรายงาน  (Report Clarity) การประเมินท่ีแสดงไว้ควร
อธิบายวตัถุประสงค์ของการประเมินอย่างชดัเจน บริบทของสิ่งท่ีประเมิน วิธีด าเนินการ และผล
การประเมินท่ีได้ซึง่เป็นสารสนเทศท่ีจ าเป็นท่ีจะชว่ยให้เกิดความเข้าใจได้ชดัเจน 



  
 

97 

1.6 ความทันเวลาของรายงาน (Report Timeliness) ข้อค้นพบท่ีได้จากการ
ประเมินควรรายงานและแสดงไว้ในรายงานการประเมิน เพ่ือทนัตอ่เหตกุารณ์หรือตามระยะเวลาท่ี
ได้ก าหนดไว้ 

1.7 การเผยแพร่รายงาน (Report Dissemination) การประเมินท่ีได้ควรจะได้
เผยแพร่แก่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอยา่งทนัเวลา 

1.8 ผลกระทบของการประเมิน  (Evaluation Impact) ควรมีการวางแผน
ด าเนินการและมีการรายงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสนองความต่อเน่ืองทางความคิดของผู้ ใช้ผลการ
ประเมิน  ซึง่จะท าให้เกิดความเป็นไปได้ท่ีการประเมินจะได้รับการน าไปใช้เพิ่มขึน้ 

2. ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility Standard) การประเมินผลจะต้องเป็นจริง  
ประหยดัและมีข้อความท่ีเหมาะสมสามารถน าไปปฏิบตัิได้  ประกอบด้วยการด าเนินงานท่ีมีการ
ฝึกปฏิบตัิความสามารถทางการเมือง  และประสิทธิผลด้านต้นทุน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
ดงันี ้

2.1 มีวิธีการท่ีเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (Practical Procedure) ในกระบวนการ
ประเมินจะต้องมีความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิและได้รับสารสนเทศท่ีเพียงพอ  โดยให้เกิดอปุสรรค
หรือข้อจ ากดัในการด าเนินการท่ีน้อยท่ีสดุ 

2.2 มีความเท่าทนัต่อบรรยากาศทางการเมือง (Political Viability) ควรวางแผน
การประเมินและมีการด าเนินการท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในองค์การ  
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและป้องกันไม่ให้การประเมินเกิดความล าเอียง ซึ่งจะท าให้การใช้ผลการ
ประเมินไมถ่กูต้อง 

2.3 มีประสิทธิผลและความคุ้มค่า (Cost Effectiveness) การประเมินควรจะมี
ประสิทธิผลและให้สารสนเทศท่ีมีคณุคา่อยา่งเพียงพอและคุ้มคา่กบัคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ 

3. ด้านความเหมาะสม (Propriety Standard) เป็นการด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายข้อบงัคบั จริยธรรม และ ค านึงถึงสวสัดิการของผู้ เก่ียวข้องและผู้ ได้รับผลกระทบจากผล
การประเมินผลมาตรฐานเหลา่นีคื้อ ข้อตกลงอยา่งเป็นทางการ สามารถเปิดเผยสาธารณชนให้รับรู้
ได้ตามสิทธิของมนุษย์ และควรมีการรายงานด้วยความยุติธรรม ประกอบด้วย  องค์ประกอบ 8 
ประการ ดงันี ้

3.1 มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินไว้อยา่งเป็นทางการ (Formal Obligation) 
3.2 ในกระบวนการตรวจสอบ  สามารถด าเนินการแก้ปัญหาความขัดแย้งได้

อยา่งโปร่งใส และเป็นธรรม (Conflict of Interest) 
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3.3 มีการรายงานผลได้อย่างเปิด เผย ตรงไปตรงมา (Full and Flank 
Disclosure) 

3.4 ผลการตรวจสอบสามารถเปิดเผย ใหส้าธารณชนทราบได้ (Public’s Right 
toKnow) 

3.5 ระบบตรวจสอบ  จะตอ้งออกแบบและด าเนินการตรวจสอบโดยตระหนักถงึ
สทิธสิ่วนบุคคล  (Rights of Human Subjects) 

3.6 วิธีการตรวจสอบ   ต้องค านึงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุ คคล (Human 
Interactions) 

3.7 การรายงานผลการตรวจสอบ  ต้องด าเนินการอย่างเป็นธรรมและมคีวาม
สมบูรณ์ของผลการประเมนิ (Balance Reporting) พรอ้มทัง้มกีารเสนอแนะ  จุดเด่น  จุดด้อย
เพื่อการพฒันาไว ้

3.8 ความรบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย (Fiscal Responsibility) ผู้ประเมินจะต้อง
ระบุค่าใช้จ่ายและการจดัสรรทรพัยากรที่ใช้ในการประเมิน ซึ่งจะสะท้อนถึงกระบวนการที่
ตรวจสอบได ้

อนัเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบเชิงจริยธรรม 
4. ด้านความถูกต้อง (Accuracy Standard) เป็นมาตรฐานท่ีให้ข้อมูลเก่ียวกับ

ลักษณะของการปฏิบัติท่ีก าหนดคุณค่า  โดยก าหนดว่าวิธีการท่ีใช้ในการประเมินต้องมีความ
ถูกต้อง ผู้ ให้ข้อมูลหรือสารสนเทศเช่ือถือได้  สามารถวดัในสิ่งท่ีต้องการวดัได้จริงและมีความคง
เส้นคงวา  ในขณะเดียวกนัก็ต้องใช้วิธีการวิเคราะห์  และเสนอผลการประเมินท่ีถกูต้อง ไม่ล าเอียง  
มีความเป็นปรนยั ประกอบด้วย 11 มาตรฐาน ดงัตอ่ไปนี ้

4.1 การระบุวัตถุประสงค์ (Objective Identification) สิ่งท่ีต้องการประเมิน 
ควรมีการระบวุตัถปุระสงค์ไว้อยา่งชดัเจน  

4.2 การวิเคราะห์บริบท (Context Analysis) บริบทของสิ่งท่ีต้องการประเมิน
จะต้องได้รับการตรวจสอบว่ามีรายละเอียดเพียงพอ ทัง้นี บ้ริบทเหล่านีอ้าจจะมีอิทธิพลต่อสิ่งท่ี
ต้องการประเมิน 

4.3 การบรรยายเป้าหมาย วิ ธีด าเนินการ (Described Purposes and 
Procedures)เป้าหมายและกระบวนการของการประเมินควรจะได้รับการบรรยายไว้อย่างชดัเจน  
อนัจะท าให้เกิดความสะดวกและความชดัเจนตอ่การก ากบัตดิตาม 
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4.4 แหล่งสารสนเทศท่ีมีความเช่ือถือได้ (Defensible Information Sources) 
แหล่งของข้อมลูท่ีใช้ในการประเมินควรจะบรรยายด้วยรายละเอียดท่ีเพียงพอ เพ่ือให้ได้สารสนเทศ
ท่ีพอเหมาะตอ่การประเมิน 

4.5 การวัดมีความตรง (Valid Measurement) กระบวนการในการรวบรวม
สารสนเทศควรได้รับการพัฒนาหรือเลือกใช้ ในลักษณะท่ีท าให้เกิดความมั่นใจว่าสารสนเทศท่ี
ได้รับ มีความตรงสามารถวดัในสิ่งท่ีต้องการวดัได้ 

4.6 การวัด มี ค วาม เท่ี ย ง  (Reliable Measurement) ค วาม เท่ี ย งขอ ง
สารสนเทศควรได้รับการพัฒนาหรือเลือกใช้ ในลักษณะท่ีท าให้เกิดความมั่นใจว่าสารสนเทศท่ี
ได้รับมีความเช่ือถือได้หรือมีความเท่ียงเพียงพอ 

4.7 สารสนเทศท่ีเป็นระบบ (Systematic Information) ในการประเมินนัน้
สารสนเทศท่ีได้รับการรวบรวม ประมวลผลและรายงาน จะต้องเป็นสารสนเทศท่ีผ่านการ
ตรวจสอบอยา่งเป็นระบบ 

4.8 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ (Analysis of Quantitative Information) 
ข้อมลูเชิงปริมาณท่ีใช้ในการประเมิน ควรได้รับการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีความเหมาะสม
เพ่ือให้ได้ค าตอบจากการประเมินท่ีมีความนา่เช่ือถือ 

4.9 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Analysis of Qualitative Information) 
ข้อมลูเชิงคณุภาพท่ีใช้ในการประเมิน ควรได้รับการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีความเหมาะสม
เพ่ือให้ได้ค าตอบจากการประเมินท่ีมีความนา่เช่ือถือ เชน่เดียวกบัการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

4.10 การสรุปผลอย่างสมเหตุสมผล (Justified Conclusions)การสรุปผล
จากการประเมิน ควรจะสมเหตสุมผล เพ่ือให้ผู้น าไปใช้สามารถเข้าใจการสรุปผลได้ 

4.11 รายงานท่ีชัดเจน เป็นปรนัย ( Impartial or Objective Reporting) ใน
การรายงานการประเมินควรมีการป้องกนัมิให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดความคลาดเคล่ือน อนั
เน่ืองจากความรู้สึกส่วนตัวหรือความล าเอียง เพ่ือให้การรายงานการประเมินได้สะท้อนถึงข้อ
ค้นพบจากการประเมินด้วยความยตุธิรรม  

อุทุมพร  จามรมาน  (2541:  23)  กล่าวว่าการตรวจสอบรูปแบบควร
ตรวจสอบคณุลกัษณะ 2 อยา่ง  คือ   

1.การตรวจสอบความมากน้อยของความสัมพันธ์  ความเก่ียวข้อง  เหตผุล
ระหวา่งตวัแปร 
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2.การประมาณค่าพารามิเตอร์ของความสมัพนัธ์ดงักล่าว  ซึ่งการประมาณ
คา่นีส้ามารถประมาณข้ามกาลเวลา  กลุ่มตวัอย่างหรือสถานท่ีได้  หรืออ้างอิงกลุ่มตวัอย่างไปหา
ประชาชนก็ได้  โดยผลการตรวจสอบน าไปสูค่ าตอบ 2 ข้อนี ้

- การสร้างรูปแบบใหม ่
- การปรับปรุงหรือพฒันารูปแบบเดมิ 

ทัง้นีก้ารจะน ารูปแบบไปใช้จะต้องมีการทดสอบรูปแบบก่อน  โดยเลือกการทดสอบ
รูปแบบท่ีเหมาะสม  และสอดคล้องกับประโยชน์ท่ีจะน ารูปแบบไปใช้เพ่ือเป็นการรับรองคณุภาพ 
และความนา่เช่ือถือของรูปแบบนัน้ 

แนวคิดการสร้างรูปแบบ 
วิล เล่อ ร์   (Willer.  1976:  83)  ได้ศึกษาขัน้ตอนการส ร้าง รูปแบบโดยทั่ว ไป  

ประกอบด้วย  1) การสร้างรูปแบบ (Construct)  2)  การหาความตรง (Validity)   
คีฟ  (Keeves.  1988:  560)  เสนอการสร้างรูปแบบโดยการก าหนดมโนทัศน์ท่ี

เก่ียวข้องสมัพนัธ์กันอย่างเป็นระบบ  เพ่ือชีใ้ห้เห็นว่ารูปแบบเสนออะไร  เสนออย่างไร  เพ่ือให้ได้
อะไร  และสิ่งท่ีได้นัน้อธิบายปรากฎการณ์อะไร  และน าไปสู่ข้อค้นพบอะไรใหม่ ๆ และเม่ือมีการ
สร้างรูปแบบแล้ว  การพัฒนารูปแบบท่ีมีอยู่เดิมก็มีความส าคญัเช่นกัน  โดยการพัฒนารูปแบบ
แบง่ออกเป็น  4 ประการ คือ 

1.รูปแบบ ควรประกอบขึน้ ด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้างมากกว่ า
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงแบบธรรมดา อย่างไรก็ตามความเช่ือมโยงแบบเส้นตรงแบบธรรมดา
ทัว่ไปนัน้ ก็มีประโยชน์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการศกึษาวิจยัในชว่งต้นของการพฒันารูปแบบ 

2.รูปแบบ ควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีเกิดขึน้จากการใช้รูปแบบได้  
สามารถตรวจสอบได้โดยการสงัเกตและหาข้อสนบัสนนุด้วยข้อมลูเชิงประจกัษ์ได้ 

3.รูปแบบ ควรจะต้องระบหุรือชีใ้ห้เห็นถึงกลไกเชิงเหตผุลของเร่ืองท่ีศกึษา ดงันัน้ 
นอกจากรูปแบบจะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย 

4.รูปแบบ ควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมโนทศัน์ใหม่และการสร้างความสมัพนัธ์
ของตวัแปรในลกัษณะใหม ่

บุญชม  ศรีสะอาด  (2557:  ออนไลน์)  อธิบายว่า  การสร้างรูปแบบนัน้ผู้ วิจัยต้อง
สร้างรูปแบบขึน้มาก่อน  เป็นรูปแบบตามสมมติฐานโดยการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี  แนวความคิด
รูปแบบท่ีมีผู้ พัฒนาไว้แล้วในเร่ืองเดียวกัน  หรือเร่ืองอ่ืน ๆ และน าผลการศึกษามาก าหนด
องค์ประกอบตา่ง ๆ ภายในรูปแบบ  รวมทัง้ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบ  หรือล าดบั
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ก่อนหลังของแต่ละองค์ประกอบในรูปแบบนัน้จะต้องใช้หลักของเหตุผลเป็นรากฐานส าคัญ  
รวมทัง้การศึกษาค้นคว้ามากจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบเป็นอย่างยิ่ง  หรือผู้ วิจยัอาจ
คิดโครงสร้างของรูปแบบขึน้มาก่อนแล้ว  แล้วปรับปรุงโดยอาศยัข้อสนเทศจากการศกึษาค้นคว้า  
ทฤษฎีหรือท าการศึกษาองค์ประกอบย่อย  แล้วคดัเลือกองค์ประกอบย่อยประกอบกันขึน้มาเป็น
โครงสร้างของรูปแบบได้ 

นอกจากนี ้สมาน  อัศวภูมิ  (2549:  15) เสนอแนวคิดและแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบไว้ดงันี ้ 

1. การศึกษารูปแบบ หมายถึง  การศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับหลักการและข้อมูล
พืน้ฐาน ประกอบการสร้างรูปแบบ  ซึ่งอาจจะด าเนินการได้โดยวิธีส ารวจความคิดเห็น  หรือ
การศกึษาภาคสนาม  

2. การน าเสนอรูปแบบ  การออกแบบและน าเสนอรูปแบบใหม่  เพ่ือให้ได้รูปแบบ
ท่ีดีกวา่ท่ี เป็นอยู่  ในขัน้นีย้งัไมต้่องทดลองใช้รูปแบบ  เพียงแตจ่ดัโอกาสน าเสนอเพ่ือพิจารณาสิ่งท่ี
เก่ียวข้อง เช่น การน าเสนอผู้ทรงคณุวุฒิเพ่ือพิจารณาและประเมินในรูปของแบบสอบถาม  หรือ
การประชุมสมัมนาการน ารูปแบบให้ผู้ปฏิบตัิประเมินความเป็นไปได้  ตลอดจนการให้ข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ  

3. การพฒันารูปแบบ หมายถึง การวิจยัท่ีผู้ วิจัยต้องการด าเนินการทัง้สามส่วน 
คือการศึกษา รูปแบบ  การออกแบบรูปแบบใหม่  การน ารูปแบบใหม่ไปทดลองใช้ในสถานการณ์
จริง  สว่นจะมีการใช้ก่ีรอบนัน้ขึน้อยูก่บัโครงการวิจยั  และท าการรายงานผลการทดลองใช้ 

สรุปได้ว่า การสร้างรูปแบบท่ีดีควรมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ  ได้แก่  ปัจจัย 
กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ สภาพแวดล้อม ภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนดเอาไว้  โดยต้องแสดงถึง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตา่งๆน าไปสู่การพยากรณ์  อธิบายถึงโครงสร้างความสมัพนัธ์อยา่งมี
เหตุผล  และน าไปสู่การสร้างแนวความคิดใหม่ๆ  รูปแบบท่ีดีต้องทดสอบหรือตรวจสอบก่อน
น าไปใช้จริงได้  เพ่ือความถกูต้อง เหมาะสมและสอดคล้องกบัการน ารูปแบบไปใช้ประโยชน์ 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
งานวิจัยในประเทศ 

อ านาจ  เย็นสบาย (2548:  70 - 85)  ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตด้านหอศิลป์  โดยศึกษาและส ารวจข้อมูลจากหอศิลป์ในประเทศญ่ีปุ่ น  ประเทศ
สหรัฐอเมริกาและหอศิลป์ ในประเทศไทย  พบว่า  ปัญหาเบือ้งต้นของหอศิลป์  พิพิธภณัฑ์ศิลปะ 



  
 

102 

คือ ไม่สามารถเติบโตได้  เน่ืองจากข้อจ ากดัเชิงวิสยัทศัน์ของผู้บริหารประเทศ  โดยเป็นปัญหาใน
เร่ืองของโครงสร้างท่ีต้องใช้เวลาและยทุธวิธีในการท าให้เป็นประเด็นสาธารณะ  ประเด็นคณุภาพ
ชีวิต  ประเด็นทางการเมือง  หรือให้เกิดจากความต้องการของชุมชนเป็นฐาน  หอศิลป์ควรสร้าง
บทบาทและสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  มีความเคล่ือนไหว  มีชีวิตชีวาทัง้นิทรรศการ  
การให้การศกึษากบักลุม่เปา้หมายตา่งๆ  ควรมีการจดัการแบบมืออาชีพด้วยคนท่ีมีฐานความรู้จริง
ตามองค์ประกอบของมาตรฐานหอศิลป์  ตลอดจนระบบการบริหารท่ีไม่อยู่ในกรอบของระบบ
ราชการแบบตายตวั  ทัง้ยงัต้องมีฐานคดิท่ียอมรับความหลากหลายทางอตัลกัษณ์  ควรด าเนินการ
ภายใต้องค์กรสนับสนุนท่ีหลากหลายทัง้โดยงบประมาณของรัฐและเอกชน  และต้องเป็นแหล่ง
สะท้อนความคิด  การเคล่ือนไหวทางความคิด  เป็นพืน้ท่ีเปิดให้มีบรรรยากาศการวิพากษ์
ศลิปวฒันธรรมในสงัคมเพื่อผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงสร้างสรรค ์

พิศรวสั  ภู่ทอง  และอัมพวลัย์  วิศวธีรานนท์  (2559:  2 - 221)  ศึกษาเร่ืองรูปแบบ
การจดัการแหล่งเรียนรู้ในสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ : กรณีศกึษาหอศิลปวฒันธรรมพบวา่  รูปแบบ
การจดัการหอศลิปวฒันธรรมทัง้สองแหง่ มีดงันี ้ 

1.ภารกิจและการบริหารจดัการ มีโครงสร้างการบริหารท่ีอยู่ภายใต้หน่วยงานท่ี
เก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมโดยอธิการบดีได้มอบอ านาจให้ ผู้บริหารล าดบัรองลงมาเป็นผู้ดแูล  และมี
คณะกรรมการท่ีแต่งตัง้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกันบริหารงาน มีการจัดท าแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี มีกิจกรรมภายในท่ีด าเนินการเองและการให้บริการเข้าใช้อาคารสถานท่ี โดยรายได้จาก
การให้บริการเข้าใช้สถานท่ีจะน าส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดและมีระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
มหาวิทยาลยั  

2.การสร้างเครือข่ายในการด าเนินงานเป็นเครือข่ายศิลปินและหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน  

3. ทนุทางชมุชน สงัคม และวฒันธรรม ส่งเสริมและเอือ้อ านวยให้การด าเนินงาน
ของ หอศลิปวฒันธรรมแตล่ะแหง่ด าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง 

ทัง้นีแ้นวทางการด าเนินงานหอศิลปวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม ควรมีการก าหนด
โครงสร้างการบริหารงาน มียทุธศาสตร์การบริหารงานท่ีชดัเจน ซึ่งหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีบริหารต้อง
มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านศิลปวฒันธรรม และบริหารส่ือเทคโนโลยี
และสารสนเทศในเชิงรุก ควรมีกลยุทธ์เพ่ือสร้างเครือข่ายร่วมด าเนินงานทัง้ในและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะเครือข่ายของสถาบนัการศกึษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือสร้างความพร้อมในการเข้า
สูก่ารเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 
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ธิดารัตน์  นาคบุตร  (2553:  บทคดัย่อ)  ศึกษาเร่ืองการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
สาขาทัศนศิลป์ : กรณีศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต
ปัตตานี  โดยท าการศกึษาเพ่ือส่งเสริมการพฒันาแหลง่เรียนรู้ให้สอดคล้องกบัการจดัการเรียนการ
สอน  และสร้างแบบจ าลองการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้  โดยการสมัภาษณ์เชิงลึก  พบวา่ ในด้า
นาการบริหารจดัการองค์กรมีการด าเนินนโยบายและวตัถปุระสงค์โดยภาพรวมในระดบัดี  แตข่าด
ความพร้อมในเร่ืองของสถานท่ี  ครุภัณฑ์  งบประมาณ  และบุคลากรท่ีจะเข้ามาด าเนินการควร
เป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจ  และควรมีรูปแบบกิจกรรมของศูนย์สู่ชุมชน  โดยการปลูกฝังความรู้
ความเข้าใจทางด้านศิลปะแก่เยาวชน  โดยเน้นเร่ืองศลิปวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ใน
พืน้ท่ีสามจงัหวดัชานแดนภาคใต้ท่ีมีความหลากหลายทางด้านวฒันธรรม  

จริวัฒน์  พิระสันต์และ วิรุณ ตัง้เจริญ (2542:  25 - 36)ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนา
รูปแบบภารกิจของมหาวิทยาลยัในการพฒันาศิลปกรรมท้องถ่ิน:กรณีศึกษามหาวิทยาลยันเรศวร 
พบว่า การพัฒนารูปแบบ ภารกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาศิลปกรรมท้องถ่ินเป็นการ
พัฒนาขึน้มากจากแนวคิดด้านการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน  การมีส่วนร่วม
สามารถจ าแนกได้ 4 ระดบัประกอบด้วย  

1.  ด้านการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชนในการก าหนดวิสัยทัศน์
และนโยบายด้านหลกัสตูร  เนือ้หากระบวนการเรียนการสอนรวมทัง้วางแผนร่วมกนั   

2.  ด้านการวิจยั  มีการก าหนดวิสยัทศัน์และนโยบายด้านวิจยัศิลปกรรมท้องถ่ิน  
โดยวางแผนและก าหนดโครงสร้างเพ่ือด าเนินการวิจยัในลกัษณะของกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
และค้นหาองค์ความรู้ใหม ่  

3.  ด้านบริการวิชาการได้ก าหนดวิสัยทัศน์และนโยบายเป็นการด าเนินการ
โครงการในระดบัปฏิบตัิในรูปของการแลกเปล่ียนองค์ความรู้  เพ่ือเป็นฐานข้อมูลและตอบสนอง
ความต้องการของชมุชน    

4.  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีการก าหนด  วิสัยทัศน์และนโยบาย  
โครงสร้างของภารกิจเพ่ือจดักิจกรรมทางด้านศิลปวฒันธรรมท่ีด าเนินการตามงานและโครงการ
ของมหาวิทยาลยั 

ณิชาภัทร  จาวิสูตร  (2557:  45)  ได้ศึกษาเร่ืองการส ารวจความต้องการจ าเป็นเพ่ือ
เสริมสร้างภาวะผู้น าด้านศิลปวฒันธรรม   ส าหรับนิสิตสโมสรนิสิต  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พบว่า  นิสิตมีความต้องการจ าเป็นเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้ น าด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับมาก  
โดยเฉพาะนิสิตท่ีศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เน่ืองจากการศึกษาในด้าน
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วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ท าให้นิสิตหา่งไกลจากเร่ืองของศลิปวฒันธรรม  ไมมี่ความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองของศิลปวฒันธรรมท่ีจะน ามาประยกุต์ใช้กบัศาสตร์การเรียนในสาขาของตนเอง  รวมถึงนิสิต
ในสาขาวิชาอ่ืนยงัมีความสามารถไม่เพียงพอท่ีจะจดักิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรมอย่างสร้างสรรค์
นอกเหนือจากการสืบสานอนรัุกษ์   

สมุิตรา  วิริยะและอจัฉรา  ไชยูปถมัป์  (2557:  93 – 110)  ศกึษาเร่ืองการพฒันากล
ยุท ธ์การพัฒนาบทบาทสถาบันอุดมศึกษาด้านการท านุบ า รุงศิลปวัฒนธรรม  พบว่า  
สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นองค์กรท่ี รับผิดชอบงานด้านการท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรมท่ีมหาวิทยาลยัจดัตัง้เองโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือด าเนินงานการอนรัุกษ์  สืบสานและ
สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมโดยสร้างกระบวนการศึกษา ค้นคว้า  วิจัยและเผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  นอกจากนีม้หาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์การพัฒนาบทบาทด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพียงบางส่วน  แม้ว่ามหาวิทยาลัยหรือสถาบนัอุดมศึกษามีภารกิจด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม แตก่ารด าเนินการด้านท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรมยงัไม่ชดัเจนและเป็นรูปธรรม
เท่าท่ีควรจะเป็น  ซึ่งจากการวิเคราะห์รายละเอียดของปัจจยัท่ีเก่ียวกับสภาพปัจจบุนัและปัญหา
ของสถาบนัอุดมศึกษาด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นสาเหตุ หรือเง่ือนไขส าคญัท่ีมีต่อ
ภารกิจท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษาไทย  พบว่า การท างานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมขาดความชัดเจนทางนโยบายและกรอบการด าเนินงานกว้างเกินไป  ไม่สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  ปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอ  ขาดบุคลากรท่ีมี
ความสามารถการพัฒนาไม่ต่อเน่ืองรวมไปถึงการก าหนดกลยุทธ์ท่ีไม่ทันกระแสโลกาภิวตัน์ อีก
ประเด็นส าคญัของการด าเนินการด้านการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม คือ ต้องร่วมกบัชมุชนท้องถ่ิน
เพ่ือจดัการเรียนการสอนด้านศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นระบบบนพืน้ฐานของการสร้างและใช้เครือข่าย
ทางสังคม  พัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นระบบ  การสร้างกลไกการติดตามและการ
ประเมินผลการด าเนินงานในมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยหน่วยประกันคุณภาพ  ศูนย์
ศลิปวฒันธรรม  หรือหวัหน้าโครงการตา่ง ๆ ร่วมกบัตวัแทนของชมุชนท้องถ่ิน  

ทิพย์อนงค์  เล่ือนพุควฒัน์ (2546) ท าการวิจยัเร่ือง รูปแบบการด าเนินงานด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา  พบว่า ผู้ ปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรมไมเ่ห็นความส าคญั  และไม่เข้าใจในบทบาทภารกิจของสถาบนัอดุมศกึษาด้านการ
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  รวมทัง้ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัภารกิจด้านท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมน้อยกว่าภารกิจด้านอ่ืน ดังนัน้สถาบันอุดมศึกษาควรบริหารจัดการองค์กร 
หน่วยงานให้มีระบบชดัเจน มีประสิทธิภาพ มีการก าหนดโยบาย แผนงาน งบประมาณ มีบคุลากร
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ท่ีมีวุฒิและประสบการณ์ท่ีตรงกับสายงาน มีการพัฒนาบุคลากรตลอดจนการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตังิาน 

ธัญรัตน์ จันทร์ปลั่ง (2550: 287) ท่ีได้ศึกษาวิวัฒนาการภารกิจท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมของสถาบนัอุดมศึกษาไทย (พ.ศ.2459 – 2549) พบว่า สถาบันอุดมศึกษาในยุค
โลกาภิวฒัน์ให้ความส าคญักบัภารกิจท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมในรูปแบบการจดัรายวิชาทางด้าน
ศิลปวฒันธรรมเป็นวิชาพืน้ฐานส าหรับนิสิต นักศึกษาทุกคน การสร้างให้มีศิลปวฒันธรรมในวิถี
ชีวิตมหาวิทยาลัย จัดให้มีโครงการศึกษาวิจัยในเร่ืองท่ีเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม รวบรวม บนัทึก
เร่ืองราว ข้อความรู้ทางวฒันธรรมไว้เป็นหลกัฐานเพ่ือการอนรัุกษ์และการสืบทอด 

สมกมล กาญจนพิบูลย์, สมคิด สุขเอิบ และกล้า สมตระกูล (2561 : 1718) ท่ีศึกษา
แนวทางและการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทางวฒันธรรมไทยสู่อาเซียน เพ่ือความพร้อมตอ่
การเข้าร่วมเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัญหาของของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทางวฒันธรรมไทยสู่อาเซียนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตกรุงเทพมหานคร ด้านหลักสูตรไม่ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนหรือ
ประยกุต์ความรู้ในศาสตร์ท่ีได้เรียนให้เช่ือมโยงกบักิจกรรมทางวฒันธรรม และนกัศกึษาไม่มีโอกาส
หรือมีโอกาสน้อยท่ีจะได้เรียนรู้วฒันธรรมในพืน้ท่ีจริง ท าให้ไม่มีโอกาสได้สมัผสักบัวฒันธรรมท่ีอยู่
ในพืน้ท่ี ในรายวิชาของแต่ละสาขาจะเน้นให้ได้ความรู้ในศาสตร์ของตนเป็นหลกั รวมถึงอาจารย์
ผู้ สอนในแต่ละสาขาท่ีสอนในเนือ้หารายวิชาเอกจะมีความรู้ทางด้านวัฒนธรรมของไทยและ
ประเทศอาเซียนไมม่ากนกัและไมส่อดแทรกวฒันธรรมในการศกึษาเรียนรู้ 

อมัพวลัย์ วิศวธีรานนท์ (2556: 180) ท่ีศกึษาเร่ือง การพฒันาตวับง่ชีค้ณุภาพการจดั
การศกึษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาศิลปวฒันธรรม ในประเดน็ตวับง่ชีค้ณุภาพของผู้บริหารหลกัสตูร 
พบวา่ คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและนิสิต นกัศกึษา เห็นด้วยในระดบัมากท่ีสดุกบัการก าหนด
ตวับ่งชีค้ณุภาพของผู้บริหารหลักสูตรโดยรวม ซึ่งแสดงว่า การมีวิสัยทศัน์ มีภาวะผู้น า สามารถ
ชีน้ าสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกให้เป็นท่ียอมรับ ตลอดจน
คณุลกัษณะทางวิชาการของผู้บริหารหลกัสตูรท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ทางศลิปะและวฒันธรรม  
ทัง้นีชุ้ติมา สัจจานันท์ และบุญศรี พรหมมาพันธุ์  (2554: 10) ท่ีศึกษาเก่ียวกับ การพัฒนา
มาตรฐานตวัชีว้ัดการด าเนินงานห้องสมุดมีชีวิต พบว่า มาตรฐานด้านการบริหารจัดการจะต้อง
ค านึงถึงตวัชีว้ดัเร่ืองการสร้างเครือข่าย โดยต้องมีการสร้างเครือข่ายห้องสมุดอย่างเป็นทางการ 
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างเป็นทางการ สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายกลุ่ม
สมาชิก/ผู้ใช้บริการ และมารจดักิจกรรมร่วมกบัเครือขา่ยกลุม่ตา่งๆ 



  
 

106 

ศภุวรรณ อบุลเลิศ (2550) ศกึษาเร่ืองการพฒันารูปแบบการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม
ดนตรีและการแสดงพืน้บ้านอีสานของวิทยาลยันาฏศิลป์โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือศกึษาศกัยภาพ
และการพฒันารูปแบบการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมดนตรีและการแสดงพืน้บ้านอีสานของวิทยาลยั
นาฏศิลป์ โดยการพฒันารูปแบบการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่จากการวิจยั พบว่า ในการถ่ายทอด 
ฝึกฝน และปฏิบตัิอย่างต่อเน่ืองนัน้ ผู้ มีส่วนส าคญัในการพัฒนาลายเพลงและชุดการแสดง คือ
ศิลปินพืน้บ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยมีผู้ บริหารเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนา จัดระบบ
บริหารจดัการและแบง่หน้าท่ี รับผิดชอบตามความสามารถ มีระบบระเบียบ มีการประเมินผล และ
มีงบประมาณสนบัสนนุ จงึท าให้ ด าเนินการไปด้วยความราบร่ืน 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนารูปแบบของชนกนารถ ช่ืนเชย (2550 : 72-79)                      
ได้ศกึษาเร่ือง รูปแบบการจดัการศกึษาตอ่เน่ืองในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  โดยมีการด าเนินการ
วิจยั คือ 1. การวิเคราะห์และสงัเคราะห์รูปแบบการศกึษาตอ่เน่ืองส าหรับสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
จากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  2. การน าข้อมลูจากการศกึษามาวิเคราะห์ สงัเคราะห์เพ่ือพฒันา
เป็นกรอบของรูปแบการจัดการศึกษาต่อเน่ืองของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  3. การศึกษาความ
เหมาะสมและเป็นไปได้โดยกลุ่มผู้ เช่ียวชาญด้านการศึกษาต่อเน่ืองในสถาบนัอุดมศกึษา จ านวน 
19 คน โยใช้เทคนิดเดลฟาย  4. การตรวจสอบประสิทธิภาพและความเหมาะสมของรูปแบบโดย
จดัท าเป็นแบบสอบถามเพ่ือใช้ส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเก่ียวกับ
ความเหมาะสมขององค์ประกอบ  แล้วจึงน ามาก าหนดรูปแบบการจัดการศึกษาต่อเน่ืองจาก
องค์ประกอบท่ีพฒันาขึน้ 

นรภทัร  อ่ิมพานิช  (2559 : 84)  ท าการวิจยัเร่ือง รูปแบบการบริหารจดัการเพ่ือการ
พฒันาอาจารย์ในมหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์  โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหาร
จัดการเพ่ือการพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  2. เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหาร
จดัการเพ่ือการพฒันาอาจารย์ในมหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์  และ 3. เพ่ือศกึษาความเหมาะสม
ของรูปแบบการบริหารจดัการเพ่ือการพฒันาอาจารย์ในมหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์  พบวา่รูปแบบ
การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาอาจารย์ท่ีผู้ ทรงคุณวุฒิ  สอดคล้องกัน และน าไปปฏิบัติได้ 
ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคญั 4 ประการ คือ  

1) การบริหารจดัการหนว่ยงานสง่เสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน   
2) การบริหารจดัการหนว่ยงานสนบัสนนุการเรียนการสอน   
3) การบริหารจดัการกิจกรรมพฒันาการสอน   
4) การบริหารจดัการกิจกรรมพฒันาการวิจยั 
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ศริิกญัญา  แก่นทองและคณะ (2559 : 126) วิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   พบว่า   
รูปแบบการบริหารสถาบนัอุดมศกึษาท่ีเกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนคริ
นทรมีองค์ประกอบส าาคญั 3 องค์ประกอบได้แก่  

1.ปัจจยัน าาเข้า  ประกอบด้วย  ผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้น าาสงู  บคุลากรเข้าใจบริบท
พืน้ท่ีและสภาพแวดล้อมทางสังคม  แนวทางในการสรรหางบประมาณ วัสดุอุปกรณ์  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัใช้ในการบริหารและการจดัการเรียนการสอน    

2.กระบวนการ  ประกอบด้วยโครงสร้างการบริหาร   การบริหารจัดการเชิง 
กลยทุธ์ การบรูณาการสภาพแวดล้อมและวฒันธรรมองค์การเปิดโอกาสให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการ
จดัการเรียนการสอน     

3. ผลผลิตประกอบด้วยนักศึกษาเป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ในสาขาท่ีเรียน
และน าไปประยกุต์ใช้ได้ และด าารงไว้ซึง่เอกลกัษณ์  วฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

งานวิจัยในต่างประเทศ 
แคซซี  ฟรีแมน  (Kassie  Freeman.  1998:  ออนไลน์) ได้ศกึษาเร่ือง การด าเนินการ

วิจยัของสถาบนัอดุมศกึษาในการอนุกรักษ์มรดกและวฒันธรรมของชาวอเมริกนัเชือ้สายแอฟริกัน  
โดยศกึษาในเร่ืองของวฒันธรรมแอฟริกนัอเมริกนัในงานวิจยัระดบัอดุมศกึษา  ปัญหาการวิจยัและ
กระบวนทศัน์ด้านการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาของชาวอเมริกนัเชือ้สายแอฟริกัน และวฒันธรรม
แอฟริกันอเมริกันกับนโยบายการศึกษาท่ีสูงขึน้   เพ่ือน ามาก าหนดนโยบายในการศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาเพ่ือแก้ไขปัญญาหาความขดัแย้งกบัทางวฒันธรรม 

มหาวิทยาลยัพรินซ์ตนั  (Princeton  University.  2018:  ออนไลน์)  มีการจดัตัง้ศนูย์
ศึกษานโยบายศิลปวัฒนธรรม  (Center  for Arts  and  Cultural Policy  Studies) เพ่ือส่งเสริม  
และสร้างความชดัเจนในเร่ืองนโยบายด้านศิลปวฒันธรรมของชาติ  มีการจดัหลกัสตูรและกิจกรรม
เพ่ือฝึกอบรม  และสร้างนกัวิชาการ  รวมรวบข้อมูลวิจยั  มีหน้าท่ีจดัหาทนุสนบัสนนุและประสาน
ความร่วมมือ  ด าเนินการปรับปรุงคณุภาพ  รวบรวมข้อมูลพืน้ฐานทางศิลปะและมนุษวิทยาเพ่ือ
สง่เสริมการศกึษาค้นคว้าส าหรับนกัวิชาการในมหาวิทยาลยั   

มหาวิทยาลัยแบรน เดน เบอร์ก  เทคนิคคัล   ยูนิ เวอ ร์ซิ ตี   ออฟ   คอตต์บัส  
(Brandenburg  University of Technology Cottbus-Senftenberg.   2018:  อ อ น ไล น์ ) เ ป็ น
มหาวิทยาลัยท่ีให้ความส าคัญในเร่ืองศิลปวัฒนธรรมโดยมีการจัดการเรียนการสอนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในหลักสูตรปริญญาโทสาขามรดกโลก  (World Heritage Studies) ซึ่งเป็น
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หลกัสตูรท่ีได้รับการสนบัสนนุจากองค์การยเูนสโก  แบง่เป็น  4 สาขา  คือ  สาขาวฒันธรรมศาสตร์  
พืน้ฐานโครงสร้างและการปกป้องโบราณสถาน  พืน้ฐานการปกปอ้งทศันียภาพภูมิประเทศ  และ
การจดัการวฒันธรรม 

เสว่ีย (Xie. 2004) ได้ศึกษาการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีไหหล า ประเทศจีน 
(Authenticating Cultural Tourism: Folk Villages in Hainan, China) พบว่า การท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรมท่ีไหหล า แสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมประจ าเผ่าท่ีสืบทอดตอ่กันมา โดยเกาะไหหล าเป็น
สถานท่ีเต็มไปด้วยวฒันธรรม เก่าแก่ดัง้เดมิ โดยมีการน าเอาวฒันธรรมของชนเผ่าลี ในเกาะไหหล า 
ประเทศจีนมาพัฒนา บริหารจัดการให้เป็นหมู่บ้า การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม โดยรัฐบาล นัก
ลงงทุน นักท่องเท่ียวและกลุ่มชนพืน้เมืองมีบทบาทส าคญัในการพัฒนา แต่กลับพบข้อขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มต่างๆ แม้ว่าวัฒนธรรมจะสวยงาม มีเอกลักษณ์ แต่นักลงทุน และรัฐบาลมีความ
คดิเห็นท่ีขดัแย้งกนั ซึง่รัฐบาลและกลุม่ชนพืน้เมืองต้องการรักษาไว้ซึง่วฒันธรรมดัง้เดมิ ซึง่เป็นสิ่งท่ี
ดีเป็นธรรมชาตแิละมีเอกลกัษณ์  

โนบุ คโุรดะ (Kuroda Nobu, 2003)  ท าการศกึษาตอ่เน่ืองเก่ียวกบัการอนรัุกษ์มรดก
โลก ทางด้านวฒันธรรม ชุมชนโอหงิมาจิ หมู่บ้านชิราคาว่าโกและการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วฒันธรรม
เป็นเวลา พบว่า ในการด าเนินงานอนุรักษ์ภูมิทศัน์เมืองนัน้อาจสรุปภาพรวมของการด าเนินงาน
อนรัุกษ์ได้ 3 แนวทางดงันี ้1) การขยายผลการอนรัุกษ์ จากจดุในการอนรัุกษ์ เป็นกลุม่มรดกในการ
อนุรักษ์จากนัน้ ขยายการอนุรักษ์ไปยังพืน้ท่ีภาพรวม  2) การอนุรักษ์และการสร้างใหม่ในพืน้ท่ี
เดียวกันเพ่ือการฟื้นฟูท้องถ่ิน 3) การลดความขัดแย้งระหว่างการอนุรักษ์ภูมิทัศน์เมืองและการ
ฟืน้ฟูเศรษฐกิจท้องถ่ิน  ทัง้นีไ้ด้ชีใ้ห้เห็นปัญหาของสภาพการอนรัุกษ์มรดกวฒันธรรมของชมุชนโอ
หงิมาจิ ถึงแม้ชุมชนจะมีกฎระเบียบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  แต่กฎระเบียบส่วนใหญ่เน้นการ
คุ้มครองทรัพย์สินอาคาร ยงัขาดรายละเอียดในเร่ืองการคุ้มครองท่ีเก่ียวข้องกบัวิถีชีวิตชาวบ้านใน
ชมุชนท่ีเก่ียวข้องกับมรดกวฒันธรรมท่ีจบัต้องไม่ได้ สภาพการอนุรักษ์ในชุมชนโอหงิมาจินัน้เน้น
การปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยรวมให้มีความกลมกลืน แตข่าดการศกึษาเบือ้งหลงัทาง
ประวตัิศาสตร์และความหลากหลายท่ีเกิดขึน้ในภูมิทศัน์วฒันธรรม อีกทัง้นโยบายในการส่งเสริม
การท่องเท่ียวในชุมชนมีความขดัแย้งต่อกิจกรรมการอนุรักษ์ ดงันัน้การทบทวนแนวทางในการ
อนุรักษ์มรดกวฒันธรรมในชมุชนจึงมีความจ าเป็นตอ่การอนุรักษ์มรดกวฒันธรรมเพ่ือการพฒันา
ชมุชน อยา่งยัง่ยืน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ทฤษฎีระบบ เป็นทฤษฎีการบริหาร
จดัการสมยัใหม่ท่ีมีแนวคิดการบริหารจดัการแบบองค์รวม ส่วนประกอบต่างๆ ของระบบมีความ
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เก่ียวข้อง เช่ือมโยงกนั เป็นการบริหารจดัการท่ีเน้นผลลพัธ์ วิเคราะห์คณุภาพของผลลพัธ์เพ่ือน ามา
พฒันา แก้ไข ปรับปรุงการท างานอย่างเป็นระบบ โดยค านึงถึงปัจจยัสภาพแวดล้อมขององค์การ 
ซึ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์ทัง้ปัจจยัภายในและ
ปัจจยัภายนอก ช่วยให้องค์กรทราบถึงจุดแข็ง จดุอ่อน อุปสรรค และโอกาส เน่ืองจากการบริหาร
จัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถมองแค่เพีย ง
ภายในสถาบนัอุดมศึกษาได้ เพราะศิลปวัฒนธรรมเป็นเร่ืองของวิถีชีวิต ชุมชน สังคม ชาติและ
นานาชาตซิึ่งเป็นปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบโดยตรง ดงันัน้การบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรม
และความเป็นไทยของสถาบนัอุดมศกึษาควรเร่ิมจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร และน า
ทฤษฎีระบบมาใช้ในการบริหารจดัการศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยบรรลุเป้าหมายอย่างมี
คณุภาพ โดยควบคมุคณุภาพการบริหารจดัการ การด าเนินงาน การปรับปรุง แก้ไขอย่างเป็นระบบ
ด้วยวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือ PDCA  
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการงานด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็น
ไทยของสถาบนัอดุมศกึษา ผู้วิจยัด าเนินการ 3 ระยะ  ดงันี ้

ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนัและแนวปฏิบตัิท่ีดีในการบริหารจดัการงานด้าน
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา   

ระยะท่ี 2 การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการงานด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็น
ไทยของสถาบนัอดุมศกึษา 

ระยะ ท่ี  3 เพ่ื อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบ ริหารจัดการด้าน
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา 

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวปฏิบัตทิี่ดีในการบริหารจัดการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษา    

การศึกษาในขัน้ตอนนีเ้ป็นการศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหาร
จดัการงานด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอุดมศึกษาโดยแบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน  
ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ขัน้ตอนท่ี  1  ศึกษาความคิดเห็นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 

(SWOT Analysis) 
- ผู้ ให้ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีมี

หนว่ยงานรับผิดชอบงานด้านศิลปวฒันธรรมโดยตรง จ านวน 5 แหง่ คือ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   และ
มหาวิทยาลยัมหิดลแห่งละ 2 คน  ได้แก่  ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องกบังานศลิปวฒันธรรมและความเป็น
ไทย  จ านวน  1 คน และผู้ ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับด้านศิลปวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา 
จ านวน 1  คน   

1.2 ขั น้ ต อน ท่ี  2 ศึ กษ าแนวป ฏิ บัติ ท่ี ดี ใน การบ ริหารจัดการงาน ด้ าน
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา 

- ผู้ให้ข้อมลูจากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัจ านวน 5 คน ได้แก่  รองอธิการบดีหรือ
ผู้ช่วยอธิการบดีท่ีเก่ียวข้องกบังานศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย จ านวน 2 คน  ผู้อ านวยการ                      
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ท่ีเก่ียวข้องกับงานศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย จ านวน 1 คน และผู้ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้อง               
กบังานศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย จ านวน 2 คน  

1.3  ขัน้ตอนท่ี  3  เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการงานด้าน
ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย ได้แก่ คณาจารย์  บุคลากรในมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐใน
เขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีมีหนว่ยงานรับผิดชอบงานด้านศลิปวฒันธรรมโดยตรง จ านวน 39,039 คน  
โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  ท่ี ใช้ เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified random sampling) จาก
การเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างใน ธีรวฒุิเอกะกลุ, 
2543) จ านวนทัง้สิน้ 380 คน    

ขัน้ตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
1.ส ารวจข้อมลูของประชากรจากแหลง่ข้อมลูทตุิยภูมิ คือ สารสนเทศอดุมศกึษา แล้ว

จดัท ากรอบการสุ่ม (Sampling Frame) โดยมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร                           
ท่ี มีหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านศิลปวัฒนธรรมโดยตรง  ซึ่งมีจ านวนทัง้สิ น้  5 แห่ง  คือ 
มหาวิทยาลยั   ศรีนครินทรวิโรฒ  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  มหาวิทยาลยั
สวนดสุิต  และมหาวิทยาลยัมหิดล 

2.การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง  ผู้วิจยัใช้วิธีการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ี
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างใน ธีรวฒุิเอกะกุล, 2543)ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
แล้วท าการสุ่มแบบแบ่งชัน้(Stratified random sampling) ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยให้
มหาวิทยาลัยเป็นชัน้  (Strata) โดยมีบุคลากรในแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยในการสุ่ม 
(Sampling Unit) ได้ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัจ านวน 380 คน ดงัแสดงในตาราง 

ตาราง 3 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามมหาวิทยาลยั 
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2. การสร้างเคร่ืองมือ 
การศกึษาในระยะท่ี 1 จดัท าเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

2.1 ขัน้ตอนการสร้างแบบสมัภาษณ์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของสภาพแวดล้อม
องค์กร (SWOT Analysis)ในการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของ
สถาบนัอดุมศกึษา   

1) ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีจากต ารา  และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร
จดัการงานด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย และทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 
(SWOT Analysis)  คือ  จดุแข็ง  จดุออ่น  โอกาสและอปุสรรค 

2) น าข้อมูลท่ีได้จากข้อ 1) มาก าหนดโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ตาม
ขอบเขตเนือ้หา เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั และอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์
ร่วมเพ่ือตรวจสอบความครอบคลมุของเนือ้หาและความเหมาะสมของภาษา  แล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

2.2  ขัน้ตอนการสร้างแบบสอบถามเพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหาร
จดัการงานด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา 

1) ประมวลประเด็นส าคัญจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถามเพ่ือศกึษาสภาพปัจจบุนัของการบริหารจดัการงานด้านศลิปวฒันธรรมและ
ความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษาให้ครอบคลมุกรอบแนวคิดและนิยามศพัท์เฉพาะในการวิจยั 

2) น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก 
และอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมเพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของเนือ้หาและความ
เหมาะสมของภาษา  แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  

3)  น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญโดยเป็นผู้ มีความรู้  ความ
เช่ียวชาญในเร่ืองของการบริหารจดัการงานด้านศิลปวฒันธรรม  และผู้ มีความรู้ในเร่ืองของสถิติ
การวิจยั  จ านวน  5 คน (ดงัรายนามในภาคผนวก ก) ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
โดยพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา  และท าการวิเคราะห์เลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องของเนือ้หา (IOC)     ท่ีอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 มาใช้เป็นข้อค าถาม  และปรับแก้การใช้
ภาษาตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ และน าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก และ
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมพิจารณา ได้ข้อค าถาม จ านวน 97 ข้อ 

4) น าผลท่ีได้จากข้อ 3)  ไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  
30 คน จากคณะกรรมการเครือข่ายกิจกรรมทางวฒันธรรมระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั  
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เพ่ือวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อด้วยการทดสอบที (t-test)  (Ferguson. 1981: 180)  
แล้วน ามาหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั (Relaibility)  โดยใช้วิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach. 1984: 161)  โดยแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบับ
เทา่กบั .986 

5)เม่ือตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเรียบร้อยแล้ว  น าแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์เสนอต่อท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์  หลังจากนัน้น าแบบสอบถามท่ีปรับแก้ไขแล้วไปเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง  เพ่ือใช้ศึกษาเพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการงานด้าน
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา 

3. ลักษณะของเคร่ืองมือ 
3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขัน้ตอนศึกษาความคิดเห็นจากการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis)ในการบริหารจดัการงานด้านศิลปวฒันธรรม
และความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษาเป็นแบบสมัภาษณ์เชิงลึกท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้จากการศกึษา
แนวคิด  ทฤษฎีการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกท่ียึดตาม
ทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) ได้แก่ จดุแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและ
อปุสรรคของสภาพการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา  

3.2  เคร่ืองมือท่ีใช้เพ่ือเก็บข้อมลูศกึษาสภาพปัจจบุนัของการบริหารจดัการงานด้าน
ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอุดมศึกษา  เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้จากการ
สมัภาษณ์เชิงลกึ จากกรอบแนวคดิและนิยามศพัท์เฉพาะ  ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อสภาพปัจจุบนัของการบริหารจดัการด้าน

ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา  โดยผู้ วิจยัได้ก าหนดค่าน า้หนกัคะแนน
ของแบบสอบถาม  ดงันี ้

5 หมายถึง ผู้ตอบเห็นวา่มีการด าเนินงานในระดบัมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ผู้ตอบเห็นวา่มีการด าเนินงานในระดบัมาก 
3 หมายถึง ผู้ตอบเห็นวา่มีการด าเนินงานในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ผู้ตอบเห็นวา่มีการด าเนินงานในระดบัน้อย 
1 หมายถึง ผู้ตอบเห็นวา่มีการด าเนินงานในระดบัน้อยท่ีสดุ 
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ผู้ วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์เกณฑ์การแบ่งระดับคะแนนค่าเฉล่ียตามบุญชม  
ศรีสะอาด (2541: 161)  ในการพิจารณา ดงันี ้  

คะแนน 4.51 -00.5  หมายถึง   ผู้ตอบเห็นวา่มีการด าเนินงานในระดบัมากท่ีสดุ 
คะแนน 3.51 -50.4  หมายถึง   ผู้ตอบเห็นวา่มีการด าเนินงานในระดบัมาก 
คะแนน 2.51 -50.3 หมายถึง   ผู้ตอบเห็นวา่มีการด าเนินงานในระดบัปานกลาง 
คะแนน 1.51 -50.2 หมายถึง   ผู้ตอบเห็นวา่มีการด าเนินงานในระดบัน้อย 
คะแนน 1.00 -50.1 หมายถึง   ผู้ตอบเห็นวา่มีการด าเนินงานในระดบัน้อยท่ีสดุ 
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อเสนอแนะ  หรือความคิดเห็น

เพิ่มเตมิให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัด าเนินการดงันี ้
4.1 ขออนมุตัจิากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒให้ออกหนงัสือ

ขอความอนุเคราะห์ถึงอธิการบดีทัง้ 5  แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวน
ดสุิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยศิลปกร และมหาวิทยาลยัมหิดลเพ่ือศึกษา
ความคิด เห็นของสภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) ในการบ ริหารจัดการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือขอสัมภาษณ์เชิงลึก  ผู้บริหารท่ี
เก่ียวข้องกับงานศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยแห่งละ 1 คน และผู้ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องกับ
ด้านศลิปวฒันธรรมในสถาบนัอดุมศกึษา แหง่ละ 1 คน 

4.2 ผู้วิจยัสง่หนงัสือขอความอนเุคราะห์เพ่ือขอความร่วมมือในการสมัภาษณ์เชิง
ลึกและนัดหมายวัน  เวลา  และสถานท่ีเพ่ือท าการสมัภาณ์เชิงลึกเก่ียวกับแนวปฏิบตัิท่ีดีในการ
บริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 

4.3   ขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ออก
หนงัสือขอความอนุเคราะห์ถึงอธิการบดีทัง้ 5 แห่ง ได้แก่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลัย
สวนดสุิต  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลยัศิลปากรและมหาวิทยาลยัมหิดลเพ่ือขอ
เก็บข้อมลูสภาพปัจจบุนัของการบริหารจดัการงานด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 

4.4  เก็บรวบรวมข้อมูลจากคณาจารย์  และบุคลากรมหาวิทยาลัย จ านวน   
380 คน โดยผู้วิจยัด าเนินการแจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง จ านวน 380 ฉบบั 
คดิเป็น ร้อยละ 100 
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4.5 น าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความเรียบร้อยและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิต ิ

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1  การวิเคราะห์ข้อมูลในขัน้ตอนการสมัภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) จาก

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis)  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมวล 
สรุปผลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร  ผู้ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องกบัด้านศิลปวฒันธรรมและความ
เป็นไทยในสถาบนัอุดมศึกษาด้วยวิธี Town Matrix เพ่ือน าข้อมูลไปใช้สร้างแบบสอบถามสภาพ
ปัจจบุนัของการบริหารจดัการงานด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย  

5.2 การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม ผู้วิจยัด าเนินการดงันี ้
5.2.1 การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยใช้ความถ่ี  

(Frequency)  และร้อยละ  (Percentage) 
5.2.2  การวิเคราะห์สภาพปัจจบุนัของการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและ 

ความเป็นไทย  โดยหาคา่คะแนนเฉล่ีย (X̅) และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
5.2.3 การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ (Pearson Correlation) ระหวา่งตวัแปรทัง้  

11 ด้าน เพ่ือตดัตวัแปรท่ีมีคา่สหสมัพนัธ์มากกวา่ 0.800  

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ของสถาบันอุดมศึกษา 

ในระยะท่ี 2 การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย
ของสถาบนัอดุมศกึษา โดยแบง่เป็น 2 ขัน้ตอน  ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1  ขัน้ตอนท่ี  1  การยกร่างรูปแบบการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและ

ความเป็นไทยของสถาบนัอุดมศึกษา  ผู้ วิจัยน าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัของการ
บริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย และการวิเคราะห์ค่าสหสมัพันธ์ (Pearson 
Correlation) ของตวัแปรในแต่ละด้าน โดยเลือกตวัแปรท่ีมีค่าค่าสหสัมพันธ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
(≤ ) 0.800 มายกร่างรูปแบบการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของ
สถาบนัอดุมศกึษา แล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั และอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ร่วมเพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของเนือ้หาและความเหมาะสมของภาษา  แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ                    
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1.2  ขัน้ตอนท่ี  2  ตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบการบริหารจัดการ
ด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา โดยน าผลท่ีได้จากการร่างรูปแบบใน
ขัน้ตอนท่ี 1  มาใช้เป็นแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group)  โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เพ่ือตรวจสอบ
ความเหมาะสมของร่างรูปแบบการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของ
สถาบันอุดมศึกษา  ศึกษาข้อคิดเห็นจากการสนทนากลุ่ม  (Focus Group)  ของผู้ ทรงคุณวุฒิ   
ผู้ มีความรู้  มีประสบการณ์  มีความเช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมใน
สถาบนัอดุมศกึษา  การจดัการองค์การทางวฒันธรรม   จ านวน 7 คน (ดงัรายนามในภาคผนวก ก) 
โดยมีคณุสมบตั ิดงันี ้

1) เป็นผู้ มีความรู้  ประสบการณ์  มีความเช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการ
องค์การ ทางศิลปวัฒนธรรม  โดยพิจารณาจากผลงานทางวิชาการ  และประสบการณ์ในการ
ท างานท่ีเก่ียวข้องกบัศลิปวฒันธรรม  และ 

2) มีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมใน
สถาบนัอดุมศกึษา ไมน้่อยกวา่ 5 ปี  และ 

3) มีคุณวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือมีต าแหน่งทางวิชาการตัง้แต่
ระดบัผู้ชว่ยศาสตราจารย์ขึน้ไป 

2. การสร้างเคร่ืองมือ   
2.1 น าผลการศกึษาสภาพปัจจุบนัในการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและ

ความเป็นไทยของสถาบนัอุดมศึกษาในระยะท่ี 1 มาสังเคราะห์และด าเนินการร่างรูปแบบการ
บริหารจดัการงานด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอุดมศึกษา  โดยใช้แนวคิด
การพฒันารูปแบบเชิงข้อความของคีฟส์  (Keeves1988 : 561-565)  และแนวคดิของ  บญุชม  ศรี
สะอาด  (2557:  ออนไลน์)  ในการร่างรูปแบบ  และแบบสนทนากลุ่มเพ่ือใช้ในขัน้ตอนการสนทนา
กลุ่ม  (Focus Group) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีผู้ วิจัยก าหนดไว้  โดยมีเนือ้หา
ประเดน็ท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา 

2.2 น าร่างรูปแบบการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของ
สถาบันอุดมศึกษา และแบบสนทนากลุ่มท่ีสร้างขึน้เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือ
ตรวจสอบความครอบคลมุของเนือ้หาและความเหมาะสมของภาษา  แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 
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2.3 น าร่างรูปแบบการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของ
สถาบันอุดมศึกษา  และแบบสนทนากลุ่มไปด าเนินการสนทนากลุ่ม  (Focus Group)กับ
ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 7 คน 

2.4 ประมวลประเด็นส าคัญ จากการด าเนินการสนทนากลุ่มมาใช้ เป็น 
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรมและคามเป็นไทยของ
สถาบนัอดุมศกึษา 

2,5 ได้รูปแบบการบริหารจดัการงานด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของ
สถาบนัอดุมศกึษาจากการวิเคราะห์ข้อมลูความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิในการสนทนากลุ่ม  และ
สร้างเป็นแบบสอบถามเพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการงานด้าน
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา 

3.ลักษณะของเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขัน้ตอนนี ้ เป็นแบบสนทนากลุ่มท่ีผู้ วิจัย

สร้างขึน้จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัในการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็น
ไทยของสถาบันอุดมศึกษา  โดยเป็นประเด็นค าถามเก่ียวกับรูปแบบการบริหารจัดการด้าน
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา     

4.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัด าเนินการดงันี ้

4.1 ขออนมุตัจิากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒให้ออกหนงัสือ
ขอความอนเุคราะห์ถึงผู้ทรงคณุวฒุิ  เพ่ือเรียนเชิญสนทนากลุม่   

4.2 ผู้วิจยัสง่ข้อมลูสารสนเทศและประเดน็ค าถามเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการ
บริหารจดัการงานด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา  พร้อมด้วยหนงัสือ
ขอความอนุเคราะห์เพ่ือขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น  และให้ข้อเสนอแนะด้วยการ
สนทนากลุ่ม  จ านวน 7 คน ซึ่งจดัขึน้เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องเสวนา ชัน้ 3 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

5.การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูในขัน้ตอนนีเ้ป็นการวิเคราะห์ข้อมลูโดยการประมวล สรุปผลและ 

วิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ท่ีได้จากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม  
เพ่ือพฒันารูปแบบการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมของสถาบนัอดุมศกึษา 
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ระยะที่ 3  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษา  

การศึกษาในระยะท่ี 3  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษาท่ีได้จากระยะท่ี 2  โดยมีการ
ด าเนินการดงันี ้

1.การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในขัน้ตอนการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร

จัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย  ผู้ บริหาร
มหาวิทยาลยั ได้แก่  อธิการบดี  รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบงานด้านศิลปวฒันธรรม  ผู้อ านวยการ  
บคุลากรผู้ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องกบังานด้านศิลปวฒันธรรม  หรือเป็นผู้ มีความรู้  ประสบการณ์  มี
ความเช่ียวชาญด้านการจดัการองค์การทางวฒันธรรมของมหาวิทยาลยัทัง้ 5 แห่ง  แหง่ละ 10 คน 
จ านวน  50 คน    

2.การสร้างเคร่ืองมือ 
2.1น ารูปแบบการบริหารจดัการงานด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของ

สถาบนัอุดมศึกษาท่ีได้จากระยะท่ี 2  มาสร้างเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั 
ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale)   (Likert.  1932 : 1-55)  เพ่ือใช้ในการประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ ของรูปแบบการบ ริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมของ
สถาบนัอดุมศกึษา  

2.2น าแบบสอบถามฯ  เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั และอาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมเพ่ือน าไปเก็บข้อมูลในขัน้ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการ
บริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมของสถาบนัอดุมศกึษา 

2.3น าแบบสอบถามฯไปเก็บข้อมูลกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยท่ีมีอ านาจในการ
ตดัสินใจ  ได้แก่  อธิการบดี  รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบงานด้านศิลปวัฒนธรรม  ผู้ อ านวยการ  
บคุลากรผู้ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องกบังานด้านศิลปวฒันธรรม  หรือเป็นผู้ มีความรู้  ประสบการณ์  มี
ความเช่ียวชาญด้านการจดัการองค์การทางวฒันธรรมของมหาวิทยาลยั จากนัน้วิเคราะห์ข้อมูล
ทัว่ไป วิเคราะห์หาค่าความเหมาะสมของรูปแบบโดยการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียกับเกณฑ์
การคดัเลือกตามท่ีผู้วิจยัก าหนด โดยใช้การทดสอบที (One sample t-test)  และเลือกข้อค าถามท่ี
มีค่าคะแนนเฉล่ีย  (Mean)  ตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มาใช้เป็น
รูปแบบการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมของสถาบนัอดุมศกึษา 



  
 

119 

3.ลักษณะของเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขัน้ตอนนี ้ เป็นแบบสอบถามความ

คิดเห็นต่อ รูปแบบการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา  แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 3 ตอน  คือ 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  สถานภาพ   
วฒุิการศกึษา  และหนว่ยงานท่ีสงักดั 

ตอนท่ี 2  แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการด้าน
ศิลปวฒันธรรมของสถาบนัอุดมศึกษา  เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  ตาม
แบบของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale)  (Likert.  1932 : 1-55)  ซึ่งได้ก าหนดค่าน าหนกัคะแนน
ตามระดบัของความคดิเห็น  ดงันี ้

 

               5 หมายถึง ผู้ตอบเห็นวา่มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ 

4 หมายถึง ผู้ตอบเห็นวา่มีความเหมาะสมในระดบัมาก 

3 หมายถึง ผู้ตอบเห็นวา่มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 

2 หมายถึง ผู้ตอบเห็นวา่มีความเหมาะสมในระดบัน้อย 

1 หมายถึง ผู้ตอบเห็นวา่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยท่ีสดุ 
 

ผู้วิจยัได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ียตามบุญชม ศรี
สะอาด (2541: 161) ในการพิจารณา ดงันี ้  

 
คะแนน 4 .51-00.5  หมายถึง ผู้ตอบเห็นวา่มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ 
คะแนน 3 .51-50.4  หมายถึง ผู้ตอบเห็นวา่มีความเหมาะสมในระดบัมาก  
คะแนน 2 .5 1 -50.3  หมายถึง ผู้ตอบเห็นวา่มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
คะแนน 1 .51-50.2  หมายถึง ผู้ตอบเห็นวา่มีความเหมาะสมในระดบัน้อย 
คะแนน 1 .00-50.1  หมายถึง ผู้ตอบเห็นวา่มีความเหมาะสมในระดบัน่อ้ยท่ีสดุ 
 

ตอนท่ี 3  แบบสอบถามปลายเปิดข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการ
ด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยท่ีมีตอ่หนว่ยงานต้นสงักดั สถาบนัอดุมศกึษา และหน่วยงาน
ผู้ รับผิดชอบในสถาบนัอดุมศกึษา เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นได้อยา่งอิสระ 
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4.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัด าเนินการดงันี ้

4.1 ขออนมุตัจิากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒให้ออกหนงัสือ
ขอความอนุเคราะห์ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยทัง้ 5 แห่ง เพ่ือให้อธิการบดี  รองอธิการบดีท่ี
รับผิดชอบงานด้านศิลปวฒันธรรม  ผู้ อ านวยการ  บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องกับงานด้าน
ศลิปวฒันธรรม ตอบแบบสอบถาม 

4.2 ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมูลจากอธิการบดี  รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบงานด้าน
ศิลปะและวฒันธรรม  ผู้อ านวยการ  บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านศิลปวฒันธรรม  
โดยผู้วิจยัด าเนินการแจกและเก็บข้อมลูจากแบบสอบถามด้วยตนเอง 

5.การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจดัการ

ด้านศิลปวฒันธรรมของสถาบนัอุดมศึกษา  โดยเลือกเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนด  3.51 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากการทดสอบที (One sample t-
test)  (Ferguson. 1981: 180)   มาสรุปเป็นรูปแบบการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมของ
สถาบนัอดุมศกึษา 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย
ของสถาบนัอดุมศกึษา  ผู้วิจยัได้น าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมลู  ดงันี ้

สัญลักษณ์สถติทิี่ใช้ในการวิจัย 
การรวบรวมสญัลกัษณ์สถิตท่ีิใช้ในการวิจยัสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

n แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

X̅ แทน คา่คะแนนเฉล่ีย  (Mean) 
S.D.แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
t แทน คา่ท่ีใช้พิจารณาใน t-distribution 
p แทน คา่ความนา่จะเป็นของการมีนยัส าคญัทางสถิติ 
X…แทน ตวัแปรท่ีศกึษา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ระยะที่  1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม

และความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษา    
ขัน้ตอนท่ี  1  ศึกษาความคิดเห็นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT 

Analysis)  โดยการสมัภาษณ์ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องกับงานศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  และ
ผู้ปฏิบตังิานท่ีเก่ียวข้องกบัด้านศลิปวฒันธรรมในสถาบนัอุดมศกึษา  จ านวน  10 คน  พบวา่ 

1.1 จุดแข็งของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่  การน าต้นทุนทางวัฒนธรรมท่ี
สถาบนัอุดมศึกษามีใช้เป็นจุดเดน่ในการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  มี
หน่วยงานหลักในการรับผิดชอบดแูลด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  มีผู้ เช่ียวชาญด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเป็นท่ีปรึกษาในการบริหารจัดการ มีการส่งเสริมให้นิสิต 
นกัศกึษาได้มีสว่นร่วม ได้แสดงผลงานด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย มีการสร้างหอประวตัิ
ของสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้  และยงัมีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวฒันธรรมและความ
เป็นไทยอ่ืนๆ  เชน่ พิพิธภณัฑ์ หอศลิป์ 

1.2 จุดอ่อนของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การบริหารจัดการท่ียังไม่สอดคล้อง
ตามวตัถุประสงค์  บุคลากรด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยท่ีมียังไม่เพียงพอ  บุคลากรท่ี
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ปฏิบตัิงานเดิมยงัขาดความรู้  ความเช่ียวชาญด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  รวมถึงการ
ให้ความส าคญัด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยทัง้ในระดบัผู้บริหาร บคุลากร นิสิต นกัศกึษา
ยังไม่มากเท่าท่ีควรทุนสนับสนุนงานวิจัยและการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการด้าน
ศลิปวฒันธรรมยงัไมเ่พียงพอ 

1.3 โอกาสของสถาบนัอุดมศึกษา ได้แก่ นโยบายของรัฐบาลท่ีให้ความส าคัญ
ด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยเป็นพืน้ฐาน  ประกอบกบัในปัจจบุนัมีนกัวิชาการ บคุลากรท่ี
มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมีมากขึน้จากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านวัฒนธรรมท่ี
เพิ่มขึน้ในสถาบนัอดุมศกึษา    มีเครือขา่ยทางศลิปวฒันธรรม และเครือขา่ยของศลิปินเกิดขึน้มาก  
ทั ง้ยังมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ท่ีส่งผลให้ เผยแพ ร่  ส่ือสารข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยได้มากขึน้   มีช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย เข้าถึง
กลุ่มเปา้หมายได้ง่าย  รวมถึงโอกาสในการการสร้างรายได้  เพิ่มมลูคา่ของศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน 
และภมูิปัญญาท้องถ่ินได้   

1.4 อปุรรคของสถาบนัอดุมศกึษา ได้แก่ ทศันคติ คา่นิยมของคนในชมุชน สงัคม
เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้ประสบความส าเร็จ  
สงัคม  ชมุชนเห็นว่าศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยเป็นเร่ืองไกลตวั เข้าถึงยาก เข้าใจยาก  ทัง้นี ้
การท างานร่วมกับชุมชนในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินมักจะไม่ได้รับความร่วมมือจาก
ชมุชน สงัคมเท่าท่ีควร  และยงัรวมไปถึงการหลัง่ใหลของศิลปวฒันธรรมตา่งชาติทัง้ชาติตะวนัตก  
และชาติตะวนัออกท่ีมีอิทธิพลต่อเยาวชน  และสงัคมมาก  ซึ่งส่งผลให้ศิลปวฒันธรรมและความ
เป็นไทยถกูลืม  หรือถกูกลืนไปกบัวฒันธรรมตา่งชาตไิด้ง่าย 

จากการสมัภาษณ์  สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis)  ดงั
แสดงในภาพประกอบ 9-10 
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ขัน้ตอนท่ี  2  เพ่ือศกึษาสภาพปัจจบุนัของการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและ
ความเป็นไทยของสถาบนัอุดมศกึษา โดยผู้ วิจยัสร้างแบบสอบถามจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และประเด็นท่ีได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis)จากการสัมภาษณ์ 
เพ่ือให้ครอบคลุมประเด็นการบริหารจัดการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของ
สถาบนัอดุมศกึษา  ทัง้นีผู้้วิจยัได้แจกแบบสอบถามจ านวน  380 ชดุ  ได้รับกลบัคืนมา 380 ชดุคิด
เป็นร้อยละ 100  สามารถจ าแนกข้อมลูทัว่ไปได้ ดงันี ้  

ตาราง 4 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ สงักดั 
สถาภาพ และประสบการณ์ท างาน 

กลุม่ตวัอยา่ง จ านวนคน ร้อยละ 
1. เพศ 

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

 
108 
272 

 
28.42 
71.58 

รวม 380 100.00 
2. สถาบนั 

2.1 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2.2 มหาวทิยาลยัมหดิล 
2.3 มหาวทิยาลยศรีนครินทรวิโรฒ 
2.4 มหาวทิยาลยัศลิปากร 
2.5 มหาวทิยาลยัสวนดสุิต 

 
101 
213 
39 
16 
11 

 
26.58 
56.05 
10.26 
4.21 
2.90 

รวม 380 100.00 

3. สถานภาพ 
3.1 ผู้บริหาร  
3.2 บคุลากรสายวิชาการ 
3.3 บคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการ 

 
3 

68 
309 

 
0.79 

17.89 
81.32 

รวม 380 100.00 

4. ประสบการณ์ท างานในสถาบนัอดุมศกึษา 
4.1 1-5 ปี 
4.2 6-10 ปี 
4.3 11-15 ปี 
4.4 16 ปีขึน้ไป 

 
179 
88 
45 
68 

 
47.11 
23.16 
11.84 
17.89 

รวม 380 100.00 
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จากตาราง  4  แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 108 คน ร้อยละ 28.4 เพศ
หญิง 272 คน  ร้อยละ 71.6  ผู้บริหาร 3 คน ร้อยละ 0.8 เป็นบคุลากรสายวิชาการ 68 ร้อยละ 17.9 
บคุลากรสายสนบัสนุนวิชาการ 309 คน ร้อยละ 81.3 มีประสบการณ์การท างานระยะเวลา1-5 ปี  
179 คน ร้อยละ 47.1  ระยะเวลา6-10 ปี 88 คน  ร้อยละ  23.2   ระยะเวลา 11-15 ปี 45 คน ร้อย
ละ 11.8  และระยะเวลา 16 ปีขึน้ไป  68 คน  ร้อยละ 17.9  โดยมีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบนั
ของการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา  ดงันี ้

ตาราง 5 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบคุลากรท่ีมีตอ่
สภาพปัจจบุนัของการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา  
โดยรวมและรายด้าน 

ด้านท่ี รายการ 
n = 380 

ระดบัการด าเนินงาน 
X ̅ S.D. 

1 ความส าคญัของศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย 3.44 0.47 ปานกลาง 
2 การวางแผนและนโยบายด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย 3.54 0.74 มาก 
3 การก าหนดผู้ รับผิดชอบด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย 3.54 0.75 มาก 
4 การอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย 3.64 0.92 มาก 
5 การสบืทอดศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย 3.46 0.84 ปานกลาง 
6 การสนบัสนนุ  สง่เสริมศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย 3.52 0.89 มาก 
7 การวจิยั สร้างสรรค์ พฒันาตอ่ยอดศิลปวฒันธรรมและความ

เป็นไทย 
3.46 0.91 ปานกลาง 

8 การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือด้านศิลปวฒันธรรมและความ
เป็นไทย 

3.48 0.94 ปานกลาง 

9 การจดัพิพิธภณัฑ์  /แหลง่เรียนรู้ด้านศิลปวฒันธรรมและความ
เป็นไทย 

3.49 0.88 ปานกลาง 

10 การจดัการงบประมาณด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย 3.38 0.88 ปานกลาง 
11 การประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย 3.58 0.93 มาก 

รวม 3.50 0.76 ปานกลาง 
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จากตาราง 5 แสดงว่า  ความคดิเห็นของบคุลากรท่ีมีตอ่สภาพปัจจบุนัของการบริหาร
จดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา  โดยรวมมีคา่คะแนนเฉล่ียอยู่

ในระดบัปานกลาง  (X̅ = 3.50 S.D. = 0.76)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านความส าคญั
ของศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  ด้านการสืบทอดศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  ด้าน
การวิจยั สร้างสรรค์ พฒันาตอ่ยอดศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย ด้านการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย   ด้านการจัดพิพิธภัณฑ์ / แหล่งเรียนรู้ด้าน
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย  และด้านการจดัการงบประมาณด้านศลิปวฒันธรรมและความ
เป็นไทย  มีค่าคะแนนเฉล่ียของระดับการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน  (X̅ = 3.44  

S.D. = 0.47,  X̅ = 3.46 S.D. = 0.84, X̅ = 3.46 S.D. = 0.91,  X ̅ = 3.48 S.D. = 0.94, X̅ = 3.49 
S.D. = 0.88  และ X̅ = 3.38  S.D. = 0.88  ตามล าดบั)  ส าหรับด้านการวางแผนและนโยบายด้าน
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย  ด้านการก าหนดผู้ รับผิดชอบด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็น
ไทย  ด้านการอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย   ด้านการสนับสนุน  ส่งเสริม
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย  และด้านการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและความ
เป็นไทย  มีค่าคะแนนเฉล่ียของระดับการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.54 S.D. = 0.74,  

 X̅ = 3.54  S.D. = 0.75,  X̅ = 3.64 S.D. = 0.92,   X̅ = 3.52 S.D. = 0.89  และ X̅ = 3.58  S.D. = 
0.93  ตามล าดบั) 
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ตาราง 6 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบคุลากรท่ีมีตอ่
สภาพปัจจบุนัของการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา  
ด้านความส าคญัของศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย เป็นรายข้อ 

ด้านความส าคญัของศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
n = 380 ระดบัการ

ด าเนินงาน X ̅ S.D. 
1. สถาบนัมีการประเมินคณุคา่ และความส าคญัของทรัพยากร    
   ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยตามเอกลกัษณ์ของสถาบนั )X1) 

3.36 0.65 ปานกลาง 

2. ผู้บริหารทกุระดบัให้ความส าคญัในการบริหารจดัการด้าน  
   ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย (X2) 

3.49 0.84 ปานกลาง 

3. บคุลากรให้ความส าคญัในการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรม 
   และความเป็นไทย (X3) 

3.42 0.83 ปานกลาง 

4. สถาบนัให้ความส าคญักบัการบรูาณาการศลิปวฒันธรรมและ 
   ความเป็นไทยกบัการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการ 
   วิชาการ (X4) 

3.50 0.82 ปานกลาง 

5. บคุลากรในสถาบนัรับทราบแนวทางการบริหารจดัการด้าน 
   ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยในทิศทางเดียวกนั (X5) 

3.40 0.92 ปานกลาง 

รวม 3.44 0.47 ปานกลาง 
 

จากตาราง  6  แสดงว่า  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อสภาพปัจจุบันของการ
บริหารจัดการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอุดมศึกษาในด้านความส าคญั
ของศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย  โดยรวมและรายข้อมีคา่คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง     
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ตาราง 7 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบคุลากรท่ีมีตอ่
สภาพปัจจบุนัของการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา  
ด้านการวางแผนและนโยบายดา้นศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย เป็นรายข้อ 

ด้านการวางแผนและนโยบายด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
n = 380 ระดบัการ

ด าเนินงาน X ̅ S.D. 
1. สถาบนัมีการก าหนดวิสยัทศัน์ด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็น 
   ไทยท่ีชดัเจน (X6) 

3.61 0.90 มาก 

2. มีการก าหนดนโยบายด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยท่ี 
   ชดัเจน (X7) 

3.64 0.94 มาก 

3. มีการก าหนดวตัถปุระสงค์ เป้าหมายด้านศิลปะและวฒันธรรม 
   และความเป็นไทยท่ีชดัเจน (X8)  

3.76 0.99 มาก 

4. มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและ 
   ความเป็นไทยท่ีชดัเจน (X9) 

3.71 0.96 มาก 

5. มีคณะกรรมการก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผน (X10) 3.63 1.00 มาก 
6. มีระบบก ากบั ติดตาม สรุปผล รายงานผลแผนอย่างสม ่าเสมอ   
    (X11) 

3.31 0.90 ปานกลาง 

7. มีแผนบรูณาการงานด้านศิลปวฒันธรรมกบัการวิจยั (X12) 3.32 0.94 ปานกลาง 
8. มีแผนบรูณาการงานด้านศิลปวฒันธรรมกบัการเรียนการสอน  
    (X13) 

3.34 0.90 ปานกลาง 

9. มีแผนบรูณาการงานด้านศิลปวฒันธรรมกบัการบริการวิชาการ  
   (X14) 

3.44 0.92 ปานกลาง 

10. การก าหนดแผนมีความยืนหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ 
    การเปลี่ยนแปลงของสงัคม (X15) 

3.60 0.84 มาก 

11. มีกระบวนการน าแผนไปสูก่ารปฏิบตัิ (X16) 3.38 0.96 ปานกลาง 
12. มีการก าหนดตวัชีว้ดัความส าเร็จด้านศิลปวฒันธรรมและความ 
    เป็นไทยท่ีชดัเจน (X17)   

3.55 0.95 ปานกลาง 

13. ตวัชีว้ดัความส าเร็จด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยท่ี 
    ก าหนดขึน้สามารถวดัและประเมินผลได้ (X18)   

3.63 1.01 ปานกลาง 

รวม 3.54 0.74 มาก 
 



  
 

130 

จากตาราง  7  แสดงว่า  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อสภาพปัจจุบันของการ
บริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอุดมศึกษาในด้านการวางแผน
และนโยบายด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย   โดยรวมและรายข้อมีค่าคะแนนเฉล่ียของ
ระดบัการด าเนินงานอยู่ในระดบัมาก  ยกเว้นข้อ 6  ข้อ 7  ข้อ 8  ข้อ 9  ข้อ 11  ข้อ 12  และข้อ 13 
อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ตาราง 8 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบคุลากรท่ีมีตอ่
สภาพปัจจบุนัของการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา  
ด้านการก าหนดผู้ รับผิดชอบด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย เป็นรายข้อ 

ด้านการก าหนดผู้ รับผิดชอบด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
n = 380 ระดบัการ

ด าเนินงาน X ̅ S.D. 
1. สถาบนัมีการก าหนดหนว่ยงาน หรือบคุลากรเพ่ือรับผิดชอบด้าน 
   ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยชดัเจน (X19)  

3.76 0.91 มาก 

2. มีการก าหนดบคุลากรรับผิดชอบงานด้านศลิปวฒันธรรมและ   
   ความเป็นไทยชดัเจน (X20) 

3.73 1.02 มาก 

3. มีกระบวนการสรรหาบคุลากรท่ีเหมาะสมกบัต าแหนง่งาน (X21) 3.50 0.97 ปานกลาง 
4. การสรรหาบคุลากรเพียงพอตอ่การบริหารจดัการงานด้าน 
   ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย (X22) 

3.49 1.03 ปานกลาง 

5. บคุลากรท่ีได้รับการสรรหามีความรู้ ความสามารถเฉพาะ 
   ทางด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย (X23) 

3.42 0.98 ปานกลาง 

6. บคุลากรมีประสบการณ์การท างานด้านศลิปวฒันธรรมและความ 
   เป็นไทย (X24) 

3.50 0.98 ปานกลาง 

7. มีกระบวนการก ากบั ดแูล การปฏิบตังิานของบคุลากร (X25) 3.40 1.01 ปานกลาง 
8. มีกระบวนการพฒันาบคุลากรในด้านศลิปวฒันธรรมและความ 
   เป็นไทยอยา่งตอ่เน่ือง (X26) 

3.45 1.02 ปานกลาง 

รวม 3.54 0.75 มาก 
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จากตาราง 8 แสดงว่า  ความคดิเห็นของบคุลากรท่ีมีตอ่สภาพปัจจบุนัของการบริหาร
จัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษา ในด้านการก าหนด
ผู้ รับผิดชอบด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย   โดยรวมและรายข้อมีค่าคะแนนเฉล่ียของ
ระดบัการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก  ยกเว้น  ข้อ 3  ข้อ 4  ข้อ 5 ข้อ 6  ข้อ 7  และข้อ 8  อยู่ใน
ระดบัปานกลาง 

ตาราง 9 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบคุลากรท่ีมีตอ่
สภาพปัจจบุนัของการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา  
ด้านการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย เป็นรายข้อ 

ด้านการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
n = 380 ระดบัการ

ด าเนินงาน X ̅ S.D. 
1. สถาบนัมีแผนการด าเนินงานอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมและความ 
   เป็นไทยท่ีชดัเจน (X27) 

3.80 1.04 มาก 

2. มีการบรูณาการการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยกบั 
   การเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ (X28) 

3.44 0.98 ปานกลาง 

3. มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมและ 
   ความเป็นไทย (X29) 

3.64 1.06 มาก 

4. มีการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยตามความถนดั 
   ของสถาบนั (X30) 

3.48 1.18 ปานกลาง 

5. มีการฟืน้ฟศูลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยดัง้เดมิอย่าง 
   เหมาะสม (X31) 

3.54 1.02 มาก 

6. มีการจดัโครงการ กิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ืออนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมและ 
   ความเป็นไทย (X32) 

3.90 0.96 มาก 

รวม 3.64 0.92 มาก 
 

จากตาราง 9 แสดงว่า  ความคดิเห็นของบคุลากรท่ีมีตอ่สภาพปัจจบุนัของการบริหาร
จัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษา ในด้านการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  โดยรวมและรายข้อมีคา่คะแนนเฉล่ียของระดบัการด าเนินงาน
อยูใ่นระดบัมาก  ยกเว้น  ข้อ 2  และข้อ 4  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตาราง 10 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบคุลากรท่ีมีตอ่
สภาพปัจจบุนัของการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา  
ด้านการสืบทอดศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย เป็นรายข้อ 

ด้านการสืบทอดศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
n = 380 ระดบัการ

ด าเนินงาน X ̅ S.D. 
1. สถาบนัมีแผนการด าเนินงานสืบทอดศลิปวฒันธรรมและความ 
   เป็นไทยท่ีชดัเจน (X33) 

3.49 1.12 ปานกลาง 

2. มีกระบวนการสืบทอดองค์ความรู้ด้านศลิปวฒันธรรมและความ 
   เป็นไทยระหวา่งบคุลากรด้วยกนั (X34)  

3.50 0.95 ปานกลาง 

3. มีกระบวนการสืบทอดองค์ความรู้ด้านศลิปวฒันธรรมและความ 
   เป็นไทยระหวา่งคณาจารย์และนิสิต นกัศกึษา (X35)  

3.52 0.93 มาก 

4. มีกระบวนการสรรหาผู้ เช่ียวชาญเพ่ือถ่ายทอดความรู้ (X36) 3.44 0.90 ปานกลาง 
5. มีผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ถ่ายทอดความรู้ด้าน 
   ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยในแขนงตา่งๆ (X37)   

3.44 0.92 ปานกลาง 

6. มีกระบวนการให้บคุลากรเรียนรู้ สืบทอดศลิปวฒันธรรมและ 
   ความเป็นไทยจากผู้ เช่ียวชาญโดยตรง (X38) 

3.31 0.95 ปานกลาง 

7. มีกระบวนการให้นิสิต นกัศกึษาเรียนรู้ สืบทอดศลิปวฒันธรรม 
   และความเป็นไทยจากผู้ เช่ียวชาญโดยตรง (X39) 

3.50 0.90 ปานกลาง 

8. ใช้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็น 
   ไทยท่ีเหมาะสม เชน่ การบอกเลา่  การลงมือปฏิบตัจิริง  เป็นต้น  
    (X40)  

3.48 1.01 ปานกลาง 

9. สนบัสนนุให้นิสิต นกัศกึษาสืบทอดศลิปวฒันธรรมและความเป็น 
   ไทยจากรุ่นพ่ีสูรุ่่นน้อง (X41) 

3.50 1.08 ปานกลาง 

รวม 3.46 0.84 ปานกลาง 

จากตาราง  10  แสดงว่า  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อสภาพปัจจุบันของการ
บริหารจัดการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษาในด้านการสืบทอด
ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  โดยรวมและรายข้อมีคา่คะแนนเฉล่ียของระดบัการด าเนินงาน
อยูใ่นระดบัปานกลาง  ยกเว้น  ข้อ 3  อยูใ่นระดบัมาก 
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ตาราง 11 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบคุลากรท่ีมีตอ่
สภาพปัจจบุนัของการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา  
ด้านการสนบัสนนุ  สง่เสริมศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย เป็นรายข้อ 

ด้านการสนบัสนนุ  สง่เสริมศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
n = 380 ระดบัการ

ด าเนินงาน X ̅ S.D. 
1. มีแผนการด าเนินงานสนบัสนนุสง่เสริมศลิปวฒันธรรมและความ 
   เป็นไทยของชมุชนท้องถ่ิน (X42) 

3.50 1.10 ปานกลาง 

2. สถาบนัมีแผนการด าเนินงานสนบัสนนุสง่เสริมศลิปวฒันธรรมและ 
   ความเป็นไทยท่ีมีอยูใ่ห้มีมลูคา่เพิ่ม (X43)  

3.50 1.08 ปานกลาง 

3. มีการสนบัสนนุการจดัตัง้หนว่ยงานรับผิดชอบด้านศลิปวฒันธรรม 
   ในชมุชนท้องถ่ิน (X44)  

3.41 1.09 ปานกลาง 

4. มีการสง่เสริมการสร้างภาพลกัษณ์ของศลิปวฒันธรรมและความ 
   เป็นไทยของท้องถ่ิน (X45)  

3.43 0.86 ปานกลาง 

5. มีการสง่เสริมการสร้างภาพลกัษณ์ของศลิปวฒันธรรมและความ 
   เป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา (X46) 

3.50 0.99 ปานกลาง 

6. สนบัสนนุ สง่เสริมให้นิสิต นกัศกึษาได้แสดงผลงานด้าน 
   ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย (X47) 

3.66 1.10 มาก 

7. สง่เสริมให้บคุลากรในมหาวิทยาลยัมีทศันคตท่ีิดีในการอนรัุกษ์   
   หวงแหนศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย (X48)  

3.62 1.00 มาก 

8. สนบัสนนุให้บคุลากรได้เรียนรู้ด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็น 
   ไทยอยา่งตอ่เน่ือง (X49) 

3.50 1.02 ปานกลาง 

9. มีมาตรการสง่เสริมให้ชมุชนเข้าร่วมกิจกรรมด้านศลิปวฒันธรรม 
   และความเป็นไทย (X50)  

3.51 1.02 มาก 

10. เปิดโอกาสให้ประชาชน ชมุชนเข้าถึงงานด้านศลิปวฒันธรรม 
    และความเป็นไทยได้ง่ายขึน้ (X51) 

3.57 1.04 มาก 

รวม 3.52 0.89 มาก 
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จากตาราง  11  แสดงว่า  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อสภาพปัจจุบันของการ
บริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอุดมศึกษาในด้านการสนบัสนุน  
ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  โดยรวมและรายข้อมีค่าคะแนนเฉล่ียของระดบัการ
ด าเนินงานอยู่ในระดบัมาก  ยกเว้น  ข้อ 1  ข้อ 2  ข้อ 3  ข้อ 4  ข้อ 5  และข้อ 8  อยู่ในระดบัปาน
กลาง 

ตาราง 12 สภาพปัจจบุนัของการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของ
สถาบนัอดุมศกึษา  ด้านการวิจยั สร้างสรรค์ พฒันาตอ่ยอดศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย เป็น
รายข้อ 

ด้านการวิจยั สร้างสรรค์ พฒันาตอ่ยอดศลิปวฒันธรรมและความเป็น
ไทย 

n = 380 ระดบัการ
ด าเนินงาน X ̅ S.D. 

1. สถาบนัมีแผนการด าเนินงานวจิยั  สร้างสรรค์ พฒันาตอ่ยอดด้าน 
   ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยที่ชดัเจน (X52) 

3.52 1.05 มาก 

2. มีกระบวนการด าเนินการวจิยั สร้างสรรค์ พฒันาตอ่ยอด 
   ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย (X53) 

3.64 1.07 มาก 

3. มีแหลง่ข้อมลู องค์ความรู้ที่สนบัสนนุการวิจยั สร้างสรรค์ พฒันา 
   ตอ่ยอดศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย (X54) 

3.54 1.10 มาก 

4. มีแหลง่ทนุสนบัสนนุการวจิยั สร้างสรรค์ พฒันาตอ่ยอด 
   ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย (X55) 

3.30 1.15 ปานกลาง 

5. มีบคุลากรท่ีมคีวามรู้ สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าด้านการวจิยั  
   สร้างสรรค์ พฒันาตอ่ยอดศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  
   (X56) 

3.42 1.02 ปานกลาง 

6. มีการน าทนุทางศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของท้องถ่ินมา 
   เป็นต้นแบบพฒันา ตอ่ยอด  สร้างสรรค์ให้เกิดผลงานใหม ่(X57)  

3.29 1.07 ปานกลาง 

7. มีการพฒันาตอ่ยอดศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยที่สร้าง 
   มลูคา่เพิ่มแกช่มุชนได้ (X58) 

3.41 0.94 ปานกลาง 

8. น าองค์ความรู้ที่ได้จากการวจิยัไปบริการวิชาการแกช่มุชน (X59) 3.49 1.00 ปานกลาง 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

ด้านการวิจยั สร้างสรรค์ พฒันาตอ่ยอดศลิปวฒันธรรมและความเป็น
ไทย 

n = 380 ระดบัการ
ด าเนินงาน X ̅ S.D. 

9. มีการเผยแพร่ผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ด้านศิลปวฒันธรรมและ 
   ความเป็นไทยตอ่สาธารณชน (X60) 

3.60 0.97 มาก 

10. งานวิจยัสามารถสร้างคณุคา่ และมลูคา่เพิม่แก่ศิลปวฒันธรรม 
    และความเป็นไทยทัง้ในภาคชมุชน และภาคเศรษฐกิจ (X61) 

3.46 1.02 ปานกลาง 

รวม 3.46 0.91 ปานกลาง 

 

จากตาราง  12  แสดงว่า  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อสภาพปัจจุบันของการ
บริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษาในด้านการวิจัย 
สร้างสรรค์ พฒันาตอ่ยอดศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  โดยรวมและรายข้อมีคา่คะแนนเฉล่ีย
ของระดบัการด าเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง  ยกเว้น  ข้อ 1  ข้อ 2  ข้อ 3  และข้อ 9  อยู่ในระดบั
มาก 

ตาราง 13 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบคุลากรท่ีมีตอ่
สภาพปัจจบุนัของการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา  
ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย เป็นรายข้อ 

ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศลิปวฒันธรรมและความ
เป็นไทย 

n = 380 ระดบัการ
ด าเนินงาน X ̅ S.D. 

1. สถาบนัมีการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบัหนว่ยงานภายใน  
   และระหว่างสถาบนัอดุมศกึษา (X62) 

3.64 1.08 มาก 

2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัชมุชน  และหน่วยงานอ่ืนๆ  
    (X63)  

3.50 1.09 ปานกลาง 

3. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหนว่ยงานตา่งชาติ (X64) 3.46 0.99 ปานกลาง 
4. มีศนูย์กลางในการด าเนินงานประสานความร่วมมือ (X65) 3.47 1.08 ปานกลาง 
5. มีระบบการด าเนินงานเครือขา่ยความร่วมมือท่ีชดัเจน (X66) 3.47 1.10 ปานกลาง 
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ตาราง 13 (ตอ่) 

ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศลิปวฒันธรรมและความ
เป็นไทย 

n = 380 ระดบัการ
ด าเนินงาน X ̅ S.D. 

6. มีการใช้ทรัพยากรร่วมกนัภายในเครือขา่ยความร่วมมือ (X67) 3.46 1.12 ปานกลาง 
7. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในเครือขา่ยความร่วมมือ (X68) 3.48 1.10 ปานกลาง 
8. มีความร่วมมือระหวา่งเครือขา่ยในการจดัการเรียนการสอนด้าน 
   ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย (X69) 

3.29 1.22 ปานกลาง 

9. มีความร่วมมือระหวา่งเครือขา่ยในการวิจยัด้านศลิปวฒันธรรม 
   และความเป็นไทย (X70) 

3.51 1.06 มาก 

10. มีความร่วมมือระหวา่งเครือข่ายในการบริการวิชาการด้าน 
    ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย (X71) 

3.49 1.09 ปานกลาง 

รวม 3.48 0.94 ปานกลาง 

 
จากตาราง  13  แสดงว่า  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อสภาพปัจจุบันของการ

บริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษาในด้านการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย   โดยรวมและรายข้อมีค่าคะแนน
เฉล่ียของระดบัการด าเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง  ยกเว้น  ข้อ 1  และข้อ 9  อยูใ่นระดบัมาก 
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ตาราง 14 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบคุลากรท่ีมีตอ่
สภาพปัจจบุนัของการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา  
ด้านการจดัพิพิธภณัฑ์ / แหล่งเรียนรู้ด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย เป็นรายข้อ 

ด้านการจดัพิพิธภณัฑ์  /แหล่งเรียนรู้ด้านศลิปวฒันธรรมและความ
เป็นไทย 

n = 380 ระดบัการ
ด าเนินงาน X ̅ S.D. 

1. มีแผนการจดัแสดง การเผยแพร่ความรู้ด้านศลิปวฒันธรรมและ 
   ความเป็นไทยอยา่งตอ่เน่ือง (X72) 

3.58 0.99 มาก 

2. มีการจดัแสดงองค์ความรู้ด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
   ของสถาบนัฯอย่างเป็นระบบ (X73)   

3.54 1.03 มาก 

3. มีองค์ความรู้ท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแหลง่เรียนรู้(X74) 3.64 1.03 มาก 
4. มีองค์ความรู้ท่ีตรงตามความต้องการของผู้ชม (X75) 3.54 1.05 มาก 
5. มีการเผยแพร่ข้อมลูความรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย และทนัสมยั  
    (X76) 

3.56 1.05 มาก 

6. มีบคุลากรท่ีมีความรู้ในการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์/แหลง่เรียนรู้ 
   ด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย (X77) 

3.49 1.02 ปานกลาง 

7. จดัสถานท่ีเพ่ือเป็นแหลง่เรียนรู้ได้เหมาะสมกบัประเภทของ 
   ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย (X78) 

3.49 1.02 ปานกลาง 

8. บคุคลภายนอกสามารถเข้าถึงพิพิธภณัฑ์ แหลง่เรียนรู้ได้ง่าย  
    (X79) 

3.08 1.31 ปานกลาง 

รวม 3.49 0.88 ปานกลาง 
 

จากตาราง  14  แสดงว่า  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อสภาพปัจจุบันของการ
บริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษา ในด้านการจัด
พิพิธภณัฑ์ / แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  โดยรวมและรายข้อมีค่าคะแนน
เฉล่ียของระดบัการด าเนินงานอยู่ในระดบัปานกลาง  ยกเว้น   ข้อ 1  ข้อ 2  ข้อ 3  ข้อ 4  และข้อ 5  
อยูใ่นระดบัมาก 
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ตาราง 15 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบคุลากรท่ีมีตอ่
สภาพปัจจบุนัของการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา  
ด้านการจดัการงบประมาณด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย เป็นรายข้อ 

ด้านการจดัการงบประมาณด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
n = 380 ระดบัการ

ด าเนินงาน X ̅ S.D. 
1. สถาบนัมีการวางแผนการด าเนินงานงบประมาณด้าน 
   ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยอยา่งชดัเจน (X80) 

3.68 1.00 มาก 

2. มีการวางแผนหาแหลง่ทนุจากภายนอกเพ่ือสนบัสนนุงบประมาณ  
   (X81) 

3.39 0.94 ปานกลาง 

3. มีการจดัสรรงบประมาณด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
   อยา่งเพียงพอ (X82) 

3.47 0.93 ปานกลาง 

4. มีการบริหารจดัการงบประมาณในรูปแบบของกองทนุของ 
   หน่วยงาน (X83) 

2.49 1.18 น้อย 

5. มีระบบการก ากบัตดิตามและรายงานผลการใช้งบประมาณ(X84) 3.62 1.08 มาก 
6. มีการก ากบัตดิตาม รายงานผลการใช้งบประมาณอย่างตอ่เน่ือง  
    (X85) 

3.63 1.02 มาก 

รวม 3.38 0.88 ปานกลาง 
 

จากตาราง  15  แสดงว่า  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อสภาพปัจจุบันของการ
บริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษาในด้านการจัดการ
งบประมาณด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย   โดยรวมและรายข้อมีค่าคะแนนเฉล่ียของ
ระดบัการด าเนินงานอยู่ในระดบัปานกลาง  ยกเว้น  ข้อ 1  ข้อ 5  ข้อ 6  อยู่ในระดบัมาก  และข้อ 4  
อยูใ่นระดบัน้อย 
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ตาราง 16 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบคุลากรท่ีมีตอ่
สภาพปัจจบุนัของการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา  
ด้านการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย เป็นรายข้อ 

ด้านการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
n = 380 ระดบัการ

ด าเนินงาน X ̅ S.D. 
1. สถาบนัมีแผนการด าเนินงานประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่กิจกรรม 
   ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย(X86)  

3.63 1.01 มาก 

2. มีการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
   ทัง้ภายในสถาบนั และตอ่สาธารณชน (X87) 

3.63 1.06 มาก 

3. มีการใช้ส่ือประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมและความเป็น  
   ไทยท่ีเหมาะสม และทนัสมยั (X88) 

3.66 1.14 มาก 

4. มีชอ่งทางการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมและความ 
   เป็นไทยท่ีหลากหลาย (X89) 

3.50 1.11 ปานกลาง 

5. มีการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยท่ี 
   เข้าถึงประชาชนได้ทกุกลุม่เปา้หมาย (X90)  

3.63 1.07 มาก 

6. มีการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
   ในระดบันานาชาติ (X91) 

3.49 1.06 ปานกลาง 

7. มีการจดักิจกรรมเพื่อเป็นส่ือในการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ 
   ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย (X92)   

3.48 1.17 ปานกลาง 

รวม 3.58 0.93 มาก 
 

จากตาราง  16  แสดงว่า  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อสภาพปัจจุบันของการ
บริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษา ในด้านการ
ประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  โดยรวมและรายข้อมีคา่คะแนนเฉล่ีย
ของระดบัการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก  ยกเว้น  ข้อ 4  ข้อ 6  และข้อ 7 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตาราง 17 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิตขิองตวัแปร ด้านความส าคญัของ
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย เป็นรายด้าน 

ด้านความส าคญัของศลิปวฒันธรรมและ
ความเป็นไทย 

Correlations 
X1 X2 X3 X4 X5 

X1 1     
X2 .127** 1    
X3 .126** .052** 1   
X4 .225** .162** .114** 1  
X5 .173** .205** .048** .380** 1 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 
จากตาราง 17 แสดงว่า  ตวัแปรด้านความส าคญัของศิลปวฒันธรรมและความเป็น

ไทยทัง้ 5 ตวั  รวม 15 คู่  มีพิสัยสหสมัพันธ์ระหว่าง .048 - .308  โดยความสมัพันธ์ระหว่าง X4 – 
X5 มีค่าสงูสดุ  และไม่มีคูใ่ดมีค่าสหสมัพนัธ์มากกว่า 0.800  แสดงว่าตวัแปรไม่ได้มีความสมัพนัธ์
กนัเองมากจนเกินไป 
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ตาราง 19 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิตขิองตวัแปร ด้านการก าหนดผู้ รับผิดชอบ
ด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย เป็นรายด้าน 

ด้านการก าหนดผู้ รับผิดชอบ
ด้านศลิปวฒันธรรมและ

ความเป็นไทย 

Correlations 

X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 

X19 1        

X20 .536** 1       

X21 .423** .375** 1      

X22 .513** .483** .604** 1     

X23 .252** .228** .501** .550** 1    

X24 .417** .420** .483** .621** .427** 1   

X25 .451** .474** .514** .673** .497** .595** 1  

X26 .475** .453** .571** .805** .552** .648** .735** 1 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

  
จากตาราง 19 แสดงวา่  ตวัแปรด้านการก าหนดผู้ รับผิดชอบด้านศลิปวฒันธรรมและ

ความเป็นไทยทัง้ 8 ตัว  รวม 36 คู่  มีพิสัยสหสัมพันธ์ระหว่าง .228 - .805  โดยความสัมพันธ์
ระหวา่ง X22 – X26 มีคา่สงูสดุ  และไมมี่คูใ่ดมีคา่สหสมัพนัธ์มากกวา่ 0.800 ยกเว้นคู ่X22 – X26 
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ตาราง 20 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิตขิองตวัแปร ด้านการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรม
และความเป็นไทย เป็นรายด้าน 

ด้านการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรม
และความเป็นไทย 

Correlations 
X27 X28 X29 X30 X31 X32 

X27 1      

X28 .734** 1     

X29 .807** .664** 1    

X30 .763** .652** .704** 1   

X31 .807** .656** .779** .681** 1  

X32 .864** .688** .874** .722** .784 1 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 
จากตาราง 20 แสดงว่า  ตวัแปรด้านการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยทัง้ 

6 ตวั  รวม 21 คู ่ มีพิสยัสหสมัพนัธ์ระหว่าง .652 - .874  โดยความสมัพนัธ์ระหว่าง X29 – X32 มี
ค่าสูงสุด  และไม่มีคู่ใดมีค่าสหสมัพันธ์มากกว่า 0.800 ยกเว้นคู่ X27 – X29,  X27 – X31,  X27 – 
X32  และ X29 – X32  
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ตาราง 21 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิตขิองตวัแปร  ด้านการสืบทอดศิลปวฒันธรรม
และความเป็นไทย เป็นรายด้าน 

ด้านการสืบทอด
ศลิปวฒันธรรมและ
ความเป็นไทย 

Correlations 
X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40 X41 

X33 1         

X34 .676** 1        

X35 .698** .696** 1       

X36 .656** .724** .828** 1      

X37 .673** .701** .860** .880** 1     

X38 .638** .647** .792** .749** .800** 1    

X39 .581** .628** .742** .696** .737** .660** 1   

X40 .680** .649** .787** .719** .757** .702** .685** 1  

X41 .694 .624** .793** .761** .780** .682** .709** .786** 1 

 
 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 

จากตาราง 21 แสดงว่า  ตวัแปรด้านการสืบทอดศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย
ทัง้ 9 ตวัรวม 45 คู ่ มีพิสยัสหสมัพนัธ์ระหว่าง .581 - .880  โดยความสมัพนัธ์ระหว่าง X36 – X37 
มีคา่สงูสดุ  และไม่มีคูใ่ดมีคา่สหสมัพนัธ์มากกว่า 0.800 ยกเว้นคู ่X35 – X36,  X35 – X38,  X36 – 
X37  และ X37 – X38 
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ตาราง 22 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิตขิองตวัแปร ด้านการสนบัสนนุ  สง่เสริม
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย เป็นรายด้าน 

ด้านการสนบัสนนุ  
สง่เสริมศลิปวฒันธรรม
และความเป็นไทย 

Correlations 

X42 X43 X44 X45 X46 X47 X48 X49 X50 X51 

X42 1          

X43 .696** 1         

X44 .677** .829** 1        

X45 .597** .707** .761** 1       

X46 .611** .764** .752** .699** 1      

X47 .670** .861** .841** .727** .821** 1     

X48 .648** .809** .795** .688** .804** .894** 1    

X49 .568** .802** .738** .641** .694** .785** .830** 1   

X50 .616** .781** .757** .601** .781** .834** .875** .766** 1  

X51 .656** .759** .731** .653** .766** .833** .829** .747** .850** 1 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 
จากตาราง 22 แสดงว่า  ตวัแปรด้านการสนบัสนนุ  ส่งเสริมศลิปวฒันธรรมและความ

เป็นไทย ทัง้ 10 ตวั  รวม 55 คู่ มีพิสยัสหสมัพนัธ์ระหว่าง .597 - .875  โดยความสมัพนัธ์ระหว่าง 
X48 – X50 มีค่าสูงสุด  และไม่มีคู่ใดมีค่าสหสมัพนัธ์มากกว่า 0.800 ยกเว้นคู่ X43 – X44,  X43 – 
X47,  X43 – X48,  X43 – X49,  X44 – X47,  X46 – X47,  X46 – X48,  X47 – X48,  X47 – X50,  
X47 – X51,  X48 – X49,  X48 – X50,  X48 – X51  และ X50 – X51 
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ตาราง 23 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิตขิองตวัแปร ด้านการวิจยั สร้างสรรค์ พฒันา
ตอ่ยอดศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย เป็นรายด้าน 

ด้านการวิจยั สร้างสรรค์ 
พฒันาตอ่ยอด

ศลิปวฒันธรรมและ
ความเป็นไทย 

Correlations 

X52 X53 X54 X55 X56 X57 X58 X59 X60 X61 

X52 1          

X53 .877** 1         

X54 .766** .832** 1        

X55 .712** .747** .700** 1       

X56 .762** .799** .799** .703** 1      

X57 .676** .781** .716** .670** .681** 1     

X58 .740** .786** .727** .672** .750** .761** 1    

X59 .701** .748** .709** .654** .685** .638** .718** 1   

X60 .772** .838** .787** .701** .751** .668** .785** .821** 1  

X61 .781** .839** .759** .706** .790** .705** .798** .848** .906** 1 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 

จากตาราง  23 แสดงว่า  ตัวแปรด้านการวิจัย  ส ร้างสรรค์  พัฒ นาต่อยอด
ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย ทัง้ 10 ตวั  รวม 55 คู่  มีพิสยัสหสมัพันธ์ระหว่าง .638 - .906  
โดยความสัมพันธ์ระหว่าง X60 – X61 มีค่าสูงสุด  และไม่มีคู่ใดมีค่าสหสัมพันธ์มากกว่า 0.800 
ยกเว้นคู่  X52 – X53,  X53 – X54,  X53 – X60,  X53 – X61,  X59 – X60,  X59 – X61,  X60 – 
X61 
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ตาราง 24 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิตขิองตวัแปร ด้านการสร้างเครือขา่ยความ
ร่วมมือด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย เป็นรายข้อ 

ด้านการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
ศลิปวฒันธรรมและ
ความเป็นไทย 

Correlations 
X62 X63 X64 X65 X66 X67 X68 X69 X70 X71 

X62 1          

X63 .685** 1         

X64 .743** .677** 1        

X65 .772** .678** .864** 1       

X66 .780** .694** .794** .824** 1      

X67 .734** .670** .768** .782** .798** 1     

X68 .723** .609** .717** .745** .734** .687** 1    

X69 .659** .576** .699** .670** .670** .662** .603** 1   

X70 .746** .674** .774** .766** .748** .763** .694** .691** 1  

X71 .745** .631** .754** .793** .764** .744** .682** .747** .852** 1 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 

จากตาราง  24 แสดงว่า  ตัวแปรด้านการสร้างเค รือข่ายความ ร่วมมือด้าน
ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย ทัง้ 10 ตวั  รวม 55 คู่  มีพิสยัสหสมัพันธ์ระหว่าง .576 - .864  
โดยความสัมพันธ์ระหว่าง X64 – X65 มีค่าสูงสุด  และไม่มีคู่ใดมีค่าสหสัมพันธ์มากกว่า 0.800 
ยกเว้นคู ่X64 – X65,  X65 – X66,  X70 – X71 
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ตาราง 25 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิตขิองตวัแปร ด้านการจดัพิพิธภณัฑ์ / แหลง่
เรียนรู้ด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย เป็นรายข้อ 

ด้านการจดัพิพิธภณัฑ์ /แหลง่
เรียนรู้ด้านศลิปวฒันธรรมและ

ความเป็นไทย 

Correlations 

X72 X73 X74 X75 X76 X77 X78 X79 

X72 1        

X73 .828** 1       

X74 .731** .802** 1      

X75 .690** .805** .896** 1     

X76 .693** .749** .835** .886** 1    

X77 .453** .518** .640** .655** .674** 1   

X78 .717** .774** .696** .709** .743** .588** 1  

X79 .465** .536** .516** .596** .513** .448** .506** 1 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

  
จากตาราง 25 แสดงว่า   ตัวแปรด้านการจัดพิพิ ธภัณ ฑ์ /แหล่ง เรียน รู้ ด้าน

ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย ทัง้ 8 ตวั  รวม 36 คู่  มีพิสัยสหสัมพันธ์ระหว่าง .448 - .896  
โดยความสัมพันธ์ระหว่าง X74 – X75 มีค่าสูงสุด  และไม่มีคู่ใดมีค่าสหสัมพันธ์มากกว่า 0.800 
ยกเว้นคู ่X72 – X73,  X73 – X74,  X73 – X75,  X74 – X75,  X74 – X76  และ X75 – X76 
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ตาราง 26 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิตขิองตวัแปร ด้านการจดัการงบประมาณด้าน
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย เป็นรายข้อ 

ด้านการจดัการงบประมาณ
ด้านศลิปวฒันธรรมและ

ความเป็นไทย 

Correlations 

X80 X81 X82 X83 X84 X85 

X80 1      
X81 .801** 1     
X82 .774** .809** 1    
X83 .376** .376** .385** 1   
X84 .833** .849** .855** .446** 1  
X85 .808** .809** .829** .411** .927** 1 

 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

จากตาราง 26 แสดงวา่  ตวัแปรด้านด้านการจดัการงบประมาณด้านศิลปวฒันธรรม
และความเป็นไทย ทัง้ 6 ตวั  รวม 21 คู ่ มีพิสยัสหสมัพนัธ์ระหว่าง .376 - .927  โดยความสมัพนัธ์
ระหวา่ง X84 – X85 มีคา่สงูสดุ  และไม่มีคูใ่ดมีคา่สหสมัพนัธ์มากกว่า 0.800 ยกเว้นคู ่X80 – X81,  
X80 – X84,  X80 – X85,  X81 – X82,  X81 – X84, X81 – X85,  X82 – X84,  X82 – X85,  X84 – 
X85 
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ตาราง 27 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิตขิองตวัแปร  ด้านการประชาสมัพนัธ์ 
เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย เป็นรายข้อ 

ดา้นการประชาสมัพนัธ ์
เผยแพรศ่ลิปวฒันธรรม
และความเป็นไทย 

Correlations 
X86 X87 X88 X89 X90 X91 X92 

X86 1       
X87 .717** 1      
X88 .693** .818** 1     
X89 .519** .669** .625** 1    
X90 .617** .751** .759** .628** 1   
X91 .605** .792** .780** .615** .755** 1  
X92 .570** .739** .714** .574** .683** .734** 1 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 

จากตาราง 27 แสดงว่า  ตวัแปรด้านการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและ
ความเป็นไทย ทัง้ 7 ตวั  รวม 28 คู่  มีพิสัยสหสัมพันธ์ระหว่าง .519 - .818  โดยความสัมพันธ์
ระหวา่ง X86 – X87 มีคา่สงูสดุ  และไมมี่คูใ่ดมีคา่สหสมัพนัธ์มากกวา่ 0.800 ยกเว้นคู ่X86 – X87 
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ระยะท่ี 2  ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษา 

1.น าผลการศึกษาสภาพปัจจบุนัในการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความ
เป็นไทยของสถาบนัอุดมศึกษาในระยะท่ี 1 มาสังเคราะห์และด าเนินการร่างรูปแบบการบริหาร
จดัการด้านศิลป วฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา  ประกอบด้วย 11 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ด้านการวางแผนและนโยบายด้าน
ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย ด้านการก าหนดผู้ รับผิดชอบด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็น
ไทย ด้านการอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย ด้านการสืบทอดศิลปวฒันธรรมและความ
เป็นไทย ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ด้านการวิจยั สร้างสรรค์ 
พัฒนาต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย ด้านการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและความเป็น
ไทย ด้านการจัดการงบประมาณด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และด้านการจัดการ
พิพิธภัณฑ์ / แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย จ านวนทัง้สิน้ 92 ข้อ  มาศึกษา
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้ 11 ด้าน เพ่ือตดัตวัแปรท่ีมีคา่สหสมัพนัธ์มากกว่า 0.800 (Hair, et al.  
2010) ซึง่แสดงวา่ตวัแปรคูน่ัน้มีความสมัพนัธ์กนัเองมากจนเกินไป  

จากการศึกษาความสัมพันธ์ของตวัแปรทัง้ 11 ด้าน พบว่า ตวัแปรด้านการจดัการ
งบประมาณด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย มีความสมัพันธ์กันเองมากกว่า 0.800 จึงน า
ประเด็นเร่ืองงบประมาณไปรวมในด้านการวางแผนและนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย   และน าตวัแปรท่ีเหลือมาสร้างรูปแบบการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความ
เป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา 10 ด้าน จ านวน  49 ข้อ ดงัแสดงในตาราง 30   
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จากการศกึษาสภาพปัจจบุนัในการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็น
ไทยของสถาบันอุดมศึกษาในระยะท่ี  1  และน า (ร่าง) รูปแบบการบ ริหารจัดการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษา ไปด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion Technique) โดยผู้ทรงคณุวุฒิ จ านวน 7 คน สามารถสรุปรูปแบบการบริหาร
จัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษา ตามทฤษฎีระบบ คือ 1) 
ปัจจยัน าเข้า (Inputs) 3 ด้าน  2) กระบวนการ (Processes) 6 ด้าน  3) ผลลพัธ์ (Output) 1 ด้าน  
และควบคมุด้วยหลกัการบริหารการจดัการเชิงคณุภาพแบบต่อเน่ือง ตามวงจรเดมมิ่ง (Deming 
Cycle) หรือ PDCA ดงัแสดงในภาพประกอบ 11 
 

 

ภาพประกอบ 11 (ร่าง) รูปแบบการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
ของสถาบนัอดุมศกึษา 

 



  
 

161 

ระยะที่  3  ผลประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษา 

จากการสนทนากลุ่มกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 7 คน ได้ประเด็นทัง้ 52 ประเด็น 
สามารถส รุป รูปแบบการบ ริหารจัดการด้ านศิลปวัฒ นธรรมและความ เป็นไทยของ
สถาบนัอดุมศกึษา ดงัภาพประกอบ 12  

 

ภาพประกอบ 12 รูปแบบการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของ
สถาบนัอดุมศกึษา 

จากนัน้จึงน ารูปแบบการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของ
สถาบนัอดุมศกึษาไปประเมินความเหมาะสม ตามความคิดเห็นของผู้แทนผู้บริหารระดบัสงู ระดบั
คณะ และระดับหน่วยงาน จ านวน 50 คน เพ่ือพัฒนาเป็นรูปแบบการบริหารจัดการด้าน
ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอุดมศกึษา โดยเลือกประเด็นท่ีมีคา่คะแนนเฉล่ียสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 3.51 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จากการทดสอบที (One sample t-test) 
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(Ferguson. 1981: 180) มาสรุปเป็นรูปแบบการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็น
ไทยของสถาบนัอดุมศกึษา ดงัแสดงในตาราง 26 

ตาราง 30 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ 
หนว่ยงานท่ีสงักดั สถาภาพ และวฒุิการศกึษา 

กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

 
23 
27 

 
46.00 
54.00 

รวม 50 100.00 
2. สงักดั 

2.1 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2.2 มหาวิทยาลยัมหิดล 
2.3 มหาวิทยาลยศรีนครินทรวิโรฒ 
2.4 มหาวิทยาลยัศลิปากร 
2.5 มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

 
10 
10 
10 
10 
10 

 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 

รวม 50 100.00 
3. สถานภาพ 

3.1 ผู้แทนผู้บริหารระดบัสงู  
3.2 ผู้แทนระดบัคณะ 
3.3 ผู้แทนระดบัหนว่ยงาน 

 
5 
25 
20 

 
10.00 
50.00 
40.00 

รวม 50 100.00 
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ตาราง 30 (ตอ่) 

กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
4. วฒุิการศกึษา 

4.1 ปริญญาตรี 
4.2 ปริญญาโท 
4.3 ปริญญาเอก 

 
6 
19 
25 

 
12.00 
38.00 
50.00 

รวม 50 100.00 

 
จากตาราง  30 แสดงว่า  ผู้ ตอบแบบสอบถามมาจาก 5 สถาบันอุดมศึกษา 

สถาบนัอุดมศึกษาละ 10 คนส่วนใหญ่เป็นผู้ แทนระดบัคณะ (ร้อยละ 50.00) และวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก (ร้อยละ 50.00) 

ตาราง 31 คา่คะแนนเฉล่ีย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา กบัเกณฑ์
ท่ีก าหนด (3.51) โดยรวมและรายด้าน 

ด้าน
ที ่

การบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของ
สถาบนัอดุมศกึษา 

ผู้แทนผู้บริหารระดบัสงู 
ระดบัคณะ และระดบั
หนว่ยงาน  (n = 50) 

t p 

X ̅ S.D. 

1 ด้านความส าคญัของศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย 4.68 0.22 36.71 .001 
2 ด้านการวางแผนและนโยบายด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็น

ไทย 
4.38 0.26 24.21 .001 

3 ด้านการก าหนดผู้ รับผิดชอบด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็น
ไทย 

4.47 0.35 19.34 .001 

4 ด้านการอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย 4.64 0.28 27.95 .001 
5 ด้านการสบืทอดศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย 4.50 0.26 27.20 .001 
6 ด้านการสนบัสนนุ สง่เสริมศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย 4.60 0.30 25.04 .001 
7 ด้านการวจิยั สร้างสรรค์ พฒันาตอ่ยอดศิลปวฒันธรรมและ

ความเป็นไทย 
4.49 0.27 25.56 .001 
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ตาราง 31 (ตอ่) 

ด้าน
ท่ี 

การบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็น
ไทยของสถาบนัอดุมศกึษา 

ผู้แทนผู้บริหาร
ระดบัสงู ระดบัคณะ 
และระดบัหน่วยงาน  

(n = 50) 
t p 

X ̅ S.D. 
8 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศลิปวฒันธรรม

และความเป็นไทย 
4.57 0.24 30.14 .001 

9 ด้านการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมและ
ความเป็นไทย 

4.54 0.42 17.32 .001 

10 ด้านการจดัการพิพิธภณัฑ์ / แหลง่เรียนรู้ด้าน
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 

4.64 0.28 28.84 .001 

รวม 4.54 0.19 34.47 .001 

 
จากตาราง 31 แสดงว่าผู้ แทนผู้ บริหารระดับสูง ระดับคณะ และระดับหน่วยงาน

ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของ
สถาบันอุดมศึกษา  พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และสูงกว่าเกณฑ์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิต ิซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยท่ีมุง่เน้น
ผลลพัธ์ มีกระบวนการด าเนินงานตัง้แต ่ปัจจยัน าเข้า (Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลลพัธ์ 
(Output) และควบคมุระบบการบริหารจัดการด้วยวงจรเดมมิ่ง (PDCA) เพ่ือให้การด าเนินงานมี
คณุภาพ รู้ถึงปัญหา เพ่ือน าไปสู่การพฒันา ปรับปรุง แก้ไขต่อไป  เม่ือพิจารณาองค์ประกอบของ
รูปแบบเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ด้านการ
อนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย ด้านการสนบัสนนุ สง่เสริมศลิปวฒันธรรมและความเป็น
ไทย ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  ด้านการ
ประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย และด้านการจดัการพิพิธภณัฑ์ / แหล่ง
เรียนรู้ด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ส่วนด้านอ่ืนๆ 
อยูใ่นระดบัมาก และสงูกวา่เกณฑ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 



  
 

165 

ตาราง 32 คา่คะแนนเฉล่ีย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการ บริหารจดัการงานด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอุดมศกึษา กบั
เกณฑ์ท่ีก าหนด (3.51) ด้านความส าคญัของศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยเป็นรายข้อ 

ท่ี ด้านความส าคญัของศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 

ผู้แทนผู้บริหาร
ระดบัสงู ระดบัคณะ 
และระดบัหน่วยงาน  

(n = 50) 
t p 

X ̅ S.D. 
1 สร้างความตระหนักในความส าคัญของการบริหาร

จัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยกับ
ผู้บริหารทุกระดบัเพ่ือเป็นแบบอย่างให้บุคลากรเห็นถึง
ความส าคญั 

4.80 0.40 22.58 .001 

2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการด้าน
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย เชน่ การมีส่วนร่วมใน
การวางแผน การมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่า มูลค่า
ด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย เป็นต้น 

4.44 0.58 11.36 .001 

3 มีการประเมินคุณค่า และความส าคัญของทรัพยากร
ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยตามภารกิจและพนัธ
กิจของสถาบนัอดุมศกึษา 

4.30 0.46 12.06 .001 

4 เน้นความส าคญัในเร่ืองการบูรณาการศิลปวฒันธรรม
และความเป็นไทยกับการเรียนการสอน  การวิจัยและ
นวตักรรม  และการบริการวิชาการ 

4.94 0.24 42.15 .001 

5 ส่ือสารแนวทางการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม   
และความเป็นไทยแก่บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
อย่างตอ่เน่ือง  โดยใช้ช่องทางการส่ือสารและกิจกรรมท่ี
หลากหลาย  เพ่ือให้บุคลากรในสถาบนัอุดมศึกษาได้มี
สว่นร่วมตลอดกระบวนการ 

4.90 0.30 32.43 .001 

รวม 4.68 0.22 36.71 .001 
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จากตาราง 32 แสดงว่าผู้ แทนผู้ บริหารระดับสูง ระดับคณะ และระดับหน่วยงาน 
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของ
สถาบนัอดุมศกึษา ด้านความส าคญัของศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยโดยรวม พบวา่ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  และสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 1  ข้อ 4  และข้อ 5 มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด ข้ออ่ืนๆ มี
ความเหมาะสมในระดบัมาก ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาผลการทดสอบคา่ความเหมาะสมกบัเกณฑ์ พบว่า 
ทกุข้อมีความเหมาะสมสงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ  

ตาราง 33 คา่คะแนนเฉล่ีย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษากบัเกณฑ์ท่ี
ก าหนด (3.51) ด้านการวางแผนและนโยบายด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยเป็นรายข้อ 

ท่ี 
ด้านการวางแผนและนโยบายด้านศลิปวฒันธรรมและ

ความเป็นไทย 

ผู้แทนผู้บริหาร
ระดบัสงู ระดบัคณะ 
และระดบัหน่วยงาน  

(n = 50) 
t p 

X ̅ S.D. 
1 ก าหนดวิสยัทศัน์ท่ีสอดคล้องกบันโยบายด้าน

ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย พร้อมทัง้ก าหนด
ตวัชีว้ดัความส าเร็จท่ีสามารถวดัและประเมินผลได้ และ
ทกุคนมีสว่นร่วม 

4.68 0.47 17.55 .001 

2 แตง่ตัง้คณะกรรมการทัง้ภายในและภายนอกในการ
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามแผน 

4.70 0.54 15.46 .001 

3 วางแผนงบประมาณ และการบริหารจดัการงบ 
ประมาณในรูปแบบของกองทนุของหนว่ยงาน              
โดยมีคณะกรรมการฯดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ 

4.00 0.72 4.76 .001 
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ตาราง 39 (ตอ่) 

ท่ี 
ด้านการวางแผนและนโยบายด้านศลิปวฒันธรรมและ

ความเป็นไทย 

ผู้แทนผู้บริหาร
ระดบัสงู ระดบัคณะ 
และระดบัหน่วยงาน  

(n = 50) 
t p 

X ̅ S.D. 
4 วางแผนการบรูณาการด้านศิลปวฒันธรรมกบัการเรียน

การสอน การวิจยัและนวตักรรม และการบริการวิชาการ
ท่ีชดัเจน เกิดผลเชิงประจกัษ์ 

4.46 0.50 13.34 .001 

5 วางระบบก ากบั  ตดิตาม  ประเมินและรายงานผล
ครอบคลมุทกุด้าน ทกุมิต ิ   

4.04 0.34 10.78 .001 

6 พฒันากระบวนการน าแผนไปสูก่ารปฏิบตัิในทกุระดบั  
เชน่ จดัประชมุหนว่ยงานยอ่ยเพ่ือถ่ายทอดแผน              
และท าให้บคุลากรทกุสว่นงานในสถาบนัอดุมศกึษา
รับทราบแผนและปฏิบตัไิปในแนวทางเดียวกนั 

4.34 0.48 12.26 .001 

7 ก าหนดแผนใหม้คีวามยดืหยุน่ ปรบัเปลีย่นไดต้าม
สถานการณ์  โดยมแีผนทัง้ระยะยาว ระยะกลาง และ
ระยะสัน้ 

4.50 0.54 12.86 .001 

รวม 4.38 0.26 24.21 .001 
 

จากตาราง 33 แสดงว่าผู้ แทนผู้ บริหารระดับสูง ระดับคณะ และระดับหน่วยงาน 
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของ
สถาบนัอุดมศึกษา ด้านการวางแผนและนโยบายด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยโดยรวม 
พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก และสงูกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 1  ข้อ 2 มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด และข้ออ่ืนๆ มีความ
เหมาะสมในระดบัมาก ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาผลการทดสอบคา่ความเหมาะสมกบัเกณฑ์ พบว่า ทกุข้อ
มีความเหมาะสมสงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ
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ตาราง 34 คา่คะแนนเฉล่ีย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา กบัเกณฑ์
ท่ีก าหนด (3.51)  ด้านการก าหนดผู้ รับผิดชอบด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยเป็นรายข้อ 

ท่ี 
ด้านการก าหนดผู้ รับผิดชอบด้านศลิปวฒันธรรมและ

ความเป็นไทย 

ผู้แทนผู้บริหาร
ระดบัสงู ระดบัคณะ 
และระดบัหน่วยงาน  

(n = 50) 
t p 

X ̅ S.D. 
1 ก าหนดหนว่ยงานให้มีบทบาทหน้าท่ีขบัเคล่ือนการ

ด าเนินงานด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย
โดยเฉพาะ 

4.62 0.78 10.06 .001 

2 ก าหนดบคุลากรรับผิดชอบงานด้านศลิปวฒันธรรมและ
ความเป็นไทยทกุด้านอย่างชดัเจน 

4.60 0.49 15.58 .001 

3 ก าหนดรูปแบบการสรรหาบคุลากรท่ีเหมาะสมกบั
ต าแหนง่งาน จ านวนบคุลากรท่ีเพียงพอส าหรับงานด้าน
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยในแตล่ะด้าน 

4.22 0.42 11.99 .001 

4 สรรหาบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์การท างานทางด้านศลิปวฒันธรรมและ
ความเป็นไทย 

4.38 0.56 10.84 .001 

5 สร้างกระบวนการก ากบั ดแูล และพฒันาบคุลากรอยา่ง
ตอ่เน่ือง  โดยก าหนดแผนการพฒันาและ
กระบวนการพฒันาบคุลากรท่ีชดัเจน 

4.54 0.50 14.46 .001 

รวม 4.47 0.35 19.34 .001 

 
จากตาราง 34 แสดงว่าผู้ แทนผู้ บริหารระดับสูง ระดับคณะ และระดับหน่วยงาน

ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของ
สถาบันอุดมศึกษา ด้านการก าหนดผู้ รับผิดชอบด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  พบว่า 
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก และสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 1 ข้อ 2  และข้อ 3  มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ และข้อ
อ่ืนๆ มีความเหมาะสมในระดบัมาก ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาผลการทดสอบคา่ความเหมาะสมกบัเกณฑ์ 
พบวา่ ทกุข้อมีความเหมาะสมสงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ตาราง 35 คา่คะแนนเฉล่ีย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา กบัเกณฑ์
ท่ีก าหนด (3.51) ด้านการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยเป็นรายข้อ 

ท่ี ด้านการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 

ผู้แทนผู้บริหาร
ระดบัสงู ระดบัคณะ 
และระดบัหน่วยงาน  

(n = 50) 
t p 

X ̅ S.D. 
1 สง่เสริมการเรียนรู้การอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมและความ

เป็นไทย ด้วยการก าหนดจดุมุง่หมายของหลกัสตูรท่ีเน้น
การอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 

4.66 0.48 16.99 .001 

2 สง่เสริมการพฒันาองค์ความรู้ นวตักรรมเพ่ืออนรัุกษ์
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย  

4.64 0.48 16.48 .001 

3 สง่เสริมการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยท่ี
สอดคล้องกบัความต้องการของท้องถ่ิน ชมุชน และสงัคม 

4.58 0.50 15.18 .001 

4 สง่เสริมการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมตามภารกิจและพนัธ
กิจของสถาบนัอดุมศกึษา โดยจดักิจกรรมสง่เสริมการ
อนรัุกษ์  ฟืน้ฟศูลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 

4.66 0.48 16.99 .001 

5 สง่เสริมการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยท่ี
ยัง่ยืน  เพ่ือให้เป็นต้นแบบการอนรัุกษ์แก่ท้องถ่ิน ชมุชน 
และสงัคม 

4.64 0.48 16.48 .001 

รวม 4.64 0.28 27.95 .001 
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จากตาราง 35 แสดงว่าผู้ แทนผู้ บริหารระดับสูง ระดับคณะ และระดับหน่วยงาน
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของ
สถาบันอุดมศึกษาด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย พบว่า โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ และสงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาผลการทดสอบค่า
ความเหมาะสมกับเกณฑ์ พบว่า ทุกข้อมีความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิต ิ 

ตาราง 36 คา่คะแนนเฉล่ีย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา กบัเกณฑ์
ท่ีก าหนด (3.51) ด้านการสืบทอดศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยเป็นรายข้อ 

ท่ี ด้านการสืบทอดศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 

ผู้แทนผู้บริหาร
ระดบัสงู ระดบัคณะ 
และระดบัหน่วยงาน  

(n = 50) 
t p 

X ̅ S.D. 
1 วางแผนการด าเนินงาน สบืสาน สบืทอดศิลปวฒันธรรมและ

ความเป็นไทยที่ชดัเจน           เป็นรูปธรรม 
4.84 0.37 25.29 .001 

2 สร้างกระบวนการ สบืสาน สบืทอดองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยระหวา่งบคุลากรด้วยกนั  และ
ระหวา่งคณาจารย์กบันิสติ นกัศกึษา 

4.48 0.50 13.59 .001 

3 สร้างกระบวนการให้นิสติ  นกัศกึษาเรียนรู้เพื่อสบืสาน  สบืทอด
ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยจากผู้ เช่ียวชาญ  ปราชญ์
ชาวบ้าน  ครูภมูิปัญญา 

4.42 0.50 12.90 .001 

4 สร้างเทคนคิการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมและ
ความเป็นไทยที่เหมาะสม เช่น  การบอกเลา่  การลงมือปฏิบตัิ
จริง  เป็นต้น 

4.10 0.30 13.76 .001 

5 สนบัสนนุให้นิสติ นกัศกึษาสบืสาน สบืทอดงานหรือกิจกรรม
ทางด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยจากรุ่นพ่ีสูรุ่่นน้อง 

4.70 0.46 18.18 .001 

รวม 4.50 0.26 27.20 .001 
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จากตาราง 36 แสดงว่าผู้ แทนผู้ บริหารระดับสูง ระดับคณะ และระดับหน่วยงาน
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของ
สถาบันอุดมศึกษา ด้านการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย พบว่า โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และสงูกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อ 1  และข้อ 5 มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด ข้ออ่ืนๆ มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาผลการทดสอบค่าความเหมาะสมกับเกณฑ์ พบว่า ทุกข้อมีความ
เหมาะสมสงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ตาราง 37 คา่คะแนนเฉล่ีย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา กบัเกณฑ์
ท่ีก าหนด (3.51) ด้านการสนบัสนนุ สง่เสริมศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยเป็นรายข้อ 

ท่ี 
ด้านการสนบัสนนุ  สง่เสริมศิลปวฒันธรรมและความ

เป็นไทย 

ผู้แทนผู้บริหาร
ระดบัสงู ระดบัคณะ 
และระดบัหน่วยงาน  

(n = 50) 
t p 

X ̅ S.D. 

1 วางแผนการด าเนินงานสนบัสนนุสง่เสริมศิลปวฒันธรรม
และความเป็นไทยทัง้ภายในและภายนอก
สถาบนัอดุมศกึษา 

4.70 0.54 15.46 .001 

2 สง่เสริมภาพลกัษณ์ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของ
ท้องถ่ิน โดยอาศยัแนวทางการสื่อสารองค์กร 

4.58 0.50 15.18 .001 

3 สนบัสนนุให้มีศนูย์การเรียนรู้ชมุชนเพ่ือร่วมกนัพฒันา
ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของท้องถ่ิน 

4.74 0.48 17.86 .001 

4 สนบัสนนุการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมมลูคา่และคณุคา่
ของศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของท้องถ่ิน 

4.52 0.54 13.14 .001 

5 สง่เสริมให้นิสิต นกัศกึษาได้มีสว่นร่วมในการพฒันา
ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของท้องถ่ินตามศาสตร์
ของสาขาวิชา 

4.46 0.50 13.34 .001 

รวม 4.60 0.30 25.04 .001 
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จากตาราง 37 แสดงว่าผู้ แทนผู้ บริหารระดับสูง ระดับคณะ และระดับหน่วยงาน
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของ
สถาบนัอดุมศกึษา ด้านการสนบัสนนุ  ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยโดยรวม พบว่า มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ข้อ 5 มีความเหมาะสมในระดบัมาก และข้ออ่ืนๆ มีความเหมาะสมใน
ระดบัมากท่ีสดุ ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาผลการทดสอบคา่ความเหมาะสมกบัเกณฑ์ พบว่า ทกุข้อมีความ
เหมาะสมสงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ตาราง 38 คา่คะแนนเฉล่ีย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา กบัเกณฑ์
ท่ีก าหนด (3.51) ด้านการวิจยั สร้างสรรค์ พฒันาตอ่ยอดศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยเป็น 
รายข้อ 

ท่ี 
ด้านการวิจยั สร้างสรรค์ พฒันาตอ่ยอดศลิปวฒันธรรม

และความเป็นไทย 

ผู้แทนผู้บริหาร
ระดบัสงู ระดบัคณะ 
และระดบัหน่วยงาน  

(n = 50) 
t p 

X ̅ S.D. 
1 จดัหาแหลง่ทนุสนบัสนนุการวิจยั สร้างสรรค์ พฒันาตอ่

ยอดศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย  รวมถึงมี
แหลง่ข้อมลู องค์ความรู้ท่ีสนบัสนนุการวิจยั สร้างสรรค์ 
พฒันาตอ่ยอดศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยท่ี
เพียงพอ  สืบค้นง่าย 

4.58 0.50 15.18 .001 

2 บคุลากรท่ีรับผิดชอบดแูลมีความรู้ ทกัษะ คณุลกัษณะ
ในการให้ค าปรึกษา แนะน าด้านการวิจยั สร้างสรรค์ 
พฒันา  ตอ่ยอดศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 

4.22 0.50 9.90 .001 
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ตาราง 38 (ตอ่) 

ท่ี 
ด้านการวิจยั สร้างสรรค์ พฒันาตอ่ยอดศลิปวฒันธรรม

และความเป็นไทย 

ผู้แทนผู้บริหาร
ระดบัสงู ระดบัคณะ 
และระดบัหน่วยงาน  

(n = 50) 
t p 

X ̅ S.D. 
3 สนบัสนนุการด าเนินการวิจยั  สร้างสรรค์ พฒันาตอ่

ยอดเน้นในเร่ืองการน าทนุทางศลิปวฒันธรรมและความ
เป็นไทยแท้ของท้องถ่ินมาเป็นต้นแบบเพ่ือสร้างสรรค์ให้
เกิดผลงาน นวตักรรม 

4.76 0.52 17.08 .001 

4 สง่เสริมการพฒันา ตอ่ยอดผลงานท่ีสามารถสร้าง
มลูคา่เพิ่มแก่ชมุชนได้ 

4.54 0.50 14.46 .001 

5 นวตักรรม ผลงานสร้างสามารถสรรค์สง่เสริมการ
ขบัเคล่ือนสงัคมด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 

4.36 0.48 12.40 .001 

รวม 4.49 0.27 25.56 .001 

 
จากตาราง 38 แสดงว่าผู้ แทนผู้ บริหารระดับสูง ระดับคณะ และระดับหน่วยงาน

ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของ
สถาบันอุดมศึกษา ด้านการวิจัย สร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
โดยรวม พบวา่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก และสงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิต ิเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ข้อ 1 ข้อ 3 และข้อ 4 มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ และ
ข้ออ่ืนๆ มีความเหมาะสมในระดบัมาก ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาผลการทดสอบค่าความเหมาะสมกับ
เกณฑ์ พบวา่ ทกุข้อมีความเหมาะสมสงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
 
 
 
 



  
 

174 

ตาราง 39 คา่คะแนนเฉล่ีย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา กบัเกณฑ์
ท่ีก าหนด (3.51) ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยเป็น
รายข้อ 

ท่ี 
ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศลิปวฒันธรรม

และความเป็นไทย 

ผู้แทนผู้บริหาร
ระดบัสงู ระดบัคณะ 
และระดบัหน่วยงาน  

(n = 50) 
t p 

X ̅ S.D. 
1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทกุภาคสว่นทัง้ภายในและ

ภายนอกสถาบนัอดุมศกึษา 
4.82 0.38 23.86 .001 

2 ก าหนดระบบการด าเนินงาน และผู้ รับผิดชอบท่ีชดัเจน 
เพ่ือสนบัสนนุการใช้ทรัพยากรร่วมกนัภายในเครือขา่ย 

4.28 0.45 12.00 .001 

3 พฒันารูปแบบความร่วมมือระหวา่งเครือขา่ยในการ
จดัการเรียนการสอน 

4.56 0.54 13.73 .001 

4 ก าหนดรูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่ง
เครือข่าย 

4.38 0.49 12.54 .001 

5 สง่เสริมการแลกเปล่ียนทางศลิปวฒันธรรมและความ
เป็นไทยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และยอมรับความแตกตา่ง
ทางวฒันธรรม 

4.82 0.38 23.86 .001 

รวม 4.57 0.24 30.14 .001 
     

 
จากตาราง 39 แสดงว่าผู้ แทนผู้ บริหารระดับสูง ระดับคณะ และระดับหน่วยงาน

ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของ
สถาบันอุดมศึกษา ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย
โดยรวม พบวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ และสงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 1  ข้อ 3 และข้อ 5 มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ 
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และข้ออ่ืนๆมีความเหมาะสมในระดบัมาก ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาผลการทดสอบคา่ความเหมาะสมกบั
เกณฑ์ พบวา่ ทกุข้อมีความเหมาะสมสงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ตาราง 40 คา่คะแนนเฉล่ีย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา กบัเกณฑ์
ท่ีก าหนด (3.51) ด้านการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยเป็นรายข้อ 

ท่ี 
ด้านการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมและ

ความเป็นไทย 

ผู้แทนผู้บริหาร
ระดบัสงู ระดบัคณะ 
และระดบัหน่วยงาน  

(n = 50) 
t p 

X ̅ S.D. 
1 วางแผนการด าเนินงานประชาสมัพนัธ์ เพ่ือเผยแพร่

กิจกรรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัศลิปวฒันธรรมและความ
เป็นไทย 

4.68 0.47 17.56 .001 

2 สร้างชอ่งทางการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ท่ีเหมาะสม  
ทนัสมยั โดยเฉพาะชอ่งทางส่ือสงัคมออนไลน์ 

4.58 0.50 15.18 .001 

3 ประชาสมัพนัธ์  เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมและความเป็น
ไทยให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทกุกลุม่เปา้หมาย
ตามแนวทางชอ่งทางท่ีก าหนด 

4.38 0.49 12.54 .001 

4 ประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่กิจกรรมด้านศลิปวฒันธรรม
และความเป็นไทยของสถาบนัอดุม ศกึษาทกุภาคสว่น
ตอ่สาธารณชนทัง้ระดบัชาต ิ และนานาชาติ 

4.50 0.50 13.86 .001 

5 จดักิจกรรมเพื่อเป็นส่ือในการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 

4.58 0.50 15.18 .001 

รวม 4.54 0.42 17.32 .001 
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จากตาราง 40 แสดงว่าผู้ แทนผู้ บริหารระดับสูง ระดับคณะ และระดับหน่วยงาน
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของ
สถาบนัอุดมศึกษา ด้านการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย โดยรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี ข้อ 1  ข้อ 2 และข้อ 5 มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด และข้อ
อ่ืนๆมีความเหมาะสมในระดบัมาก ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาผลการทดสอบคา่ความเหมาะสมกบัเกณฑ์ 
พบวา่ ทกุข้อมีความเหมาะสมสงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ตาราง 41 คา่คะแนนเฉล่ีย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา กบัเกณฑ์
ท่ีก าหนด (3.51) ด้านการจดัพิพิธภณัฑ์ / แหลง่เรียนรู้ด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยเป็น
รายข้อ 

ท่ี 
ด้านการจดัพิพิธภณัฑ์ / แหล่งเรียนรู้ด้าน

ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 

ผู้แทนผู้บริหาร
ระดบัสงู ระดบัคณะ 
และระดบัหน่วยงาน  

(n = 50) 
t p 

X ̅ S.D. 
1 บคุลากรท่ีรับผิดชอบมีความรู้ ทกัษะ และคณุลกัษณะ

ในการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์/แหลง่เรียนรู้ด้าน
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 

4.48 0.50 13.59 .001 

2 พิพิธภณัฑ์ / แหลง่เรียนรู้มีมาตรฐาน เหมาะสมกบั
ประเภทของศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย          มี
รูปแบบการเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีหลากหลาย            
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัในการน าเสนอ 

4.58 0.50 15.18 .001 

3 บริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ / แหลง่เรียนรู้ให้เป็นต้นแบบ 
เพ่ือสร้างโอกาส และเพิ่มคณุคา่ มลูคา่ให้แก่ชมุชน 

4.72 0.50 17.23 .001 
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ตาราง 41 (ตอ่) 

ท่ี 
ด้านการจดัพิพิธภณัฑ์ / แหล่งเรียนรู้ด้าน

ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 

ผู้แทนผู้บริหาร
ระดบัสงู ระดบัคณะ 
และระดบัหน่วยงาน  

(n = 50) 
t p 

X ̅ S.D. 
4 บริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ / แหลง่เรียนรู้ให้

บคุคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ง่าย  และเป็นท่ียอมรับ
ในระดบัชาต ิและระดบันานาชาติ 

4.76 0.48 18.55 .001 

5 วางระบบประเมินผลการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ / 
แหลง่เรียนรู้ เพ่ือน าไปสูก่ารปรับปรุงพฒันาให้เกิด
นวตักรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ  ด้านศลิปวฒันธรรมและ
ความเป็นไทย 

4.64 0.48 16.48 .001 

รวม 4.64 0.28 28.84 .001 

 
จากตาราง 41 แสดงว่าผู้ แทนผู้ บริหารระดับสูง ระดับคณะ และระดับหน่วยงาน

ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของ
สถาบนัอุดมศึกษาด้านการจัดพิพิธภัณฑ์ / แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
โดยรวม พบวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ และสงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 1มีความเหมาะสมในระดบัมาก และข้ออ่ืนๆมีความ
เหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาผลการทดสอบค่าความเหมาะสมกับเกณฑ์ พบว่า 
ทกุข้อมีความเหมาะสมสงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยท่ีมีต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานผู้ รับผิดชอบในสถาบันอุดมศึกษา จาก
แบบสอบถามปลายเปิด โดยวิธีการแจกแจงความถ่ี และน าเสนอในเชิงบรรยาย ดงัแสดงในตาราง 
40 
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ตาราง 42 คา่ความถ่ีของข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็น
ไทยท่ีมีตอ่หนว่ยงานต้นสงักดั สถาบนัอดุมศกึษา และหนว่ยงานผู้ รับผิดชอบในสถาบนัอดุมศกึษา 

ช้อเสนอแนะ 
ความถี่ของ
ค าตอบ (f) 

หน่วยงานต้นสังกัด  
1. สนบัสนนุงบประมาณด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยทัง้ในแง่

ของการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ 
10 

2. ให้นโยบายในภาพกว้างท่ีสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาต ิและ
ยทุธศาสตร์กระทรวงวฒันธรรม 

7 

3. ท าหน้าท่ีก าหนดพืน้ท่ีการด าเนินงานด้านศลิปวฒันธรรมและความ
เป็นไทยให้กบัสถาบนัอดุมศกึษาอยา่งชดัเจน เชน่ 1 จงัหวดั 1 
มหาวิทยาลยั 

4 

4. สง่เสริมการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนวฒันธรรมทัง้ในระดบัชาต ิเชน่
วฒันธรรมท้องถ่ิน วฒันธรรม 4 ภาค และการแลกเปล่ียนวฒันธรรม
ในระดบันานาชาติ 

4 

สถาบันอุดมศึกษา  
1. จดัตัง้หน่วยงานด าเนินงานเฉพาะด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็น

ไทย 
14 

2. ก าหนดตวัชีว้ดัด้านศลิปวฒันธรรมท่ีชดัเจน โดยเน้นท่ีผลลพัธ์
มากกวา่กระบวนการ 

10 

3. ควรด าเนินงานด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยโดยใช้ชมุชน
เป็นฐาน แก้ไขปัญหา พฒันาศลิปวฒันธรรมท้องถ่ิน โดยให้ชมุชนเข้า
มามีสว่นร่วมตัง้แตก่ารวางแผนไปจนตลอดกระบวนการ 

5 

4. ส่ือสารเก่ียวกบัเอกลกัษณ์ด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของ
สถาบนัอดุมศกึษาให้ทัว่ถึง และตอ่เน่ือง 

5 
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ตาราง 42 (ตอ่) 

ช้อเสนอแนะ 
ความถี่ของ
ค าตอบ (f) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในสถาบันอุดมศึกษา  
1. สนบัสนนุการท าวิจยั พฒันาองค์ความรู้ และสร้างสรรค์นวตักรรม

เพ่ือพฒันาศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของท้องถ่ิน ชมุชน 
เพ่ือให้เกิดคณุคา่ และมลูคา่ 

17 

2. ด าเนินงานด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยในรูปแบบคณะ
กรรมการฯ โดยมีตวัแทนจากทกุคณะเป็นกรรมการ 

9 

3. จดักิจกรรมเพื่อส่ือสารเอกลกัษณ์ด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็น
ไทยของสถาบนัอดุมศกึษาทัง้ในระดบัของนิสิต และบคุลากร 

6 

4. น าเสนอประเดน็ปัญหา ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของชุมชน
ให้หนว่ยงานภายในรับทราบ เพ่ือน าประเดน็เหล่านัน้ไปประยกุต์ใช้
กบัศาสตร์ความรู้ในสาขาวิชานัน้ๆ 

5 

 
จากตาราง 42 แสดงว่าผู้ แทนผู้บริหารระดบัสูง ระดบัคณะ และระดบัหน่วยงานมี

ข้อเสนอแนะ ดงันี ้หน่วยงานต้นสงักดัควรก าหนดนโยบายในภาพกว้างท่ีสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์
ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ก าหนดพืน้ท่ีการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทยให้กบัสถาบนั อดุมศกึษาอย่างชดัเจน เชน่ 1 จงัหวดั 1 มหาวิทยาลยั ส่งเสริมการจดั
กิจกรรมแลกเปล่ียนวฒันธรรมทัง้ในระดบัชาติ และระดบันานาชาติ และสนับสนุนงบประมาณ
ด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย สถาบนัอุดมศึกษาควรจดัตัง้หน่วยงานด าเนินงานเฉพาะ
ด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย ด าเนินงานโดยเน้นท่ีผลลพัธ์มากกว่ากระบวนการโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน เพ่ือแก้ไขปัญหา พัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน  และในแง่ของหน่วยงาน
ผู้ รับผิดชอบในสถาบนัอดุมศกึษา ควรด าเนินงานด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยในรูปแบบ
คณะกรรมการฯ โดยมีตวัแทนจากทกุคณะเป็นกรรมการ เพ่ือประยกุต์ใช้กบัศาสตร์ความรู้ในคณะ 
สาขาวิชานัน้ๆกบังานด้านศลิปวฒันธรรม สนบัสนนุการท าวิจยั พฒันาองค์ความรู้ และสร้างสรรค์
นวตักรรมเพ่ือพฒันาศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของท้องถ่ิน ชมุชน เพ่ือให้เกิดคณุคา่  และ
มลูคา่ 
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บทที่ 5 
สรุป  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย
ในสถาบนัอดุมศกึษา  ผู้วิจยัได้สรุปผล อภิปรายผลตามขัน้ตอน  ดงันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1.เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัในการบริหารจัดการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย

ของสถาบนัอุดมศกึษา 
2.เพ่ือพฒันารูปแบบการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของ 

สถาบนัอุดมศกึษา 
3.เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและ 

ความเป็นไทย  ของสถาบนัอุดมศกึษา 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยใน

สถาบนัอดุมศกึษา  ผู้วิจยัได้ด าเนินตามขัน้ตอนการวิจยั ดงันี ้
ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา  แบง่เป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี ้
1.1 จากการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) โดยการ

สมัภาษณ์จากผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องกับงานศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยใน
สถาบนัอุดมศึกษาจ านวน 5 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัศลิปากร  มหาวิทยาลยัสวนดสุิต  และมหาวิทยาลยัมหิดล  แหง่ละ 2 คน   

1.2 การศกึษาสภาพปัจจบุนัของการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความ
เป็นไทยของสถาบนัอุดมศึกษา จากสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อสภาพปัจจุบนัของการบริหาร
จัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 92 ข้อ  โดย
แบบสอบถามมีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .986  โดยแจกแบบสอบถามจ านวน  380 ชดุให้แก่
คณาจารย์ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาจ านวน 5 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
จุฬ าล งก รณ์ มหาวิท ยาลัย   ม ห าวิท ยาลัยศิ ลป ากร   ม ห าวิท ยาลัยส วนดุสิ ต   และ
มหาวิทยาลยัมหิดล   
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ระยะท่ี 2 การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย
ของสถาบนัอุดมศึกษา  โดยน าผลการศึกษาจากระยะท่ี 1  มาร่างรูปแบบการบริหารจดัการด้าน
ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอุดมศึกษา  เพ่ือใช้เป็นแบบสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ของผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 7 คน 

ระยะ ท่ี  3 เพ่ื อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบ ริหารจัดการด้าน
ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอุดมศึกษา โดยน ารูปแบบการบริหารจัดการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษาท่ีได้จากระยะท่ี 2 มาสร้างเป็น
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจดัการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษา โดยสอบถามความคิดเห็นของผู้ แทนผู้ บริหารระดับสูง 
ผู้แทนระดบัคณะ ผู้แทนระดบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบังานด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย
ในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 50 คน และน าข้อท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean)  ตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มาใช้เป็นรูปแบบการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมของ
สถาบนัอดุมศกึษา 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจยัสรุปได้ ดงันี ้

1.ผลการศกึษาสภาพปัจจบุนัในการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็น
ไทยของสถาบันอุดมศึกษา  โดยการวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิติของคณาจารย์ บุคลากร
สถาบันอุดมศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัศิลปากร  มหาวิทยาลยัสวนดสุิต  และมหาวิทยาลยัมหิดล พบว่า สภาพปัจจุบนัใน
การบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอุดมศึกษามีการด าเนินงาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฎผล ดงันี ้     

1.1 ด้านความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  คณาจารย์และ
บคุลากรเห็นวา่มีการด าเนินการอยูใ่นระดบัปานกลาง     

1.2 ด้านการวางแผนและนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
คณาจารย์และบคุลากรเหน็ว่ามกีารด าเนินการอยูใ่นระดบัมาก   

1.3 ด้านการก าหนดผู้ รับผิดชอบด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
คณาจารย์และบคุลากรเห็นว่ามกีารด าเนินการอยูใ่นระดบัมาก   
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1.4 ด้านการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย คณาจารย์และบุคลากร
เห็นวา่มีการด าเนินการอยูใ่นระดบัมาก   

1.5 ด้านการสืบทอดศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  คณาจารย์และบุคลากร
เห็นวา่มีการด าเนินการอยูใ่นระดบัปานกลาง              

1.6ด้านการสนบัสนนุ  ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย คณาจารย์และ
บคุลากรเห็นวา่มีการด าเนินการอยูใ่นระดบัมาก   

1.7 ด้านการวิจัย สร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
คณาจารย์และบคุลากรเห็นวา่มีการด าเนินการอยู่ในระดบัปานกลาง   

1.8 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลป วฒันธรรมและความเป็นไทย 
คณาจารย์และบคุลากรเห็นวา่มีการด าเนินการอยู่ในระดบัปานกลาง   

1.9 ด้านการจดัพิพิธภัณฑ์ / แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
คณาจารย์และบคุลากรเห็นวา่มีการด าเนินการอยู่ในระดบัปานกลาง  

1.10 ด้านการจัดการงบประมาณด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
คณาจารย์และบคุลากรเห็นวา่มีการด าเนินการอยู่ในระดบัปานกลาง  

1.11 ด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
คณาจารย์และบคุลากรเห็นวา่มีการด าเนินการอยู่ในระดบัมาก   

2.ผลการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของ 
สถาบนัอุดมศกึษา  จากการสนทนากลุ่มกบัผูท้รงคุณวุฒ ิ พบว่า รปูแบบการบรหิารจดัการดา้น
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอุดมศกึษา ประกอบดว้ย 1)ปัจจยัน าเขา้ (Inputs)                                 
2)กระบวนการ (Processes) และ 3)ผลลพัธ ์(Output) รายละเอยีดดงันี้ 

3.ปัจจยัน าเข้า  (Inputs) ประกอบด้วย 3 ด้าน ดงันี ้
3.1ด้านการให้ความส าคญัของศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย ประกอบด้วย

รายละเอียด ดงันี้ 
3.1.1 สร้างความตระหนักในความส าคัญของการบริหารจัดการด้าน

ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยกับผู้บรหิารทุกระดบัเพื่อเป็นแบบอย่างให้บุคลากรเห็นถึง
ความส าคญั 

3.1.2 ส่งเสริมให้บคุลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรม
และความเป็นไทย เช่น การมสี่วนร่วมในการวางแผน การมสี่วนร่วมในการสรา้งคุณค่า มูลค่า
ดา้นศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย เป็นตน้ 
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3.1.3 มีการประเมินคณุค่า และความส าคญัของทรัพยากรศิลปวฒันธรรม
และความเป็นไทยตามภารกิจและพนัธกิจของสถาบนัอดุมศกึษา 

3.1.4เน้นความส าคญัในเร่ืองการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทยกบัการเรียนการสอน การวิจยัและนวตักรรม และการบริการวิชาการ 

3.1.5 ส่ือสารแนวทางการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรม   และความเป็น
ไทยแก่บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเน่ือง  โดยใช้ช่องทางการส่ือสารและกิจกรรมท่ี
หลากหลาย  เพ่ือให้บคุลากรในสถาบนัอดุมศกึษาได้มีสว่นร่วมตลอดกระบวนการ 

3.2 ด้านการวางแผนและนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
ประกอบด้วยรายละเอียด ดงันี ้

3.2.1ก าหนดวิสยัทศัน์ท่ีสอดคล้องกบันโยบายด้านศิลปวฒันธรรมและความ
เป็นไทย พร้อมทัง้ก าหนดตวัชีว้ดัความส าเร็จท่ีสามารถวดัและประเมินผลได้ และทกุคนมีสว่นร่วม 

3.2.2 แต่งตัง้คณะกรรมการทัง้ภายในและภายนอกในการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานตามแผน 

3.2.3 วางแผนงบประมาณ และการบริหารจดัการงบประมาณในรูปแบบของ
กองทนุของหนว่ยงาน  โดยมีคณะกรรมการฯ ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ 

3.2.4 วางแผนการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการกับการเรียนการ
สอน การวิจยัและนวตักรรม และการบริการวิชาการท่ีชดัเจน เกิดผลเชิงประจกัษ์ 

3.2.5 วางระบบก ากับ  ติดตาม  ประเมินและรายงานผลครอบคลุมทุกด้าน 
ทกุมิต ิ

3.2,6พฒันากระบวนการน าแผนไปสู่การปฏิบตัิในทกุระดบั  เช่น จดัประชุม
หน่วยงานย่อยเพ่ือถ่ายทอดแผน  และท าให้บุคลากรทุกส่วนงานในสถาบนัอุดมศึกษารับทราบ
แผนและปฏิบตัไิปในแนวทางเดียวกนั 

3.2.7ก าหนดแผนให้มีความยืดหยุ่น ปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์  โดยมี
แผนทัง้ระยะยาว ระยะกลาง และระยะสัน้ 

3.3 ด้านการก าหนดผู้ รับผิดชอบด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  

ประกอบด้วยรายละเอียด ดงันี ้
3.3.1ก าหนดหน่วยงานให้มีบทบาทหน้าท่ีขับเคล่ือนการด าเนินงานด้าน

ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยโดยเฉพาะ 
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3.3.2 ก าหนดบุคลากรรับผิดชอบงานด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย
ทุกด้านอย่างชัดเจนก าหนดรูปแบบการสรรหาบุคลากรท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงาน  มีจ านวน
บคุลากรท่ีเพียงพอส าหรับงานด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยในแตล่ะด้าน 

3.3.3 สรรหาบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การท างาน
ทางด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 

3.3.4 สร้างกระบวนการก ากับ ดแูล และพฒันาบคุลากรอย่างต่อเน่ือง  โดย
ก าหนดแผนการพฒันาและกระบวนการพฒันาบุคลากรทีช่ดัเจน 

4. ด้านกระบวนการ (Processes) ประกอบด้วย 6 ด้าน ดงันี ้
4.1 ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  ประกอบด้วย

รายละเอียด ดงันี ้
4.1.1 ส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย ด้วย

การก าหนดจดุมุง่หมายของหลกัสตูรทีเ่น้นการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
4.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ นวตักรรมเพ่ืออนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม

และความเป็นไทย 
4.1.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยท่ีสอดคล้องกับ

ความตอ้งการของทอ้งถิน่ ชุมชน และสงัคม 
4.1.4 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจและพันธกิจของ

สถาบนัอุดมศกึษา โดยจดักจิกรรมส่งเสรมิการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
4.1.5 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยท่ียัง่ยืน  เพ่ือให้

เป็นตน้แบบการอนุรกัษ์แก่ทอ้งถิน่ ชุมชน และสงัคม 
4.2 ด้านการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  ประกอบด้วย

รายละเอียด ดงันี ้
4.2.1 วางแผนการด าเนินงาน สืบสาน สืบทอดศลิปวฒันธรรมและความเป็น

ไทยท่ีชดัเจน เป็นรปูธรรม 
4.2.2 สร้างกระบวนการ สืบสาน สืบทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมและ

ความเป็นไทยระหว่างบุคลากรดว้ยกนั  และระหว่างคณาจารยก์บันิสติ นกัศกึษา 
4.2.3 สร้างกระบวนการให้นิสิต  นักศึกษาเรียนรู้เพ่ือสืบสาน สืบทอด

ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยจากผูเ้ชีย่วชาญ  ปราชญช์าวบา้น  ครภูมูปัิญญา 
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4.2.4 สร้างเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทยท่ีเหมาะสม เช่น การบอกเล่า  การลงมอืปฏบิตัจิรงิ  เป็นตน้ 

4.2.5 สนบัสนนุให้นิสิต นกัศึกษาสืบสาน สืบทอดงานหรือกิจกรรมทางด้าน
ศลิปวฒันธรรมและ ความเป็นไทยจากรุน่พีสู่่รุน่น้อง 

4.3 ด้านการสนบัสนนุ  ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  ประกอบด้วย
รายละเอียด ดงันี้ 

4.3.1 วางแผนการด าเนินงานสนบัสนนุส่งเสริมศลิปวฒันธรรมและความเป็น
ไทยทัง้ภายในและภายนอกสถาบนัอดุมศกึษา 

4.3.2 ส่งเสริมภาพลกัษณ์ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของท้องถ่ิน โดย
อาศยัแนวทางการสื่อสารองคก์ร 

4.3.3 สนบัสนุนให้มีศนูย์การเรียนรู้ชุมชนเพ่ือร่วมกันพฒันาศิลปวฒันธรรม
และความเป็นไทยของทอ้งถิน่ 

4.3.4 สนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของ
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของทอ้งถิน่ 

4.3.5 ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทยของท้องถ่ินตามศาสตร์ของสาขาวิชา 

4.4 ด้านการวิจัย สร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
ประกอบด้วยรายละเอียด  ดงันี ้

4.4.1 จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย  ส ร้างสรรค์  พัฒนาต่อยอด
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  รวมถึงมีแหล่งข้อมูล องค์ความรู้ที่สนับสนุนการวิจัย 
สรา้งสรรค ์พฒันาต่อยอดศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยทีเ่พยีงพอ  สบืคน้งา่ย 

4.4.2 บุคลากรท่ีรับผิดชอบดูแลมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะในการให้
ค าปรึกษา แนะน าดา้นการวจิยั สรา้งสรรค ์พฒันา  ต่อยอดศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยได้ 

4.4.3 สนับสนุนการด าเนินการวิจัย  สร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดเน้นในเร่ือง
การน าทนุทางศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยแท้ของท้องถิน่มาเป็นต้นแบบเพื่อนสรา้งสรรค์
ใหเ้กดิผลงาน นวตักรรม 

4.4.4 ส่งเสริมการพัฒนา ต่อยอดผลงานท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ 
ชมุชนได้ 
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4.4.5 นวตักรรม ผลงานสร้างสามารถสรรค์ส่งเสริมการขบัเคล่ือนสงัคมด้าน
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 

4.5 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  
ประกอบด้วยรายละเอียด ดงันี ้

4.5.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนทัง้ภายในและภายนอก
สถาบนัอดุมศกึษา 

4.5.2 ก าหนดระบบการด าเนินงาน และผู้ รับผิดชอบท่ีชดัเจน เพ่ือสนบัสนุน
การใช้ทรัพยากรร่วมกนัภายในเครือขา่ย 

4.5.3 พัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในการจัดการเรียนการ
สอน 

4.5.4 ก าหนดรูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งเครือขา่ย 
4.5.5 ส่งเสริมการแลกเปล่ียนทางศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยเพ่ือให้

เกิดการเรียนรู้และยอมรับความแตกตา่งทางวฒันธรรม 
4.6 ด้านการประชาสัมพัน ธ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  

ประกอบด้วยรายละเอียด ดงันี ้
4.6.1 วางแผนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
4.6.2 สร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ท่ีเหมาะสม  ทันสมัย 

โดยเฉพาะช่องทางสื่อสงัคมออนไลน์ 
4.6.3 ประชาสมัพนัธ์  เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยให้สามารถ

เข้าถึงประชาชนไดทุ้กกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางช่องทางทีก่ าหนด 
4.6.4 ประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่กิจกรรมด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย

ของสถาบนัอุดมศกึษาทุกภาคส่วนต่อสาธารณชนทัง้ระดบัชาต ิ และนานาชาติ 
4,6.5 จดักิจกรรมเพ่ือเป็นส่ือในการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรม

และความเป็นไทย 
5. ด้านผลลพัธ์ (Output) ประกอบด้วย 1 ด้าน ดงันี ้

5.1 ด้านการจดัพิพิธภณัฑ์ / แหลง่เรียนรู้ด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย   
ประกอบด้วยรายละเอียด ดงันี ้
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5.1.1 บุคลากรท่ีรับผิดชอบดูแลมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะในการ
บริหารจดัการพพิธิภณัฑ/์แหลง่เรียนรู้ด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 

5.1.2 พิพิธภัณฑ์ / แหล่งเรียนรู้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับประเภทของ
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  มีรูปแบบการเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีหลากหลาย  โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัในการน าเสนอ 

5.1.3 บริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ / แหลง่เรียนรู้ให้เป็นต้นแบบ เพ่ือสร้างโอกาส 
และเพิม่คุณค่า มลูค่าใหแ้ก่ชุมชน 

5.1.4 บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ / แหล่งเรียนรู้ให้บุคคลภายนอกสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายและเป็นท่ียอมรับในระดบัชาต ิและระดบันานาชาต ิ

5.1.5 วางระบบประเมินผลการบริหารจดัการพิพิธภัณฑ์ / แหล่งเรียนรู้ เพ่ือ
น าไปสูก่ารปรับปรุงพฒันาให้เกิดนวตักรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ  ด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 

6. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรม
และความเป็นไทยของสถาบนัอุดมศึกษา พบว่า รูปแบบที่ประกอบด้วยปัจจยัน าเขา้ (Inputs)  
3 ดา้น กระบวนการ (Processes) 6 ดา้น และผลลพัธ ์(Output) 1 ดา้น มคีวามเหมาะสมสูงกว่า
เกณฑท์ีก่ าหนด อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  และพจิารณาแต่ละดา้น พบว่า ทุกดา้น
มคีวามเหมาะสมสงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

อภปิรายผลการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยใน

สถาบนัอดุมศกึษา  สามารถน ามาอภิปรายผล โดยแบง่ออกเป็น 2 ขัน้ตอน ตามรายละเอียด ดงันี ้
1.การศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความ

เป็นไทยของสถาบนัอดุมศึกษา 
การอภิปรายผลการศกึษาสภาพปัจจบุนัในการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรม

และความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา สามารถน ามาอภิปรายผล 11 ด้าน  ดงันี ้
1.1 ด้านความส าคัญของศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย ผลการศึกษา 

พบว่า คณาจารย์และบุคลากรเห็นว่ามีการด าเนินการอยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ 
ผู้บริหารสถาบนัอุดมศึกษายงัไม่ได้ให้ความส าคญักับการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและ
ความเป็นไทยในทกุระดบั จงึไม่มีการส่ือสารถึงบคุลากรของสถาบนัอดุมศกึษาให้รับทราบแนวทาง
และเห็นความส าคญัของการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย รวมถึงไม่มี
กระบวนการประเมินคณุค่าและความส าคญัของทรัพยากรศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยท่ี
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สถาบันอุดมศึกษา มี  เพ่ื อ ใช้ เป็น จุด เด่น ด้ านศิลปวัฒ นธรรมและความ เป็น ไทยของ
สถาบันอุดมศึกษา ดังท่ีธนิก  เลิศชาญฤทธ์  (2550:  31)  ก าหนดกระบวนการในการจัดการ
ทรัพยากรวฒันธรรม โดยกล่าวถึงการประเมินความส าคญั  (Assessing significance)  คือ การ
แปลความหมาย ความส าคัญของทรัพยากรวัฒนธรรม  โดยตัง้อยู่บนการวิเคราะห์หลักฐาน
เก่ียวกับทรัพยากรวฒันธรรม และคณุค่าต่าง ๆ ของทรัพยากรวฒันธรรม จากการลงพืน้ท่ีส ารวจ
และท าการประเมินคณุค่า สอดคล้องกับเซบาสเตียน ลีน และวิลเลียม  ไลป์ (Sebastian, Lynne 
and William D. Lipe. 2009: 296)  ได้กล่าวว่าการประเมินทรัพยากรวัฒนธรรม (Resource 
assessment) คือหนึ่งในกระบวนการการจดัการวฒันธรรม ในขณะท่ีทิพย์อนงค์  เล่ือนพุควฒัน์ 
(2546) ท าการวิจัย เร่ือง รูปแบบการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมใน
สถาบนัอดุมศึกษา  พบว่า ผู้ปฏิบตัิงานด้านท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมไม่เห็นความส าคญั  และไม่
เข้าใจในบทบาทภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  รวมทัง้
ผู้บริหารสว่นใหญ่ให้ความส าคญักบัภารกิจด้านท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรมน้อยกวา่ภารกิจด้านอ่ืน 

1.2 ด้านการวางแผนและนโยบายด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย ผล
การศึกษา พบว่า คณาจารย์และบุคลากรเห็นว่ามีการด าเนินการอยู่ในระดบัมาก  ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะสถาบนัอุดมศึกษามีการก าหนดวิสยัทศัน์ นโยบาย วตัถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีชดัเจน มี
การก าหนดแผนทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการท่ีชัดเจน แผนมี
ความยืดหยุ่น ปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์ รวมถึงแต่งตัง้คณะกรรมการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน มีระบบก ากับติดตามรายงานแผนอย่างสม ่าเสมอ ดังท่ีวิภาส  ทองสุทธ์ิ  
(2552: 3-5) กล่าวถึงการจดัการทรัพยากรคน (Men)  เงิน (Money)  วัตถุดิบ (Material)  และวิธี
ด าเนินงาน (Method) ว่าต้องเร่ิมจากการวางแผน กระบวนการก าหนดเป้าหมายและพัฒนา
วิธีการให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งการวางแผนจะต้องอาศยัประสบการณ์  การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆท่ี
คาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต  ลดความเส่ียง  เกิดความชดัเจนในการด าเนินการ  ลดความซ า้ซ้อนใน
การปฏิบัติงานเกิดการประสานงานท่ีดีระหว่างหน่วยงานต่างๆในองค์การ  โดยแผนการท่ีดีนัน้
จะต้องน าไปปฏิบตัิได้  มีความยืดหยุ่น  สามารถปรับเปล่ียนให้เข้ากบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ได้และเป็นท่ียอมรับของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกบัแผนการนัน้  และดงัท่ีธนิก  เลิศชาญฤทธ์  (2550:  
31)  ก าหนดกระบวนการในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม โดยกล่าวถึงการวางแผนการจดัการ  
(Planning for management)  เป็นการก าหนดแผนการปฏิบตัิงานหรือแผนการจดัการท่ีเหมาะสม  
ในแผนการปฏิบตัิงานควรจะมียทุธวิธีในการจดัการทรัพยากรท่ีก าหนดเป็นระยะยาว และผลลพัธ์
ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจัดการ  ทัง้นีธิ้ดารัตน์  นาคบุตร  (2553:  บทคดัย่อ)  ศึกษาเร่ืองการ
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บ ริห า รจัด ก ารแห ล่ ง เ รี ย น รู้ส าขาทั ศน ศิ ล ป์  : ก ร ณี ศึ กษ าคณ ะศิ ล ป ก รรม ศ าสต ร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  พบว่าในด้านการ
บริหารจดัการองค์กรมีการด าเนินนโยบายและวตัถปุระสงค์โดยภาพรวมในระดบัดี  แต่ขาดความ
พร้อมในเร่ืองของสถานท่ี  ครุภณัฑ์  งบประมาณ  และบุคลากรท่ีจะเข้ามาด าเนินการควรเป็นผู้ มี
ความรู้ความเข้าใจ  และควรมีรูปแบบกิจกรรมของศนูย์สูช่มุชน 

1.3 ด้านการก าหนดผู้ รับผิดชอบด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย ผล
การศึกษา พบว่า คณาจารย์และบุคลากรเห็นว่ามีการด าเนินการอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะสถาบนัอดุมศึกษามีการก าหนดหน่วยงาน เช่น สถาบนั ส านกั ศนูย์ เป็นต้น เพ่ือรับผิดชอบ
ดูแลด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยท่ีชัดเจน หรือมีการบริหารจัดการในรูปของ
คณะกรรมการด าเนินงาน โดยบุคลากรท่ีรับผิดชอบ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การ
ท างานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยจากกระบวนการสรรหาบุคลากรท่ีเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง และมีกระบวนการก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบุคลากร รวมถึงการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือให้มีความเช่ียวชาญมากขึน้ มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ท่ีทันสมัย                       
ดงัท่ี วีระ  โรจน์พจนรัตน์  (2551:  85)  กล่าววา่ปัจจยัท่ีจะท าให้วฒันธรรมดัง้เดิมยงัคงอยูจ่ะต้องมี
การถ่ายทอด  ส่วนวฒันธรรมท่ีจะเกิดใหม่ก็ควรจะต้องเป็นวฒันธรรมท่ีมีความเหมาะสมกบัคนใน
สังคม  ดงันัน้ในยุคโลกาภิวัฒน์สิ่งส าคญัประการแรกคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ส่งเสริม
กระบวนการถ่ายทอดและเรียนรู้  ประการท่ีสอง  คือ  กระบวนการบริหารจดัการวฒันธรรมจะต้อง
ท าให้ชุมชน  หรือภาคสงัคมมีความเข้มแข็ง  ซึ่งจะท าให้รับมือกับกระแสความเปล่ียนแปลงของ
โลกาภิวฒัน์ได้  ประการสดุท้าย  คือ  การก าหนดยทุธศาสตร์การบริหารจดัการสู่การแข่งขนัระดบั
โลก  สอดคล้องกับพิศรวัส ภู่ทอง และอัมพวัลย์  วิศวธีรานนท์  (2559:  2 - 221)  ศึกษาเร่ือง
รูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษาหอศิลปวฒันธรรมโดย
เสนอแนวทางการด าเนินงานหอศิลปวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม ควรมีการก าหนดโครงสร้างการ
บริหารงาน มียทุธศาสตร์การบริหารงานท่ีชดัเจน ซึ่งหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีบริหารต้องมีบคุลากรท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านศลิปวฒันธรรม 

1.4 ด้านการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย ผลการศึกษา พบว่า 
คณ าจารย์และบุคลากรเห็นว่ามีการด าเนินการอยู่ ในระดับมาก ทั ง้ นี อ้าจเป็น เพราะ
สถาบันอุดมศึกษามีแผนการด าเนินงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยท่ีชัดเจน มี
โครงการ กิจกรรม เพื่ออนรัุกษ์ ฟืน้ฟศูิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย พร้อมทัง้สร้างความรู้ ความ
เข้าใจการอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยให้แก่บคุลากร นิสิต นกัศกึษา และชมุชน ดงัท่ี
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อทุยั  บญุประเสริฐ  (2536:  2-4)  เสนอว่า  ภารกิจการบริหารงานด้านวฒันธรรมทัง้ระบบจะต้อง
ประกอบด้วย  การจัดระบบงานวัฒนธรรม  การชีน้ า  การก าหนดทิศทางการท างาน  โดยมี
จดุมุง่หมายหรือผลส าเร็จของงานอยูท่ี่ตวัคนและสงัคม  ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปของการเห็นคณุคา่  
มีการยึดถือปฏิบตัิ  มีการอนุรักษ์  มีการส่งเสริมเผยแพร่  มีการพัฒนาให้ก้าวหน้าหรือเหมาะสม
ยิ่งขึน้ สอดคล้องกับธัญรัตน์ จันทร์ปลั่ง (2550: 287) ท่ีได้ศึกษาวิวัฒนาการภารกิจท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมของสถาบนัอุดมศึกษาไทย (พ.ศ.2459 – 2549) พบว่า สถาบนัอุดมศึกษาในยุค
โลกาภิวฒัน์ให้ความส าคญักบัภารกิจท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมในรูปแบบการจดัรายวิชาทางด้าน
ศิลปวฒันธรรมเป็นวิชาพืน้ฐานส าหรับนิสิต นักศึกษาทุกคน การสร้างให้มีศิลปวฒันธรรมในวิถี
ชีวิตมหาวิทยาลัย จัดให้มีโครงการศึกษาวิจัยในเร่ืองท่ีเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม รวบรวม บนัทึก
เร่ืองราว ข้อความรู้ทางวฒันธรรมไว้เป็นหลกัฐานเพ่ือการอนรัุกษ์และการสืบทอด 

1.5 ด้านการสืบทอดศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย ผลการศกึษา พบว่า 
คณาจารย์และบุคลากรเห็นว่ามีการด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ
สถาบนัอุดมศึกษายงัไม่ให้ความส าคญัในเร่ืองนีเ้ท่าท่ีควร ไม่ได้ก าหนดแผนการด าเนินงาน และ
กระบวนการสืบทอดศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยท่ีชดัเจน ไมมี่กระบวรการสรรหาผู้ เช่ียวชาญ
เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นิสิต นกัศึกษา บุคลากร อาจารย์ ทัง้นี ้การสนบัสนุนให้นิสิตได้เรียนรู้ 
สืบทอดศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยจากการลงพืน้ท่ี การปฏิบตัิจริงยงัมีน้อย ส่งผลให้ขาด
ผู้ ช านาญการในการสืบทอด ท าให้ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินสูญหายไป ดังท่ีกาญจนา  แก้วเทพ  
(2553: 3)   กล่าวว่าแนวทางการบริหารจดัการวฒันธรรมในด้านการสืบทอดทางวฒันธรรม ต้อง
เน้นท่ีการสืบทอดตวับคุคล  ทัง้ท่ีเป็นผู้สร้างและผู้ เสพวฒันธรรม ในขณะท่ีสมกมล กาญจนพิบลูย์, 
สมคิด สขุเอิบ และกล้า สมตระกลู (2561 : 1718) ท่ีศกึษาแนวทางและการพฒันาการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ทางวฒันธรรมไทยสู่อาเซียน เพ่ือความพร้อมต่อการเข้าร่วมเป็นประชาคมสังคมและ
วฒันธรรมอาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัญหาของของการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านหลกัสตูรไม่ได้ส่งเสริมให้นกัศึกษาได้เรียนหรือประยกุต์ความรู้ในศาสตร์ท่ีได้เรียนให้เช่ือมโยง
กบักิจกรรมทางวฒันธรรม และนกัศึกษาไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสน้อยท่ีจะได้เรียนรู้วฒันธรรมใน
พืน้ท่ีจริง ท าให้ไมมี่โอกาสได้สมัผสักบัวฒันธรรมท่ีอยู่ในพืน้ท่ี ในรายวิชาของแตล่ะสาขาจะเน้นให้
ได้ความรู้ในศาสตร์ของตนเป็นหลัก รวมถึงอาจารย์ผู้ สอนในแต่ละสาขาท่ีสอนในเนือ้หาราย
วิชาเอกจะมีความรู้ทางด้านวฒันธรรมของไทยและประเทศอาเซียนไม่มากนกัและไม่สอดแทรก
วฒันธรรมในการศกึษาเรียนรู้ 
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1.6 ด้านการสนับสนุน  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มีการ
ด าเนินการอยู่ในระดับมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้นิสิต 
นักศึกษามีส่วนร่วมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้
แสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทัง้ยังส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลยัมี
ทศันคติท่ีดีในการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้า
ร่วมกิจกรรม เข้าถึงงานด้านศลิปวฒันธรรมและได้ง่ายขึน้ สอดคล้องกบัชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์และ
คณะ (2548) ท่ีก าหนดดัชนีบ่งชีด้้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน คือ ด้านนโยบาย ด้านการส่งเสริม ด้านการสนับสนุน ด้านการสร้าง
มาตรฐานและด้านการเผยแพร่และบริการสู่สังคม รอซีกีน สาเร๊ะ และคณะ (2560: 151 - 159)                   
ท่ีศึกษาเร่ืองการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมของ
นกัศึกษาสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาทนัตสาธารณสขุ วิทยาลยัการสาธารณสุขสิริน
ธร จังหวดัยะลา พบว่า จากการประเมินการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาโดยอาจารย์ใน
หลักสูตรทันตสาธารณสุข จัดอยู่ในระดับมาก และผลจากการเขียนสะท้อนความคิดเก่ียวกับ
การบูรณาการการจดัการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของนกัศึกษา พบว่า ได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมสนับสนุนการสืบสานการแสดงศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมให้มีความ
เข้าใจเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมท้องถ่ิน และรู้สกึหวงแหนอยากอนรัุกษ์สืบสานการแสดงศิลปะและ
วฒันธรรมสืบไป 

1.7 ด้านการวิจัย สร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย มีการด าเนินการอยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ สถาบนัอุดมศึกษามีแหล่งทุน
สนับสนุนการวิจัย สร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยยังไม่เพียงพอ 
บุคลากรท่ีมีความรู้ สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าด้านการวิจัย สร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอด
ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยยงัไม่เพียงพอ ทัง้นีก้ารน าทนุทางศิลปวฒันธรรมและความเป็น
ไทยของท้องถ่ินมาพฒันา ต่อยอด  สร้างสรรค์ให้เกิดผลงานใหม่ยงัไม่ครอบคลุมทัง้กระบวนการ 
การสร้างสรรค์ผลงาน พัฒนาต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยยังไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชมุชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการติดตามผลการพัฒนายงัไม่ต่อเน่ือง จึงท าให้การต่อยอดทาง
พฒันาศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยยงัไม่เกิดผลลพัธ์แก่ชมุชน  และสร้างมลูคา่เพิ่มแก่ชมุชน
ได้บางส่วนเท่านัน้ ดังท่ีไพฑูรย์  สินลารัตน์  (2530:  293-297)  ได้สรุปแนวคิดเก่ียวกับการ
ด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมในสถาบนัอุดมศึกษาว่า  ควรมีหน้าท่ีในการศึกษา  
ค้นคว้าวิจัยทางด้านศิลปวฒันธรรมอย่างต่อเน่ือง  และหลากหลาย  เผยแพร่และให้บริการแก่
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ประชาชน  ตลอดจนมีการสะสม  เก็บรักษาอย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ี คารม บัวผัน (2554: 81) 
ศึกษาเร่ืองทัศนคติต่อบทบาทด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พบว่า 
ผู้ บริหาร อาจารย์ และนักศึกษามีทัศนคติต่อบทบาทด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในด้านการวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากการจัดให้มีโครงการ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยยังไม่มีการด าเนินงานท่ี
ตอ่เน่ือง   

1.8 การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย มี
การด าเนินการในระดบัปานกลาง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ สถาบนัอดุมศกึษายงัขาดการสร้างเครือขา่ย
ความร่วมมือกบัชมุชน  หน่วยงานอ่ืนๆ และความร่วมมือระหว่างนานาชาติ ระบบการด าเนินงาน
เครือขา่ยความร่วมมือยงัไมช่ดัเจน ไมมี่กระบวนการการใช้ทรัพยากรร่วมกนั การแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัท่ีชดัเจน ดงัท่ี ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์และคณะ (2548) ให้ความเห็นวา่ มหาวิทยาลยัควรเร่ง
พฒันาคณุภาพอาจารย์ให้มีศกัยภาพสงูขึน้ ควรสร้างเครือขา่ยการศกึษาศิลปวฒันธรรม มีการจดั
ประชมุวิชาการ หรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมทัง้การแลกเปล่ียนทางด้านศิลปวฒันธรรมทัง้ใน
ระดับชาติและนานาชาติ พัฒนาความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียนระหว่าง
สถาบนัการศกึษา อนัจะท าให้เกิดการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม สอดคล้องกบั อมัพวลัย์ วิศวธีรา
นนท์ (2556: 180) ท่ีศึกษาเร่ือง การพัฒนาตัวบ่งชีคุ้ณภาพการจัดการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปวฒันธรรม ในประเด็นตวับ่งชีค้ณุภาพของผู้บริหารหลกัสูตร พบว่า  คณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรและนิสิต นกัศกึษา เห็นด้วยในระดบัมากท่ีสดุกับการก าหนดตวับ่งชีค้ณุภาพของ
ผู้ บริหารหลักสูตรโดยรวม ซึ่งแสดงว่า การมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้ น า สามารถชีน้ าสังคม สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกให้เป็นท่ียอมรับ ตลอดจนคณุลกัษณะทางวิชาการ
ของผู้บริหารหลกัสตูรท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ทางศิลปะและวฒันธรรม  ทัง้นีช้ตุิมา สจัจานนัท์ 
และบุญศรี พรหมมาพันธุ์  (2554: 10) ท่ีศึกษาเก่ียวกับ การพัฒนามาตรฐานตัวชี ว้ัดการ
ด าเนินงานห้องสมดุมีชีวิต พบว่า มาตรฐานด้านการบริหารจดัการจะต้องค านงึถึงตวัชี ว้ดัเร่ืองการ
สร้างเครือข่าย โดยต้องมีการสร้างเครือข่ายห้องสมุดอย่างเป็นทางการ สร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างเป็นทางการ สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายกลุ่มสมาชิก /ผู้ ใช้บริการ 
และมารจดักิจกรรมร่วมกบัเครือขา่ยกลุม่ต่างๆ 

 
 



  
 

193 

1.9 การจดัพิพิธภณัฑ์ / แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย มี
การด าเนินการในระดับปานกลาง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ สถาบันอุดมศึกษา ยังขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู้ในการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์/แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  ท าให้
การบริหารจัดการสถานท่ีไม่เหมาะสมกับประเภทของศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย จึงไม่
สามารถเป็นพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน สังคมได้  ดังท่ี กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (2558:  
ออนไลน์) ได้ก าหนกเกณฑ์การพิจารณาหน้าท่ีของสภาวฒันธรรมด้านการเป็นแหล่วเรียนรู้ โดย
การมีบทบาทส าคญัในการสนบัสนนุให้ชมุชนในพืน้ท่ี พฒันาองค์ความรู้และจดัสถานท่ีในชมุชน
นัน้ๆให้เป็นแหล่งเรียนรู้  และเป็นท่ียอมรับในการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม อาทิ การ
สนับสนุนให้ชุมชนจดัตัง้พิพิธภัณฑ์พืน้บ้าน  ศนูย์เรียนรู้ชุมชน  เป็นต้น  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ทางวฒันธรรมของชุมชนท้องถ่ินไปสู่สาธารณะ 
สอดคล้องกับอ านาจ  เย็นสบาย (2548:  70 - 85)  ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตด้านหอศิลป์ เสนอว่า หอศิลป์ควรสร้างบทบาทและสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย  มีความเคล่ือนไหว  มีชีวิตชีวาทัง้นิทรรศการ  การให้การศึกษากับกลุ่มเป้าหมาย
ตา่งๆ  ควรมีการจดัการแบบมืออาชีพด้วยคนท่ีมีฐานความรู้จริงตามองค์ประกอบของมาตรฐาน
หอศิลป์ ทัง้ยงัต้องมีฐานคิดท่ียอมรับความหลากหลายทางอตัลกัษณ์ เป็นแหล่งสะท้อนความคิด  
การเคล่ือนไหวทางความคิด เป็นพืน้ท่ีเปิดให้มีบรรรยากาศการวิพากษ์ศิลปวฒันธรรมในสงัคมเพ่ือ
ผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ 

1.10 การจัดการงบประมาณด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มีการ
ด าเนินในระดบัปานกลาง ทงันีอ้าจเป็นเพราะ สถาบนัอดุมศกึษา ยงัขาดการวางแผนหาแหล่งทุน
จากภายนอกเพ่ือสนบัสนนุงบประมาณ การจดัสรรงบประมาณด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็น
ไทยยงัไม่เพียงพอ ไม่มีการบริหารจดัการงบประมาณในรูปแบบของกองทนุหน่วยงาน  ดงัท่ี กรม
สง่เสริมวฒันธรรม (2558:  ออนไลน์) ได้ก าหนกเกณฑ์การพิจารณาหน้าท่ีของสภาวฒันธรรมด้าน
การบริหารจัดการองค์กร โดยจะประเมินผลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานทัง้ในด้าน
บริหารองค์กร  ด้านวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการงบประมาณและหารายได้ โดยจะต้องมี
ความสามารถในการระดมทนุและหารายได้  และด้านการประสานความร่วมมือเพ่ือบรูณาการงาน
วัฒนธรรมกับหน่วยงานอ่ืน ในขณะท่ีสุมิตรา วิริยะและอัจฉรา ไชยูปถัมป์  (2557:  93 – 110)  
ศึกษาเร่ืองการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาบทบาทสถาบันอุดมศึกษาด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม  พบว่า ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสภาพปัจจบุนัและปัญหาของสถาบนัอุดมศกึษาด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นสาเหต ุหรือเง่ือนไขส าคญัท่ีมีต่อภารกิจท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
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ของสถาบนัอดุมศกึษาไทย  พบว่า การท างานด้านท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมขาดความชดัเจนทาง
นโยบายและกรอบการด าเนินงานกว้างเกินไป  ไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
ปัญหาด้านงบประมาณไมเ่พียงพอ  ขาดบคุลากรท่ีมีความสามารถ 

1.11 การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มีการ
ด าเนินในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ สถาบนัอุดมศึกษามีแผนการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ 
เผยแพร่กิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยอย่างต่อเน่ือง ทัง้ภายในสถาบนั และต่อ
สาธารณชน โดยใช้ส่ือประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ท่ีหลากหลายช่องทาง และทนัสมยัสามารถเข้าถึง
ประชาชนได้ทกุกลุ่มเปา้หมาย ดงัท่ีอญัชลีพรรณ  อมรวิวฒัน์  (2536:  185)  เสนอว่า การบริหาร
จัดการวัฒนธรรมนอกจากบทบาทหน้าท่ีในการบริหารและการวางแผนแล้ว  การก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานจะต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทัง้ปัจจุบันและอนาคต  ก าหนด
กลุม่เปา้หมายหลกั  ตลอดจนมีการประชาสมัพนัธ์  ซึง่เป็นกลยทุธ์ส าคญัท่ีจะท าให้การบริหารงาน
วัฒนธรรมด าเนินไปสู่เป้าหมาย  ทัง้นีพ้ัชรีพร วรจักร และคณะ (2560: 131 – 140) ท่ีศึกษา
รูปแบบการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมชมุชนของสถาบนัอุดมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
โดยสอบถามความต้องการของชมุชน พบวา่ ชมุชนมีปัญหาในการใช้เทคโนโลยี และการจดัท าเว็บ
ไซด์ให้ค าแนะน ากับชุมชน ท าให้การส่ือสารทางเทคโนโลยียังเข้าไม่ถึงชุมชน เช่น การจัดท า
เว็บไซต์ด้านการแสดงความคิดเห็นผา่นทางโทรศพัท์มือถือ  ในขณะท่ีมหาวิทยาลยัสารคาม (2562 
: ออนไลน์) ได้จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันพัธกิจท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปี 2562 โดย
ศิลปวฒันธรรมเป็นสิ่งท่ีคนไทยและทุกหน่วยงานของชาติจะต้องให้ความส าคญัในการท านุบ ารุง 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาให้เป็นสมบัติของประเทศชาติ การเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นท่ีรู้จักในระดับสากล เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดความช่ืนชม
ความดีงามของประเทศไทยให้เป็นท่ีประจกัษ์  ทัง้นี ้ภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมถือ
เป็นหนึง่ภารกิจหลกัของสถาบนัอดุมศกึษาจะต้องพฒันาควบคูไ่ปกบัการพฒันาการจดัการศกึษา            

2.ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทยของสถาบนัอดุมศึกษา 

ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย
ของสถาบนัอดุมศกึษา  จากการสนทนากลุ่มกบัผู้ทรงคณุวฒุิ 7 ทา่น  พบว่า รูปแบบการบริหารจดั
กาด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษา  ประกอบด้วย 1)ปัจจัยน าเข้า 
(Inputs) 3 ด้าน  2)กระบวนการ (Processes) 6 ด้าน และ 3)ผลผลิต (Output) 1 ด้าน  และผล
จากการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็น
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ไทยของสถาบนัอดุมศกึษาโดยรวมมีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ และสงูกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้ 

2.1 ปัจจยัน าเข้า (Inputs)  
2.1.2 ด้านการวางแผนและนโยบายด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็น

ไทย จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ แทนผู้ บริหารระดับสูง ระดับคณะ และระดับหน่วยงาน เห็นว่า 
รูปแบบโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  เม่ือเทียบกับเกณฑ์พบว่าทุกข้อมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัสงูกว่าเกณฑ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ทัง้นี ้อาจเน่ืองมาจากผู้แทนผู้บริหาร
ระดบัสูง ระดบัคณะ และระดบัหน่วยงาน เห็นว่า มีการก าหนดวิสยัทศัน์ท่ีสอดคล้องกับนโยบาย
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย พร้อมทัง้ก าหนดตัวชีว้ัดความส าเร็จท่ีสามารถวัดและ
ประเมินผลได้ และทุกคนมีส่วนร่วม มีการแต่งตัง้คณะกรรมการทัง้ภายในและภายนอกในการ
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามแผน มีการวางแผนงบประมาณ และการบริหารจดัการงบประมาณ
ในรูปแบบของกองทนุของหน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการฯ ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ วางแผน
การบูรณาการด้านศิลปวฒันธรรมกับการเรียนการสอน การวิจยัและนวัตกรรม และการบริการ
วิชาการท่ีชัดเจน เกิดผลเชิงประจักษ์  ก าหนดแผนให้มีความยืดหยุ่น ปรับเปล่ียนได้ตาม
สถานการณ์ โดยมีแผนทัง้ระยะยาว ระยะกลาง และระยะสัน้ พฒันากระบวนการน าแผนไปสู่การ
ปฏิบตัใินทกุระดบั  เช่น จดัประชมุหนว่ยงานย่อยเพ่ือถ่ายทอดแผน และท าให้บคุลากรทกุส่วนงาน
ในสถาบันอุดมศึกษารับทราบแผนและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน  วางระบบก ากับ  ติดตาม  
ประเมินและรายงานผลครอบคลุมทุกด้าน ทุกมิติ  ดงัท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) (2557:  117) ก าหนดตวัชีว้ัดด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐาน 7  ข้อ  
ได้แก่  1) ก าหนดผู้ รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  2) จัดท าแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  และก าหนดตัวบ่งชีว้ัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน  รวมทัง้จัดสรร
งบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  3) ก ากบัติดตามให้มีการด าเนินการตามแผน
ด้านท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมโดยมีระบบและกลไกท่ีส่งเสริมให้ทกุหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั
มีสว่นร่วม 4) ประเมินความส าเร็จตามตวับง่ชีท่ี้วดัความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ของแผนด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5) น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 6) เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม  7) ก าหนดหรือ
สร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ   สอดคล้องกับพิศรวัส  ภู่ทอง  
และอัมพวัลย์  วิศวธีรานนท์  (2559:  2 - 221)  ศึกษาเร่ืองรูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษาหอศิลปวัฒนธรรมพบว่า  รูปแบบการจัดการหอ
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ศิลปวัฒนธรรมทัง้สองแห่ง พบว่า รูปแบบประกอบด้วย 1) ภารกิจและการบริหารจัดการ มี
โครงสร้างการบริหารท่ีอยู่ภายใต้หน่วยงานท่ีเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมโดยอธิการบดีได้มอบอ านาจ
ให้ ผู้บริหารล าดบัรองลงมาเป็นผู้ดูแล  และมีคณะกรรมการท่ีแต่งตัง้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ร่วมกนับริหารงาน มีการจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี มีกิจกรรมภายในท่ีด าเนินการเองและการ
ให้บริการเข้าใช้อาคารสถานท่ี โดยรายได้จากการให้บริการเข้าใช้สถานท่ีจะน าส่งให้หน่วยงานต้น
สงักดัและมีระเบียบการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลยั  2) การสร้างเครือข่ายในการด าเนินงานเป็น
เครือข่ายศิลปินและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 3 ) ทุนทางชุมชน สังคม และวัฒนธรรม 
สง่เสริมและเอือ้อ านวยให้การด าเนินงานของหอศิลปวฒันธรรมแตล่ะแหง่ด าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง 
ทัง้นีแ้นวทางการด าเนินงานหอศิลปวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม ควรมีการก าหนดโครงสร้างการ
บริหารงาน มียทุธศาสตร์การบริหารงานท่ีชดัเจน ซึ่งหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีบริหารต้องมีบคุลากรท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านศลิปวฒันธรรม และบริหารส่ือเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ในเชิงรุก ควรมีกลยุทธ์เพ่ือสร้างเครือข่ายร่วมด าเนินงานทัง้ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
เครือข่ายของสถาบนัการศกึษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือสร้างความพร้อมในการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 

2.1.3 ด้านการก าหนดผู้ รับผิดชอบด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
จากผลการศึกษาพบว่า ผู้แทนผู้บริหารระดบัสูง ระดบัคณะ และระดบัหน่วยงาน เห็นว่า รูปแบบ
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก เม่ือเทียบกบัเกณฑ์พบว่าทุกข้อมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัสงูกว่าเกณฑ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ทัง้นี ้อาจเน่ืองมาจากผู้แทนผู้บริหารระดบัสงู ระดบั
คณะ และระดับหน่วยงาน เห็นว่า มีการก าหนดหน่วยงานให้มีบทบาทหน้าท่ีขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยโดยเฉพาะ ก าหนดบุคลากรรับผิดชอบงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยทุกด้านอย่างชัดเจน ก าหนดรูปแบบการสรรหาบุคลากรท่ี
เหมาะสมกับต าแหน่งงาน จ านวนบุคลากรท่ีเพียงพอส าหรับงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทยในแต่ละด้าน  สรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การท างาน
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  สร้างกระบวนการก ากับ ดูแล และพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเน่ือง  โดยก าหนดแผนการพัฒนาและกระบวนการพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจน   ดงัท่ีกรม
ศิลปากร  (2541:  83-84)  ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพศิลปวฒันธรรมไทยให้ประสบ
ผลส าเร็จต้องประกอบด้วย  1) ผู้บริหารต้องจริงจงักับนโยบาย ปฏิบตัิ 2) การเน้นแผนปฏิบตัิการ 
3)การระดมใช้ทรัพยากรเพ่ือการรณรงค์ 4) การมอบภาระส่วนรวมเป็นตวัน าการสนับสนุนด้วย
ก าลงัคนและงบประมาณ 5) การให้ก าลงัใจ  สร้างแรงผลกัดนัแก่ผู้อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมอนัเป็น
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มรดกไทย 6) การตัง้ศนูย์ปฏิบตัิการเฉพาะ  เพ่ือพฒันาคณุภาพศิลปวฒันธรรมไทยร่วมกบัชมุชน
ในภูมิภาคตา่ง ๆ ทัง้นีท้ิพย์อนงค์  เล่ือนพุควฒัน์ (2546) ท าการวิจยัเร่ือง รูปแบบการด าเนินงาน
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมในสถาบนัอดุมศึกษา โดยการบริหารจดัการองค์กร หน่วยงาน 
ควรมีระบบชดัเจน มีประสิทธิภาพ มีการก าหนดโยบาย แผนงาน งบประมาณ มีบุคลากรท่ีมีวุฒิ
และประสบการณ์ท่ีตรงกบัสายงาน มีการพฒันาบคุลากรตลอดจนการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  สอดคล้องกับสุมิตรา  วิริยะและอัจฉรา  ไชยูปถัมป์  (2557:  197)  ศึกษาเร่ืองการ
พัฒนากลยุทธ์การพัฒนาบทบาทสถาบันอุดมศึกษาด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  พบว่า                   
กลยุทธ์ด้านบุคลากร โดยส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยแนวทางชุมชนนักปฏิบัต ิ
(CoP) และแผนพัฒนายุคลากรเป็นราบบุคคล สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานและการ
ประเมินผลการปฏิบตังิานและสร้างระบบการประเมินผลและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

2.2 กระบวนการ (Processes) 
2.2.1 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  จากผลการศึกษา

พบว่า ผู้ แทนผู้บริหารระดบัสูง ระดบัคณะ และระดบัหน่วยงาน เห็นว่า รูปแบบโดยรวมมีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ เม่ือเทียบกบัเกณฑ์พบวา่ทกุข้อมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัสงูกว่า
เกณฑ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ทัง้นี ้อาจเน่ืองมาจากผู้ แทนผู้บริหารระดบัสูง ระดบัคณะ และ
ระดบัหน่วยงาน เห็นวา่ มีการส่งเสริมการเรียนรู้การอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย ด้วย
การก าหนดจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรท่ีเน้นการอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  ส่งเสริม
การพฒันาองค์ความรู้ นวตักรรมเพ่ืออนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย สง่เสริมการอนรัุกษ์
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน ชุมชน และสังคม  
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมตามภารกิจและพันธกิจของสถาบนัอุดมศึกษา โดยมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  ส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยท่ียั่งยืนเพ่ือให้เป็นต้นแบบการอนุรักษ์แก่ท้องถ่ิน ชุมชน และ
สงัคม  ดงัท่ีพิสิฐ เจริญวงศ์ (2542:  11) กล่าวว่า ทรัพยากรทางวฒันธรรมมีทัง้ของท่ีเป็นอดีตคือ
มรดก (Heritage) และของท่ีเราสร้างขึน้ใหม่ (Creation) ไม่ได้มีแต่ของเก่าเพียงอย่างเดียว 
ประเภทมรดกมีทัง้รูปธรรมและนามธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ เช่น แหล่งโบราณคดี อนุสาวรีย์ 
โบราณสถาน ภูมิทศัน์ทางวฒันธรรมศิลปะและศลิปหตัถกรรม  ประเพณี ประวตัิศาสตร์ กวีนิพนธ์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดการ (Objective of management) ในทางอนุรักษ์ (Conservation) 
และคุ้มครอง (Protect)  ส่วนทรัพยากรวฒันธรรมประเภทสร้างใหม่มีทัง้สิ่งท่ีเป็น สิ่งก่อสร้างคือ
สถาปัตยกรรม ภาพถ่าย วรรณกรรม หนงัสือท่ีพิมพ์เผยแพร่ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์  ภาพยนตร์ 
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ดนตรีศิลปะการแสดง ฯลฯ นัน้มีวตัถปุระสงค์ของการจดัการไปอีกอย่างหนึง่คือพฒันา (Develop) 
และส่งเสริม (Promote) ทัง้นี รั้ฐบาลแห่งเมืองซานดิเอโก้ (The City of SAN DIEGO.  2015)  
กล่าวว่า การจะดแูลรักษาทรัพยากรเหล่านีส้ิ่งจ าเป็น  ได้แก่ 1) การประเมินคณุคา่ของทรัพยากร
อย่างเป็นระบบ 2) การวางแผน  ควรมีการวางแผนท่ีดีเพ่ือการอนุรักษ์  ก าหนดเป้าหมาย  และ
วตัถปุระสงค์ของการอนรัุกษ์อย่างชดัเจน 3) จะต้องมีการสรรหาแหล่งเงินทนุสนบัสนนุ 4) การจดั
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน  ในขณะท่ีสมกมล กาญจนพิบลูย์, สมคิด สุขเอิบ และกล้า สมตระกูล (2561 : 
1721) ได้เสนอแนวทางและการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทางวฒันธรรมไทยสู่อาเซียน เพ่ือ
ความพร้อมตอ่การเข้าร่วมเป็นประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภฏัใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทัง้ในห้องเรียนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเป็นกิจกรรมท่ีอยู่นอกห้องเรียน โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้ทาง
วฒันธรรมทัง้ด้านหลกัสตูร ด้านศิลปวฒันธรรม ด้านทศันศึกษาให้กบันกัศึกษาท่ีอยู่ในสงัคมและ
ชมุชนเป็นหลกั พร้อมทัง้สามารถเรียนรู้ เข้าใจ และสร้างความ ตระหนกัในการอนรัุกษ์วฒันธรรมท่ี
อยู่ในชุมชนของตนเองได้ โดยพัฒนาให้สอดคล้องกันทัง้นโยบายและการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายและประสานความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลยั สร้างหลักสูตรใน 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ทางวฒันธรรม 

2.2.2 การสืบทอดศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย จากผลการศึกษา
พบว่า ผู้ แทนผู้บริหารระดบัสูง ระดบัคณะ และระดบัหน่วยงาน เห็นว่า รูปแบบโดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก เม่ือเทียบกับเกณฑ์พบว่าทุกข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัสูงกว่า
เกณฑ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ทัง้นี ้อาจเน่ืองมาจากผู้ แทนผู้บริหารระดบัสูง ระดบัคณะ และ
ระดบัหน่วยงาน เห็นว่า มีการวางแผนการด าเนินงาน สืบสาน สืบทอดศิลปวฒันธรรมและความ
เป็นไทยท่ีชดัเจน เป็นรูปธรรม สร้างกระบวนการ สืบสาน สืบทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรม
และความเป็นไทยระหว่างบุคลากรด้วยกัน  และระหว่างคณาจารย์กับนิสิต นักศึกษาสร้าง
กระบวนการให้นิสิต นกัศึกษาเรียนรู้เพ่ือสืบสาน สืบทอดศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยจาก
ผู้ เช่ียวชาญ  ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภมูิปัญญา  มีเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศลิปวฒันธรรม
และความเป็นไทยท่ีเหมาะสม เช่น การบอกเล่า  การลงมือปฏิบตัิจริง เป็นต้น สนบัสนุนให้นิสิต 
นกัศกึษา  สืบสาน  สืบทอดงานหรือกิจกรรมทางด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยจากรุ่นพ่ีสู่
รุ่นน้อง ดงัท่ีสรัุฐ  ศลิปอนนัต์  (2539:  ค าน า) กล่าวว่า ระบบการบริหารจดัการวฒันธรรมของชาติ
จะบรรลุเป้าหมายได้  ต้องค านึงถึงปัจจัย 2 ประการ  คือ 1) นโยบายเพ่ือแก้ปัญหาวฒันธรรมท่ี
ชดัเจน  ครอบคลุมปัญหาทุกองค์ประกอบของเนือ้หาวัฒนธรรม  เช่น  ด้านการด ารงชีพ  ภาษา  
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ศาสนา  ศิลปกบัสงัคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง 2) มีระบบ  กระบวนการ  เทคนิค  และเคร่ืองมือ
ในการด าเนินการ  ได้แก่  ข้อมลูการค้นคว้าวิจยั  การเผยแพร่ปลกูฝัง  การท านบุ ารุงรักษา  การสืบ
ทอด  การพัฒนาอย่างเหมาะสมถูกต้องตามประเภทของปัญหาวัฒนธรรมนัน้ ๆ   ในขณะท่ี ศิริ
สุภา เอมหยวก, ล ายอง ส าเร็จดี และเจนต์ คนัทะ (2550) ได้ศึกษาเร่ือง การจัดการความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินการทอผ้า บ้านคลองเตย ต าบลบึงกอก อ าเภอบางระก า จงัหวดัพิษณุโลก พบว่า 
ในอดีตบรรพบรุุษถ่ายทอดด้วยการ “ท าให้ด ูจบัมือสอน” รวมทัง้ใช้แรงผลกัดนัด้านคา่นิยม ความ
เช่ือ และวัฒนธรรมของภาคอีสานท่ีชีใ้ห้เห็นความส าคัญ ส่วนกระบวนการในการถ่ายทอดใน
ปัจจุบนัได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ ภาคประชาชน ท่ี รวมกลุ่มกัน
ทอผ้าตามสถานท่ีต่างๆ ในอ าเภอ บางระก า  ต่างอ าเภอและตา่งจงัหวดั โดยประธานกลุ่มและผู้
อาวุโสท่ีมีความรู้ความสามารถเร่ืองการทอผ้าไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิก กลุ่มแม่บ้านท่ี
ต้องการเพิ่มพลูทกัษะด้านการทอ และสร้างสรรค์ลวดลายผ้ารวมทัง้การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก
และนกัเรียน ตามโรงเรียนตา่งๆ  ในเวลาเรียนปกติ และเวลาว่างตอนปิดภาคเรียน ทัง้นีง้านวิจยัศุ
ภวรรณ อบุลเลิศ (2550) ได้ท าการวิจยั เร่ืองการพฒันารูปแบบการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมดนตรี
และการแสดงพืน้บ้านอีสานของวิทยาลยันาฏศิลป์โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาศกัยภาพและ
การพัฒนารูปแบบการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดนตรีและการแสดงพืน้บ้านอีสานของวิทยาลัย
นาฏศิลป์ โดยการพฒันารูปแบบการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่จากการวิจยั พบว่า ในการถ่ายทอด 
ฝึกฝน และปฏิบตัิอย่างต่อเน่ืองนัน้ ผู้ มีส่วนส าคญัในการพัฒนาลายเพลงและชุดการแสดง คือ
ศิลปินพืน้บ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยมีผู้ บริหารเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนา จัดระบบ
บริหารจดัการและแบง่หน้าท่ี รับผิดชอบตามความสามารถ มีระบบระเบียบ มีการประเมินผล และ
มีงบประมาณสนบัสนุน จึงท าให้ ด าเนินการไปด้วยความราบร่ืน ในขณะท่ีภทัริยา งามมขุ (2554: 
62 - 67) ศกึษาเร่ืองวฒันธรรมนกัศกึษาในยคุเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเสนอแนวทางในการพฒันา
นิสิตให้มีคณุลกัษณะทางวฒันธรรมไทย ด้านกิจกรรมนกัศึกษา พบว่า 1) ปรับปรุงโครงสร้างการ
ด าเนินงานด้านกิจการนกัศกึษา ปรับเปล่ียนโครงสร้างพฒันารูปแบบของชมรมตา่งๆ ให้รองรับกบั
งานวฒันธรรม และจดุประสงค์ของการจดัตัง้ศนูย์วฒันธรรมในสถาบนั มุ่งปฏิบตังิานกิจกรรมและ
เผยแพร่งานด้านวฒันธรรม 2) ปรับปรุงกิจกรรมให้มีความหลากหลายสามารถพฒันาคณุลกัษณะ
ทางวฒันธรรมไทย ทัง้ด้านคณุลกัษณะด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านสติปัญญา  3) ส่งเสริมให้
มีการปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมในการพฒันานิสิตนกัศกึษาท่ีสามารถตอบสนองและสอดคล้อง
ต่อคณุลกัษณะวฒันธรรมท่ีพึงประสงค์ โดยส่งเสริมกิจกรรมในการเรียนรู้วิถีชีวิตทางวฒันธรรม
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ไทย เพ่ือให้นิสิตนกัศกึษาตระหนกัถึงความส าคญัของแบบแผนการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็นภูมิปัญญา
ทางวฒันธรรมไทย อนัจะน าไปสู ่การสืบทอดและสร้างสรรค์มรดกทางวฒันธรรม 

2.2.3 การสนบัสนุน  ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย จากผล
การศกึษาพบว่า ผู้แทนผู้บริหารระดบัสงู ระดบัคณะ และระดบัหนว่ยงาน เห็นวา่ รูปแบบโดยรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือเทียบกับเกณฑ์พบว่าทุกข้อมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัสงูกว่าเกณฑ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ทัง้นี ้อาจเน่ืองมาจากผู้แทนผู้บริหารระดบัสงู ระดบั
คณะ และระดบัหน่วยงาน เห็นว่า มีการวางแผนการด าเนินงานสนบัสนนุส่งเสริมศิลปวฒันธรรม
และความเป็นไทยทัง้ภายในและภายนอกสถาบนัอดุมศึกษาส่งเสริมภาพลกัษณ์ศิลปวฒันธรรม
และความเป็นไทยของท้องถ่ิน โดยอาศยัแนวทางการส่ือสารองค์กร สนบัสนุนให้มีศนูย์การเรียนรู้
ชมุชนเพ่ือร่วมกันพฒันาศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของท้องถ่ิน สนบัสนุนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ เพ่ือเพิ่มมลูคา่และคณุคา่ของศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของท้องถ่ินส่งเสริมให้นิสิต 
นกัศกึษาได้มีส่วนร่วมในการพฒันาศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของท้องถ่ินตามศาสตร์ของ
สาขาวิชา ดงัท่ีกาญจนา แก้วเทพ (2553: 3) กล่าวว่าแนวทางการบริหารจดัการวัฒนธรรม มี 4 
แนวทาง  ดงันี ้1) การอนรัุกษ์วฒันธรรม คือ  การธ ารงรักษาต้นฉบบัทางวัฒนธรรม ทัง้ในเร่ืองของ
ตวับุคคล วัตถุ  ธรรมเนียมประเพณีให้เหมือนเดิม 2) การสืบทอดทางวฒันธรรม  เน้นท่ีการสืบ
ทอดตัวบุคคล  ทัง้ท่ีเป็นผู้ สร้างและผู้ เสพวัฒนธรรม  3) การปรับปรน การปรับประยุกต์ทาง
วฒันธรรม  เพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์ใหม่ๆ การปรับประยุกต์อาจจะพิจารณาได้ 2 มิติ  คือ 
การปรับตวัส่ือ / ศิลปวฒันธรรม  เช่น  การน าเร่ืองราวของละครโทรทัศน์มาแสดงในหนังตะลุง  
หรือการปรับหน้าท่ีของวฒันธรรม  เช่น  การน าเอามโนราห์มาใช้ในการออกก าลงักาย เป็นต้น 4 ) 
การส่งเสริม เผยแพร่วฒันธรรมให้แผ่ขยายออกไปยงัคนกลุ่มอ่ืนๆ  พืน้ท่ีอ่ืนๆ เช่น การน าโปงลาง
มาแสดงในระดบัประเทศ ตา่งประเทศ   ทัง้นีจ้ริวฒัน์   พิระสนัต์และ วิรุณ ตัง้เจริญ (2542:  25 - 
36)ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบภารกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาศิลปกรรมท้องถ่ิน:
กรณีศกึษามหาวิทยาลยันเรศวร พบว่า การพฒันารูปแบบภารกิจของมหาวิทยาลยัในการพฒันา
ศิลปกรรมท้องถ่ินเป็นการพฒันาขึน้มากจากแนวคิดด้านการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลยักับ
ชุมชน  การมีส่วนร่วมสามารถจ าแนกได้ 4 ระดับประกอบด้วย 1) ด้านการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลยัร่วมกบัชมุชนในการก าหนดวิสยัทศัน์และนโยบายด้านหลกัสตูร  เนือ้หากระบวนการ
เรียนการสอนรวมทัง้วางแผนร่วมกนั 2) ด้านการวิจยั  มีการก าหนดวิสยัทศัน์และนโยบายด้านวิจยั
ศิลปกรรมท้องถ่ิน  โดยวางแผนและก าหนดโครงสร้างเพ่ือด าเนินการวิจัยในลักษณะของ
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและค้นหาองค์ความรู้ใหม่ 3) ด้านบริการวิชาการได้ก าหนดวิสัยทัศน์
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และนโยบายเป็นการด าเนินการโครงการในระดบัปฏิบตัิในรูปของการแลกเปล่ียนองค์ความรู้  เพ่ือ
เป็นฐานข้อมลูและตอบสนองความต้องการของชมุชน 4) ด้านการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมมีการ
ก าหนด วิสัยทัศน์และนโยบาย  โครงสร้างของภารกิจเพ่ือจัดกิจกรรมทางด้านศิลปวฒันธรรมท่ี
ด าเนินการตามงานและโครงการของมหาวิทยาลยั 

2.2.4 การวิจยั สร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดศิลปวฒันธรรมและความเป็น
ไทย  จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ แทนผู้บริหารระดบัสูง ระดับคณะ และระดบัหน่วยงาน เห็นว่า 
รูปแบบโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  เม่ือเทียบกับเกณฑ์พบว่าทุกข้อมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัสงูกว่าเกณฑ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ทัง้นี ้อาจเน่ืองมาจากผู้แทนผู้บริหาร
ระดับสูง ระดับคณะ และระดับหน่วยงาน เห็นว่า  มีการจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 
สร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  รวมถึงมีแหล่งข้อมูล องค์ความรู้ท่ี
สนบัสนนุการวิจยั สร้างสรรค์ พฒันาต่อยอดศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยท่ีเพียงพอ  สืบค้น
ง่าย บุคลากรท่ีรับผิดชอบดูแลมีความรู้ ทักษะ คณุลกัษณะในการให้ค าปรึกษา แนะน าด้านการ
วิจยั สร้างสรรค์ พฒันา  ต่อยอดศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย สนบัสนุนการด าเนินการวิจยั  
สร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดเน้นในเร่ืองการน าทุนทางศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยแท้ของ
ท้องถ่ินมาเป็นต้นแบบเพ่ือสร้างสรรค์ให้เกิดผลงาน นวตักรรม ส่งเสริมการพฒันา ตอ่ยอดผลงานท่ี
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนได้ นวตักรรม ผลงานสร้างสรรค์สามารถส่งเสริมการขบัเคล่ือน
สังคมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยได้ ดังท่ี สายันต์  ไพรชาญจิตร์  (2548:  69 – 75)  
กล่าวว่า การจดัการทรัพยากรทางโบราณคดีในท้องถ่ินด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบตัิการ ด้านการศกึษา
วิจัยหรือการสร้างความรู้ (resource research)  ต้องมุ่งเน้นเพ่ือให้เกิดความรู้ท่ีแท้จริงเก่ียวกับ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ โดยการส ารวจ ตรวจค้น เก็บข้อมูล สร้างชดุความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับโบราณสถาน 
ศลิปวตัถ ุและทรัพยากรทางวฒันธรรมอ่ืนๆ และด้านการฟืน้ฟู  ผลิตซ า้  และสร้างใหม่ (resource 
rehabilitation / revitalization)  ต้องเป็นการสร้างความหมาย  คุณค่า  และก าหนดบทบาทและ
หน้าท่ีใหม่ให้กับทรัพยากรวฒันธรรม  มีการน าเอาทรัพยากรนัน้มาปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือใช้
ประโยชน์ในบทบาทใหม ่ หรือสร้างประโยชน์ใหมท่างด้านการเป็นแหลง่เรียนรู้ส าหรับการศกึษาใน
ทุกรูปแบบ  เช่น  การฟื้นฟูประเพณี  การพัฒนาพิพิธภัณฑ์  แหล่งโบราณคดี (archaeological 
site-museum) ดังท่ีอัญชลี วรรณรักษ์ (2552: 107) ท่ีศึกษา “การจัดการวัฒนธรรม” เพ่ือสร้าง
คณุคา่และมลูคา่ให้กบัวฒันธรรมอนัเป็นมรดกของชาต ิโดยการสมัภาษณ์ศาสตราจารย์ปรีชา ช้าง
ขวญัยืน ผู้ เช่ียวชาญด้านวฒันธรรมท่ีมีบทบาทส าคญัในการผลกัดนัให้เกิดการวางนโยบายการ
จดัการวฒันธรรมไทยภาคใต้ กล่าวว่า การจดัการวฒันธรรมจะต้องอาศยัทัง้ความรู้ในวฒันธรรม
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ด้านต่างๆ ทัง้ของไทยและของตา่งประเทศ ทัง้โบราณและปัจจบุนั ต้องเข้าใจเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
การท่องเท่ียว ประวตัศิาสตร์ ชมุชน ประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาต ิความรู้เช่นนีต้้องมีการศกึษา
และวิจยัทัง้สิน้ อีกทัง้การจดัการวฒันธรรมมีหลายด้าน แต่ละด้านต้องรู้วิธีจัดการ ซึ่งต้องศึกษา
ตัง้แตท้่องถ่ินไปจนสากล จงึหลีกเล่ียงการวิจยัไมไ่ด้ 

2.2.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็น
ไทย จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ แทนผู้ บริหารระดับสูง ระดับคณะ และระดับหน่วยงาน เห็นว่า 
รูปแบบโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือเทียบกับเกณฑ์พบว่าทุกข้อมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัสงูกว่าเกณฑ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ทัง้นี ้อาจเน่ืองมาจากผู้แทนผู้บริหาร
ระดบัสงู ระดบัคณะ และระดบัหน่วยงาน เห็นว่า มีการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือทกุภาคส่วนทัง้
ภายในและภายนอกสถาบนัอุดมศึกษา  ก าหนดระบบการด าเนินงาน และผู้ รับผิดชอบท่ีชดัเจน 
เพ่ือสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในเครือข่าย  พัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่าง
เครือข่ายในการจัดการเรียนการสอน ก าหนดรูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
เครือข่าย ส่งเสริมการแลกเปล่ียนทางศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และ
ยอมรับความแตกตา่งทางวฒันธรรม ดงัท่ีวีระ โรจน์พจนรัตน์ (2551: 92) กล่าววา่ การด าเนินงาน
ด้านวฒันธรรมจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องให้ประชาชนผู้ เป็นเจ้าของวฒันธรรมเข้ามามีส่วนร่วม จงึจะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินงานอย่างแท้จริง ฉนัน้การสร้างเครือข่ายเพ่ือ
ระดมสรรพก าลงัจากทกุฝ่ายจงึเป็นเคร่ืองมือ หรือกลยทุธ์ส าคญัในการดงึเจ้าของวฒันธรรมเข้ามา
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานทางวฒันธรรม ดงัท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  (2549:  22) ได้
เสนอแนวทางการจัดท ามาตรฐานการส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมและจารีตประเพณี
ท้องถ่ินตามประเภท ในด้านการการสร้างเครือข่าย  โดยส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินสร้างและ
ขยายเครือข่ายการเรียนรู้เข้าใจและเคารพศาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรมและจารีตประเพณีท้องถ่ิน
ของตนเองหรือท้องถ่ินอ่ืน  โดยส่งเสริมการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของประชาชนในท้องถ่ินของ
ตนระหวา่งหน่วยงานราชการ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชนและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืนๆ  ใน
การอนรัุกษ์และส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลกัศาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  มีการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานราชการ  
ภาคเอกชน  ภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ  ในการอนุรักษ์และส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ  ศิลปะ  วฒันธรรมจารีตประเพณีท้องถ่ิน   ส่งเสริมหรือ
จัดตัง้องค์กรเพ่ือเป็นเครือข่ายระดับบุคคล  ครอบครัวหรือท้องถ่ินเพ่ือการเรียนรู้  เข้าใจ  และ
เคารพ  อนรัุกษ์และสง่เสริมศาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  และ
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เช่ือมโยงฐานข้อมูลระหว่างเครือข่ายด้านศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมจารีต  ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์  สอดคล้องกับสายนัต์  ไพรชาญจิตร์  
(2548:  69 – 75) กล่าวถึง การบวนการจัดการทรัพยากรโบราณคดีในด้านการสร้างเครือข่าย
ขยายความร่วมมือ (networking)  การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม จ าเป็นต้องแสวงหาความ
ร่วมมือจากสถาบัน  กลุ่ม  ชุมชน องค์กรอ่ืน ๆ ทัง้จากภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
โดยการสร้างเครือข่ายก่อให้เกิดการช่วยเหลือเกือ้กูลกนั เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้การจดัการเกิด
ประโยชน์อย่างกว้างขวางและยั่งยืน และภัทริยา งามมุข (2554: 62 - 67) ศึกษาเร่ืองวฒันธรรม
นักศึกษาในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พบว่า แนวทางในการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะทาง
วฒันธรรมไทย ด้านนโยบายผู้บริหารต้องสนใจอย่างจริงจงัและต้องตระหนกัถึงความส าคญัของ
การพัฒนาวัฒนธรรมของนิสิตนักศึกษา โดยมีการเสริมสร้างการสร้างความร่วมมือ การสร้าง
เครือข่ายร่วมระหว่างชุมชน สถาบันอุดมศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือมุ่งเน้นให้มีการ
แลกเปล่ียนความรู้ข่าวสาร ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ในการพฒันาคณุลกัษณะทางวฒันธรรมไทย 
เพ่ือก่อให้เกิดความสอดคล้องในการพฒันา เน้นการประสานสมัพนัธ์ การร่วมมือร่วมใจ ตลอดจน
สง่เสริมความเข้าใจอนัดีระหวา่งเครือขา่ยด้วยกนัในอนัท่ีจะประสานประโยชน์อย่างถาวรตอ่ไป 

2.2.6 การประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย จาก
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ แทนผู้ บริหารระดับสูง ระดับคณะ และระดับหน่วยงาน เห็นว่า รูปแบบ
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือเทียบกับเกณฑ์พบว่าทุกข้อมีความเหมาะสม
อยู่ในระดบัสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ทัง้นี ้อาจเน่ืองมาจากผู้แทนผู้บริหารระดบัสูง 
ระดบัคณะ และระดบัหน่วยงาน เห็นว่า มีการวางแผนการด าเนินงานประชาสมัพนัธ์ เพ่ือเผยแพร่
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย สร้างช่องทางการประชาสมัพันธ์ 
เผยแพร่ท่ีเหมาะสม  ทันสมัย โดยเฉพาะช่องทางส่ือสังคมออนไลน์  ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่
ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่มเป้าหมายตามแนวทาง
ช่องทางท่ีก าหนด ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของ
สถาบนัอุดม ศกึษาทุกภาคส่วนต่อสาธารณชนทัง้ระดบัชาติ  และนานาชาติ  จดักิจกรรมเพ่ือเป็น
ส่ือในการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  ดงัท่ีกรมส่งสริมวฒันธรรม 
(2558:  ออนไลน์) ก าหนดเกณฑ์การคดัเลือกสภาวฒันธรรมดีเดน่ ในเร่ืองการประชาสมัพนัธ์ โดย
จะต้องมีความสามารถในการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ผลงานของสภาวฒันธรรมเองให้เป็นท่ี
ยอมรับของชุมชนท้องถ่ิน  จังหวดัและประเทศ  โดยมีการประชาสมัพันธ์สภาวฒันธรรมทางส่ือ
ออนไลน์  มีการจดัท าเว็บไซต์ มีการจดัท าเอกสารประชาสมัพนัธ์  เป็นเอกสาร/แผ่นพบั มีการจดั
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กิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์ และมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
สอดคล้องกับกัลยารัตน์ อนนท์รัตน์ (2556:  149) ศึกษาเร่ืองการจัดการความรู้กับการพัฒนา
ภารกิจอุดมศึกษาในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
พบว่า ในภารกิจด้านนท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม สถาบนัอดุมศกึษาต้องน าผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
กับการพัฒนานิสิตนักศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา มา
เผยแพร่วฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน บรูณาการกบัการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และความภาคภมูใิจในความเป็นไทย  

2.3 ผลผลิต (Output) 
2.3.1 การจดัพิพิธภณัฑ์ / แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็น

ไทย จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ แทนผู้ บริหารระดับสูง ระดับคณะ และระดับหน่วยงาน เห็นว่า 
รูปแบบโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือเทียบกับเกณฑ์พบว่าทุกข้อมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัสงูกว่าเกณฑ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ทัง้นี ้อาจเน่ืองมาจากผู้แทนผู้บริหาร
ระดบัสงู ระดบัคณะ และระดบัหน่วยงาน เห็นวา่ มุ่งเน้นให้สถาบนัอดุมศกึษามีพิพิธภณัฑ์ / แหล่ง
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยท่ีมีบุคลากรรับผิ ดชอบมีความรู้ ทักษะ และ
คณุลกัษณะในการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์/แหลง่เรียนรู้ด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย  มี
มาตรฐานสากล  มีรูปแบบการเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีหลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทนัสมยัในการน าเสนอ บคุคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและระดบั
นานาชาติ  มีการวางระบบประเมินผลการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ / แหล่งเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงพฒันาให้เกิดนวตักรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ ด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย สามารถ
เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้เพ่ือสร้างโอกาส  เพิ่มคณุคา่ มลูคา่ทางศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย
ให้แก่ ท้องถ่ิน ชุมชน และสังคม ดังท่ีสภาการพิพิธภัณฑสถานระหว่างชาติ  หรือ ICOM 
(International Council of Museum.  2017:  3) ได้กล่าวถึงหน้าท่ีหลักๆ ของพิพิธภัณฑ์ไว้ คือ 
เป็นสถานท่ีรวบรวม สงวนรักษา ค้นคว้าวิจยั  เผยแพร่ความรู้ และจดัแสดงวตัถุ ซึ่งมีการจ าแนก 
“สถาบนั” ต่างๆ ท่ีมีคณุสมบตัิของ “พิพิธภัณฑ์” คือ  1) สถาบนัท่ีรวบรวมและจดัแสดงตวัอย่าง
ของสิ่งมีชีวิตทัง้พืชและสตัว์ เช่น  สวนพฤกษศาสตร์ สวนสตัวศาสตร์ และศนูย์ศกึษาพนัธุ์พืชและ
สตัว์ 2) ศนูย์วิทยาศาสตร์ และท้องฟ้าจ าลอง  3)หอศิลป์ท่ีจดัแสดงงานโดยไม่แสวงหาผลก าไร 4) 
สถานท่ีตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นท่ีสงวน  5) องค์กรพิพิธภณัฑ์ทัง้ในระดบันานาชาติ ระดบัชาติ ระดบั
ภูมิภาค หรือระดับท้องถ่ิน กระทรวง หรือกรม หรือหน่วยงานเอกชนใดก็ตามท่ีมีส่วนในการ
รับผิดชอบพิพิธภณัฑ์ 6) สถาบนั หรือองค์กร ซึ่งไม่แสวงหาผลก าไร ท่ีท างานด้านการอนรัุกษ์ การ
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ค้นคว้าวิจยั การศกึษา การฝึกอบรม การจดัท าเอกสารวิชาการ และกิจกรรมอ่ืน ๆ อนัเก่ียวข้องกบั
งานพิพิธภัณฑ์ และวิชาพิพิธภัณฑ์วิทยา 7) ศนูย์วฒันธรรม และนิติบคุคลอ่ืน ๆ ท่ีด าเนินการด้าน
การอนุรักษ์ การสืบสาน และการบริหารจดัการทรัพยากรอนัเป็นมรดกท่ีจบัต้องได้  และจบัต้อง
ไมไ่ด้ (มรดกท่ีมีชีวิต และกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์โดยเทคโนโลยีดจิิตอล) ทัง้นีม้าตรฐานการศกึษาของ
ชาติ   พ .ศ.2561  ได้ก าหนดมาตรฐานท่ี  4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดย
สถาบนัอดุมศกึษาต้องมีการจดัการเรียนรู้  การวิจยั  หรือการบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสาน 
การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศลิปวฒันธรรม การปรับและประยกุต์ใช้ศลิปวฒันธรรมทัง้ของไทย
และตา่งประเทศอย่างเหมาะสม ตามศกัยภาพและอตัลกัษณ์ของประเภทสถาบนั ผลลพัธ์ของการ
บริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมท าให้เกิดความภาคภมูิใจในความเป็นไทย  หรือการสร้างโอกาส
และมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ เรียน ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2561:  19 – 
21) สอดคล้องกับจิตตรา มาคะผล (2555: 13 - 128) ท่ีศึกษาการการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน
ส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบวั จังหวดัราชบุรี พบว่า การพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ จิปาถะภัณฑสถาน บ้านคูบัว จังหวัด
ราชบุรี จดัแสดงเร่ืองราวด้านโบราณคดี และวิถีชีวิต รวมทัง้มรดกทางวฒันธรรมท่ีน่าภาคภูมิใจ
ของชาวคูบวัจากอดีตถึงปัจจุบนั ในการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ใช้วิธีการจัด
กิจกรรมค่ายตามรอยวัฒนธรรมคูบัวสร้างสรรค์ความคิดจากพิพิธภัณ ฑ์ เป็นการเรียนรู้
ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมท้องถ่ินจากฐานการเรียนรู้ในชุมชน 5 ฐาน  และจาระไน ไชยโยธา 
(2557 :16 - 30) ศกึษาการจดัการพิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง: กรณีศึกษาพิพิธภณัฑ์ล้านของเล่นเกริก
ยุ้นพันธ์ ผลการวิจยัพบว่า การจดัการพิพิธภัณฑ์ล้านเล่นเกริกยนัพนัธ์ มีลกัษณะเป็นพิพิธภัณฑ์
เฉพาะทาง เน่ืองจากเนือ้หาการจัดแสดงส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับของเล่นร่วมสมัย ด้วยเหตุท่ีว่า
พิพิธภัณฑ์แห่งนีด้ าเนินการจัดการโดยเจ้าของพิพิธภัณฑ์ จึงทาให้มีโครงสร้างและการจัดการ
แตกตา่งจากพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางทัว่ไปกล่าวคือ มีโครงสร้างพิพิธภณัฑ์ท่ีไม่ซบัซ้อน ตลอดจนมี
การจดัการท่ีสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ผลการศึกษายงั
พบว่า วตัถุท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์สามารถตอบสนองกลุ่มผู้ชมหลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ชม
เด็ก ส าหรับข้อเสนอแนะของการจดัการพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ข้อค้นพบจาก
งานวิจยันีเ้สนอแนะให้พิพิธภณัฑ์ควรพฒันาฐานข้อมลูพิพิธภณัฑ์เป็นของตนเอง ใช้ส่ือมลัติมีเดีย
เป็นเคร่ืองมือส าหรับการจดัการแสดงนิทรรศการ และพฒันาเทคนิคการส่ือความหมายของสง่ิ ของ
จดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย 

ผลจากการศกึษาวิจยัในระยะท่ี 1  การศกึษาสภาพปัจจบุนัในการบริหารจดัการด้าน
ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา ท าให้ทราบสภาพปัจจบุนัในการบริหาร
จัดการด้านศิลป วัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษา ทัง้ 10 ด้าน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ตอ่สถาบนัอดุมศกึษา ดงันี ้  

1.ด้านความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  จากการศึกษา พบว่า 
สภาพปัจจุบนัในการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศึกษา 
ในประเดน็เร่ือง สถาบนัให้ความส าคญักบัการบรูณาการศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยกบัการ
เรียนการสอน  การวิจัย  และการบ ริการวิชาการมีค่าคะแนนเฉ ล่ียมากกว่า ข้อง อ่ืนๆ 
สถาบนัอดุมศกึษาควรส่งเสริมให้มีแผนงานท่ีการบรูณาการทัง้ 3 เร่ือง โดยมีแผนท่ีแยกการบรูณา
การแต่ละเร่ืองอย่างชดัเจน ในขณะท่ีประเด็นเร่ืองสถาบนัมีการประเมินคณุค่า และความส าคญั
ของทรัพยากรศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยตามเอกลกัษณ์ของสถาบนัมีคา่คะแนนเฉล่ียน้อย
กว่าข้ออ่ืนๆ ดงันัน้ สถาบนัอดุมศกึษาควรจดักิจกรรมให้มีการน าเสนอทรัพยากรศิลปวฒันธรรมท่ี
สถาบนัอดุมศกึษามีจากทกุคณะ ส่วนงาน เพ่ือประเมินคณุคา่ และพิจารณาน าศลิปวฒันธรรมนัน้
มาเป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของสถาบนัอุดมศึกษาและอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม พัฒนาต่อ
ยอดไปในทิศทางเดียวกนั  

2.ด้านการวางแผนและนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย พบว่า 
สภาพปัจจุบนัในการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศึกษา 
ในประเด็นเร่ือง มีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยท่ี
ชัดเจนมีค่าคะแนนเฉล่ียมากกว่าข้ออ่ืนๆ สถาบันอุดมศึกษาควรส่งเสริมให้มีการก าหนด
วตัถปุระสงค์ เปา้หมายท่ีท้าทายความสามารถของสถาบนัอดุมศกึษามากขึน้ และก าหนดตวัชีว้ดั
ท่ีสอดคล้องกนัเพ่ือน าไปสูก่ารปฏิบตัแิละง่ายตอ่การประเมินผล ในขณะท่ีประเดน็เร่ืองระบบก ากบั 
ติดตาม สรุปผล รายงานผลแผนอย่างสม ่าเสมอมีค่าคะแนนเฉล่ียน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ ดังนัน้ 
สถาบนัอดุมศึกษาควรมีการก ากับ  ติดตามการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นทางการทุกรายไตร
มาส สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนอยา่งเป็นทางการปีละ 2 ครัง้   

3.ด้านการก าหนดผู้ รับผิดชอบด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย พบว่า 
สภาพปัจจุบนัในการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศึกษา 
ในประเด็นเร่ืองสถาบนัมีการก าหนดหน่วยงาน หรือบุคลากรเพ่ือรับผิดชอบด้านศิลปวฒันธรรม



  
 

207 

และความเป็นไทยท่ีชดัเจนมีคา่คะแนนเฉล่ียมากกวา่ข้ออ่ืนๆ สถาบนัอดุมศกึษาควรสนบัสนนุการ
ท างานของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษาทัง้
เร่ืองของงบประมาณ และอัตราก าลังคน ในขณะท่ีประเด็นเร่ืองกระบวนการก ากับ ดูแล การ
ปฏิบัติงานของบุคลากร มีค่าคะแนนเฉล่ียน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ ดังนัน้  สถาบันอุดมศึกษาควรมี
กระบวนการก ากบั ดแูล การปฏิบตัิงานของบคุลากร โดยก าหนดให้บคุลากรจดัท าแผนปฏิบตัิงาน
ส่วนบุคคล เพ่ือใช้ในการก ากับการปฏิบตัิงานตามแผน และให้บุคลากรรายงานการปฏิบตัิงาน
ตามแผนทกุรายไตรมาส         

4.ด้านการอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย พบวา่ สภาพปัจจบุนัในการ
บริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา ในประเดน็เร่ืองการจดั
โครงการ กิจกรรมตา่งๆ เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยมีค่าคะแนนเฉล่ียมากกว่า
ข้ออ่ืนๆ สถาบนัอดุมศกึษาควรส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรม โครงการในเชิงสร้างสรรค์ และให้นิสิต 
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โครงการตลอดทัง้กระบวนการ ในขณะท่ีประเด็นเร่ือง
การบูรณาการการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยกับการเรียนการสอน การวิจยั และ
การบริการวิชาการ มีค่าคะแนนเฉล่ียน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ ดังนัน้ สถาบันอุดมศึกษาควรก าหนด
จดุมุ่งหมายของหลกัสตูรท่ีเน้นการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  ส่งเสริมการพฒันา
องค์ความรู้ นวัตกรรมเพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ส่งเสริมการอนุรักษ์
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของท้องถ่ิน ชมุชน และสงัคม 

5. ด้านการสืบทอดศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย พบว่า สภาพปัจจุบันใน
การบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอุดมศึกษา ในประเด็นเร่ือง
กระบวนการสืบทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยระหว่างคณาจารย์และนิสิต 
นักศึกษามีค่าคะแนนเฉล่ียมากกว่าข้ออ่ืนๆ สถาบันอุดมศึกษาควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมเชิง
ปฏิบตัิการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยท่ีบรูณาการกบัรายวิชา อยา่งน้อย 1 กิจกรรม / ปี
การศกึษา เพ่ือเป็นเวทีในการถ่ายทอดองค์ความรู้  ในขณะท่ีประเด็นเร่ืองกระบวนการให้บคุลากร
เรียนรู้ สืบทอดศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยจากผู้ เช่ียวชาญโดยตรง มีค่าคะแนนเฉล่ียน้อย
กว่าข้ออ่ืนๆ ดงันัน้ สถาบนัอดุมศกึษาควรจัดให้มีผู้ เช่ียวชาญด้านศิลปวฒันธรรมในแขนงนัน้ๆมา
พฒันาองค์ความรู้ให้แก่บคุลากร หรือจดักิจกรรมให้บคุลากรได้เรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน หรือครู
ภูมิปัญญา เพ่ือให้บุคลากรได้องค์ความรู้ท่ีถูกต้อง เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการถ่ายทอดแก่นิสิต 
นกัศกึษา 
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6.ด้านการสนับสนุน  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย พบว่า สภาพ
ปัจจุบันในการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษา ใน
ประเด็นเร่ืองสนบัสนนุ ส่งเสริมให้นิสิตได้แสดงผลงานด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยมีค่า
คะแนนเฉล่ียมากกว่าข้ออ่ืนๆ สถาบนัอุดมศกึษาควรส่งเสริมเวทีเพ่ือให้นิสิต นกัศกึษาได้แสดงผล
งานด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย และสรรหาเวทีการแสดงผลงานจากหนว่ยงานภายนอก
ทัง้ภาครัฐและเอกชนพร้อมทัง้สนบัสนนุเงินทนุในการแสดงผลงานภายนอก ในขณะท่ีประเดน็เร่ือง
การสนับสนุนการจัดตัง้หน่วยงานรับผิดชอบด้านศิลปวัฒนธรรมในชุมชนท้องถ่ิน มีค่าคะแนน
เฉล่ียน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ ดงันัน้ สถาบนัอดุมศกึษาควรจดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้ชมุชน เพ่ือเป็นหน่วยงาน
ขับ เคล่ือนความ ร่วมมือ แลกเป ล่ียน เรียน รู้ และท ากิจกรรม ร่วมกันระหว่างชุมชนกับ
สถาบนัอดุมศกึษา    

7.ด้านการวิจัย สร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
พบว่า สภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของ
สถาบันอุดมศึกษา ในประเด็นเร่ืองกระบวนการด าเนินการวิจัย สร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอด
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยทีค่าคะแนนเฉล่ียมากกว่าข้ออ่ืนๆ สถาบันอุดมศึกษาควร
ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการวิจัยให้มีความชัดเจน กระชับไม่ซ า้ซ้อน (LEAN Management) 
ในขณะท่ีประเด็นเร่ืองการน าทนุทางศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของท้องถ่ินมาเป็นต้นแบบ
พัฒนา ต่อยอด  สร้างสรรค์ให้เกิดผลงานใหม่ มีค่าคะแนนเฉล่ียน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ ดังนัน้ 
สถาบนัอดุมศกึษาควร ส ารวจศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยท่ีท้องถ่ินมี และน ามาก าหนดเป็น
นโยบายในการสร้างสรรค์ พฒันาตอ่ยอดเป็นเร่ืองๆในแตล่ะปี  

8.ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
พบว่า สภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของ
สถาบนัอุดมศกึษา ในประเด็นเร่ืองสถาบนัมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภายใน
ระหว่างสถาบนัอุดมศึกษามีค่าคะแนนเฉล่ียมากกว่าข้ออ่ืนๆ สถาบนัอุดมศึกษาควรส่งเสริมการ
ด าเนินงานร่วมกันอย่างต่อเน่ือง มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ประจ าปี มีการติดต่อส่ือสาร แจ้งข้อมูล
ข่าวสารอย่างสม ่าเสมอ ในขณะท่ีประเด็นเร่ืองความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในการจดัการเรียน
การสอนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มีค่าคะแนนเฉล่ียน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ ดังนัน้ 
สถาบนัอดุมศึกษาควรส่งเสริมให้มีความร่วมมือทัง้ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ โดยให้มี
การด าเนินงานกิจกรรมร่วมกันทุกปี เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ และทรัพยากรต่างๆ 
ระหวา่งเครือขา่ย 
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9.ด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย พบว่า 
สภาพปัจจุบนัในการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศึกษา 
ในประเด็นเร่ืององค์ความรู้ท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแหล่งเรียนรู้มีคา่คะแนนเฉล่ียมากกว่า
ข้ออ่ืนๆ สถาบนัอดุมศกึษาควรส่งเสริมให้มีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมและความ
เป็นไทยจากทุกคณะ หน่วยงาน อย่างน้อย 1 ครัง้/ปี และจดัท าเผยแพร่ในรูปแบบตา่งๆ ในขณะท่ี
ประเด็นเร่ืองการจดักิจกรรมเพ่ือเป็นส่ือในการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและความ
เป็นไทย มีค่าคะแนนเฉล่ียน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ ดงันัน้ สถาบนัอุดมศึกษาควรจดักิจกรรมเพ่ือเป็นส่ือ
ประชาสมัพันธ์อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ โดยให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วม  เพ่ือเป็นการน าเสนอ
ผลงานด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษาให้เป็นท่ีรู้จกัแก่ประชาชน 

10.ด้านการจัดการงบประมาณด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  พบว่า 
สภาพปัจจุบนัในการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศึกษา 
ในประเด็นเร่ืองสถาบนัมีการวางแผนการด าเนินงานงบประมาณด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทยอย่างชัดเจนมีค่าคะแนนเฉล่ียมากกว่าข้ออ่ืนๆ สถาบนัอุดมศึกษาควรส่งเสริมให้มีการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแนวทางการหารายได้ ในขณะท่ีประเด็นเร่ืองการบริหารจดัการ
งบประมาณในรูปแบบของกองทุนของหน่วยงาน มีค่าคะแนนเฉล่ียน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ ดังนัน้ 
สถาบนัอดุมศกึษาควรจดัการงบประมาณในรูปแบบของกองทุนของหน่วยงานเพ่ือให้เกิดผลก าไร 
เป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยมีคณะกรรมการดแูลกองทุนท่ีเป็นผู้บริหาร หัวหน้างาน 
และบคุลากรของหนว่ยงาน มีระบบการบริหารจดัการกองทนุท่ีชดัเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้  

11.ด้านการจดัพิพิธภัณฑ์ / แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
พบว่า สภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของ
สถาบนัอดุมศกึษา ในประเดน็เร่ืองการใช้ส่ือประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมและความเป็น
ไทยท่ีเหมาะสม และทนัสมยัมีคา่คะแนนเฉล่ียมากกว่าข้ออ่ืนๆ สถาบนัอดุมศกึษาควรสง่เสริมให้มี
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประชาสมัพันธ์ เผยแพร่มากขึน้ ในขณะท่ีประเด็นเร่ือง
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ได้ง่าย มีค่าคะแนนเฉล่ียน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ 
ดงันัน้ สถาบนัอุดมศึกษาควรบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ให้มีเร่ืองราว มีชีวิตอยู่เสมอ 
โดยมีการประชาสมัพันธ์ เผยแพร่ความรู้ผ่านส่ือท่ีหลากหลายอย่างต่อเน่ือง และการด าเนินงาน
แหล่งเรียนรู้ควรเป็นพืน้ท่ีเปิดท่ีสามารถเข้าถึงชุมชน สาธารณชนได้ง่าย เช่น การท าแหล่งเรียนรู้
เคล่ือนท่ี  การจดังาน Open House เป็นต้น   
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง การประชมุกลุม่ (Focus Group) และ

ข้อเสนอแนะจากการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรม
และความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษา จากแทนผู้ บริหารระดับสูง ระดับคณะ และระดับ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านศิลป วฒันธรรมและความเป็นไทย จึงขอน าเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ดงันี ้

1.หน่วยงานต้นสงักัดควรก าหนดนโยบายท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ
ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม และท าหน้าท่ีในการก าหนดพืน้ท่ี ท้องถ่ิน ชุมชนเพ่ือพัฒนา
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของชมุชน เชน่ นโยบาย 1 จงัหวดั 1 มหาวิทยาลยั 

2.หน่วยงานต้นสังกัดส่งเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนวัฒนธรรมทัง้ใน
ระดับชาติ เช่นวัฒนธรรมท้องถิ่น วฒันธรรม 4 ภาค และการแลกเปลี่ยนวฒันธรรมในระดบั
นานาชาต ิ

3.หน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุนงบประมาณด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็น
ไทยทัง้ในแง่ของการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ 

4.หน่วยงานต้นสงักัดควรมีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
ด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยทีช่ดัเจน และปฏบิตัจิรงิ 

5.สถาบันอุดมศึกษาต้องสนับสนุนให้ผู้ บ ริหารเห็นความส าคัญของศิปล
วฒันธรรมและความเป็นไทย และท่ีส าคญัผู้บริหารจะต้องเข้าใจเอกลักษณ์ทางวฒันธรรมของ
สถาบันอุดมศึกษาของตนเอง มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นผู้ น า และมีการส่ือสารเก่ียวกับ
เอกลกัษณ์ด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษาให้ทัว่ถึง และตอ่เน่ือง 

6.สถาบนัอุดมศึกษาควรจดัตัง้หน่วยงานด าเนินงานเฉพาะด้านศิลปวฒันธรรม
และความเป็นไทยทีช่ดัเจน และด าเนินงานครอบคลุมทัง้ระบบ 

7.สถาบนัอดุมศกึษาควรด าเนินงานด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยโดยใช้
ชมุชนเป็นฐาน แก้ไขปัญหา พฒันาศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน โดยให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมตัง้แตก่าร
วางแผนไปจนตลอดกระบวนการ และก าหนดตวัชีว้ดัด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยท่ีเน้น
ผลลพัธ์มากกวา่กระบวนการ 

8.สถาบันอุดมศึกษาควรมีระบบการก ากับ ติดตาม  และรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยตอ่หนว่ยงานต้นสงักดัท่ีชดัเจน และปฏิบตัจิริง 
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9.หนว่ยงานผู้ รับผิดชอบในสถาบนัอดุมศกึษาควรด าเนินงานด้านศลิปวฒันธรรม
และความเป็นไทยในรปูแบบคณะกรรมการฯ โดยมตีวัแทนจากทุกคณะเป็นกรรมการ 

10.หน่วยงานผู้ รับผิดชอบน าเสนอประเด็นปัญหา ศิลปวฒันธรรมและความเป็น
ไทยของชุมชนให้หน่วยงานภายในรับทราบ เพ่ือน าประเด็นเหล่านัน้ไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์
ความรู้ในสาขาวิชานัน้ๆ   เชน่ 1 คณะ 1 ชมุชน 

11.หน่วยงานผู้ รับผิดชอบจดักิจกรรมเพ่ือส่ือสารเอกลกัษณ์ด้านศิลปวฒันธรรม
และความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษาทัง้ในระดบัของนิสิต และบคุลากร 

12.หน่วยงานผู้ รับผิดชอบสนับสนุนการท าวิจัย พัฒนาองค์ความ รู้ และ
สร้างสรรค์นวตักรรมเพ่ือพัฒนาศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของท้องถ่ิน ชุมชน เพ่ือให้เกิด
คณุคา่ และมลูคา่ 

13.หน่วยงานผู้ รับผิดชอบควรมีการสรุปผล  และรายงานผลการด าเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยท่ีชัดเจนต่อสถาบันอุดมศึกษา และมีระบบการน าผลการ
ด าเนินงานไปพฒันา ปรับปรุงการด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง 

ข้อเสนอแนะในการน ารูปแบบการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ 

จากการศึกษารูปแบบการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของ
สถาบันอุดมศึกษา พบว่า รูปแบบประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า(Inputs) 3 ด้าน  
กระบวนการ(Processes) 6 ด้าน และผลลัพธ์ (Output) 1 ด้าน ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารจดัการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยพืน้ฐาน ผู้ วิจัยจึงเสนอว่า หากสถาบันอุดมศึกษาจะน า
รูปแบบไปใช้ สถาบนัอดุมศกึษาควรพิจารณาเพิ่มเตมิ ดงันี ้

1.ควรน ารูปแบบการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของ
สถาบนัอดุมศึกษาไปใช้ทัง้ระบบ ตัง้แต่ขัน้ตอนปัจจยัน าเข้า กระบวนการ ตลอดไปจนถึงขัน้ตอน
ผลลพัธ์  ไมแ่ยกเฉพาะด้านใดด้านหนึง่ เน่ืองจากเป็นรูปแบบการบริหารจดัการศลิปวฒันธรรมและ
ความเป็นไทยทัง้ระบบท่ีมีความต่อเน่ืองเช่ือมโยงกัน เพ่ือให้ด าเนินงานไปพร้อมกับการควบคุม 
ตรวจสอบคณุภาพทกุขัน้ตอนของการบริหารจดัการ 

2.สถาบันอุดมศึกษาต้องน ารูปแบบไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
สถาบนัอุดมศึกษา สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบนัอุดมศึกษานัน้ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานด้าน
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยมีเอกลกัษณ์ และสะท้อนตวัตนของสถาบนัอดุมศกึษานัน้ๆ 
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3.ควรค านึงถึงรูปแบบการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย
ของสถาบันอุดมศึกษาในด้านท่ีมีความเหมาะสมโดยมีค่าคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ด้าน
ความส าคญัของศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยเป็นจดุเร่ิมต้น ซึ่งสถาบนัอดุมศกึษาควรท าการ
ประเมินคุณค่า ความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษามี เร่ิมสร้างควมตระหนัก 
สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ ให้บุคลากรทุกระดับ ทุกหน่วยงาน และนิสิต 
นักศึกษามีส่วน ร่วมในการบ ริหารจัดการด้านศิลปวัฒ นธรรมและความ เป็นไทยของ
สถาบนัอดุมศกึษา เพ่ือให้เห็นคณุคา่ เห็นความส าคญัน าไปสู่การบริหารจดัการในทิศทางเดียวกนั
ทัง้สถาบนัอดุมศกึษา 

ทัง้นี ้สถาบนัอดุมศกึษาสามารถน าแนวทางไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการด้าน
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา ดงัภาพประกอบ 13 
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ภาพประกอบ 13 แนวทางประยกุต์ใช้การบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
ของสถาบนัอดุมศกึษา 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
1.ควรมีการศึกษาการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยใน

สถาบนัอดุมศกึษากลุ่มอ่ืน เช่น สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน สถาบนัอดุมศกึษาในภูมิภาคตา่งๆ เพ่ือ
น ามาสงัเคราะห์เป็นแนวทางการบริหารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย  

2.ควรศึกษาการน ารูปแบบการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย
ของสถาบนัอดุมศกึษาไปทดลองใช้จริงกบัสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

จดัตัง้หน่วยงานรบัผดิชอบดูแลดา้นศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยโดยเฉพาะ 

ประเมนิคุณค่า ความส าคญัเพื่อก าหนดนนโยบาย วางแผนฯทัง้ระยะยาว ระยะกลาง และ
ระยะสัน้ และก าหนดตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 

แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานดา้นศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย โดยมคีณะกรรมการ
จากทุกคณะ หน่วยงานในสถาบนัอุดมศกึษา 

ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อถ่ายทอดนโยบาย แผนฯ แนวทางการด าเนินงาน 

ประชุมคณะกรรมการฯก ากบั ตดิตาม และรายงานผลการด าเนินงาน การด าเนินงาน  
2 ครัง้/ปี 

ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อสรปุผลการด าเนินงานประจ าปี พรอ้มทัง้เสนอปัญหา  
และแนวทางในการแกไ้ข ปรบัปรงุ พฒันา และน าเสนอผลการด าเนินงานต่อมหาวทิยาลยั 
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3.ควรศกึษารูปแบบการบรูณาการศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยกบัการเรียนการ
สอน การวิจยัและนวตักรรม และการบรกิารวชิาการ   

4.ควรมีการศึกษาแนวทางการยกระดับศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของ
สถาบนัอดุมศกึษา 
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ภาคผนวก ก 

- รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ 

- รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย 

- รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมกลุ่ม (Focus Group) 
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ภาคผนวก ข 
- แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ  
- สรุปการประเมินความสอดคล้องของเคร่ืองมือ 
- การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
หวัข้อ ศึกษาสภาพปัจจบุนัของการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย 

ของสถาบนัอดุมศึกษา 
เพ่ือการวิจยั เร่ือง  การพฒันารปูแบบการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมและความ

เป็นไทยของสถาบนัอดุมศึกษา 
 

ค าช้ีแจง 
แบบสอบถามฉบับนี้จดัท าขึ้นเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการบรหิารจดัการด้าน

ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอุดมศกึษา   
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน  คอื  

  ตอนที ่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
  ตอนที ่ 2  แบบสอบถามความคดิเหน็ เกีย่วกบัสภาพปัจจบุนัของการบรหิารจดัการ
ดา้นศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอุดมศกึษา   แบบสอบถามนี้เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า(Rating  Scales)   5 ระดบั  ตามแบบของไลเคริท์  (Likert  Scale)  และใน
ตอนทา้ยของแบบสอบถามจะมขีอ้ค าถามแบบปลายเปิด  เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดง
ความคดิเหน็และใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
  
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชีแ้จง  โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่อง        ทีต่รงกบัขอ้มลูของท่าน 
 
 1   .เพศ    ชาย    หญงิ 
 2. สถาบนั 

      จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัมหดิล 

      มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ    มหาวทิยาลยัศลิปากร 

      มหาวทิยาลยัสวนดุสติ      

  3. สถานภาพ 
        ผูบ้รหิาร  
        บุคลากรสายวชิาการ 
        บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 
 4. ประสบการณ์การท างานในสถาบนัอุดมศกึษา 
         ต ่ากว่า 5 ปี      5 – 10 ปี 
         11 – 20 ปี      ตัง้แต่ 21 ปีขึน้ไป 
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ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความคิดเหน็เก่ียวกบัสภาพปัจจบุนัของการบริหารจดัการด้าน
ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศึกษา 
ค าชีแ้จง  โปรดท าเครือ่งหมาย   ในช่องทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่าน 
   5 หมายถงึ  ผูต้อบเหน็ว่ามกีารด าเนินงานในระดบัมากทีสุ่ด 
   4 หมายถงึ  ผูต้อบเหน็ว่ามกีารด าเนินงานในระดบัมาก 
   3 หมายถงึ  ผูต้อบเหน็ว่ามกีารด าเนินงานในระดบัปานกลาง 
   2 หมายถงึ  ผูต้อบเหน็ว่ามกีารด าเนินงานในระดบัน้อย 
   1 หมายถงึ  ผูต้อบเหน็ว่ามกีารด าเนินงานในระดบัน้อยทีสุ่ด 
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ตอนท่ี 3  ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สภาพปัจจบุนัของการบริหารจดัการด้าน
ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศึกษา 

...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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สรปุการประเมินความสอดคล้องของเคร่ืองมือ 

สรปุการประเมนิความสอดคลอ้งของเครือ่งมอืการวจิยัเรื่องการพฒันารปูแบบการ
บรหิารจดัการดา้นศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอุดมศกึษา ซึง่ท าการประเมนิ
ความเทีย่งตรง โดยก าหนดเกณฑใ์นการพจิารณาดงันี้ 
 คะแนน +หมายถงึ  1  ขอ้ความขอ้นัน้ สอดคลอ้ง กบันิยามศพัทเ์ฉพาะทีร่ะบุไว ้
   คะแนน    หมายถงึ   0ไมแ่น่ใจว่า ขอ้ความขอ้ สอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะทีร่ะบุไว้ 
 คะแนน -   หมายถงึ   1  ขอ้ความขอ้นัน้ไมส่อดคลอ้ง กบันิยามศพัทเ์ฉพาะทีร่ะบุไว ้
  โดยน าคะแนนการประเมนิมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  ( IOC ( เพื่อพจิารณาขอ้ทีม่คี่า
ดชันีความสอดคลอ้ง โดยเลอืกขอ้ทีม่คี่า 0. 5 ขึน้ไป มาใชเ้ป็นขอ้ความในแบบสอบถามส าหรบั
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  
ตาราง ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC  (ของแบบสอบถาม สภาพปัจจบุนัของการบรหิารจดัการ
ดา้นศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอุดมศกึษา 
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ภาคผนวก ค 

- แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT 
Analysis) 

- แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัจจุบันของการบริหาร
จัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษา 

- แบบสนทนากลุ่ม และสรุปผลการสนทนากลุ่ม 
- แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษา 
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ภาคผนวก ง 

-  จดหมายเชิญผู้เช่ียวชาญ และจดหมายขอความอนุเคราะห์  
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล ณิชาภทัร จาวิสตูร 
วัน เดือน ปี เกิด 4 พฤษภาคม 2530 
สถานที่เกิด สรุาษฎร์ธานี 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2552  ศลิปศาสตรบณัฑิต ศศ.บ. (สาขาวิชาภาษาจีน)   
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