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  เมธาพร คงคาน้อย : นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมใน
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 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาสภาพ ปัญหา อุปสรรค นโยบายและแนวทางส่งเสริมการ
ปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมในประเทศไทย โดยใชแ้บบสาํรวจสภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน
และเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) ซึงเก็บขอ้มูลจากสมาชิกสภาวฒันธรรม ผูบ้ริหารของกระทรวง
วฒันธรรม และนกัวิชาการ ผลการวิจยัพบวา่  
 . สภาพ ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมในปัจจุบนั พบปัญหาในเรือง
งบประมาณ การวางแผนปฏิบติังานและการติดตามประเมินผล การส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรม
ทางวฒันธรรม การประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ รวมไปถึงการเฝ้าระวงัทางวฒันธรรมและการไดรั้บความ
ร่วมมือจากองคก์รอืน 
 . นโยบายเพือการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมในประเทศไทย ไดแ้ก่  นโยบายการผลกัดนัให้
งานวฒันธรรมเป็นวาระแห่งชาติ  นโยบายการสนบัสนุนให้สภาวฒันธรรมเป็นองคก์รหลกัในการบูรณาการ
งานวฒันธรรมและศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านวฒันธรรม นโยบายส่งเสริมและพฒันาความร่วมมือจาก              
ทุกภาคส่วนในการพฒันางานวฒันธรรม นโยบายสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางการ
ดาํเนินงานวฒันธรรม นโยบายการผลกัดนัใหมี้ระเบียบและขอ้ปฏิบติัของสภาวฒันธรรม นโยบายพฒันาระบบ
บริหารงานวฒันธรรม และนโยบายส่งเสริมการประชาสมัพนัธ์งานวฒันธรรม 
 . แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรม ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี การให้
นายกรัฐมนตรีเป็นผูก้าํกบัดูแลงานวฒันธรรมโดยตรง การส่งเสริมสนบัสนุนใหป้ระชาชนธาํรงรักษาวฒันธรรม
ไทย การจดักิจกรรมทางวฒันธรรม การสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจยัวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมทอ้งถิน    
พร้อมกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้ การสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาํ
หลกัสูตรทอ้งถินดา้นวฒันธรรม การกาํหนดรูปแบบ หลกัการความร่วมมือและสนบัสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนให้ชัดเจน การเร่งรัดแก้ไขกฎ ระเบียบ สภาวฒันธรรมให้เป็นปัจจุบนั การพฒันาบุคลากร           
สภาวฒันธรรม การจัดตงัอาสาสมคัรวฒันธรรมท้องถิน การให้งบประมาณสนับสนุนเพิมขึนของภาครัฐ                     
เพือดาํเนินงานวฒันธรรม และ การประชาสมัพนัธ์องคค์วามรู้และสร้างเครือข่ายเพือเผยแพร่งานวฒันธรรมเชิงรุก 
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 วิทยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดีดว้ยความกรุณาของผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิดชงค ์    
นนัทนาเนตร อาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารยว์่าทีพนัตรี ดร.นพดล เจนอกัษร     
รองศาสตราจารย ์ดร.เสาวภา พรสิริพงษ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย ์ ประธานกรรมการ     
สอบวิทยานิพนธ์ และดร.กลา้ สมตระกูล ผูเ้ชียวชาญ ทีให้คาํแนะนาํและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ    
จนเสร็จสมบูรณ์ ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี 
 
 ขอขอบพระคุณผูเ้ชียวชาญทงั 5 ท่านทีให้ความกรุณาตรวจและแกไ้ขเครืองมือใน    
การวิจยั ผูเ้ชียวชาญดา้นวฒันธรรม  ท่านและสมาชิกสภาวฒันธรรมทุกแห่งทีใหค้วามร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถาม ผูเ้ป็นเจา้ของเอกสารและวรรณกรรมทีเกียวขอ้งทุกเรืองทีผูว้ิจยัใชใ้นการ
วิจยั ผูที้ให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆอีกหลายท่านซึงไม่สามารถกล่าวนามในทีนีไดท้งัหมด รวมถึง
ขอขอบคุณเพือนนกัศึกษา ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันามนุษย ์ รุ่น 1 ทุกคนทีให้
ความช่วยเหลือซึงกนัและกนั และใหก้าํลงัใจดว้ยดีเสมอมา 
 
 ประโยชน์และคุณค่าใดๆอนัเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี ผูว้ิจยัขอนอ้มบูชาแด่พระคุณ
ของคุณพ่อคุณแม่ ผูที้ทาํใหมี้โอกาสดา้นการศึกษาและอาชีพ ครูอาจารย ์ผูใ้หแ้สงสว่างแห่งปัญญา
และขอมอบเป็นรางวลัแด่ครอบครัวคงคานอ้ยทีเป็นกาํลงัใจ ให้ความรัก ความอบอุ่น สนบัสนุน 
เอืออาทร รวมทงัรอคอยความสาํเร็จของผูว้ิจยัอยา่งตงัใจ ซึงทาํใหผู้ว้ิจยัมีกาํลงัใจศึกษาคน้ควา้จน
วิทยานิพนธ์สาํเร็จลงดว้ยความภาคภูมิใจยงิ 
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บทที  

 

บทนํา 
 
 หากบนผนืโลกใบนีไม่ไดถู้กแบ่งดว้ยเส้นเขตแดนใหเ้ป็นดินแดนใหญ่นอ้ยแลว้ จะพบว่า
มนุษยอ์ยูร่วมกนัเป็นกลุ่มตามวิถีชีวิต ความเชือและภาษาทีใชใ้นการสือสารระหว่างกนัซึงมีมากกว่า 
6,000 ภาษาทวัโลก และมีการกาํหนดแบ่งเชือชาติเป็นกลุ่มชน เป็นเผา่พนัธ์ุจนเกิดเป็นสังคมพร้อมกบั
การสร้างวัฒนธรรมทีมีลักษณะเฉพาะตัวโดยการสืบทอดจากคนรุ่นหนึงไปสู่อีกรุ่นหนึง ซึง
ปรากฏการณ์นีบ่งชีไดว้่าในแต่ละกลุ่มชน เผา่พนัธ์ุ ในแต่ละเชือชาตินนัลว้นมีความหลากหลายและมี
ความแตกต่างทางวฒันธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุทงัในระดบัทอ้งถินและระดบันานาชาติ และดว้ย
ความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในสังคมปัจจุบนัทาํใหค้นส่วนใหญ่มีโอกาสไดเ้ห็น
วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิตทีแตกต่างกนัของกลุ่มชนทวัโลก ความแตกต่างนีหากไม่มีความเขา้ใจ
และมีการยอมรับในความหลากหลายทางวฒันธรรมของผูอื้นหรือกลุ่มชนในสังคมอืนๆแลว้ ความ
หลากกลายทางวฒันธรรมจะเป็นปัจจยัหนึงทีก่อใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางสังคม นาํพาเป็นปัญหา
ใหญ่ของชาติไดเ้ช่นกนั 
 องคก์ารศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติหรือองคก์ารยเูนสโก (United 
Nations Educational Scientific and Cultural Organization หรือ UNESCO)ไดมี้การประชุมใหญ่ครังที 14 
ในเดือนพฤศจิกายน 2509  ณ นครปารีส ประเทศฝรังเศส ทีประชุมไดป้ระกาศหลกัแห่งความร่วมมือทาง
วฒันธรรมระหว่างประเทศ (Declaration of the Principles of International Cultural Co-operation) ดงันี 
(1) ทุกคนมีสิทธิและหนา้ทีในการทีจะพฒันาปรังปรุงวฒันธรรมของตน (2) ความร่วมมือทางวฒันธรรม
ระหวา่งประเทศ โดยมีวตัถุประสงคที์สาํคญัประการหนึงคือ เพือยกระดบัชีวิตของมนุษย ์ทงัในดา้นวตัถุ
และจิตใจ  (spiritual and material life of man)ใหสู้งขึนในทุกภาคของโลก และ (3) ความร่วมมือระหว่าง
วฒันธรรมควรจะให้ความสาํคญัแก่การศึกษาของเยาวชน ดา้นจริยศึกษาและพุทธศึกษา (moral and 
intellectual education)  เพือให้เกิดมิตรภาพความเขา้ใจระหว่างประเทศและสันติภาพซึงต่อมาองคก์าร
ยเูนสโกไดจ้ดัให้มีการประชุมระหว่างประเทศ ว่าดว้ยนโยบายวฒันธรรมเป็นครังแรก ระหว่างวนัที        
24 สิงหาคม ถึงวนัที 2  กนัยายน 2513 ณ กรุงเวนิส ประเทศอิตาลี โดยทีประชุมไดพ้ิจารณานโยบายทาง
วฒันธรรมและไดมี้มติตกลงในหลกัการทีจะใหมี้การประชุมสัมมนาระหว่างรัฐบาลในภูมิภาคต่างๆ ของ
โลกทุกๆ 2 ปี เพือพิจารณาบทบาท ฐานะและความสาํคญั ตลอดจนปัญหาดา้นวฒันธรรมและไดจ้ดัใหมี้
การประชุมระหว่างประเทศว่าดว้ยนโยบายทางวฒันธรรม ครังที 2 ทีนครเมก็ซิโกซิตี ประเทศเมก็ซิโก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ระหว่างวนัที 22 กรกฎาคมถึงวนัที 6 สิงหาคม 2525 โดยทีประชุมไดมี้มติรับรองปฏิญญานครเมก็ซิโก
ซิตี ว่าดว้ยนโยบายดา้นวฒันธรรม (Mexico City Declaration on Cultural Policies) ไดเ้นน้ใหเ้ห็นถึง
ความสาํคญัของความหลากหลายทางวฒันธรรม ซึงถือเป็นมิติใหม่ทีใหค้วามสาํคญักบัการพฒันามิติทาง
วฒันธรรมและไดน้าํเสนอใหส้มชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประกาศให ้พ.ศ. 2531 – 2540 เป็นทศวรรษ
โลกเพือการพฒันาทางวฒันธรรม (World Decade for Cultural Development 1988 –1997) โดยมี
วตัถุประสงคส์าํคญั 4 ประการคือ (1) การยอมรับมิติวฒันธรรมในการพฒันา (acknowledging the cultural 
dimension development) (2) การเสริมสร้างเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม (affirming and enriching cultural 
identities) (3) การขยายขอบเขต การมีส่วนร่วมในวฒันธรรม (broadening participation in culture) 
และ (4) การส่งเสริมความร่วมมือทางวฒันธรรมระหว่างประเทศ (promotion of international cultural  
co-operation) การประกาศเช่นนีเป็นเครืองแสดงถึงความสาํคญัของการอยูร่วมกนับนความแตกต่างทาง
วฒันธรรมและเนน้ใหเ้ห็นวา่สิงเหล่านีเป็นหลกัสากลพืนฐานของความเป็นมนุษย ์ 
 การส่งเสริมงานวฒันธรรมในประเทศไทย ไดเ้ริมการฟืนฟู ส่งเสริม เผยแพร่อยา่งจริงจงั
ในสมยัรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม เนืองจากเมือคราวเกิดสงครามโลกครังที  ประเทศไทย
ไดรั้บความกระทบกระเทือนจากภยัสงครามทงัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทาํใหภ้าวะทาง
ศีลธรรม วฒันธรรมของประชาชนเริมเปลียนแปลงไป รัฐบาลจึงไดพ้ยายามปรับปรุง ฟืนฟู ปลูกฝัง
วฒันธรรมไทยขึนโดยการตราพระราชบญัญติับาํรุงวฒันธรรมแห่งชาติฉบบัแรกขึนบงัคบัใช้เป็น
กฎหมายเมือพ.ศ.  และฉบบัที  เมือ พ.ศ.  เพือให้มีความเหมาะสมยิงขึน รัฐบาลไดต้รา
พระราชบญัญติับาํรุงวฒันธรรมแห่งชาติ พ.ศ.  ขึนโดยใหมี้บทบญัญติัเรืองวฒันธรรมทีเหมาะสม
พร้อมกนันันไดส้ถาปนาสภาวฒันธรรมแห่งชาติขึนเมือวนัที  กนัยายน พ.ศ.  มีฐานะเป็น 
นิติบุคคลและได้มีประกาศรัฐนิยมขึนอีกฉบับหนึงเพือชักชวนให้ประชาชนถือปฏิบัติ โดย 
สภาวฒันธรรมแห่งชาติในสมยันนัมีหนา้ทีในการคน้ควา้  ดดัแปลง รักษา ส่งเสริมให้คาํปรึกษา และ
เผยแพร่วฒันธรรมแห่งชาติเป็นประกาศสภาวฒันธรรมบงัคบัใช ้และมีการตราพระราชบญัญติับาํรุง
วฒันธรรมแห่งชาติ (ฉบบัที ) พ.ศ.  กาํหนดใหน้าํวฒันธรรมใชใ้หเ้หมาะสมดว้ย 
 ภายหลังจากการประกาศตังสภาวฒันธรรมแห่งชาติ กิจกรรมทางวฒันธรรมมีมากขึน
ตามลาํดบั แต่ก็ยงัไม่ไดผ้ลตามเจตนารมณ์ของผูน้าํประเทศในขณะนนั เมือสงครามโลกครังที  สินสุด
ลงและหมดยุคสมยัการปกครองของจอมพล ป. พิบูลสงคราม งานวฒันธรรมก็เริมลดความสําคญัลง  
แต่เมือจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดก้ลบัมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครังหนึงในเดือนเมษายน พ.ศ.   
งานวฒันธรรมก็กลับฟืนฟูขึนมาอีกครัง โดยมีการจัดตังกระทรวงวฒันธรรมขึนในปี พ.ศ.   
เนน้นโยบายหลกั  ขอ้ ประกอบดว้ยวฒันธรรมสาขาคติธรรม วฒันธรรมสาขาเนติธรรม วฒันธรรมสาขา
วตัถุธรรม วฒันธรรมสาขาสหธรรมและวฒันธรรมสาขาสงเคราะห์  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 ในปี พ.ศ.  นับเป็นเวลา  ปีหลงัจากการสถาปนาสภาวฒันธรรมแห่งชาติและ  ปี
หลงัจากการสถาปนากระทรวงวฒันธรรม จอมพลสฤษดิ ธนะรัชต ์ไดท้าํการปฏิวติัจดัตงัรัฐบาล ไดย้บุ
สภาวฒันธรรมแห่งชาติและกระทรวงวฒันธรรมใหร้วมกนัเป็นหน่วยงานระดบักองคือ กองวฒันธรรม 
ภายใตส้งักดัสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ซึงต่อมาในปี พ.ศ.  ในสมยั
รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ไดมี้ประกาศคณะปฏิวติัฉบบัที  กาํหนดให้โอนอาํนาจหนา้ทีของ
กองวฒันธรรมไปเป็นอาํนาจหนา้ทีของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ  และในปี พ.ศ.  ไดมี้
ความพยายามทีจะรือฟืนการจัดตงัองค์การหรือสถาบนัทีจะปฏิบติังานด้านวฒันธรรมขึนอีกครัง  
โดยรัฐบาลได้ แต่งตังคณะกรรมการวฒันธรรมไทยตามคาํสังสํานักนายกรัฐมนตรี ที /   
ให้คณะกรรมการมีอาํนาจหน้าทีสําคญัในการพิจารณาจดัตงัสถาบนัวฒันธรรมแห่งชาติเพือดาํเนิน
การศึกษา คน้ควา้ ปรับปรุง รักษา ส่งเสริม เผยแพร่และปลูกฝังวฒันธรรมของชาติให้กบัเยาวชนและ
ประชาชน   
 ในปี พ.ศ.  ได้มีพระราชบญัญัติสํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ      
พ.ศ.  โอนอาํนาจหน้าทีของกองวฒันธรรม สังกดักรมการศาสนา ไปเป็นอาํนาจหน้าทีของ
สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ในสมยัพลเอกเกรียงศกัดิ 
ชมะนนัท ์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยใหเ้หตุผลในการยกระดบัหน่วยงานดูแลวฒันธรรมของชาติจาก
กองเป็นหน่วยงานระดบักรมว่า เนืองจากวฒันธรรมเป็นสิงทีแสดงถึงลกัษณะเฉพาะของชาติและ
ความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัของคนในชาติ ซึงเป็นรากฐานอนัสําคญัยิงของความเป็นปึกแผ่น
มนัคงของประเทศชาติ  แต่หน่วยงานของทางราชการและเอกชนเป็นจาํนวนมากทีต่างก็ดาํเนินงาน
ดา้นวฒันธรรมในสาขาต่างๆซึงถา้ไดป้ระสานและร่วมมือกนัแลว้ จะสามารถช่วยกนัดาํเนินงานใน
ดา้นนีไปสู่เป้าหมายทีมุ่งประสงคไ์ดโ้ดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยงิขึน  
 ในปี พ.ศ.  กระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าการดาํเนินงานวฒันธรรมมีความเกียวขอ้งกบั
ประชาชนโดยทวัไปและมีขอบเขตครอบคลุมพืนทีทวัประเทศ แต่สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรม
แห่งชาติไม่มีหน่วยงานรองรับในส่วนภูมิภาค จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือในการดาํเนินงานจาก
หน่วยงานสังกดักระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจงัหวดั สํานักงานศึกษาธิการอาํเภอทาํ
หน้าทีเป็นองค์กรเครือข่ายทางวฒันธรรม เพือส่งเสริมสนับสนุนและประสานการดําเนินงาน
วฒันธรรมในระดบัทอ้งถินตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยศูนยว์ฒันธรรม  พ.ศ.  และ
จดัตงัศูนยว์ฒันธรรมขึนในสถาบนัทีมีความพร้อมดา้นสถานทีและบุคลากร ซึงในขณะนันมีศูนย์
วฒันธรรมในระดับจงัหวดัทุกแห่งและในระดับอาํเภอเป็นบางส่วน โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไข
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยศูนยว์ฒันธรรม  ครังในปี พ.ศ.  และพ.ศ.  จนกระทงัใน
ปี พ.ศ.  รัฐบาลเห็นว่า การบริหารงานวฒันธรรมภายใต้ระบบราชการมีข้อจาํกัดในเรือง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

งบประมาณและการบริหารจดัการทาํให้ไม่สามารถทีจะดาํเนินงานวฒันธรรมให้บรรลุเป้าหมายที
กาํหนดไวไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงันนั เพือเป็นการเสริมสมรรถนะในการส่งเสริมและสนบัสนุน
การดาํเนินงานวฒันธรรมของชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึนจึงเห็นสมควรให้มีการจดัตงักองทุน
ส่งเสริมงานวฒันธรรม เพือระดมทุนและทรัพยากรจากทางราชการและเอกชนมาสนับสนุนการ
บริหารงานวฒันธรรมไดอ้ยา่งคล่องตวัโดยไม่มีขอ้ผกูพนักบักฎหมายและขอ้บงัคบัของทางราชการซึง
กองทุนส่งเสริมงานวฒันธรรมนีจดัตงัขึนตามพระราชบญัญติัสํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรม
แห่งชาติ (ฉบบัที ) พ.ศ.  กาํหนดไวแ้ละเพือให้สอดคลอ้งกบันโยบายส่งเสริมวฒันธรรมของ
ยูเนสโกในฐานะทีประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกของยูเนสโก ประเทศไทยได้ประกาศให้ปี  
พ.ศ. 2537 เป็นปีรณรงคว์ฒันธรรมไทย และประกาศใหช่้วงเวลาตงัแต่ปี พ.ศ. 2538 ถึงปี พ.ศ. 2540 
เป็นปีแห่งการสืบสานวฒันธรรมไทย ส่งผลให้ทุกคนในชาติเกิดความตืนตวัทีจะร่วมแรงร่วมใจกนั
ธาํรงรักษาไวซึ้งวฒันธรรมอนัดีงามของชาติ ซึงในปี  พ.ศ.  คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ
เห็นวา่ การดาํเนินงานวฒันธรรมควรเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสาํคญั เนืองจากประชาชน
คือ ผูที้เป็นเจา้ของวฒันธรรมและเป็นผูที้มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัวฒันธรรมของตนเองมากทีสุด 
ดังนัน เพือเป็นการสร้างความเขม้แข็งให้แก่องค์กรชุมชนทีเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน
วฒันธรรม รวมทงัเปิดโอกาสให้ชุมชนและหน่วยงานทงัภาครัฐและเอกชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน   
การดาํเนินงานวฒันธรรมของทอ้งถินอยา่งจริงจงั จึงไดมี้ประกาศคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ 
ลงวนัที  มิถุนายน พ.ศ.  จัดตงัสภาวฒันธรรมจังหวดั เพือให้เป็นศูนยก์ลางในการปฏิบัติ
กิจกรรมทางวฒันธรรมในทอ้งถิน1ส่งผลให้มีมติคณะรัฐมนตรีเมือวนัที 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2542 
ประกาศใหช่้วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2550 เป็นทศวรรษสืบสานวฒันธรรมเพือการพฒันา 
พร้อมกบัให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานทีเกียวขอ้งให้ความร่วมมือสนบัสนุนการดาํเนินงาน
วฒันธรรมโดยนาํแผนแม่บทวาระแห่งชาติ ทศวรรษสืบสานวฒันธรรมเพือการพฒันาไปใชด้าํเนินงาน
วฒันธรรม  
 ในปี พ.ศ.  รัฐบาลไดป้ระกาศใช้พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบบัที ) พ.ศ.  และพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.  กาํหนดให้มี
กระทรวงและส่วนราชการ  รวมทงัสิน  กระทรวง ซึงกระทรวงวฒันธรรมเป็น  ใน  กระทรวงที
ถูกจัดตงัขึนใหม่ โดยกาํหนดให้กระทรวงวฒันธรรมมีอาํนาจหน้าทีเกียวกับศาสนา ศิลปะและ

1กระทรวงวฒันธรรม, สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, คู่มือการบริหาร
จดัการงานวฒันธรรมของภาคีเครือข่ายวฒันธรรม (กรุงเทพมหานคร : กลุ่มเครือข่าย สํานักงาน
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, ),  - . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

วฒันธรรม มีหน่วยงานในสงักดั ประกอบดว้ย สาํนกังานรัฐมนตรี สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
กรมการศาสนา กรมศิลปากร  สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ  สาํนกังานศิลปวฒันธรรม
ร่วมสมยั และศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร (องคก์รมหาชน) และใหโ้อนบรรดากิจการ อาํนาจหนา้ทีและ
อตัรากาํลงัของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของสาํนักงานศึกษาธิการจงัหวดั เฉพาะทีเกียวกบัฝ่าย
ส่งเสริมการศาสนาและวฒันธรรม และสาํนกัศึกษาธิการอาํเภอ  เฉพาะทีเกียวกบังานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม มาเป็นของสํานักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม 2 ตาม    
พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอาํนาจหนา้ทีของส่วนราชการ พ.ศ. 2545 กาํหนดไว ้จึงเป็น
ทีมาของการเริมตน้การดาํเนินงานดา้นวฒันธรรมตามภารกิจหน้าทีของกระทรวงวฒันธรรมจนถึง
ปัจจุบนั 
 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 

 นบัตงัแต่ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมดาํเนินงานวฒันธรรมในระดบัทอ้งถินโดยมีสาํนกังาน
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติเป็นผูใ้ห้การส่งเสริม สนับสนุน และมีเครือข่ายหลักทีร่วม
ดําเนินงานด้านวฒันธรรมคือ สภาวฒันธรรม ซึงในปัจจุบันดําเนินงานตามระเบียบกระทรวง
วฒันธรรมว่าดว้ย สภาวฒันธรรม พ.ศ.  มีเครือข่ายสภาวฒันธรรมทวัประเทศ สภาวฒันธรรมจึง
เป็นองค์กรทีจัดตังขึนเพือให้คนไทยในท้องถินได้มีส่วนร่วมและรวมตัวกันโดยสมัครใจเพือ
ดําเนินการรักษา สืบสาน สร้างสรรค์ว ัฒนธรรมท้องถิน รวมทังเป็นองค์กรทีผลักดันให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ทางวฒันธรรมของในทอ้งถิน เป็นศูนยก์ลางในการติดต่อประสานงาน ร่วมกนั
ปฏิบติักิจกรรมทางวฒันธรรม มีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ สมาชิกสภาวฒันธรรมมาจาก
ผูแ้ทนองคก์รทีดาํเนินงานดา้นวฒันธรรมหรือองคก์รทีดาํเนินงานอยูใ่นทอ้งทีนนัไม่นอ้ยกว่า  กลุ่ม 
ประกอบดว้ย ( ) เครือข่ายภาครัฐ ไดแ้ก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน
และองคก์รภาครัฐทีเป็นองคก์รอิสระหรือองคก์รภาครัฐในลกัษณะอืนทีดาํเนินงานอยูใ่นทอ้งถินนนั 
( ) เครือข่ายภาคเอกชน ไดแ้ก่ องคก์รทีเกิดจากการรวมตวักนัจดัตงัและดาํเนินการตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของทางราชการ เช่น สมาคม มูลนิธิ องคก์รสาธารณประโยชน์ องคก์รพฒันาเอกชน และ
องคก์รการกศุลหรือองคก์รภาคเอกชนทีดาํเนินการอยูใ่นทอ้งถิน ( ) เครือข่ายภาคชุมชน ไดแ้ก่ องคก์ร
ทีเกิดจากการรวมตวักนัตามความสมคัรใจและความถนดัของประชาชน นอกเหนือจากองคก์รตามขอ้ 

 2กระทรวงวฒันธรรม, สาํนกังานปลดักระทรวง, ภารกิจและแนวทางการบริหารภารกิจของ
สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดั (กรุงเทพมหานคร : สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงวฒันธรรม, ), . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

( ) และดาํเนินงานอยู่ในทอ้งถินนนั เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้น กลุ่มออมทรัพย ์ กลุ่มเยาวชน 
กลุ่มประชาสังคม กลุ่มออมทรัพย ์เป็นตน้ ( ) เครือข่ายภาคธุรกิจ ไดแ้ก่ องคก์รทีเกิดจากการรวมตวั
กนัของผูป้ระกอบการทางธุรกิจต่างๆ เช่น บริษทั หา้งร้านหรือร้านคา้ สถานบริหาร สถาบนัการเงิน 
สหกรณ์ สือมวลชนและองค์กรธุรกิจทีมีอยู่ในทอ้งถินนันและ( ) เครือข่ายภาควิชาการ ไดแ้ก่ 
สถาบนัการศึกษา หน่วยงานดา้นศาสนา ศิลปกรรม ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั ศูนยว์ฒันธรรม แหล่งเรียนรู้ 
กลุ่มภูมิปัญญาทอ้งถิน กลุ่มผูท้รงคุณวฒิุ ผูเ้ชียวชาญหรือผูช้าํนาญการดา้นต่างๆ ทีมีอยูใ่นทอ้งทีนนั  
 สภาวฒันธรรมมีหนา้ทีรับผดิชอบตามระเบียบกระทรวงวฒันธรรมวา่ดว้ย สภาวฒันธรรม  
พ.ศ.  ดังนี ( ) เสนอขอ้คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆประกอบการจัดทาํแผนพฒันาการ
ดาํเนินงานและการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานวฒันธรรม ( ) เป็นศูนยก์ลางในการแลกเปลียน
ความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการดาํเนินงานวฒันธรรม รวมทงัเชือมโยงกนัเป็นเครือข่ายการ
ดาํเนินงานวฒันธรรม ( ) ส่งเสริม สนบัสนุนพฒันาการดาํเนินงานวฒันธรรมร่วมกบัองคก์รภาคีและ
เครือข่ายวฒันธรรม ( ) ระดมทรัพยากรบุคลากรและสรรพกาํลังต่างๆจากหน่วยงานและองค์กร  
( ) ส่งเสริม สนบัสนุนการจดักิจกรรมขององคก์รภาคีและเครือข่ายวฒันธรรมต่างๆเพือการอนุรักษ ์
ฟืนฟู พฒันา สร้างสรรค ์เผยแพร่ แลกเปลียนสืบทอด ( ) เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมและผลการ
ดาํเนินงานขององคก์รภาคีและเครือข่ายวฒันธรรมต่างๆ ( ) ดาํเนินการอืนๆตามทีกระทรวงวฒันธรรม 
สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ จงัหวดั กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานอืนๆขอความ
ร่วมมือ3 ( ) ปฏิบติัตามธรรมนูญหรือขอ้บงัคบัของสภาวฒันธรรม  ( ) ปฏิบติัตามมติทีประชุม
คณะกรรมการบริหารสภาวฒันธรรมทีไม่ขดัแยง้ต่อคุณธรรม จริยธรรม และขอ้กฎหมาย และ         
( ) เฝ้าระวงัทางวฒันธรรม4  
  สภาวฒันธรรมดาํเนินงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรม
แห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรม ซึงเป็นผูก้าํหนดนโยบายและแนวทางการดาํเนินงานวฒันธรรมให้แก่
สภาวฒันธรรม ดงันนั นโยบายของกระทรวงวฒันธรรมจะเป็นเครืองบ่งชีทิศทางในการบริหารงานของ

3กระทรวงวฒันธรรม, สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, คู่มือการบริหาร
จดัการงานวฒันธรรมของภาคีเครือข่ายวฒันธรรม, ,  - . 

4สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, สํานกัส่งเสริมและเผยแพร่วฒันธรรม, 
คู่มือการจดัตงัสภาวฒันธรรมตาํบลและหมู่บา้น (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั, ),  - .  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

สภาวฒันธรรม5 เพือใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจสาํหรับปฏิบติัภารกิจต่างๆทีอยูใ่นความรับผดิชอบ
ของผูบ้ริหารและหน่วยงานทีกาํกบัดูแลสภาวฒันธรรม6 นโยบายจะช่วยให้สภาวฒันธรรมทราบว่าจะ
ทาํอะไร ทาํอย่างไรและใชปั้จจยัชนิดใดบา้ง สมาชิกสภาวฒันธรรมจะไดเ้ขา้ใจถึงภารกิจขององคก์ร 
ก่อใหเ้กิดเป้าหมายในการปฏิบติังานทาํใหก้ารทาํงานของสมาชิกในองคก์รเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
และมีทิศทางทีชดัเจน รวมทงัวิธีการทีจะปฏิบติัภารกิจให้ประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิผล และ
นโยบายยงัช่วยให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานเป็นไปไดง่้ายขึน นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารแลว้ความสําคญัของนโยบายยงัอยู่ทีการใชเ้ป็นกรอบในการดาํเนินงานทีสําคญัสีดา้นคือ    
(1) เป็นกรอบในการพฒันาองคก์ร สังคมและประเทศชาติ  นโยบายขององคก์รมีผลกระทบต่อทุกคนใน
องคก์ร นโยบายของประเทศมีผลกระทบต่อประชาชน ซึงถา้เป็นนโยบายสาธารณะยงิมีความสาํคญัมาก
เพราะประชาชนทุกคนมีผลไดผ้ลเสีย ( ) เป็นกรอบในการวางแผน ในการจดัทาํแผนทงัแผนระยะสัน
และแผนระยะยาว แผนของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน สิงทีตอ้งกาํหนดขึนก่อนเป็นพืนฐานเบืองตน้
คือ วตัถุประสงค์และนโยบาย นโยบายจึงเป็นกรอบสําคญัในการวางแผน ซึงแผนจะรองรับและ
สอดคลอ้งกบันโยบาย ( ) เป็นกรอบในการตดัสินใจ นโยบายทีดีจะเป็นกรอบในการตดัสินใจทาํให้
ตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว ประหยดัเวลา และ ( ) เป็นกรอบในการควบคุมและติดตามการปฏิบติังานของ
องคก์รว่าไดป้ฏิบติัไปมากนอ้ยเพียงใดทาํให้รู้ว่าการปฏิบติังานมีความสอดคลอ้งกบันโยบายหรือไม่      
มีความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานมากนอ้ยเพียงใด7 ซึงนโยบายจะเป็นตวัชีแนวทางให้การปฏิบติังาน
ขององคก์รบรรลุถึงเป้าหมายทีกาํหนดไว ้
 
 
 
 

5ประชุม รอดประเสริฐ, นโยบายและการวางแผน : หลกัการและทฤษฎี (กรุงเทพมหานคร : 
เนติกลุการพิมพ,์ ), . 
 6มานพ จันทน์เทศ, “การนําเสนอรูปแบบการพฒันานโยบายของสถาบันราชภัฏ” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, ), . 

7วิจิตร ศรีสะอา้นและทองอินทร์ วงศ์โสธร, “นโยบายและการวางแผนการศึกษา หน่วยที ,” ใน
เอกสารประมวลสาระชุดวิชานโยบายและการวางแผนการศึกษา หน่วยที   –  สาขาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  พิมพค์รังที  (นนทบุรี : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ),  – . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ปัญหาของการวิจัย 
  
 สภาวฒันธรรมจดัตงัขึนตงัแต่ปี พ.ศ.  จนถึงปัจจุบนั แต่ปัญหาอุปสรรคดา้นการ
ดาํเนินงานวฒันธรรมกย็งัเกิดขึนตลอดเวลา ซึงสามารถทราบไดจ้ากงานวิจยัหลายฉบบัทีคน้พบสภาพ
ปัญหาในการดาํเนินงานวฒันธรรมเช่นงานวิจยัของเอมอร โกลละสุต สรุปปัญหาการดาํเนินงานของ
สภาวฒันธรรมทอ้งถินจงัหวดัศรีษะเกษคือ ( ) ความไม่ชดัเจนของโครงสร้างและขาดบุคลากรในการ
ปฏิบติังาน ทาํใหง้านทงัหมดไปอยูที่สาํนกัเลขาธิการสภาวฒันธรรมจงัหวดั ซึงปัจจุบนัคือ สาํนกังาน
วฒันธรรมจงัหวดั8 ส่วนการจดัรูปแบบองคก์ร โครงสร้างการบริหารงานขององคก์รไม่มีเอกภาพ ไม่มี
อาํนาจในการบงัคบับญัชาและขันตอนการดาํเนินงานไม่มีความชัดเจน9 ( ) ด้านการบริหารจัด 
การองคก์ร คณะกรรมการสภาวฒันธรรมยงัไม่ทราบบทบาทและหนา้ที ตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบั
ของกระทรวงวฒันธรรม ว่าดว้ยสภาวฒันธรรม พ.ศ. 2546 ( ) ดา้นการวางแผนการดาํเนินงานและ 
การประสานแผนร่วมกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง คือ คณะกรรมการบริหารสภาวฒันธรรมไม่มีความรู้ใน
ดา้นการวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผนงานโครงการของสภาวฒันธรรม 10 ทาํให้การวางแผนและ
บูรณาการอยา่งไม่เป็นระบบ และขาดการแสดงความคิดเห็นในเรืองการวางแผนการดาํเนินงานร่วมกนั
กบัองคก์รอืน ( ) การขาดความร่วมมือจากองคก์รต่าง ๆทงัภาครัฐ เอกชน11 

 8เอมอร โกลละสุต, “ปัญหาการดําเนินงานของสภาวัฒนธรรมท้องถิน จังหวัด
ศรีษะเกษ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม, ),  – . 

9นงนุช ป่าเขียว, “การดาํเนินงานและแนวทางการพฒันางานวฒันธรรมจงัหวัดลาํปาง” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั      
ราชภฏัลาํปาง, ),  - . 
 10วนัแรม สมบูรณ์สาร, “บทบาทของคณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอในจงัหวดั
นครปฐม” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพือการพฒันา บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม, ),  – . 

 11มาลี ทนัใจ, “การบริหารงานของสภาวฒันธรรมอาํเภอและตาํบลในจงัหวดัแพร่” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ),  

 - . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

และชุมชน12 ระดับท้องถิน13 ( ) ด้านการศึกษาวิจัย ขาดการศึกษาวิจัยและเผยแพร่วฒันธรรมที
เหมาะสม การขาดแคลนผูว้ิจยัและผูเ้ชียวชาญด้านวฒันธรรมทีจะให้ความรู้ในเรืองการวิจยัด้าน
วฒันธรรม14 ดา้นการเป็นศูนยก์ลางในการแลกเปลียนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการ
ดาํเนินงานขาดการเสนอโครงการตามความตอ้งการของทอ้งถินและขอ้มูลมรดกทางวฒันธรรม
ทอ้งถินทีศึกษาได ้( ) ดา้นการระดมทรัพยากรในการดาํเนินงานวฒันธรรม ขาดการยกย่องผูใ้ชภู้มิ
ปัญญาทอ้งถิน ขาดการส่งเสริมให้มีการใชภู้มิปัญญาไทยในการดาํเนินชีวิต ดา้นการจดักิจกรรมเพือ
การอนุรักษ ์ส่งเสริมและเผยแพร่วฒันธรรม ปัญหาคือ สภาวฒันธรรมไม่สร้างแรงจูงใจกบัเครือข่าย
เครือญาติทางวฒันธรรมในทอ้งถินทีมีผลงานดีเด่น และไม่ใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารดา้นวฒันธรรมกบั
ชุมชน15 ( ) ดา้นการประสานงานยงัขาดความเขา้ใจในมิติการดาํเนินงานทางวฒันธรรม และการจดั
กิจกรรมต่างๆ ของสภายงัขาดความต่อเนืองอยา่งเป็นกระบวนการ  ส่งผลใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆของสภาวฒันธรรมนอ้ย ( ) ไม่มีการสร้างแรงจูงใจใหค้ณะกรรมการสภาวฒันธรรมมา
ช่วยปฏิบติังานทาํใหข้าดความต่อเนืองในการจดักิจกรรมและบริหารสภาวฒันธรรม16 ( ) การรายงาน
ผลการดาํเนินงาน ปัญหาทีพบคือ การขาดงบประมาณในการประชุมและรายงานผลการดาํเนินงานต่อ
คณะกรรมการสภาวฒันธรรมในระดบัต่างๆ ส่งผลต่อการจดัทาํรายงานให้สาธารณชนไดท้ราบซึง
สาเหตุมาจากการไม่มีเครืองมือในการปฏิบติังาน สภาวฒันธรรมส่วนมากไม่มีเครืองมือทีทนัสมยัใน
การเก็บและบนัทึกขอ้มูลดา้นวฒันธรรมเป็นของสภาวฒันธรรมเอง ตอ้งให้สาํนกังานเลขาธิการสภา
วฒันธรรมเป็นผูด้าํเนินการให้ ดงันันจึงทาํให้ขอ้มูลเครือข่ายทางวฒันธรรมไม่เป็นปัจจุบนัและไม่

 12สายสวาท โสขวญัฟ้า, “การประเมินประสิทธิผลในการดาํเนินงานของสภาวฒันธรรม
จงัหวดัสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2547 – 2549” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
วิจยัและสถิติทางการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, ),  – . 

13นงนุช ป่าเขียว, “การดาํเนินงานและแนวทางการพฒันางานวฒันธรรมจงัหวดัลาํปาง”, 
 - . 

14มาลี ทนัใจ, “การบริหารงานของสภาวฒันธรรมอาํเภอและตาํบลในจงัหวดัแพร่”,  - . 
15อธิศ แกว้บวัดี, “การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางพฒันาการปฏิบติังานตามหนา้ที

คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอําเภอในจังหวัดกําแพงเพชร” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร, ), 

 - . 
 16สายสวาท โสขวญัฟ้า, “การประเมินประสิทธิผลในการดาํเนินงานของสภาวฒันธรรม
จงัหวดัสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2547 – 2549” ,  – . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

แพร่หลาย17 นอกจากนี สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติไดว้ิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
ในการบริหารงานและการดาํเนินงานวฒันธรรม พบวา่ การดาํเนินงานวฒันธรรมยงัขาดการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ขาดการระดมสรรพกาํลงัสนบัสนุนการดาํเนินงานสืบสานวฒันธรรม การประสานงาน
ภาครัฐกับภาคเอกชนและประชาชนยงัด้อยประสิทธิภาพ ไม่มีข้อมูลประกอบการดําเนินงาน
วฒันธรรม เช่น ขอ้มูลวฒันธรรมทอ้งถิน ขอ้มูลชุมชน ขอ้มูลบุคคล ขอ้มูลมรดกทางวฒันธรรม เป็น
ตน้ ขณะทีองคก์รทีดาํเนินงานวฒันธรรมในปัจจุบนัมีขีดจาํกดัในการปฏิบติังาน ส่งผลให้ขาดการ
ดาํเนินงานในรูปของเครือข่ายและทรัพยากรสนบัสนุนซึงกนัและกนั และงบประมาณสนบัสนุนการ
ดาํเนินงานดา้นวฒันธรรมยงันอ้ยเกินไปไม่เพียงพอกบัภารกิจการสืบสานวฒันธรรมของชาติ18  

จากปัญหาทีมีความสอดคลอ้งกนัขา้งตน้นนัเป็นปัจจยัในการบริหารและจากการทบทวน
วรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานวฒันธรรมในประเทศไทย ผูว้ิจยัเห็นว่าภาครัฐควรตอ้งหา
แนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม ควรมีการกาํหนด
นโยบายทีชดัเจนและกาํหนดแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานดา้นวฒันธรรมให้กบัสภาวฒันธรรม 
เพือเป็นทิศทางในการดาํเนินงานวฒันธรรมของสภาวฒันธรรม ซึงยงัไม่ปรากฏงานวิจยัฉบบัใดที
ศึกษาเกียวกบัการกาํหนดนโยบายเพือการแกปั้ญหาของสภาวฒันธรรม ดว้ยเหตุนีเองผูว้ิจยัจึงสนใจ
ทีจะศึกษาถึงนโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมในประเทศไทยซึง
ผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์และใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการดาํเนินงานดา้นวฒันธรรมของ
สภาวฒันธรรมและกระทรวงวฒันธรรมต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

17นงนุช ป่าเขียว, “การดาํเนินงานและแนวทางการพฒันางานวฒันธรรมจงัหวดัลาํปาง”, 
 - . 

18สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, สาํนกัส่งเสริมและเผยแพร่วฒันธรรม, 
คู่มือการจดัตงัสภาวฒันธรรมตาํบลและหมู่บา้น, . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพือศึกษาสภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมในประเทศไทย 
 . เพือศึกษานโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมในประเทศไทย 
 
คาํถามการวิจัย 
 . สภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมในปัจจุบนัเป็น
อยา่งไร 
 . . นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมในประเทศไทยควร
เป็นอยา่งไร 
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 การวิจัยครังนีเป็นการศึกษานโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของ           
สภาวฒันธรรมในประเทศไทย ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดเกียวกบัการกาํหนดนโยบายเป็นกรอบแนวคิดใน
การวิจยั ดงันี 
 1. แนวคิดในการศึกษาสภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม  
  แนวคิดในการการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
ใชก้ารศึกษาจากบทบาทหนา้ทีของสภาวฒันธรรม ตามระเบียบกระทรวงวฒันธรรมว่าดว้ยสภาวฒันธรรม 
พ.ศ.  จาํนวน  ดา้น ประกอบดว้ย ( ) ดา้นการวางแผนการปฏิบติังานวฒันธรรม ( ) ดา้นการ
ติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน ( ) ด้านองค์ความรู้ทางวฒันธรรม ( ) ด้านการพฒันาความ
ร่วมมือกบัองคก์รอืน ( ) ดา้นทรัพยากรเพือการดาํเนินงานวฒันธรรม ( ) ดา้นการส่งเสริมและ
สนบัสนุนการจดักิจกรรมทางวฒันธรรม ( ) ดา้นการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ผลการดาํเนินงาน
วฒันธรรม และ ( ) ดา้นการเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม19 
 2. แนวคิดในการกาํหนดนโยบาย 
  แนวคิดในการกาํหนดนโยบาย ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดของ Thomas R. Dye  ซึงแบ่ง
กระบวนการกาํหนดนโยบายออกเป็น  ขนัตอน ประกอบดว้ย (1) ขนัระบุปัญหา เป็นการศึกษา
และจาํแนกปัญหาทีเกิดขึน (2) ขนัการจดัทาํขอ้เสนอนโยบาย โดยริเริมและพฒันาการนโยบาย

19 กระทรวงวฒันธรรม, สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, คู่มือการบริหาร
จดัการงานวฒันธรรมของภาคีเครือข่ายวฒันธรรม, . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการนาํไปปฏิบติั (3) ขนัประกาศเป็นนโยบาย การทาํนโยบายให้
ถูกตอ้งตามกฎหมาย เป็นทียอมรับและผูป้ฏิบติัพึงพอใจมากทีสุด20  
 
แผนภูมิที  กรอบแนวคิดในการวิจยั

 การศึกษาข้อมูล    กระบวนการในการ    
 เกยีวกบัการดาํเนินงาน    (ร่าง) นโยบายและ    
 วฒันธรรมประกอบการ    แนวทางส่งเสริม    
 พฒันา (ร่าง)นโยบาย    การปฏิบัติงาน    
 และแนวทาง        
 ส่งเสริมการปฏิบตังิาน    การพฒันา (ร่าง)    
     นโยบายและแนวทาง    
 การศึกษาการปฏิบติั    ส่งเสริมการปฏิบติังาน    
 งานของสภาวฒันธรรม    ใชเ้ทคนิคเดลฟาย    
 ตามระเบียบขอ้บงัคบั    (Delphi technique)    
         
      (ร่าง)นโยบายและ   นโยบายและแนวทาง 
      แนวทางส่งเสริม   ส่งเสริมการปฏิบติังาน 
      การปฏิบติังาน   ของสภาวฒันธรรม 
 ศึกษาสภาพปัจจุบนั       ในประเทศไทย 
 ปัญหาและอุปสรรค    สอบทานความคิดเห็น    
 ในการปฏิบติังาน    เกียวกบั(ร่าง)นโยบาย    
     และแนวทางส่งเสริม    
     การปฏิบติังาน    
     - หวัหนา้ส่วนราชการ    
     ในส่วนภมิูภาคและ    
     สมาชิกสภาวฒันธรรม    
     - ผูบ้ริหารระดบัสูงของ    
     กระทรวงวฒันธรรม    
         

20Thomas R. Dye, Understanding Public Policy 10th ed. (Englewood Cliffs : Prentice-
Hall, 2002), 32. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ข้อตกลงเบอืงต้น 

 ในการวิจยัครังนีถือว่าสภาวฒันธรรมแต่ละจงัหวดั มีทรัพยากรในการบริหารจดัการ 
โครงสร้างและภาระงานทีไม่แตกต่างกนัและไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ วสัดุและอุปกรณ์ตาม
กรอบขอ้บงัคบัทีสาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติกาํหนดเหมือนกนั 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

นโยบาย หมายถึง หลกัการหรือแผนงานทีกาํหนดการปฏิบติังานดา้นวฒันธรรมของ
สภาวฒันธรรมใหบ้รรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงคที์วางไว ้
 แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม หมายถึง แนวปฏิบติัหรือวิธีการที
สอดคล้องกับนโยบายทีถูกกาํหนดขึนจากงานวิจัย เพือใช้ในการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้าน
วฒันธรรมของสภาวฒันธรรมในประเทศไทย 
 สภาวฒันธรรม หมายถึง องคก์รภาคประชาชนทีสมคัรใจร่วมกนัดาํเนินงานวฒันธรรม
ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรม  
 สมาชิกสภาวฒันธรรม หมายถึง บุคคลซึงเป็นผูแ้ทนขององคก์รภาคีในทอ้งถินทีตงัของ
สภาวฒันธรรม และไดส้มคัรเขา้มาเป็นสมาชิกสภาวฒันธรรมตามระเบียบกระทรวงวฒันธรรม     
วา่ดว้ยสภาวฒันธรรม พ.ศ.  

สภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม หมายถึง การปฏิบติังาน 
ปัญหาและอุปสรรคของสภาวฒันธรรมทีเกิดจากการปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงวฒันธรรม ว่าดว้ย
สภาวฒันธรรม พ.ศ.  จาํนวน  ดา้น ประกอบดว้ย ( ) ดา้นการวางแผนการปฏิบติังานวฒันธรรม 
( ) ดา้นการติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน ( ) ดา้นองคค์วามรู้ทางวฒันธรรม ( ) ดา้นการพฒันา
ความร่วมมือกบัองคก์รอืน ( ) ดา้นทรัพยากรเพือการดาํเนินงานวฒันธรรม ( ) ดา้นการส่งเสริมและ
สนบัสนุนการจดักิจกรรมทางวฒันธรรม ( ) ดา้นการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ผลการดาํเนินงาน
วฒันธรรม และ ( ) ดา้นการเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บทที  

 

เอกสารและงานวจิัยทีเกยีวข้อง 

 

 ในการวิจัยครังนี ผูว้ิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและสาระสําคัญต่างๆทีเกียวข้อง 
ซึงประกอบดว้ยเนือหาดงัต่อไปนี 
 ตอนที    นโยบายแห่งรัฐดา้นวฒันธรรม 
 ตอนที    กระทรวงวฒันธรรม 
 ตอนที    สภาวฒันธรรม 
 ตอนที    แนวคิดเกียวกบัวฒันธรรม 
 ตอนที    การดาํเนินงานวฒันธรรมของต่างประเทศ 
 ตอนที    แนวคิดเกียวกบันโยบาย 
 ตอนที    แนวคิดการมีส่วนร่วม 
 ตอนที    งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 

นโยบายแห่งรัฐด้านวฒันธรรม 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช    
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช  ไดมี้บทบญัญติัทีเกียวขอ้งกบังาน

ดา้นวฒันธรรมโดยกาํหนดหมวดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยในสิทธิและเสรีภาพส่วน
บุคคลตามมาตรา  ว่า บุคคลยอ่มมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการนบัถือศาสนา นิกายของศาสนาหรือลทัธิ
นิยมในทางศาสนาและยอ่มมีเสรีภาพในการปฏิบติัตามศาสนธรรม ศาสนบญัญติัหรือปฏิบติัพิธีกรรม
ตามความเชือถือของตน เมือไม่เป็นปฏิปักษต่์อหนา้ทีของพลเมืองและไม่เป็นการขดัต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน ในการใชเ้สรีภาพตามวรรคหนึง บุคคลย่อมไดรั้บความ
คุม้ครองมิใหรั้ฐกระทาํการใดๆ อนัเป็นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์อนัควรมีควรได ้ เพราะเหตุที
ถือศาสนา นิกายของศาสนา ลทัธินิยมในทางศาสนาหรือปฏิบติัตามศาสนธรรม ศาสนบญัญติัหรือ
ปฏิบติัพิธีกรรมตามความเชือถือ แตกต่างจากบุคคลอืน และกาํหนดสิทธิเสรีภาพในชุมชน ตามมาตรา 

 ไวว้่า บุคคลซึงรวมกนัเป็นชุมชน ชุมชนทอ้งถินหรือชุมชนทอ้งถินดงัเดิม ยอ่มมีสิทธิอนุรักษห์รือ
ฟืนฟจูารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถินและของชาติและมีส่วนร่วมใน

4 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

การจดัการ การบาํรุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดลอ้ม รวมทงัความ
หลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและยงัยืน และกาํหนดหมวดหนา้ทีของชนชาวไทยตามมาตรา  
ไวว้่า บุคคลมีหนา้ทีรับราชการทหาร ช่วยเหลือในการป้องกนัและบรรเทาภยัพิบติัสาธารณะ เสียภาษี
อากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทกัษ ์ปกป้อง และสืบสานศิลปวฒันธรรมของชาติและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิน และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ทงันีตามทีกฎหมายบญัญติั และ
กาํหนดหมวดแนวนโยบายพืนฐานแห่งรัฐในแนวนโยบายดา้นสังคม การสาธารณสุข การศึกษาและ
วฒันธรรมมาตรา 80 (6)ไวว้่า รัฐตอ้งดาํเนินการส่งเสริมและสนบัสนุนความรู้รักสามคัคีและการ
เรียนรู้ปลูกจิตสาํนึกและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยม
อนัดีงามและภูมิปัญญาทอ้งถิน และกาํหนดแนวนโยบายดา้นเศรษฐกิจตามมาตรา  ( ) ไวว้่า รัฐตอ้ง
ดาํเนินการใหมี้การกระจายรายไดอ้ยา่งเป็นธรรม คุม้ครอง ส่งเสริมและขยายโอกาสในการประกอบ
อาชีพของประชาชนเพือการพฒันาเศรษฐกิจ รวมทงัส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาภูมิปัญญา
ทอ้งถินและภูมิปัญญาไทย เพือใชใ้นการผลิตสินคา้ บริการและการประกอบอาชีพ และหมวดการ
ปกครองส่วนทอ้งถินตามมาตรา  ไดก้าํหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินยอ่มมีอาํนาจหนา้ที
บาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิน องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถินยอ่มมีสิทธิทีจะจดัการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสม และความตอ้งการ
ภายในทอ้งถินนนัและเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอบรมของรัฐโดยคาํนึงถึงความสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ การจดัการศึกษาอบรมภายในทอ้งถินตามวรรคสอง องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถินต้องคาํนึงถึงการบาํรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถินและ
วฒันธรรมอนัดีของทอ้งถินดว้ย26  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช  ถือเป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศทีบญัญติัไวใ้หป้ระชาชนชาวไทยตอ้งถือปฏิบติั และใชบ้งัคบัภายใตก้รอบของรัฐธรรมนูญ
ทีกาํหนดไวต้ามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขและอาํนาจอธิปไตย
ของประชาชนชาวไทย กาํหนดวิถีทางในการปกครองประเทศ การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ใหป้ระชาชนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการปกครอง กาํหนดกลไกต่างๆ ใหมี้ดุลยภาพและ
ประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา สถาบนัและองคก์รต่างๆ สามารถปฏิบติัหน้าทีได้
โดยสุจริตเทียงธรรม และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช  ฉบบันีไดเ้นน้หนกั
และมีบทบญัญติัทีเกียวขอ้งกบังานวฒันธรรมใหค้วามสาํคญัอยา่งเห็นไดช้ดัและเป็นระบบ โดยการ

26“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ,” ราชกิจจานุเบกษา ฉบบั
กฤษฎีกา เล่ม  ตอนที  ก (  สิงหาคม ):  – , . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

บญัญติัไวใ้นหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยทีทาํใหค้นไทยไดท้ราบว่า มีสิทธิและเสรีภาพ
ในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชือถือของแต่ละบุคคลได้ ซึงพิธีกรรมตามความเชือถือเป็น
วฒันธรรมอยา่งหนึง นอกจากสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลแลว้ ยงัครอบคลุมขยายไปถึงสิทธิเสรีภาพใน
ชุมชนของบุคคลทีกาํหนดให้ชุมชนยอ่มมีสิทธิอนุรักษห์รือฟืนฟูจารีต ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน 
ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถินของชาติให้ยงัยืนและบญัญติับงัคบัไวว้่าเป็นหน้าทีทีคนไทยตอ้ง
สืบสานศิลปวฒันธรรมของชาติและภูมิปัญญาทอ้งถิน และกาํหนดเจตจาํนงอย่างชดัเจนของฝ่าย
บริหาร โดยรัฐไดก้าํหนดนโยบายในการบริหารราชการแผน่ดินไวใ้นนโยบายดา้นวฒันธรรมว่าจะ
ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคีและเรียนรู้ปลูกจิตสํานึกและเผยแพร่
ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอนัดีงามของภูมิปัญญาทอ้งถิน 
ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถิน ภูมิปัญญาไทย เพือใชใ้นการผลิตสินคา้ บริการ
และการประกอบอาชีพ ถือเป็นพนัธะสัญญาทีรัฐหรือฝ่ายบริหารตอ้งทาํ และกาํหนดองคก์รหรือ
หน่วยงานหลกัทีจะรับผิดชอบในการจดัทาํบริการสาธารณะ การมีส่วนร่วม การตดัสินใจและการ
แกไ้ขปัญหาในพืนทีในดา้นวฒันธรรม โดยให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเป็นผูรั้บผิดชอบอย่าง
ชดัเจน ซึงทงัหมดนีจะเห็นไดว้า่ วฒันธรรมถูกบญัญติักาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุด
ของประเทศโดยให้ความสําคญักบัสิงทีเป็นวฒันธรรมอย่างชดัเจนและเป็นระบบนบัตงัแต่บุคคล 
สังคมและองคก์ร 
 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับท ี  -  
 แผนระดบัชาติทีถือวา่เป็นแผนพฒันาทีใหญ่ทีสุดไดแ้ก่ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซึงเป็นเอกสารทีรัฐบาลจดัทาํขึนเพือแสดงหลกัการ แนวนโยบายกวา้งๆและแผนงานของ
รัฐบาลในการบริหารประเทศไปในทิศทางทีตอ้งการ โดยกาํหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และ
แนวทางการดาํเนินงานภายในช่วงระยะเวลาทีกาํหนด ซึงประเทศไทยไดมี้การเริมวางแผนพฒันา
ระดบัชาติมานานกว่า   ปี27 มีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จาํนวน  ฉบบั แต่ละ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีจุดเนน้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมทีแตกต่างกนัไป
ตามสภาวการณ์ในช่วงเวลานนัๆ เนืองจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมเป็นแผนระดบัชาติการ
จดัทาํแผนในระดบัอืนๆ เช่น การจดัทาํแผนระดบักระทรวง ทบวง กรม จงัหวดั อาํเภอและตาํบล

27สมพงษ ์ดุลยอนุกิจ, สังคมศาสตร์กบัการพฒันา (กรุงเทพมหานคร : พิมพที์ โอ.เอส 
พรินติง เฮา้ส์, ),  – . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ตอ้งสอดคลอ้งกบัตามแผนระดบัชาติ อิทธิพลของแผนระดบัชาติจึงมีส่งผลใหเ้กิดการเปลียนแปลง
ทางสงัคมในทุกระดบั  
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาบริบททีทาํใหเ้กิดนโยบายเกียวกบังานวฒันธรรมในแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ตังแต่ฉบับที  ถึงฉบับที  เพือดูแนวโน้มการส่งเสริมการดําเนินงาน
วฒันธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบนั สาํหรับใชเ้ป็นขอ้มูลเบืองตน้ในงานวิจยั  ดงันี 
 แผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาติ ฉบับที  (พ.ศ. - ) 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัที  (พ.ศ. - ) เป็นแผนฉบบัแรกของประเทศ
ไทย มีความแตกต่างจากแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัหลงัๆ  ประการคือ ประการแรก เป็นการวางแผนที
มีระยะเวลา  ปี และประการทีสอง ชือของแผนมีเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ แต่ไม่มีคาํวา่พฒันาสงัคม
อยู่ดว้ย จุดเน้นของแผนแบ่งออกเป็น  ช่วงเวลา คือ ระยะที  (พ.ศ. - ) เน้นการจดัสรร
ทรัพยากรของรัฐบาลในการสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพนืฐานเช่น ทางหลวง เขือน ไฟฟ้า รถไฟ
และโทรคมนาคม และระยะที  (พ.ศ. - ) เนน้การลงทุนดา้นอุตสาหกรรม ประเภทสินคา้
สาํเร็จรูปและการผลิตทางการเกษตร แนวทางการพฒันาดา้นสังคมของแผนพฒันาฉบบันีเนน้ถึง
การส่งเสริมการพฒันาดา้นสุขภาพและการศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะอยา่งยงิในขนัอุดมศึกษา
ในส่วนภูมิภาค ซึงแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัแรกนี ใหค้วามสาํคญักบัโครงการพฒันาของ
ภาครัฐเท่านนั ยงัไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบันโยบายดา้นวฒันธรรมแต่อยา่งใด  
 แผนพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับท ี  (พ.ศ. 2510-2514) 
 แผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที ( พ.ศ.  2510 -2514)  ใหค้วามสาํคญักบัการ
พฒันาสังคมมากขึนโดยจุดเน้นของแผนคือ เน้นการสร้างโครงสร้างพืนฐานทีจาํเป็นในการพฒันา
ประเทศ โดยการพฒันาส่วนภูมิภาคและทอ้งถินโดยเฉพาะอย่างยิงการพฒันาชนบทในทอ้งที
ทุรกนัดารและห่างไกล และเน้นความสําคญัของการพฒันาสังคมโดยมีการวางแผนการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการดา้นกาํลงัคน เพือให้ระบบสังคมไดเ้จริญกา้วหนา้ควบคู่กนัไปกบัการ
พฒันาเศรษฐกิจ การพฒันาดา้นสังคมในแผนฉบบันี มีนโยบายส่งเสริมและรักษาไวซึ้งความเป็น
ธรรมของสังคม ใหเ้ชิดชูสถาบนัทีสาํคญัของชาติ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม
อนัดีงาม  
 จะเห็นว่า จุดเนน้แผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที  (พ.ศ. 2510-2514) 
ยงัคงเนน้การปรับปรุงโครงสร้างพืนฐานทีจาํเป็นตามแนวทางของแผนพฒันาการเศรษฐกิจ ฉบบัที  
ส่วนทีเป็นสาระสาํคญัเพิมเติมขึนมาคือ การให้ความสาํคญักบัการดา้นพฒันากาํลงัคนและสังคม การ
ส่งเสริมวฒันธรรมมีการกล่าวถึง แต่ไม่ไดมี้การวางแผนส่งเสริมแต่อยา่งใด  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับท ี3 (พ.ศ. 2515-2519) 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 3 (พ.ศ. 2515-2519) เนน้การปรับปรุง
โครงสร้างเศรษฐกิจ เพือยกระดบัการผลิตและรายไดป้ระชาชาติให้สูงขึนเพิมความสําคญัในการ
พฒันาส่วนภูมิภาค โดยการส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการพฒันาช่วยเหลือเกือกูลกนัในการ
พฒันา ส่งเสริมความเป็นธรรมของสังคม และเนน้พฒันากาํลงัคน วางนโยบายในดา้นการวางแผน
ครอบครัวและการมีงานทาํขึนเป็นครังแรก แนวทางการพฒันาสังคมในแผนฉบบันี นอกจากการ
พฒันากาํลงัคนแลว้ยงัส่งเสริมให้มีการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ประยุกตใ์ห้เขา้กบัวิถีชีวิตของคนใน
สมยันนั เพือใหเ้กิดประโยชน์แก่การดาํเนินชีวิตของประชาชน 
 ดงันนั แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 3 (พ.ศ. 2515-2519) ไดใ้หเ้อกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากขึนและยังให้ความสําคัญต่อความสมดุลของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมไปพร้อมๆกนั แต่ไม่ไดมี้การยกประเด็นดา้นวฒันธรรมเขา้มา
เกียวขอ้งในการพฒันาสงัคม 
 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับท ี4 (พ.ศ. - ) 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 4 (พ.ศ. - ) นีให้ความสนใจ
งานพฒันาดา้นสังคมควบคู่ไปกบัการพฒันาเศรษฐกิจ โดยให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคม เพือสร้างและกระจายความเจริญไปสู่ทอ้งถิน 
 ในแผนฉบบันีได้นําวฒันธรรมมาเป็นกลไกในการพฒันาสังคมโดยส่งเสริมให้นํา
วัฒนธรรมทีดีงามเข้ามาใช้ในชีวิตประจําวันและส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมใช้
สถานศึกษาเป็นแหล่งเผยแพร่วฒันธรรมและจดักิจกรรมดา้นวฒันธรรม รวมทงัเนน้การเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์และใหค้วามรู้ความเขา้ใจเกียวกบัศิลปวฒันธรรมของชาติให้แก่ประชาชน นกัเรียน 
นิสิต และนกัศึกษา ทงัในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 4 (พ.ศ.  - ) เริมให้ความสาํคญั
กบังานดา้นศิลปวฒันธรรมและศาสนา มีนาํวฒันธรรมมาเป็นกลไกในการพฒันาสังคมโดยเนน้การ
นาํวฒันาธรรมมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั มีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์และให้ความรู้ความเขา้ใจใน
ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมและจดัการจดักิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม 
 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับท ี5 (พ.ศ. - ) 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 5 (พ.ศ. - )จุดเนน้คือการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ การแกปั้ญหาความยากจน การเพิมบทบาทและระดมความร่วมมือจากภาคเอกชนให้เขา้
มาร่วมในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พฒันาคุณภาพประชากรโดยนาํศิลปวฒันธรรมและค่านิยม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ทีถูกตอ้งดีงามมาใช้พฒันาประชาชนด้านจิตใจ และส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถานซึงเป็น
ประวติัศาสตร์ของชาติ 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 5 (พ.ศ. - ) รัฐบาลเริมเห็น
ความสําคญัของการนําวฒันธรรมมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน เน้นการพฒันาจิตใจ
ภายใตว้ฒันธรรมและค่านิยมของคนในชาติใหเ้ป็นส่วนหนึงของการพฒันาสงัคม  
 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับท ี6 (พ.ศ. - ) 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 6 (พ.ศ. - ) เป้าหมายหลกัอยูที่
การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารในภาครัฐและเอกชน จุดเน้นของแผนคือ  
เน้นการขยายตวัดา้นเศรษฐกิจทีจะช่วยเสริมสร้างความมนัคงทางเศรษฐกิจและช่วยแกปั้ญหาทาง
เศรษฐกิจ ทางดา้นสังคม เนน้การพฒันาคุณภาพคนเพือให้สามารถพฒันาสังคมให้กา้วหนา้ มีความ
สงบสุข เกิดความเป็นธรรม สอดคลอ้งและสนบัสนุนการพฒันาประเทศโดยรวม พร้อมๆ กบัการธาํรง
ไวซึ้งเอกลกัษณ์ของชาติ วฒันธรรมและค่านิยมอนัดีและการสนับสนุนให้มีองค์กรกลางดา้นการ
พฒันาคน สังคมและวฒันธรรม ในลกัษณะของคณะกรรมการประสานงานเพือดูแลดา้นนโยบายการ
วางแผน กาํกบั ดูแลและติดตามประเมินผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนทีกาํหนดไว ้
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 6 (พ.ศ. - ) มีแนวทางการ
พฒันาสังคมทีใชว้ฒันธรรมเป็นส่วนหนึงของการพฒันาไวอ้ย่างชดัเจน โดยสนบัสนุนการมีส่วน
ร่วมขององคก์รกลางในการดูแลงานดา้นวฒันธรรมให้เป็นไปตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับท ี  (พ.ศ. 2535-2539) 

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที  (พ.ศ. 2535-2539) ใหค้วามสาํคญัใน
การพฒันาคน สงัคม และเศรษฐกิจ พร้อมกบัสร้างความเป็นธรรมในสังคม เพือนาํไปสู่การพฒันาที
มีคุณภาพและยงัยืน จุดเน้นของแผนฉบบันีคือ การเร่งรัดพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณภาพ มี
คุณธรรม มีความสามารถ และพลานามยัสมบูรณ์ เนน้การพฒันาจิตใจ วฒันธรรมและสังคม ใหเ้ป็น
คนดี มีวินยั มีคุณธรรม ตลอดจนอนุรักษ์ พฒันา ธาํรงไวซึ้งศิลปวฒันธรรม เอกลกัษณ์และค่านิยม
อนัดีงามของชาติ โดยส่งเสริมและสนบัสนุนใหบ้า้น วดั โรงเรียน ชุมชน และองคก์รต่างๆ เขา้มามี
บทบาทในการบริหารงานด้านวฒันธรรม  และขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและองค์กร
ประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น อาสาสมคัรเพืออนุรักษม์รดกทางศิลปวฒันธรรมใหมี้ประสิทธิภาพ
ในการดาํเนินงานวฒันธรรมยิงขึน นอกจากนี ยงัสนบัสนุนให้มีการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถิน
ในการพฒันาชีวิตและความเป็นอยู่ให้สอดคลอ้งกับสภาพสังคมไทยและความเปลียนแปลงที
เกิดขึน มีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการอนุรักษ ์ทาํนุบาํรุง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ดูแลมรดกทางศิลปวฒันธรรม ตลอดจนประสานงานและร่วมมือกบัองคก์รระหว่างประเทศ ในการ
แลกเปลียนความรู้ การระดมทรัพยากร การอนุรักษแ์ละการส่งเสริมทางศิลปวฒันธรรม การพฒันา
แหล่งโบราณสถาน โบราณคดี ให้เป็นแหล่งความรู้และเป็นสถานทีท่องเทียวทางวฒันธรรม 
รวมทงัปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวขอ้งในการรักษามรดกทางศิลปวฒันธรรม 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 7 (พ.ศ. 2535-2539) ใหค้วามสาํคญัใน
การพฒันาคนใหส้มบูรณ์ทงัร่างกายและจิตใจ บนพืนฐานทางวฒันธรรมของทอ้งถิน มีการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  ประชาชนในการส่งเสริม  รักษา  อนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม ทาํให้หน่วยงานต่างๆทีรับนโยบายไปปฏิบติัได้มีความกระตือรือร้นอย่างเป็น
รูปธรรมทีชดัเจนยงิขึนกวา่แผนพฒันาแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับท ี  (พ.ศ. 2540-2544) 

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที  (พ.ศ. 2540-2544) ไดป้รับแนวคิด
การพฒันาจากเดิมทีเน้นการพฒันาเศรษฐกิจ มาเป็นการเน้นคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาเพือ
เสริมสร้างศกัยภาพของคนทงัในดา้นร่างกายจิตใจและสติปัญญา ให้มีสุขภาพพลานามยัแขง็แรงมี
ความรู้ความสามารถและทกัษะในการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตวัให้ทนัต่อกระแสการ
เปลียนแปลงทงัในดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการปกครอง โดยส่งเสริมใหว้ฒันธรรมมีบทบาทสาํคญั
ในการพฒันาคนอยู่บนวฒันธรรมของตนเอง แนวทางทีดาํเนินงานตามแผนพฒันาภาครัฐได้
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจและเกิดความภาคภูมิใจทีจะอนุรักษ ์ฟืนฟูและเผยแพร่
ศิลปวฒันธรรม ค่านิยมทีดีงามและภูมิปัญญาในทอ้งถินและนาํไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างเหมาะสม สนบัสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการทาํนุบาํรุงวฒันธรรม สาํหรับบทบาทของ
วฒันธรรมดา้นการศึกษาไดมี้การสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาปรับเนือหาสาระหลกัสูตรการศึกษาทุก
ระดบัใหเ้ชือมโยงกบัวฒันธรรมทอ้งถิน ทงันี ภาคประชาชน สถาบนัสังคม หน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจ
เอกชน องคก์รพฒันาเอกชน ทุกแห่งเขา้มามีส่วนร่วมตามความสามารถ ความถนดัและความสนใจ 
 จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที  (พ.ศ. 2540-2544) ทีเนน้คนเป็น
ศูนยก์ลางของการพฒันา และในการพฒันาสังคมยงัไดมี้การใชมิ้ติทางวฒันธรรมในการพฒันาคน
และพฒันาสังคม ซึงแผนฉบบันีไดใ้ห้วฒันธรรมมีบทบาทในการพฒันาคนมากกว่าแผนฉบบัใดๆ 
ทีมีมาก่อน การนาํมิติทางวฒันธรรมมาใชใ้นการพฒันามนุษยส์ามารถทาํไดแ้ละจะดาํเนินการไปได้
ดว้ยดีเพราะตงัอยูบ่นพนืฐานของวิถีชีวิตของตนเอง 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 แผนพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับท ี  (พ.ศ. 2545-2549) 

 แผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที  (พ.ศ. 2545-2549) ไดย้ึดหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญานาํทางในการพฒันาประเทศ ยดึคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา 
เพือให้คนในสังคมมีความสุขถ้วนหน้าสามารถพึงตนเองและก้าวตามโลกได้อย่างรู้เท่าทัน         
โดยยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย 
 จุดเนน้ของแผนฉบบันีคือ การพฒันาทีมีคนเป็นศูนยก์ลาง ซึงมีนโยบายทีเกียวขอ้งกบั
งานวฒันธรรม คือ การส่งเสริมองคก์รต่างๆในสังคมและสือมวลชนใหก้ารสนบัสนุนและใหค้วาม
ร่วมมือในการทาํนุบาํรุงและพฒันาแหล่งโบราณสถาน โบราณวตัถุ มรดกทางวฒันธรรมและ       
ภูมิปัญญาท้องถิน รวมทังเชิดชูเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทยอย่างต่อเนืองและจริงจัง 
โดยเฉพาะการใชภ้าษาไทยทีถูกตอ้ง การรณรงคแ์ต่งกายประจาํชาติและการเรียนรู้ประวติัศาสตร์
ชาติและทอ้งถิน การรวบรวมและเผยแพร่ขอ้มูลดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยใน
ทุกพืนทีอย่างเป็นระบบ และเลือกสรรวฒันธรรมสากลและวฒันธรรมไทยทีดีงามมาผสมผสาน 
เพือใชป้ระโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชีวิตและการพฒันาประเทศ 
 ในแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที  (พ.ศ. 2545-2549) นีไดเ้นน้ใน
ส่วนของการให้คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา ดงันนั จึงให้ความสาํคญักบัการพฒันาคนโดยใช้
วฒันธรรมเป็นฐานของการพฒันา 
 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที  (พ.ศ. - )  
 แนวคิดหลกัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที  (พ.ศ. - ) 
คือ ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบติัควบคู่ไปกบัการพฒันาแบบบูรณาการ
ทียึดคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา  เพือให้การพฒันาและบริหารประเทศทงัมิติตวัคน สังคม  
เศรษฐกิจ สิงแวดลอ้มและการเมือง พร้อมทีจะรับความเปลียนแปลงทงัดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
การไหล่บ่าของวฒันธรรมทีเขา้มาโดยเฉพาะทางสือและเทคโนโลย ีประเทศไทยตอ้งพฒันาคนให้
สามารถเผชิญกบัการเปลียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม จึงไดมี้การนาํมิติทางวฒันธรรมมาสร้างความ
เขม้แขง็ให้กบัประชาชนและชุมชน โดยมียุทธศาสตร์การพฒันาทีสาํคญัทีเกียวขอ้งกบัวฒันธรรม 
ไดแ้ก่ การพฒันาคุณภาพคนและสงัคมไทยสู่สงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยใหค้วามสาํคญั
กับการพฒันาคนให้มีคุณธรรมนําความรู้ สามารถจัดการองค์ความรู้ทงัภูมิปัญญาทอ้งถินและ     
องคค์วามรู้สมยัใหม่ตงัแต่ระดบัชุมชนถึงประเทศ สามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคม นอกจากนี ยงัเนน้การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ส่งเสริมใหชุ้มชุมรวมตวักนัทาํกิจกรรม
อย่างต่อเนืองในรูปแบบทีเหมาะสมกับชุมชนสนับสนุนให้ชุมชนนําภูมิปัญญาและวฒันธรรม
ทอ้งถินมาใชใ้นการสร้างสรรคคุ์ณค่าของสินคา้ บนฐานความรู้และความเป็นไทย  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที  (พ.ศ. - )มีนโยบายดา้นการ
พฒันาคุณภาพคนและสังคมไดเ้นน้ถึงการใชว้ฒันธรรมเขา้มาพฒันาเศรษฐกิจสังคมและประเทศ 
 ทิศทางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที  (พ.ศ. - ) 
 ทิศทางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที  (พ.ศ. - ) ยงัคงยึด
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาและสร้างสมดุลการพฒันา
ในทุกมิติ โดยมีการกาํหนดวิสยัทศัน์ปี พ.ศ.  ไวคื้อ คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตร
ไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมนัในวฒันธรรมประชาธิปไตยและหลกัธรรมาภิบาล        
การบริการสาธารณะขนัพืนฐานทีทวัถึง มีคุณภาพสังคมมีความปลอดภยัและมนัคง อยูใ่นสภาวะ
แวดลอ้มทีดี เกือกูลและเอืออาทรซึงกนัและกนั ระบบการผลิตเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม มีความ
มนัคงด้านอาหารและพลังงานอยู่บนฐานทางเศรษฐกิจทีพึงตนเองและแข่งขนัได้ในเวทีโลก 
สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอ้ย่างมีศกัดิศรี เพือบรรลุถึงวิสัยทศัน์ดังกล่าวไดน้ํา
วฒันธรรมเขา้มาเป็นภูมิคุม้กนัสังคมไทยให้มีค่านิยมและวฒันธรรมทีดีงามโดยให้ทุกภาคส่วน
ร่วมมือกนัภายใตว้ฒันธรรมทีหลากหลาย อนุรักษแ์ละฟืนฟูวฒันธรรมทีดีงามและสร้างความเขา้ใจ 
ความภาคภูมิใจและรับรู้คุณค่าทางวฒันธรรม 
 ทิศทางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที  ไดก้ล่าวถึงการใชว้ฒันธรรม
มาสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัประชาชนให้มีค่านิยมและวฒันธรรมทีพึงประสงค ์เพือพฒันาสังคมให ้   
น่าอยู ่สามารถสืบสานวฒันธรรมใหค้งอยูต่่อไปภายใตก้ารมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ในการดาํเนินการตามแผนฉบบันี จะประสบความสําเร็จได้นันขึนอยู่กับการจดัทาํ
แผนพัฒนาในหน่วยงานภาครัฐทีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ              
เช่น แผนการบริหารราชการแผน่ดินทีเป็นเครืองมือในการตดัสินใจและจดัลาํดบัความสาํคญัของ
นโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะการกาํหนดนโยบายและยุทธศาสตร์กาํกบัดูแลให้ขา้ราชการประจาํ 
รับผดิชอบการนาํนโยบายและยทุธศาสตร์ไปปฏิบติัให้บรรลุผลตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายพืนฐาน
แห่งรัฐตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และแผนพฒันาประเทศดา้นต่างๆ ที
เกียวขอ้ง ทาํให้เกิดความเชือมโยงทิศทางการพฒันาหลกัของประเทศระหว่างแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินและแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดงันัน กระทรวงวฒันธรรมจะตอ้ง
เตรียมความพร้อมทีจะนาํแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที  (พ.ศ. - )    
มาจดัทาํแผนปฏิบติัราชการ โดยการถ่ายทอดประเด็นการพฒันาและเป้าหมายของการพฒันาที
สอดคลอ้งกบัภารกิจของกระทรวงหรือกรม เพือให้การดาํเนินงานสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายทีกาํหนดไวใ้นแผนแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 จากสาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะเห็นได้ว่าในช่วง
แผนพฒันาฉบบัตน้ๆ ภาครัฐให้ความสําคญักบัการพฒันาเศรษฐกิจ การลงทุน อุตสาหกรรม และ
โครงสร้างพืนฐานทางสังคม มากมายนกัยงัไม่มีการนาํวฒันธรรมมาใชใ้นการพฒันามนุษยแ์ละสังคม 
ซึงในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 7 (พ.ศ. 2535-2539) จึงไดเ้ริมมีแนวคิดในการนาํ
งานวฒันธรรมมาใช้ในการพฒันาสังคม โดยใช้การส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทาํนุบาํรุง ดูแลมรดกทางศิลปวฒันธรรมในทอ้งถินและการ
ประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถินในการการพฒันาเศรษฐกิจ นอกจากนียงัไดมี้การจดัตงัมีการจดัตงัสภา
วฒันธรรมขึนเพือดาํเนินงานวฒันธรรมในชุมชนทีสอดคลอ้งกบันโยบายแห่งรัฐ ต่อมาแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที  (พ.ศ. 2540-2544) เนน้คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา และใช้
เศรษฐกิจเป็นเครืองมือช่วยพฒันาจึงไดแ้บบบูรณาการระหวา่งเศรษฐกิจ สังคมและสิงแวดลอ้มโดยใช้
วฒันธรรมมาเป็นส่วนสําคญัในการพฒันาคนให้สามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมไดบ้นรากฐานทาง
วฒันธรรมทอ้งถินของตนเองและประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม ซึงในแผนพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที  (พ.ศ. 2545-2549) เน้นคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันาต่อ
เนืองมาจากแผนพฒันาฉบบัที 8 และยงัไดน้าํไดน้าํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
พฒันาและบริหารประเทศควบคู่กนัไป เนน้ให้ประชาชนและองคก์รต่างๆมีส่วนร่วมสนบัสนุนและ
ร่วมมือในการทาํนุบาํรุงมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถินอยูใ่นสังคมโลกไดอ้ยา่งภาคภูมิใจ
ในความมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง รวมถึงเลือกสรรวฒันธรรมสากลมาผสมผสานกบัวฒันธรรมไทย
ทีดีงามเพือใช้ประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชีวิตและการพฒันาประเทศ  แต่จากการทีเกิดการ
เปลียนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็วทาํให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการวฒันธรรมของ
ต่างประเทศทีเขา้มาหลายรูปแบบโดยเฉพาะทางสือและเทคโนโลยี ทาํให้ประชาชนคนขาดการคดั
กรองและเลือกรับวฒันธรรมทีดีงาม การปลูกฝังศีลธรรมและจริยธรรมนอ้ยลง28 นาํไปสู่ค่านิยมและ
พฤติกรรมทีเนน้วตัถุนิยมและบริโภคนิยมเพิมขึน แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที  
(พ.ศ. - ) จึงเนน้ใหก้ารเตรียมความพร้อมของคนและสร้างภูมิคุม้กนัใหก้บัคนโดยใชมิ้ติทาง
วฒันธรรมมาสร้างภูมิคุม้กนัเพือให้คนพร้อมรับกบัการเปลียนแปลงทีเกิดขึน และในทิศทางของ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 11 (พ.ศ. - ) ยงัคงยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคนเป็นศูนย์กลางของการพฒันาและสร้างสมดุลการพฒันาในทุกมิติ เช่นเดียวกับ
แผนพฒันาฉบบัที 10 ทีนํามิติทางวฒันธรรมมาสร้างภูมิคุม้กันให้กับประชาชนให้มีค่านิยมและ

 28ธีรพงษ ์มหาวีโร, แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที  (พ.ศ.  – 
) (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเ์จริญรัฐ การพิมพ,์ ), . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

วฒันธรรมทีพึงประสงค ์เพือพฒันาสังคมให้น่าอยู่ สามารถสืบสานวฒันธรรมให้คงอยูต่่อไปภายใต้
การมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน 
 
นโยบายวฒันธรรมแห่งชาติ  
 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เ รืองนโยบายวัฒนธรรมแห่งชาติ  ลงวันที   
23 พฤศจิกายน 2524 ไดก้าํหนดนโยบายวฒันธรรมแห่งชาติ เพือเป็นหลกัให้หน่วยงานของรัฐและ
เอกชน รวมทงัประชาชน ร่วมกนัรักษาและส่งเสริมวฒันธรรมอยา่งมี เป้าหมายตรงกนัและประสาน
สอดคลอ้งกนั ดงันี  
 1. ส่งเสริมการบาํรุงรักษาวฒันธรรมไทยทุกดา้นใหเ้จริญดว้ยการศึกษา คน้ควา้ วิจยั ฟืนฟ ู
และพฒันาวฒันธรรมไทย เป็นเครืองมือสาํคญัสาํหรับการแกปั้ญหาการดาํเนินชีวิตการพฒันาประเทศ
ดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการป้องกนัประเทศ ป้องกนัการทาํลาย วฒันธรรมและศาสนา และ
ทาํนุบาํรุงศาสนาใหบ้ริสุทธิ เพือเป็นหลกัในการพฒันา จิตใจประชาชน 
 2. เผยแพร่วฒันธรรมไทยทุกดา้นนาํไปสู่ประชาชนถึงขนัปฏิบติัให้แพร่หลายยิงขึน 
เพือใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัถึงความสาํคญัของวฒันธรรมทีมีต่อเอกลกัษณ์ ศกัดิศรี ความสามคัคี
และความมนัคงของชาติ ตลอดจนเกิดความเขา้ใจซึงกนัและกนั ทงัภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ 
 3. ส่งเสริมวฒันธรรมพืนบา้นและวฒันธรรมของกลุ่มชนในทอ้งถิน เพือให้ประชาชนมี
ความเขา้ใจ เห็นคุณค่าและยอมรับวฒันธรรมของทอ้งถินซึงกนัและกนั ก่อให้เกิดการผสมผสานทาง
วฒันธรรมอนัจะนาํไปสู่การอยู่ร่วมกนัอย่างมีสันติสุขในชาติและมีความรักหวงแหนวฒันธรรมไทย
ยงิขึน 
 4. สนบัสนุนส่งเสริมใหมี้การแลกเปลียนวฒันธรรมกบัต่างประเทศ เพือเสริมสร้างความ
เขา้ใจอนัดีระหว่างชาติ รวมทงัรู้จกัเลือกสรรวฒันธรรมของต่างชาติทีเผยแพร่เขา้มาใน ประเทศไทย
หรือผลจากการแลกเปลียนวฒันธรรม โดยนาํมากลนักรอง ปรับปรุง ดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัวิถีการ
ดาํเนินชีวิตของคนไทยและความมนัคงปลอดภยัของชาติ 
 5. สนบัสนุนส่งเสริมใหห้น่วยงานของรัฐและของเอกชน ทีดาํเนินงานดา้นวฒันธรรม ได้
ประสานงานกนัอยา่งใกลชิ้ด โดยการระดมสรรพกาํลงัทงัภาครัฐและภาคเอกชนเพือรักษาและส่งเสริม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

วฒันธรรมให้มนัคงเป็นพืนฐานของการดาํเนินชีวิตของประชาชนตลอดจนร่วมกนัแกไ้ขปัญหาที
เกียวกบัวฒันธรรม เพือใหว้ฒันธรรมมีบทบาทสนบัสนุนการพฒันาประเทศอยา่งแทจ้ริง29  
 นโยบายวฒันธรรมแห่งชาติฉบบันี ในปัจจุบนั (พ.ศ. ) ยงัคงใชอ้ยู่ซึงยงัมิไดมี้การ
ปรับปรุงแก้ไข ในภาพรวมของนโยบายวัฒนธรรมแห่งชาติ ภาครัฐได้ให้ความสําคัญกับการ
บาํรุงรักษาวฒันธรรมไทย การเผยแพร่วฒันธรรมไทยสู่ประชาชน ส่งเสริมวฒันธรรมพืนบา้นและ
วฒันธรรมของกลุ่มชนในทอ้งถิน แลกเปลียนวฒันธรรมกบัต่างประเทศ ระดมสรรพกาํลงัทงัภาครัฐ
และภาคเอกชนเพือรักษาและส่งเสริมวฒันธรรม จะเห็นไดว้่า นโยบายวฒันธรรมแห่งชาติฉบบันี
ถึงแมจ้ะประกาศใชม้านาน แต่ยงัคงความทนัสมยัจนถึงปัจจุบนั เนืองจากในปัจจุบนั การเปลียนแปลง
ในสังคมไทยเกิดขึนอยา่งรวดเร็ว การรับวฒันธรรมต่างชาติเขา้มาโดยไม่ไดป้รับให้สอดคลอ้งกบัวิถี
การดาํเนินชีวิตทาํให้วิถีชีวิตดงัเดิมของคนไทยเสียไป เกิดรับค่านิยมและแนวทางปฏิบติัทีอาจไม่
เหมาะสม วฒันธรรมและประเพณีทีดีงามในสงัคมสูญหายไป รวมทงัอาจถูกละเลยมิไดน้าํประยกุตใ์ช้
ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน การรักษาความเสือมสลายทาง
วฒันธรรมไทยให้กลบัคงสภาพเดิม ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของวฒันธรรม ตระหนกัในความสาํคญั
ของวฒันธรรมไทย เช่น การสอดแทรกเนือหาและกิจกรรมวฒันธรรมลงในหลกัสูตรการเรียนการ
สอนและให้สถานศึกษานาํครูภูมิปัญญามาให้ความรู้แก่นกัเรียน กานาํผลงานของศิลปินไปแสดงใน
สถานศึกษา หรือการจดัแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมในทอ้งถิน เป็นตน้ กิจกรรมเหล่านีจะทาํใหค้นใน
ชุมชนเกิดความตระหนักเห็นความสําคญัของวฒันธรรมทอ้งถิน และเกิดความร่วมมือกันในการ
บาํรุงรักษาวฒันธรรมไทยใหด้าํรงอยูต่่อไปได ้รวมทงัยงัเป็นการเรียนรู้วฒันธรรมทอ้งถินโดยเฉพาะ
วฒันธรรมทีเป็นเอกลกัษณ์ประจาํทอ้งถิน สามารถต่อยอดในการนาํทุนทางวฒันธรรมมาเป็นทุนใน
การผลิตและบริการดา้นวฒันธรรม ซึงการจะอนุรักษ ์พฒันา เผยแพร่ ส่งเสริม แลกเปลียนวฒันธรรม 
สิงทีสาํคญัทีสุดคือความร่วมมือกนัทงัหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชนและองคก์รอืนๆ 
ในทอ้งถิน รวมกนัเป็นเครือข่ายระดมสรรพกาํลงันาํมิติทางวฒันธรรมมาใชใ้นการแกปั้ญหาสังคม 
พฒันาเศรษฐกิจบนพืนฐานของวฒันธรรมทอ้งถิน ให้ประเทศเกิดการพฒันาทียงัยืนบนรากฐานของ
วฒันธรรมไทย 
 
 
 

29สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, นโยบายวฒันธรรมแห่งชาติ [Online], 
accessed 24 February 2009. Available from http://www.kanchanapisek.or.th/kp /policy.htm 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

นโยบายรัฐบาลปัจจุบันด้านศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
 นโยบายของรัฐบาลนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภาเมือวนัจนัทร์ที    

 ธนัวาคม  เกียวกบัดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม ดงันี 
 นโยบายศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
 1. ส่งเสริมการทาํนุบาํรุงและรักษาศิลปวฒันธรรมไทยทุกดา้น รวมทงัศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถินและภูมิปัญญาไทย ใหมี้ความกา้วหนา้ มีการคน้ควา้วิจยั ฟืนฟู และพฒันา พร้อมทงัฟืนฟูต่อ
ยอดแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม เพือส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน โดยเฉพาะเดก็และเยาวชน   
 . เสริมสร้างบทบาทของสถาบนัครอบครัวร่วมกบัสถาบนัทางศาสนา สถาบนัการศึกษา
และสถาบนัทางสังคมอืนๆ ในการปลูกฝังค่านิยมและจิตสาํนึกทีดีและการเฝ้าระวงัทางวฒันธรรมทีมี
ผลกระทบต่อการเบียงเบนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน รวมทงัสนับสนุนการผลิตสือสร้างสรรค ์ 
สร้างกระแสเชิงบวกใหแ้ก่สงัคม และเปิดพืนทีสาธารณะทีดีใหแ้ก่เดก็และเยาวชน  
 3. สนบัสนุนการใชภู้มิปัญญาทอ้งถินรวมทงัความหลากหลายของศิลปะและวฒันธรรม
ไทยทงัทีเป็นวิถีชีวิต ค่านิยมทีดีงาม และความเป็นไทยเพือการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่สู่สังคมโลก  
ตลอดจนใชป้ระโยชน์เพือสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัชาวโลกและเพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กบั
ประเทศ  
 . ส่งเสริมการปรับปรุงองคก์รและกลไกทีรับผิดชอบดา้นศาสนา เพือให้การบริหาร
จดัการ ส่งเสริม ทาํนุบาํรุงศาสนา มีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมทงัส่งเสริมความเขา้ใจ
อนัดีและสมานฉนัทร์ะหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา เพือนาํหลกัธรรมของศาสนามาใชใ้นการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจใหป้ระชาชนใชห้ลกัธรรมในการดาํรงชีวิตมากขึน30 
 ทงันี รัฐบาลไดก้าํหนดนโยบายการบริหารราชการแผน่ดินระยะการบริหารราชการ 4 ปี  
ไวด้งัต่อไปนี 
 นโยบายศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม 

 1. อุปถมัภ์ คุม้ครองและทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอืนๆเพือให้มีบทบาท
สําคญัในการปลูกฝังให้ประชาชนเขา้ใจและนําหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการเสริมสร้าง
คุณธรรมและพฒันาคุณภาพชีวิต 

30สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ  
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพค์ณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 
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 . ฟืนฟแูละสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวฒันธรรมไทยทงัทีเป็นวิถีชีวิต ประเพณี 
ค่านิยมทีดีงาม ภูมิปัญญาทอ้งถิน และการดูแลรักษาแหล่งอุทยานประวติัศาสตร์โบราณสถาน 
พิพิธภณัฑต่์างๆ เพือการศึกษาเรียนรู้และใชป้ระโยชน์ในการเพิมมูลค่าผลผลิตบนพืนฐาน ความรู้และ
ความเป็นไทย รวมทงัส่งเสริมและพฒันาโบราณสถานใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมระดบัโลก  

 . พฒันาแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมและการนนัทนาการ เพือส่งเสริมให้วยัรุ่นไทยเกิด
การเรียนรู้ทีถูกตอ้ง ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์มีคุณธรรมเอืออาทรต่อผูอื้น และเกิดการเรียนรู้ศิลปะ
อยา่งสร้างสรรค ์เขา้ใจถึงคุณค่า ซาบซึงในความสุนทรียะของศิลปะ 
 4. ขยายบทบาทสภาวฒันธรรมจงัหวดัให้เป็นกลไกเฝ้าระวงัทางวฒันธรรมทีครอบคลุม
ทงัวิถีชีวิตและสือทุกประเภททีมีผลกระทบต่อการเบียงเบนทางวฒันธรรม และพฤติกรรมของเดก็และ
เยาวชน พร้อมทงัขจดัสือทีเป็นภยัต่อสังคม ขยายสือดีเพือนาํไปสู่การสร้างภูมิคุม้กนัทางสังคมอยา่ง
เท่าทนัสถานการณ์31 
 รัฐบาลปัจจุบนัไดใ้ห้ความสําคญัดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมโดยกาํหนดไวใ้น
นโยบายดา้นสังคมและคุณภาพชีวิต ภายใตบ้ทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ การพฒันาคนและสังคมให้
มีคุณภาพ นอกจากนียงัใหค้วามสาํคญักบัสภาวฒันธรรมในบทบาทดา้นการเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม
เป็นอย่างมาก ดงันนั สภาวฒันธรรมจึงมีบทบาทสําคญัและเป็นส่วนหนึงของกลไกภาครัฐทีมีต่อ
การพฒันาคนและสังคม 
 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

 นายพินิฏฐ์ อินทรสมบัติ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม (พ.ศ. ) ได้ให้
นโยบายและทิศทางการดาํเนินงานดา้นวฒันธรรมของกระทรวงวฒันธรรม ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 เมือวนัพธุที 22 ธนัวาคม 2553 ไวด้งันี 
 แนวทางการดาํเนินงานวฒันธรรมประกอบดว้ย 
 1. การเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของกระทรวงวฒันธรรม  
  1.1 การสร้างความภาคภูมิใจในวฒันธรรมของชาติ 
   . .  การจดัการความรู้มรดกศิลปวฒันธรรม 
   . .  การจดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรมสู่สถานศึกษา 

31สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ, คู่มือการประเมินผลขอ้เสนอการวิจยัของหน่วยงาน
ภาครัฐทีเสนอของบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี [Online], accessed 22 
April 2009. Available from http:// www.rdi.rmutk.ac.th 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

  1.2 สร้างภาพลกัษณ์กระทรวงวฒันธรรมใหท้นัสมยั (re-branding) 
   1.2.1 สร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจดว้ยทุนทางวฒันธรรม 
เพือยอ่ยอดวฒันธรรมสรรสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
   1.2.2 สร้างภาพลกัษณ์ใหม่กระทรวงวฒันธรรม เพือสร้างวฒันธรรมบูรณาการ
และบริการ 
   1.2.3 เสริมสร้างกลไกและเครือข่ายทางวฒันธรรมจากภาคีทุกภาคส่วน เพือ
เสริมสร้างศกัยภาพการขบัเคลือนวฒันธรรมดว้ยพหุภาคี 
   1.2.4 สร้างสังคมสันติสุขดว้ยคุณธรรม เพือสร้างสังคมสันติสุข 
 2. การใชมิ้ติวฒันธรรมสร้างความปรองดองแห่งชาติ  
  2.1 ปกป้องสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 
  2.2 ส่งเสริมวฒันธรรมประชาธิปไตย 
  2.3 ปฏิรูปประเทศไทยดว้ยมิติทางวฒันธรรม 
 แนวทางการดําเนินงานวฒันธรรมทังสองแนวทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วฒันธรรมเป็นนโยบายเร่งด่วนทีตอ้งการใชมิ้ติทางวฒันธรรมเป็นกลไกในการสร้างสังคมให้เกิด
ความสามคัคีและใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขบัเคลือนงานวฒันธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

แนวคดิเกยีวกบัวฒันธรรม 

ความหมายของวฒันธรรม
 คาํว่าวฒันธรรม มาจากคาํภาษาองักฤษ คือ culture หนงัสือ The Shorter Oxford 
Dictionary ใหป้ระวติัของคาํว่า culture ว่ามาจากภาษา ฝรังเศส ซึงดดัแปลงมาจากคาํละติน cultura 
โดยสรุปเอกสารต่างๆ ว่าวฒันธรรมมีประวติัการใชด้งันี32 ในปี พ.ศ. 2026 ใชแ้ปลว่าการบูชา 
(worship) ต่อมาในปี พ.ศ. 2053 มีทีใชแ้ปลว่า ความดีขึนหรือประณีตขึนกว่าเดิมโดยการศึกษาและ
การฝึกหดั (improvement or refinement by education and training) ในปี พ.ศ. 2169 มีทีใชแ้ปลว่า
การเพาะเชือจุลินทรียช์นิดทีมองเห็นดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์จึงเห็น (cultivation specifically the 
artificial development of microscopic organisms, especially bacteria) และในปี พ.ศ. 2327 ใช้
หมายความถึงผลิตผลซึงเกิดจากการเพาะเลียงจุลินทรีย ์ ในปี พ.ศ. 2348 (ค.ศ.1805) มีทีใชแ้ปลว่า
การฝึกหรือการทาํให้ประณีตขึนซึงจิตใจ รสนิยม จริตอธัยาศยั สภาพแห่งการทีไดรั้บการอบรม
หรือทาํใหป้ระณีตขึนดงักล่าว ภาคสติปัญญาของอารยธรรม (the training and refinement of mine 
,taste and manners, the condition of being such trained and refined ; the intellectual side of 
civilization)  และในปี พ.ศ. 2419 มีทีใชแ้ปลว่าการสนใจหรือการศึกษาอยา่งจริงจงัต่อความเจริญ
หรือความกา้วหนา้ (the devoting of attention to the development or to progress in)  
 สาํหรับคาํว่า วฒันธรรม เป็นคาํทีเกิดขึนในภาษาไทย ในสมยัทีรัฐบาลของจอมพล     
ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี คาํเดิมภาษาองักฤษคือ culture ในตอนแรกพระมหาหรุ่นแห่ง
วดัมหาธาตุ ไดแ้ปลคาํนีว่าภูมิธรรม แต่กรมหมืนนราธิปพงษป์ระพนัธ์ ทรงเลง็เห็นคาํว่าภูมิธรรม    
มีความหมายค่อนขา้งคงที พระองคท่์านทรงมีความประสงคใ์ห้คาํนีมีความหมายในลกัษณะที
เคลือนไหว เปลียนแปลงและพฒันาอยา่งต่อเนือง จึงทรงแปลใหม่เป็นวฒันธรรมและมีการนาํมาใช้
สืบต่อมาคาํว่า วฒันธรรม มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า ธรรมเป็นเหตุใหเ้จริญหรือ ธรรมคือความ
เจริญ นอกจากนียงัมีผูที้ใหค้วามหมายของวฒันธรรมแตกต่างและหลากหลายดงัต่อไปนี 

 ตามพระราชบญัญติัวฒันธรรมแห่งชาติ พุทธศกัราช 2485ไดใ้หค้วามหมาย วฒันธรรม 
หมายถึง ลกัษณะทีแสดงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบ ความกลมเกลียว กา้วหนา้ของชาติ
และศีลธรรมอนัดีงามของประชาชน33 

32กรมศิลปากร, สํานักโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, ระบบบริหาร -               
การจดัการวฒันธรรม (กรุงเทพฯ : บริษทัประชาชนจาํกดั, 2540), 8. 

33พรพิมพ ์ภิพาสพงษ,์ ภาษาและวฒันธรรมไทย [Online ] , accessed 15 January  2008. 
Available form http://learners.in.th/ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ให้ความหมายของวฒันธรรมว่า 
หมายถึง สิงทีทาํความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น วฒันธรรมไทย วฒันธรรมในการแต่งกาย 
วิถีชีวิตของหมู่คณะ เป็นตน้34 
 สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรม ได้ให้นิยามของ
วฒันธรรมไว ้  ลกัษณะ ไดแ้ก่  
 ลกัษณะทีหนึง นิยามโดยทวัไป วฒันธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของคนในสังคม เป็นแบบ
แผนการประพฤติปฏิบติัและการแสดงออกซึงความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีสมาชิกใน
สังคมเดียวกนัสามารถเขา้ใจ ซาบซึง ยอมรับ และใชป้ฏิบติัร่วมกนั อนัจะนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของคนในสงัคมนนัๆ  
 ลกัษณะทีสอง นิยามเชิงปฏิบติัการ คาํว่า วฒันธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามซึงเป็น
ผลจากระบบความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์มนุษยก์ับสังคม มนุษยก์ับธรรมชาติ จาํแนก
ออกเป็น  ดา้น คือ จิตใจ สังคม วตัถุ มีการสังสมและสืบทอดจากคนรุ่นหนึงไปสู่อีกรุ่นหนึงจาก
สังคมหนึงไปสู่อีกสังคมหนึง จนกลายเป็นแบบแผนทีสามารถเรียนรู้และก่อให้เกิดผลิตกรรมและ
ผลิตผล  ทงัทีเป็นรูปธรรมและนามธรรม อนัควรค่าแก่การวิจัย อนุรักษ์ ฟืนฟู พฒันา ถ่ายทอด 
ส่งเสริม เสริมสร้าง เอตทคัคะและแลกเปลียน เพือสร้างเสริมดุลยภาพแห่งความสัมพนัธ์ระหว่าง
มนุษย ์สังคมและธรรมชาติ ซึงจะช่วยใหม้นุษยส์ามารถดาํรงชีวิตอยา่งมีสันติสุขและอิสรภาพอนัเป็น
พืนฐานแห่งอารยธรรมของมนุษยชาติ35 
 กระทรวงวฒันธรรมให้ความหมายของคาํว่า วฒันธรรม หมายถึง แบบแผนของการ
ประพฤติปฏิบติัของผูค้นในสงัคมทีไดรั้บการสังสมจากรุ่นต่อรุ่น ซึงแสดงออกในรูปของสัญลกัษณ์ที
บ่งบอกถึงความคิด สติปัญญา รวมทงัระบบคุณธรรม ซึงสญัลกัษณ์ทีแสดงออกอาจอยูใ่นรูปแบบทีจบั
ตอ้งได้ เช่น ภาษา การแต่งกาย เทคโนโลยี ศิลปะ กิริยา ท่าทาง และรูปแบบทีจบัตอ้งไม่ได้ เช่น 
ความคิด ความเชือ ค่านิยม36 

34พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.  [Online ] , accessed 15 January  
2008. Available form http://rirs3.royin.go.th/new-search/word-search-all-x.asp 

35กรมส่งเสริมวฒันธรรม, การบริหารจดัการงานวฒันธรรม [Online ] , accessed 15 
January  2008. Available form http://www.culture.go.th 

36 กระทรวงวฒันธรรม, แนวทางการดาํเนินงานวฒันธรรมในพืนที  จงัหวดัชายแดน
ภาคใต.้ (กรุงเทพมหานคร : ศูนยป์ระสานราชการจงัหวดัชายแดนภาคใต,้ ), . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 สุภาพ เหมมหาวรรณ ให้นิยามของคาํว่า วฒันธรรม หมายถึง สิงทีมนุษยเ์ปลียนแปลง
หรือปรับปรุงหรือผลิตสร้างขึน เพือความเจริญงอกงามในวิถีชีวิตและส่วนรวมทีถ่ายทอดกนัได้
จากคนรุ่นหนึงสู่คนอีกรุ่นหนึงสืบต่อกนัมาเป็นประเพณี วฒันธรรมจึงเป็นทงัความคิดเห็นหรือการ
กระทาํของมนุษยที์เป็นลกัษณะเดียวกนั37  
 สรุปว่า วฒันธรรม หมายถึง วิถีการดาํเนินชีวิตของคนในสังคม  ทีเป็นแบบแผนการ
ประพฤติปฏิบติัและแบบแผนในความคิดทีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษยใ์นสงัคมของกลุ่มใดกลุ่ม
หนึงหรือสังคมใดสังคมหนึง ซึงคนในสังคมไดคิ้ดสร้างระเบียบกฎเกณฑว์ิธีการในการปฏิบติัการ
จดัระเบียบตลอดจนความเชือ ค่านิยม ความรู้และเทคโนโลยต่ีางๆในการควบคุมและใชป้ระโยชน์
จากธรรมชาติ

ขอบข่ายงานวฒันธรรมของกระทรวงวฒันธรรม 
 สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรมไดก้าํหนดขอบข่าย
งานวฒันธรรมไว ้ 8 งาน ดงันี 
 1. งานวิจยัวฒันธรรม หมายถึง การศึกษา สาํรวจขอ้มูลทางวฒันธรรมทอ้งถิน เช่น 
ประวติัความเป็นมา บุคคลสําคญั สถานทีสําคญั วิถีชีวิต ความคิด ความเชือ ภูมิปัญญา อาหาร 
สมุนไพร หัตถกรรม ประเพณี เป็นตน้ เพือเป็นพืนฐานและประโยชน์ในการดาํเนินงานวฒันธรรม
ของทอ้งถินในลกัษณะอืนๆ ไดแ้ก่ การอนุรักษ ์ฟืนฟู พฒันา ถ่ายทอด ส่งเสริมกิจกรรม เสริมสร้าง
เอตทคัคะ และแลกเปลียนทางวฒันธรรม  
 2. งานอนุรักษว์ฒันธรรม หมายถึง การพิทกัษรั์กษาและธาํรงไวซึ้งวฒันธรรมทงัทีเป็น
รูปธรรมและนามธรรม เพือก่อใหเ้กิดความรัก ความหวงแหน ความเขา้ใจ และความภาคภูมิใจใน
ความเป็นทอ้งถินและความเป็นชาติ ตลอดจนเพือประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้ของคนรุ่นหลงั   
 3. งานฟืนฟูวฒันธรรม หมายถึง การเลือกสรรวฒันธรรมทีสูญหายหรือกาํลงัเสือม
สลายไปจากสงัคมไทย มาทาํใหมี้ความหมายและความสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิตของคนในชาติ 
 4. งานพฒันาวฒันธรรม หมายถึง การริเริมสร้างสรรคแ์ละการปรับปรุงเปลียนแปลง
วฒันธรรมให้เหมาะสมกบัยคุสมยั บงัเกิดคุณประโยชน์แก่ชีวิต สังคม และธรรมชาติ โดยทียงัคง
รักษาไวซึ้งเอกลกัษณ์แห่งความเป็นทอ้งถินและความเป็นไทย  
 5. งานถ่ายทอดวฒันธรรม หมายถึง การนาํวฒันธรรมทีผา่นการเลือกสรรกลนักรองดี
แลว้ และก่อให้เกิดประโยชน์ไปใชใ้นกระบวนการจดัการศึกษาเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน และคนใน

37สุภาพ เหมมหาวรรณ, วฒันธรรมและประเพณีไทย [Online ] , accessed 16 January  
2008. Available form http://www.bajomyut.com/ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ทอ้งถิน อนัจะส่งยงัผลใหส้มาชิกในสงัคมเกิดความเขา้ใจ ตระหนกัในคุณค่า และนาํไปปฏิบติัอยา่ง
เหมาะสม  
 6. งานส่งเสริมกิจกรรมวฒันธรรม หมายถึง การสนบัสนุนให้บุคคลหรือหน่วยงาน
สามารถจดักิจกรรมวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 7. งานเสริมสร้างเอตทคัคะทางวฒันธรรม หมายถึง การส่งเสริมและสนบัสนุนให้
บุคคลทีมีความรู้ความสามารถพิเศษทางวฒันธรรมได้มีโอกาสแสดงออกและพฒันาความรู้
ความสามารถอยา่งเตม็ตามศกัยภาพถึงขนัทีสมควรไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นเอตทคัคะทางวฒันธรรม
ของทอ้งถินในดา้นนนัๆ รวมถึงการส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คคลและหน่วยงานในระดบัทอ้งถิน 
ได้จดักิจกรรมทางวฒันธรรมเพือส่งเสริมผูที้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวฒันธรรมอนัจะ
นาํไปสู่การสร้างเอตทคัคะทางวฒันธรรมในอนาคต  
 8. งานแลกเปลียนวฒันธรรม หมายถึง การส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คคลและหน่วยงาน
ในระดบัทอ้งถินไดมี้โอกาสแลกเปลียนวฒันธรรมเพือสร้างเสริมความเขา้ใจอนัดีต่อกันอนัจะ
นาํไปสู่ความรัก ความสามคัคี และความเขา้ใจอนัดีแห่งการอยูร่่วมกนั 

 จากขอบข่ายงานวฒันธรรมของสาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ การสร้าง
ความเขม้แขง็ใหก้บัการดาํเนินงานวฒันธรรมเนน้การวิจยั การอนุรักษ ์งานฟืนฟวูฒันธรรม การพฒันา
วฒันธรรม การถ่ายทอดวฒันธรรม การส่งเสริมกิจกรรมวฒันธรรม งานเสริมสร้างเอตทคัคะทาง
วฒันธรรม และงานแลกเปลียนวฒันธรรม การปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมซึงเป็นเครือข่ายทาง
วฒันธรรมก็จะครอบคลุมเนือหาทางวฒันธรรมในพืนที ขอบข่ายงานจะเป็นประโยชน์ให้สภา
วฒันธรรมนาํไปใชพ้ฒันางานวฒันธรรม จากการศึกษานโยบายดา้นวฒันธรรมในต่างประเทศ
พบว่า เกือบทุกประเทศจะมีขอบข่ายการดาํเนินงานวฒันธรรมทีกวา้งมาก แต่จุดเน้นของงาน
วฒันธรรมแต่ละประเทศจะแตกต่างกนัขึนอยูก่บัความเขม้แขง็ทางวฒันธรรมของชุมชนนนัๆ หาก
มีการปรับปรุงขอบข่ายการดาํเนินงานวฒันธรรมของกระทรวงวฒันธรรมใหก้วา้งมากขึน จะทาํให้
สภาวฒันธรรมสามารถพฒันางานวฒันธรรมในทอ้งถินให้เกิดประโยชน์กบัชุมชนได ้เช่น การนาํ
ทุนทางวฒันธรรมของทอ้งถินหรือภูมิปัญญาของทอ้งถินทีโดดเด่น นาํมาสร้างมูลค่าเพิม และมี
หน่วยงานอืนสนับสนุนด้านการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลงานทังภายในประเทศและระดับ
นานาชาติ จะเป็นการเริมตน้ของการพฒันาวฒันธรรมของทอ้งถิน ไปสู่ระดบัชาติ เป็นอุตสาหกรรม
ทางวฒันธรรม เป็นตน้  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ประเภทของวัฒนธรรม 
 องคก์รทีเกียวขอ้งกบังานวฒันธรรมไดจ้ดัประเภทของวฒันธรรมไวใ้นหลายแนวทาง  
ดว้ยกนั ดงันี  
 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) แบ่ง
วฒันธรรมออกเป็น  สาขา คือ (1) สาขาศิลปะ (the arts) ไดแ้ก่ วฒันธรรมในเรืองของภาษา วรรณคดี 
ฟ้อนรํา  วิจิตรศิลป์ สถาปัตยกรรม ละคร ประติมากรรม เป็นตน้ (2) สาขามนุษยศาสตร์ (the humanities) 
ไดแ้ก่ วฒันธรรมทีว่าดว้ยขนบธรรมเนียม  ประเพณี ปรัชญา ค่านิยมในสังคม เป็นตน้ (3) สาขากีฬาและ
นนัทนาการ (the sports and recreation) ไดแ้ก่ วฒันธรรมในเรืองการละเล่น มวยไทย ฟันดาบ ว่าวไทย 
กระบีกระบอง ตะกร้อ เป็นตน้ (4) สาขาช่างฝีมือ (the practical craft) ไดแ้ก่ วฒันธรรมในเรืองการเยบ็ปัก
ถกัร้อย  การแกะสลกั การทอผา้ การจกัสาน การทาํเครืองเงิน เครืองทอง เครืองปันดินเผา  เป็นตน้  
(5) สาขาคหกรรมศิลป์ (domestics arts) ไดแ้ก่ วฒันธรรมในเรืองความรู้เรืองอาหาร เสือผา้เครืองแต่งกาย 
ความรู้เรืองบา้น เรืองผา้ การตอ้นรับแขก การดูแลเดก็  เป็นตน้38 
 ยูเนสโก (UNESCO) จดัหมวดหมู่วฒันธรรมเรืองราวของมรดกวฒันธรรมทีจบัตอ้งไม่ได ้
(intangible) เป็น  กลุ่ม คือ (1) มุขปาฐะ การแสดงออกเพือการสือสาร เช่น ตาํนาน นิทาน เพลง สาํนวน 
ภาษิต  ปริศนาคาํทาย  บทร้องเล่น พญาเกียว คาํอูบ่้าวสาว เป็นตน้ (2) ศิลปะการแสดง เช่น ลิเก ดนตรี
พืนบา้น การแสดงพืนบา้นต่างๆ การฟ้อนรํา ระบาํ การละเล่นทีเป็นการแสดงของพืนบา้นทอ้งถิน         
(3) การปฏิบติัทางสังคม พิธีกรรม เทศกาล  ประเพณี (4) ความรู้การปฏิบติัเกียวกบัธรรมชาติและจกัรวาล
ความเชือ (5) งานฝีมือทกัษะเชิงช่างต่าง  ๆ
 ในส่วนของประเทศไทย พระราชบญัญติัวฒันธรรมแห่งชาติ  พ.ศ. 2485แบ่งวฒันธรรม
ไทยออกเป็น 4 ประเภท คือ (1) วตัถุธรรม (material culture) เป็นวฒันธรรมทีเกียวกบัเครืองมือ
เครืองใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั เช่น เกียวกบัการกินดีอยูดี่ มีเครืองนุ่งห่ม บา้นเรือน ยารักษาโรค 
โบราณสถาน ศิลปวตัถุ สิงของทีเป็นสาธารณสมบติั เพือการประกอบอาชีพ เป็นการ เพิมพนูรายได ้
ยกฐานะความเป็นอยูข่องตนเองใหสู้งขึน (2) เนติธรรม (legal culture) เป็นวฒันธรรมทีเป็นกฎเกณฑ์
ทางสังคม นาํมาใชใ้นการจดัระเบียบของสงัคมหรือขนบธรรมเนียมประเพณีทีสังคมส่วนใหญ่ยอมรับ
ว่ามีความสําคัญเท่าเทียบกันกับกฎหมาย  ถ้าหากประชาชนในสังคมทุกคนต่างยึดมันใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีคุณธรรมและศีลธรรม กฎหมายนนัก็คงไม่จาํเป็นต่อการนาํมาปกครอง
สังคม แต่เพราะมนุษยมี์ความรู้ความฉลาดมากขึน จึงมีการหลีกเลียงกฎหมายของตนเองจึงจาํเป็นตอ้ง

38สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, ขอบข่ายวฒันธรรม [Online ] , accessed 25 
January  2010. Available form http://www.thaiwisdom.org/ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

มีทงักฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณี เพือควบคุมและปิดช่องว่างของกฎหมายและอย่างให้
ประชาชนในสงัคมไม่ทาํผดิหรือทาํความผดินอ้ยลง (3) คติธรรม (moral culture) เป็นวฒันธรรมทีเป็น
หลกัการดาํเนินชีวิต หลกัคุณธรรมต่างๆ ทีนาํมาปฏิบติัในสังคมและส่วนใหญ่เป็นเรืองของจิตใจ โดย
เน้นทางคุณธรรมศีลธรรม เพราะถือว่าเป็นสิงจาํเป็นของชีวิตมนุษยทุ์กคน ถา้หากขาดวฒันธรรม
ทางดา้นคติธรรมแลว้จะทาํให้เป็นมนุษยที์ไม่สมบรูณ์อยูใ่นสังคมดว้ยความยากลาํบาก เขา้กบัคนอืน
ไดย้าก เพราะตอ้งมีความขยนัมนัเพียร ความประหยดั ความเสียสละ ความรักใคร่สามคัคีในกลุ่มมี
ความซือสัตยสุ์จริตต่อตนเอง ครอบครัวและส่วนรวม ตรงเวลา รู้จกัใชส้ติปัญญาในทางทีถูกทีควร 
เหมาะสมกบักาลเทศะ (4) สหธรรม (social culture) เป็นวฒันธรรมทางสังคม การติดต่อสัมพนัธ์ 
มารยาทและการสมาคมการรู้จกักาลเทศะ ซึงรวมถึงคุณธรรมต่างๆ39 ทีทาํใหม้นุษยเ์ราอยูร่่วมกนัอยา่ง
ผาสุก ถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนั เช่น มารยาทในการรับแขก มารยาทในการรับประทานอาหาร การไปงาน
มงคลทุกชนิด การไปงานศพ การเดินทางดว้ยยานพาหะทีแตกต่าง การโตต้อบจดหมาย การทาํใหค้น
เป็นผูรู้้จกักาลเทศะ และรู้จกัการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ดว้ยปฎิภาณไหวพริบ ความสามารถของตนเอง 
เป็นตน้ 
 ประเภทของวฒันธรรมมีความหลากหลาย แลว้แต่ว่าหน่วยงานหรือองคก์รใดเป็นผูจ้ดั
ประเภทหรือหมวดหมู่ ผูใ้ชก้็สามารถเลือกใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคข์องการใช ้ไม่ว่าจะเป็นการแบ่ง
ประเภทวัฒนธรรมขององค์การการศึกษา  วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO) หรือการแบ่งประเภทวฒันธรรมตามพระราชบญัญติัวฒันธรรมแห่งชาติ หากพิจาณาให้
ละเอียดแลว้จะเห็นว่า สามารถจาํแนกประเภทของวฒันธรรมทีสามารถเห็นความแตกต่างกนัอยา่ง
ชดัเจน ตามหลกัทางดา้นสังคมวิทยา การแบ่งประเภทนีจะสอดคลอ้งเป็นเหตุเป็นผลต่อกนั แบ่งได ้
2 ประเภทใหญ่ๆ คือ         
 วฒันธรรมทางวตัถุ (material culture) หมายถึง สิงประดิษฐ์ของมนุษยที์จบัตอ้งได ้
สัมผสัได ้ มีรูปร่าง เป็นสิงประดิษฐที์มนุษยผ์ลิตขึนมาใชใ้นการดาํรงชีวิต เช่น เครืองอาํนวยความ
สะดวกต่างๆ ยานพาหนะบา้นเรือน ยารักษาโรค เป็นตน้ 
 วฒันธรรมทีไม่ใช่วตัถุ (non-material culture) หมายถึง วฒันธรรมทีไม่มีรูปร่างเป็น
นามธรรม เช่น ภาษา ประเพณี ค่านิยม ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรม วฒันธรรมประเภท
นีจะเกียวขอ้งกบัจิตใจ ส่งผลให้จิตใจเจริญงอกงาม ทาํให้มนุษยส์ามารถดาํรงอยูใ่นสังคมไดอ้ย่าง
เป็นสุข  

 39วฒันธรรมไทย : ประเภทของวฒันธรรม  [Online], accessed 1 March 2011. Available from 
http:// human.uru.ac.th 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 ดังนัน การแบ่งประเภทวฒันธรรมเพือให้ง่ายแก่การศึกษางานวฒันธรรมควรแบ่ง
วฒันธรรมออกเป็นทางวตัถุและวฒันธรรมทีไม่ใช่วตัถุซึงจะเห็นไดถึ้งความแตกต่างอย่างชดัเจน    
ผูที้ตอ้งการใชว้ฒันธรรมทีแบ่งตามหมวดหมู่วฒันธรรมหรือเรืองราวทางวฒันธรรมหรือสาขาทาง
วฒันธรรมก็สามารถเลือกใชไ้ดต้ามความเหมาะสมของงานนันๆ สําหรับสภาวฒันธรรมซึงเป็น
เครือข่ายทางวฒันธรรมทีดาํเนินงานวฒันธรรมในทอ้งถิน ใชก้ารแบ่งประเภทของวฒันธรรมทีเป็น
วตัถุและวฒันธรรมทีไม่ใช่วตัถุในการดาํเนินงานวฒันธรรม ซึงจะเป็นการแบ่งทีง่ายต่อการ
ดาํเนินงานของสภาวฒันธรรม เช่น งานอนุรักษ์วฒันธรรม จะมีทงัทีเป็นวตัถุหรือรูปธรรมและ
ไม่ใช่วตัถุหรือนามธรรม ผูป้ฏิบติังานวฒันธรรมตอ้งวิเคราะห์ใหไ้ดว้่า การอนุรักษว์ฒันธรรมทีเป็น
รูปธรรมคืออะไรบา้งในชุมชน และวฒันธรรมทีไม่ใช่วตัถุทีควรอนุรักษ์มีอะไรบา้ง และคน้หา
วิธีการทีเหมาะสมทีจะอนุรักษว์ฒันธรรมประเภทนนัๆ ซึงหากสภาวฒันธรรมมีความเขา้ใจเรือง
วฒันธรรมมากขึนแลว้ จะส่งผลใหก้ารปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมมีความชดัเจนและเขม้แขง็ขึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

กระทรวงวัฒนธรรม (Ministry of Culture) 

 
 ประเทศไทยมีวฒันธรรมทีเจริญรุ่งเรืองเป็นแบบแผนและเอกลกัษณ์ในหลายดา้น เช่น  
ประกอบด้วยศาสนา  ภาษาวรรณกรรม  ศิลปกรรม  หัตถกรรม  นาฏศิลป์  ดนตรีตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทีเป็นแบบอย่างอันดีงามเป็นมรดกตกทอดจากอดีตจวบจนปัจจุบัน 
สาํหรับการส่งเสริมการดาํเนินงานวฒันธรรมในประเทศไทย ไดเ้ริมการฟืนฟู ส่งเสริม เผยแพร่กนั
อยา่งจริงจงัในสมยัรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม เนืองจากเมือคราวเกิดสงครามโลกครังที  
ประเทศไทยไดรั้บความกระทบกระเทือนจากภยัสงครามทงัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ทาํให้ภาวะทางศีลธรรม วฒันธรรมของประชาชนเริมเปลียนแปลงไป รัฐบาลจึงได้พยายาม
ปรับปรุง ฟืนฟ ูปลูกฝังวฒันธรรมไทยขึนโดยการตราพระราชบญัญติับาํรุงวฒันธรรมแห่งชาติฉบบั
แรกขึนบงัคบัใช้เป็นกฎหมายเมือ พ.ศ.  เพือให้มีความเหมาะสมยิงขึน รัฐบาลจึงได้ตรา
พระราชบญัญติับาํรุงวฒันธรรมแห่งชาติ พ.ศ.  ขึนใหม่ และให้มีบทบญัญติัเรืองวฒันธรรมที
เหมาะสมกบักาลสมยั พร้อมกนันนัไดส้ถาปนาสภาวฒันธรรมแห่งชาติขึน เมือวนัที  กนัยายน  
พ.ศ.  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและไดมี้ประกาศรัฐนิยมขึนฉบบัหนึงเพือชกัชวนใหป้ระชาชนถือ
ปฏิบัติ สภาวฒันธรรมแห่งชาติในสมยันันมีหน้าทีในการคน้ควา้ ดัดแปลง รักษา ส่งเสริมให้
คาํปรึกษา และเผยแพร่วฒันธรรมแห่งชาติ ต่อมามีการตราพระราชบญัญติับาํรุงวฒันธรรมแห่งชาติ 
(ฉบบัที ) พ.ศ.  โดยมีบทบญัญติัให้บุคคลทุกคนมีหนา้ทีปฏิบติัตามวฒันธรรมแห่งชาติ และ
ตอ้งผดุงส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้ของชาติ โดยรักษาไวซึ้งวฒันธรรมตาม ประเพณีอนัดีงาม และ
ช่วยกนัปรับปรุงทาํนุบาํรุงใหดี้ยงิขึน 
 หลงัจากการประกาศตงัสภาวฒันธรรมแห่งชาติขึน กิจกรรมทางวฒันธรรมไดมี้มากขึน
ตามลาํดับ แต่ก็ยงัไม่ได้ผลตามเจตนารมณ์ของผูน้ําประเทศในขณะนันเพราะผลกระทบของ
สงครามโลกครังที  ทาํใหจิ้ตใจของประชาชนเสือมลง แมจ้ะมีการส่งเสริมใหก้าํลงัใจดว้ยวิธีต่างๆ มี
การอบรมจิตใจขา้ราชการ ในตอนบ่ายวนัพุธให้หยุดทาํงานเล่นกีฬา ร้องรําทาํเพลง เล่นรําวงแต่
วฒันธรรมหลายอยา่งทีกาํหนดขึนก็ยงัไม่ดี แมเ้มือสงครามโลกครังที  สินสุดลงความเสือมโทรมใน
เรืองศีลธรรมก็ยงัปรากฏให้เห็นอยู่ และเมือจอมพล ป. พิบูลสงคราม หมดอาํนาจทางการเมืองงาน
วัฒนธรรมก็เริมลดความสําคัญลงไปด้วย ต่อมาเมือจอมพล ป. พิบูลสงครามได้กลับมาเป็น
นายกรัฐมนตรีอีกครังหนึงในเดือนเมษายน พ.ศ.  งานวฒันธรรมก็กลบัฟืนฟูขึนมาอีกครังโดย
จดัตงักระทรวงวฒันธรรมขึนในวนัที  มีนาคม พ.ศ.  ตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง
ทบวงกรม พ.ศ.  โดยแบ่งส่วนราชการดงันีคือ ( ) สาํนกังานเลขานุการรัฐมนตรี ( ) สาํนกังาน
ปลดักระทรวง ( ) กรมการวฒันธรรม ( ) กรมการศาสนา และ( ) กรมศิลปากร เนน้นโยบายหลกั         

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 ขอ้ ประกอบดว้ยวฒันธรรมสาขาคติธรรม วฒันธรรมสาขาเนติธรรม วฒันธรรมสาขาวตั ถุธรรม 
วฒันธรรมสาขาสหธรรม และวฒันธรรมสาขาสงเคราะห์  
 ในปี  พ.ศ.  นบัเป็นเวลา  ปี หลงัจากการสถาปนาสภาวฒันธรรมแห่งชาติและ   ปี 
หลงัจากการสถาปนากระทรวงวฒันธรรม จอมพลสฤษดิ ธนะรัชต ์ ไดท้าํการปฏิวติัและจดัตงัรัฐบาล  
ได้ยุบสภาวฒันธรรมแห่งชาติและกระทรวงวฒันธรรมให้รวมกันเป็นหน่วยงานระดับกองคือ  
กองวฒันธรรม  ภายใตส้ังกดัสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี  
พ.ศ.  ในสมยัรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ไดมี้ประกาศคณะปฏิวติัฉบบัที  ระบุให้โอน
อาํนาจหน้าทีของกองวฒันธรรมไปเป็นอาํนาจหน้าทีของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ  
เนืองจากรัฐบาลยุคนนัเห็นว่าเรืองของวฒันธรรมควรเป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัการศาสนา ต่อมาในปี  
พ.ศ.  ไดมี้ความพยายามทีจะรือฟืนจดัตงัองคก์ารหรือสถาบนัทีจะปฏิบติังานดา้นวฒันธรรมอีก  
เช่น  คาํสงัสาํนกันายกรัฐมนตรี  ที  /  แต่งตงัคณะกรรมการวฒันธรรมไทย ใหมี้อาํนาจหนา้ที
สาํคญัในการพิจารณาจดัตงัสถาบนัวฒันธรรมแห่งชาติเพือดาํเนินการศึกษา คน้ควา้ ปรับปรุง รักษา  
ส่งเสริม เผยแพร่ และปลูกฝังวฒันธรรมของชาติใหก้บัเยาวชนและประชาชน และต่อมาในสมยัรัฐบาล  
ม.ร.ว.เสนีย ์ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ไดมี้คาํสังแต่งตงัคณะกรรมการวฒันธรรมไทยขึน โดยมี
วตัถุประสงคอ์ยา่งเดียวกนั แต่ยงัไม่ไดด้าํเนินการกมี็เหตุทาํใหต้อ้งเปลียนรัฐบาลเสียก่อน  
 ในปี พ.ศ.  ได้มีพระราชบัญญัติสํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ  
พ.ศ.  โดยโอนอาํนาจหนา้ทีของกองวฒันธรรม สังกดักรมการศาสนา ไปเป็นอาํนาจหนา้ทีของ
สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ในสมยัพลเอกเกรียงศกัดิ 
ชมะนนัท ์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีเหตุผลในการยกระดบัหน่วยงานดูแลวฒันธรรมของชาติจากกอง
เป็นหน่วยงานระดบักรมวา่ เนืองจากวฒันธรรมเป็นสิงทีแสดงถึงลกัษณะเฉพาะของชาติและความเป็น
อนัหนึงอนัเดียวกันของคนในชาติ  ซึงเป็นรากฐานอนัสําคญัยิงของความเป็นปึกแผ่นมนัคงของ
ประเทศชาติ แต่หน่วยงานของทางราชการและเอกชนเป็นจํานวนมากทีต่างก็ดําเนินงานด้าน
วฒันธรรมในสาขาต่างๆซึงถา้ไดป้ระสานและร่วมมือกนัแลว้ จะสามารถช่วยกนัดาํเนินงานในดา้นนี
ไปสู่เป้าหมายทีมุ่งประสงคไ์ดโ้ดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยงิขึน  
 เมือปี พ.ศ.  กระทรวงศึกษาธิการเห็นวา่การดาํเนินงานวฒันธรรมมีความเกียวขอ้งกบั
ประชาชนโดยทวัไปและมีขอบเขตครอบคลุมพืนทีทวัประเทศ แต่สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรม
แห่งชาติไม่มีหน่วยงานรองรับในส่วนภูมิภาค จาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือในการดาํเนินงานจาก
หน่วยงานสังกดักระทรวงศึกษาธิการคือ สาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดัหรืออาํเภอ ซึงมีภารกิจมากอยู่
แลว้จึงเห็นสมควรให้มีหน่วยงานทาํหนา้ทีเป็นองคก์รเครือข่ายทางวฒันธรรมเพือส่งเสริมสนบัสนุน
และประสานการดาํเนินงานวฒันธรรมในระดบัทอ้งถินตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยศูนย์

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

วฒันธรรม พ.ศ.   โดยจดัตงัศูนยว์ฒันธรรมขึน ในสถาบนัทีมีความพร้อมด้านสถานทีและ
บุคลากร ซึงในปัจจุบนัมีศูนยว์ฒันธรรมในระดบัจงัหวดัทุกแห่งและในระดบัอาํเภอเป็นบางส่วน  
ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยศูนยว์ฒันธรรม  ครังคือ ในปี      
พ.ศ.  และในปี พ.ศ.  
 ต่อมาในปี พ.ศ.  รัฐบาลเห็นดว้ยว่า การบริหารงานวฒันธรรมภายใตร้ะบบราชการมี
ขอ้จาํกดัเรืองงบประมาณและการบริหารจดัการทาํให้ไม่สามารถทีจะดาํเนินงานวฒันธรรมให้บรรลุ
เป้าหมายทีกาํหนดไวไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงันนั เพือเป็นการเสริมสมรรถนะในการส่งเสริมและ
สนบัสนุนการดาํเนินงานวฒันธรรมของชาติใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน จึงเห็นสมควรใหมี้การจดัตงั
กองทุนส่งเสริมงานวฒันธรรม เพือระดมทุนและทรัพยากรจากทางราชการและเอกชนมาสนบัสนุน
การบริหารงานวฒันธรรมได้อย่างคล่องตวัโดยไม่มีขอ้ผูกพนักับกฎหมายและขอ้บงัคบัของทาง
ราชการซึงกองทุนส่งเสริมงานวฒันธรรมนีจดัตงัขึนตามพระราชบญัญติัสํานักงานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาติ (ฉบบัที ) พ.ศ.  หลงัจากนนัปี พ.ศ.  คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ
เห็นวา่ การดาํเนินงานวฒันธรรมควรเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสาํคญั  เนืองจากประชาชน
คือ ผูที้เป็นเจา้ของวฒันธรรมและเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัวฒันธรรมของตนเองมากทีสุด  
ดังนัน เพือเป็นการสร้างความเขม้แข็งให้แก่องค์กรชุมชนทีเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน
วฒันธรรม รวมทงัเปิดโอกาสใหชุ้มชนและหน่วยงานทงัภาครัฐและเอกชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินงานวฒันธรรมของทอ้งถินอยา่งจริงจงั จึงไดมี้ประกาศคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติให้มี
การจดัตงัสภาวฒันธรรมจงัหวดั ลงวนัที    มิถุนายน  พ.ศ.  เพือให้เป็นศูนยก์ลางในการปฏิบติั
กิจกรรมทางวัฒนธรรมในท้องถิน40 และเมือวันที  ตุลาคม พ.ศ.  รัฐบาลได้ประกาศใช้
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที  ) พ.ศ.  และพระราชบญัญติัปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.   ซึงตามมาตรา  กาํหนดให้มีกระทรวงและส่วนราชการ รวมทงัสิน  

  กระทรวง ซึงทาํให้กระทรวงวฒันธรรมเป็น  ใน  กระทรวงทีถูกสถาปนาขึนใหม่ จากนนัไดมี้ 
พระราชกฤษฎีกาให้โอนกิจการบริหารและอาํนาจหน้าทีของส่วนราชการเพือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.  โดยให้โอนบรรดากิจการ อาํนาจหน้าที  
ทรัพยสิ์น งบประมาณ หนี สิทธิ ภาระผกูพนั ขา้ราชการ ลูกจา้ง และอตัรากาํลงัของกระทรวงศึกษาธิการ
ไดแ้ก่  สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กรมศิลปากร กรมการศาสนาบางส่วนตลอดจน
ส่วนราชการทีเกียวขอ้งบางส่วนมาเป็นของกระทรวงวฒันธรรม รวมทงัส่วนราชการในส่วนภูมิภาค

40กระทรวงวฒันธรรม, สํานกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, คู่มือการบริหาร
จดัการงานวฒันธรรมของภาคีเครือข่ายวฒันธรรม ,  - . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ไดแ้ก่ กลุ่มส่งเสริมการศาสนาและวฒันธรรมของสาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดั  และงานส่งเสริม
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของสํานักงานศึกษาธิการอําเภอให้มาเป็นของสํานักงาน
ปลดักระทรวงวฒันธรรม ตงัแต่วนัที  ตุลาคม พ.ศ.  เป็นตน้มา41 และไดมี้การกาํหนดโครงสร้าง
ของกระทรวงวฒันธรรมดงันี 
 
    

กระทรวงวฒันธรรม 
 

   

         
 

สาํนกังานรัฐมนตรี     ศูนยม์นุษยวิทยาสิรินทร 
      องคก์รมหาชน 

            
            

สาํนกังานปลดักระทรวง   กรมศิลปากร   กรมการศาสนา 
          

 สาํนกังาน   สาํนกังานคณะกรรมการ  
 ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั   วฒันธรรมแห่งชาติ  
         

       สภาวฒันธรรม   
                 ส่วนราชการในสงักดั 
----------   องคก์รในกาํกบั 
แผนภูมิที   โครงสร้างส่วนราชการกระทรวงวฒันธรรม 
ทีมา  : โครงสร้างส่วนราชการกระทรวงวฒันธรรม [Online]. Accessed 28 January 2009.  
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 กระทรวงวฒันธรรมมีหน่วยงานในสงักดัระดบักรม ไดแ้ก่ สาํนกังานรัฐมนตรี สาํนกังาน
ปลดักระทรวงวฒันธรรม สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา สํานกังาน
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั และมีหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาคคือสาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดั 
ซึงสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรมและศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร (องคก์รมหาชน)42 ภารกิจ

 41กระทรวงวฒันธรรม, กระทรวงวฒันธรรมในอดีต [Online]. Accessed 10 April 2009. 
Available from http://intranet.m-culture.go.th/chachoengsao/Oldcul4.htm 
 42กระทรวงวฒันธรรม, สาํนกังานปลดักระทรวง, ภารกิจและแนวทางการบริหารภารกิจของ
สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดั (กรุงเทพมหานคร : สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงวฒันธรรม, ), . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ของกระทรวงวฒันธรรม แบ่งเป็น 3 ดา้นใหญ่ๆซึงมีความเกียวพนัประสานสอดคลอ้งกนัคือ ภารกิจ
งานดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม ภารกิจงานทงั  ดา้นมีความสาํคญัยงิไม่วา่งานดา้นศาสนา ใน
ฐานะทีศาสนาเป็นหลกัยดึเหนียวทางจิตวิญญาณของคนในชาติ และมีบทบาทสาํคญัในการส่งเสริม
วฒันธรรมทีให้คุณค่าแก่การทาํคุณงามความดีการดาํรงชีวิตโดยใชห้ลกัคุณธรรมและจริยธรรม 
บุคลากรทางศาสนามีบทบาทสําคัญในการชีแนะ อบรมสังสอนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษา
หลกัธรรมคาํสอนของศาสดาในศาสนาทีตนนบัถือ เพือให้สามารถปรับใชก้บัชีวิตประจาํวนั เมือ
เกิดปัญหาอุปสรรคในชีวิต จะไดรู้้จกัปรับใชชี้วิตประจาํวนั เมือเกิดปัญหาอุปสรรคในชีวิต จะได้
รู้จกัปรับวิธีคิดของตนให้ล่วงพน้ปัญหาอุปสรรคนนัได ้โดยไม่ทาํร้ายตนเอง บุคคลใกลชิ้ดและ
บุคคลอืน งานดา้นศิลปะมีขอบข่ายกวา้งขวางครอบคลุมศิลปะทุกแขนงทงัสิงทีจบัตอ้งไดแ้ละจบั
ตอ้งไม่ได ้เป็นขมุทรัพยแ์ห่งความรู้ เป็นมรดกตกทอดจากคนรุ่นก่อนๆจึงตอ้งทาํนุบาํรุงรักษา เพือ
ส่งต่อยงัคนรุ่นต่อไป รวมทงัส่งเสริมการสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมสมยั เพือเพิมพนูภูมิปัญญาของคน
รุ่นปัจจุบนั และรวบรวมสะสมคุณค่าเหล่านีไวเ้ป็นสมบติัของชาติ งานดา้นวฒันธรรมซึงถือเป็น
ภารกิจหลกัทีสําคญัทีสุดเพราะวฒันธรรมจะดาํรงคงอยู่ยืนยาวมีเอกลกัษณ์ความเป็นไทยและ
สามารถปรับให้เขา้กบักาลสมยัไดเ้พียงใดขึนอยู่กบักระทรวงวฒันธรรมและประชาชนทุกคนใน
ชาติ ทุกเพศทุกวยั ทุกสถานะทางสังคมทีจะร่วมมือกนัในการดาํเนินงานวฒันธรรม กระทรวง
วฒันธรรมทาํหนา้ทีเป็นกระจกสะทอ้นให้คนในชาติเห็นว่ามีความเปลียนแปลงใดทงัจากภายใน
และภายนอกประเทศทีมีผลกระทบต่อวฒันธรรม และควรจะรับมือกบัความเปลียนแปลงเหล่านนั
อย่างไร การจะผดุงรักษาสืบสานวฒันธรรมเดิมและปรับกระแสวฒันธรรมใหม่ทีหลงัไหลจาก
ภายนอกประเทศใหเ้หมาะสมและยงัคงคุณค่าอนัดีงามของความเป็นไทยตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายในสังคมเพือวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งข้อดีข้อเสียโอกาสและสัญญาณอันตรายทีมีต่อ
วฒันธรรมไทย เพือใหว้ฒันธรรมไทยมีลกัษณะพึงประสงคซึ์งสามารถเป็นปัจจยัสนบัสนุนส่งเสริม
การพฒันาทียงัยนืของประเทศชาติ  
 สําหรับการดาํเนินงานตามภารกิจของกระทรวงวฒันธรรมในส่วนภูมิภาคได้มีการ
กาํหนดให้มีหน่วยงานภายในสํานักงานปลดักระทรวงวฒันธรรมซึงไดแ้ก่ สํานักงานวฒันธรรม
เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากองในสาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม
ปฏิบติัราชการของกระทรวงทงัในระดบัจงัหวดัและอาํเภอ ดงันนั เพือปฏิบติัตามภารกิจทีไดรั้บ
มอบหมายจากกระทรวงวฒันธรรม สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัจึงมีสภาวฒันธรรมซึงเป็นองคก์ร
ภาคประชาชนทีร่วมดาํเนินงานวฒันธรรมในพืนที  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

สภาวฒันธรรม  

 

 เมือมีการปฏิรูประบบราชการ ในปี พ.ศ.  กระทรวงวฒันธรรมไดรั้บการสถาปนา
ขึนอีกครังและกาํหนดให้มีอาํนาจหนา้ทีเกียวกบัดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม โดยมีการออก
ระเบียบกระทรวงวฒันธรรม ว่าดว้ยสภาวฒันธรรม พ.ศ.   เพือใชเ้ป็นกรอบในการดาํเนินงาน
ของสภาวฒันธรรมทงัในประเทศและต่างประเทศ ซึงเดิมมีตงัแต่ปี พ.ศ.  เนน้การมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นสําคญั จึงไดมี้ประกาศคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติให้มีการจดัตงัสภา
วฒันธรรมขึน ต่อมาการดาํเนินงานภายใตร้ะเบียบดงักล่าว มีทงัความสาํเร็จในดา้นผลงานรวมทงั
ปัญหาอุปสรรคและขอ้จาํกดัหลายประการ จึงจาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจดัการ
ระบบเครือข่ายทางวฒันธรรมให้เหมาะสมยิงขึนและจึงไดมี้การออกประกาศใชร้ะเบียบกระทรวง
วฒันธรรมว่าด้วยสภาวฒันธรรม พ.ศ.  เมือวนัที  มกราคม พ.ศ.  ยกเลิกระเบียบ
กระทรวงวฒันธรรม วา่ดว้ยสภาวฒันธรรม พ.ศ.  
 สภาวฒันธรรมจดัตงัขึนเพือให้คนไทยในทอ้งถินไดมี้การรวมตวักนั โดยสมคัรใจเพือ
ดาํเนินการรักษา สืบสาน สร้างสรรค์วฒันธรรมของทอ้งถิน รวมทงัเป็นองค์กรทีผลกัดันให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ทางวฒันธรรมของในทอ้งถิน เป็นศูนยก์ลางในการติดต่อประสานงานร่วมกนั
ปฏิบติักิจกรรมทางวฒันธรรม โดยมีหน่วยงานของรัฐคือ สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ
เป็นผูส้นบัสนุน ส่งเสริม เป็นทีปรึกษา อาํนวยความสะดวก และเสริมศกัยภาพให้สภาวฒันธรรม ใน
การเป็นองคก์รภาคเอกชนของสภาวฒันธรรม  การดาํเนินงานวฒันธรรมของทอ้งถิน  สภาวฒันธรรม
จะเป็นผูก้าํหนดนโยบายและแนวทางในการดาํเนินงานในชุมชน กรอบแนวทางการดาํเนินงานใน
ทอ้งถินของตนเอง โดยสมาชิกสภาวฒันธรรมตอ้งมาจากองคก์รทีดาํเนินงานดา้นวฒันธรรมหรือ
องคก์รทีดาํเนินงานอยูใ่นทอ้งทีนนัๆ ซึงถือเป็นองคก์รเครือข่ายทางวฒันธรรมไม่นอ้ยกว่า  กลุ่ม 
ไดแ้ก่ 
 . เครือข่ายภาครัฐ ไดแ้ก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน
และองคก์รภาครัฐทีเป็นองคก์รอิสระหรือองคก์รภาครัฐในลกัษณะอืนๆ ทีดาํเนินงานอยูใ่นทอ้งถิน 
 2. เครือข่ายภาคเอกชน ไดแ้ก่ องคก์รทีเกิดจากการรวมตวักนัจดัตงัและดาํเนินการตาม
กฎหมายและกฎระเบียบของทางราชการ เช่น สมาคม มูลนิธิ องคก์รสาธารณประโยชน์ องคก์ร
พฒันาเอกชนและองคก์รการกศุลหรือองคก์รภาคเอกชนอืนๆ ทีดาํเนินการอยูใ่นทอ้งถิน 
 . เครือข่ายภาคชุมชน ไดแ้ก่ องคก์รทีเกิดจากการรวมตวักนัตามความสมคัรใจและ
ความถนัดของประชาชน  นอกเหนือจากองค์กรตามขอ้  และดําเนินงานอยู่ในท้องถินนันๆ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้น กลุ่มออมทรัพย ์ กลุ่มเยาวชน กลุ่มประชาสังคม กลุ่มออมทรัพย ์
เป็นตน้ 
 . เครือข่ายภาคธุรกิจ ไดแ้ก่ องคก์รทีเกิดจากการรวมตวักนัของผูป้ระกอบการทางธุรกิจ
ต่างๆ เช่น บริษทั หา้งร้านหรือร้านคา้ สถานบริหาร สถาบนัการเงิน สหกรณ์ สือมวลชนและองคก์ร
ธุรกิจอืนๆ ทีมีอยูใ่นทอ้งถิน 
 . เครือข่ายภาควิชาการ ไดแ้ก่ สถาบนัการศึกษา หน่วยงานดา้นศาสนา ศิลปกรรม 
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั ศูนยว์ฒันธรรม แหล่งเรียนรู้ กลุ่มภูมิปัญญาทอ้งถิน กลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ 
ผูเ้ชียวชาญหรือผูช้าํนาญการดา้นต่างๆ ทีมีอยูใ่นทอ้งถิน  
 
  สภาวฒันธรรม   
      
        

- ประธานสภาวฒันธรรม 
- คณะกรรมการบริหาร 
  สภาวฒันธรรม 

   - เลขาธิการสภาวฒันธรรม 
- สาํนกังานเลขาธิการ 
   สภาวฒันธรรม 

       

   สมาชิกสภาวฒันธรรม    
  ทีมาจากองคก์รภาคีต่างๆ   
      

                 

องคก์ร  องคก์ร  องคก์ร  องคก์ร  องคก์ร  องคก์รอืนๆ 
ราชการ  เอกชน  ประชาชน  ธุรกิจ  วิชาการ   

 
แผนภูมิที   โครงสร้างการบริหารงานสภาวฒันธรรม 
ทีมา :  กระทรวงวฒันธรรม, สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, คู่มือการบริหาร

จดัการงานวฒันธรรมของภาคีเครือข่ายวฒันธรรม (กรุงเทพมหานคร : กลุ่มเครือข่าย 
สาํนกัส่งเสริมและเผยแพร่วฒันธรรม, ), . 

  
 เครือข่ายทางวฒันธรรมทงั  เครือข่ายไดส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกของสภาวฒันธรรมและ
สมาชิกสภาวฒันธรรมจะคดัเลือกผูแ้ทนเขา้มาเป็นคณะกรรมการบริหารสภาวฒันธรรม ตาม
ระเบียบกระทรวงวฒันธรรมวา่ดว้ยสภาวฒันธรรม พ.ศ. 2551โดยใชใ้ดวิธีหนึงหรือหลายวิธีรวมกนั 
ตามมติของทีประชุมใหญ่ประจาํปี ดงันี   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 1. โดยวิธีการเลือกตงัจากสมาชิกสภาวฒันธรรมตามทีมีชือในทะเบียนสมาชิกทีถูกตอ้ง
ตามธรรมนูญ  
 2. โดยวิธีการสรรหา ใหค้ณะกรรมการบริหารสภาวฒันธรรมเสนอชือผูที้สมควรเป็น
กรรมการสรรหาไม่เกิน  คนต่อประธานสภาวฒันธรรม เพือแต่งตงัเป็นกรรมการสรรหากรรมการ
สภาวฒันธรรมชุดใหม่  
 3. โดยวิธีการตกลงกนัดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกและสมาชิกใหส้ัตยาบนั
รับรอง เพือถือเป็นมติของทีประชุม  
 ซึงการบริหารงานของสภาวัฒนธรรมจะมีลกัษณะทีเหมือนกันคือ เป็นไปในรูปของ 
คณะกรรมการบริหารโดยมีธรรมนูญสภาวฒันธรรมทีสภาวฒันธรรมนนัๆกาํหนดขึนภายใตร้ะเบียบ
กระทรวงวฒันธรรมว่าดว้ยสภาวฒันธรรม พ.ศ.  เพือใชเ้ป็นขอ้บงัคบัในการบริหารจดัการและ
การดําเนินงานของสภาวฒันธรรม  สําหรับคณะกรรมการบริหารสภาวฒันธรรมประกอบด้วย 
ประธานสภาวฒันธรรม  รองประธานสภาวฒันธรรม  เลขาธิการสภาวฒันธรรม และกรรมการบริหาร
สภาวฒันธรรม ซึงสภาวฒันธรรมแต่ละแห่งอาจมีจาํนวนคณะกรรมการบริหารสภาวฒันธรรมจาํนวน
ไม่เท่ากันขึนอยู่กับธรรมนูญของสภาวฒันธรรมนันๆกําหนด เนืองจากตามระเบียบกระทรวง
วฒันธรรม พ.ศ.  ไม่ไดร้ะบุจาํนวนคณะกรรมการบริหารไว ้แต่เปิดโอกาสใหส้ภาวฒันธรรมแต่
ละแห่งเป็นผูก้าํหนดขึนเอง สาํหรับสภาวฒันธรรมจงัหวดันนัตามระเบียบกระทรวงวฒันธรรมไดมี้
การกาํหนดให้สาํนกังานวฒันธรรมเป็นสาํนกังานเลขาธิการ โดยมีวฒันธรรมจงัหวดั เป็นเลขาธิการ
สภาวฒันธรรมจงัหวดัและมีนักวิชาการวฒันธรรมเป็นเลขาธิการสภาวฒันธรรมในระดบัอาํเภอ ซึง
วฒันธรรมจงัหวดัและนกัวิชาการวฒันธรรมจะเป็นผูป้ระสานงานและอาํนวยการการดาํเนินงานของ
สภาวฒันธรรมเพือเชือมโยงสภาวฒันธรรมกับกระทรวงวฒันธรรม สําหรับบทบาทหน้าทีของ 
คณะกรรมการบริหารสภาวฒันธรรมมีดงันี (1) ใหค้วามเห็นชอบในการกาํหนดนโยบาย แผนงาน และ
แนวทางการดาํเนินงานวฒันธรรมในทอ้งถิน (2) ประสานงานและให้ขอ้เสนอแนะเกียวกบัการ
ดาํเนินงานดา้นวฒันธรรมในทอ้งถิน (3) กาํหนดมาตรการในการดาํเนินงานใหค้รอบคลุมความหมาย
และขอบข่ายงานวฒันธรรม (4) ให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการและอนุมติังบประมาณเพือ
อุดหนุนและสนบัสนุนกิจกรมทางวฒันธรรมในทอ้งถิน (5) ส่งเสริมและกระตุน้ใหอ้งคก์รในทอ้งถิน
มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานวฒันธรรมในรูปการจดัตงักองทุนส่งเสริมงานวฒันธรรม
และรูปแบบอืนๆ ใหก้วา้งขวางยงิขึน (6) ส่งเสริมให้มีการระดมทุนจากหน่วยงานและองคก์รต่างๆ 
เพือสนบัสนุนการดาํเนินงานวฒันธรรม (7) ส่งเสริม สนบัสนุนใหอ้งคก์รภาคีและเครือข่ายวฒันธรรม
มีการประสานสัมพนัธ์กนัในระบบเครือข่ายทางวฒันธรรม (8) สนบัสนุนให้มีการศึกษาและวิจยั
วฒันธรรมในทอ้งถินอยา่งลึกซึงและกวา้งขวาง (9) ส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้การพฒันาทางวฒันธรรม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ของทอ้งถิน รวมถึงให้มีการใชภู้มิปัญญาทอ้งถินเพือการแกปั้ญหาและพฒันาคุณภาพชีวิตของคนใน
ทอ้งถินอยา่งกวา้งขวาง ( ) ส่งเสริม สนบัสนุนให้มีการแลกเปลียนวฒันธรรมระหว่างทอ้งถินและ
ระหว่างประเทศอยา่งกวา้งขวาง ( ) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการจดัตงัสภาวฒันธรรมและการขอ
อนุญาตจดัตงัสมาคม/มูลนิธิทีมีวตัถุประสงคเ์กียวกบัวฒันธรรมในทอ้งถิน ก่อนนาํเสนอขออนุมติั
จดัตงัจากผูมี้อาํนาจอนุญาตจดัตงั (12) แต่งตงัคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานเพือดาํเนินการใดๆใน
กิจกรรมของสภาวฒันธรรม (13) ปฏิบติังานอืนใดทีไดรั้บมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรม (14) มีหนา้ทีให้การรับรองการเป็นสมาชิกสภาวฒันธรรม 
(15) มีหน้าทีเขา้ร่วมประชุมสภาวฒันธรรมและร่วมกิจกรรมของสภาวฒันธรรมหรือหน่วยงาน 
องคก์รภาคี องคก์รเครือข่ายทีสภาวฒันธรรมใหก้ารสนบัสนุน 
 สภาวฒันธรรม แบ่งออกเป็นระดบัคือ (1) สภาวฒันธรรมภาค เป็นองคก์รทีเกิดจากการ
รวมตวักนัของสภาวฒันธรรมจงัหวดัในภูมิภาค โดยใหมี้เพียงภาคละ  แห่ง การแบ่งภาคใหเ้ป็นไป
ตามลกัษณะพืนฐานทางวฒันธรรมทีคลา้ยคลึงกนั โดยสาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ  
เป็นผูก้าํหนด (2) สภาวฒันธรรมจงัหวดั เป็นองคก์รทีเกิดจากการรวมตวักนัของเครือข่ายวฒันธรรม
และสภาวฒันธรรมอาํเภอทีมีอยูใ่นจงัหวดันนัๆ โดยให้มีเพียงจงัหวดัละ  แห่ง (3) สภาวฒันธรรม
อาํเภอ เป็นองคก์รทีเกิดจากการรวมตวักนัของเครือข่ายวฒันธรรมและสภาวฒันธรรมตาํบล ทีมีอยูใ่น
อาํเภอนนั ๆ โดยใหมี้เพียงอาํเภอละ  แห่ง (4) สภาวฒันธรรมตาํบล เป็นองคก์รทีเกิดจากการรวมตวั
กนัของเครือข่ายวฒันธรรมหรือผูแ้ทนจากกลุ่มภูมิปัญญาต่างๆทีมีอยู่ในตาํบลนันๆ โดยให้มีเพียง
ตาํบลละ  แห่ง (5) การจดัตงัสภาวฒันธรรมอืนๆ นอกเหนือจากขอ้หนึง สอง สาม และสี ในเขต
จงัหวดั  ใหค้ณะกรรมการสภาวฒันธรรมจงัหวดัพิจารณาใหมี้การจดัตงัไดต้ามความเหมาะสม 
 

สภาวฒันธรรมจงัหวดั 
 

สภาวฒันธรรมอาํเภอ 
 

สภาวฒันธรรมตาํบล 
 

สภาวฒันธรรมหมู่บา้น/อืนๆ 
 
แผนภูมิที   โครงสร้างสภาวฒันธรรมแต่ละระดบั 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 ปัจจุบนัมีสภาวฒันธรรมจาํนวนทงัสิน 4,515 แห่ง ประกอบดว้ย สภาวฒันธรรมภาค จาํนวน 
6 แห่ง สภาวฒันธรรมจงัหวดั จาํนวน  แห่ง สภาวฒันธรรมอาํเภอ จาํนวน 877 แห่ง สภาวฒันธรรม
ตาํบล จาํนวน 3,500 แห่ง สภาวฒันธรรมกรุงเทพมหานคร จาํนวน 1 แห่ง สภาวฒันธรรมกลุ่มเขต จาํนวน 
6 แห่ง สภาวฒันธรรมเขตต่างๆในกรุงเทพมหานคร จาํนวน  แห่ง โดยสภาวฒันธรรมมีบทบาทหนา้ที
ในการส่งเสริมและประสานการดาํเนินงานดา้นวฒันธรรมในเขตพืนทีรับผิดชอบตามระเบียบกระทรวง
วัฒนธรรม ว่าด้วยสภาวัฒนธรรม พ.ศ.  ได้แก่ การเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง  ๆ
ประกอบการจดัทาํแผนพฒันาการดาํเนินงานและการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานวฒันธรรม การ
เป็นศูนยก์ลางในการแลกเปลียนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการดาํเนินงานวฒันธรรม รวมทงั
เชือมโยงกนัเป็นเครือข่ายการดาํเนินงานวฒันธรรม การส่งเสริม สนับสนุนพฒันาการดาํเนินงาน
วฒันธรรมร่วมกบัองคก์รภาคีและเครือข่ายวฒันธรรม การระดมทรัพยากร บุคลากรและสรรพกาํลงัต่างๆ
จากหน่วยงานและองคก์รต่างๆ เพือการดาํเนินงานวฒันธรรม การส่งเสริม สนบัสนุนการจดักิจกรรมของ
องค์กรภาคีและเครือข่ายวฒันธรรม เพือการอนุรักษ์ ฟืนฟู พฒันา สร้างสรรค์ เผยแพร่ แลกเปลียน         
สืบทอดและเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมและผลการดาํเนินงานของ
องค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรม การดําเนินการอืนๆตามทีกระทรวงวัฒนธรรม สํานักงาน
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ จงัหวดั กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานอืนๆขอความร่วมมือ43การ
ปฏิบติัตามธรรมนูญหรือขอ้บงัคบัของสภาวฒันธรรม การปฏิบติัตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริหาร
สภาวฒันธรรมทีไม่ขดัแยง้ต่อคุณธรรม จริยธรรม และขอ้กฎหมาย การเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม44  
  
 
 
 
 
 
 
 

43 กระทรวงวฒันธรรม, สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, คู่มือการบริหาร
จดัการงานวฒันธรรมของภาคีเครือข่ายวฒันธรรม, . 

44กระทรวงวฒันธรรม, สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, คู่มือการจดัตงั
สภาวฒันธรรมตาํบลและหมู่บา้น, . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

การดําเนินงานวัฒนธรรมของต่างประเทศ 

 

ประเทศในทวปียุโรป 

 ประเทศออสเตรีย 

 สาธารณรัฐออสเตรีย เป็นประเทศทีตงัอยูใ่นยโุรป  รัฐบาลออสเตรียไดใ้หค้วามสาํคญักบั
งานดา้นวฒันธรรม โดยไดมี้นโยบายเกียวกบัวฒันธรรมคือ ออสเตรียเป็นประเทศทีมีเอกลกัษณ์ดา้น
วฒันธรรมอย่างเด่นชัดทางด้านภาษา รัฐบาลออสเตรียจึงได้มีนโยบายวฒันธรรมเมือ ค.ศ. 1970 
ส่งเสริมงานศิลปะทีมีเอกลกัษณ์เฉพาะและสนบัสนุนใหมี้การสร้างศิลปะทีใชเ้ทคนิคใหม่ๆผสมผสาน
กบัศิลปะแบบออสเตรียภายใตค้าํขวญัทีว่า วฒันธรรมเป็นของทุกคน นอกจากนี รัฐบาลยงัสนบัสนุน
ด้านการเงินและการวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆเพือผลิตสินคา้ด้านวฒันธรรมอีกด้วย ต่อมาในปี        
ค.ศ. 1980 รัฐบาลไดใ้หก้ารสนบัสนุนและอุปถมัภง์านดา้นวฒันธรรมมากขึนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็นผลิตภณัฑท์างวฒันธรรม ศิลปะ การแสดง รวมถึงโรงละครและพิพิธภณัฑ ์ใน ค.ศ. 1998 รัฐบาล
อนุญาตให้โรงละครและพิพิธภณัฑ์มีสถานะเป็นบริษทัจาํกัด ตามกฎหมาย ทาํให้โรงละครและ
พิพิธภัณฑ์มีอิสระในการบริหารมากขึน ในปัจจุบันการบริหารงานทางวฒันธรรมของประเทศ
ออสเตรีย มีกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรม มีหน้าทีรับผิดชอบเกียวกบัการศึกษา
วฒันธรรมในระดบันานาชาติ และเป็นผูรั้บผดิชอบเครือข่ายวฒันธรรมในต่างประเทศของออสเตรีย 
 ประเทศออสเตรียใชง้บประมาณร้อยละ 1.3 ของงบประมาณทงัหมดหรือประมาณ 
2,346 ลา้นเหรียญออสเตรีย เพือใช้ในกิจกรรมวฒันธรรมและศิลปะ เช่น ศิลปะการแสดง 
พิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตร์ สถาปัตยกรรมและการอนุรักษเ์มืองเก่า ศูนยข์อ้มูลของฟิลม์ภาพยนตร์และ
วิดีโอ และศิลปกรรม เป็นตน้ งบประมาณดังกล่าวเป็นการเพียงพอทีจะสนับสนุนการส่งเสริม
วฒันธรรมโดยเฉพาะตามชุมชนชนบทขนาดเลก็ เช่น โรงละคร สถาบนัวฒันธรรม พิพิธภณัฑ์
ประวติัศาสตร์ทอ้งถิน ห้องสมุดและศูนยก์ารศึกษาผูใ้หญ่ ซึงสถาบนัดังกล่าวจะอาํนวยความ
สะดวกทางวฒันธรรม นอกจากนี รัฐบาลยงัส่งเสริมศิลปวฒันธรรมดว้ยการสร้างอาคารโดยใช้
งบประมาณเฉลียร้อยละ 1 ของงบประมาณสาธารณะเพือการก่อสร้างอาคาร สถาบนัทางการเงิน
ไดแ้ก่ ธนาคารออสเตรียยงัไดก่้อตงัมูลนิธิพิเศษสาํหรับการส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างสรรค์
ศิลปวฒันธรรมโดยบริจาคเงินจาํนวนร้อยละ  ของรายไดก่้อนหกัภาษีดว้ย เพือเป็นการสนบัสนุน
งานวฒันธรรม45 

45การท่องเทียวออสเตรีย, ออสเตรีย: ดินแดนแห่งวฒันธรรม อยา่งธรรมชาติ  [Online ] , 
accessed 25 January  2010. Available form : http://www.austria.info/th/ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ 

 ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด ์ตงัอยูใ่นภาคเหนือของทวีปยโุรป มีชนกลุ่มนอ้ยเป็นชาว
ซามิ ฟินแลนดเ์ป็นรัฐสวสัดิการสังคมซึงมีประเพณีทีเนน้การขยายเครือข่ายทางวฒันธรรมเครือข่าย
สาธารณะ เช่น โรงละครโอเปร่าหรือออเคสตร้า เป็นตน้ รวมถึงการรักษาวฒันธรรมศิลปวฒันธรรม 
ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนดมี์กรอบนโยบายทางวฒันธรรมและกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัวฒันธรรม
ถูกกาํหนดขึน ในปี  ค.ศ. 1960 และปี ค.ศ. 197046 โดยมีเป้าหมายทีสาํคญัในการพฒันาวฒันธรรม
คือ การส่งเสริมสถาบันด้านศิลปะ ศิลปิน ห้องสมุดประชาชน และการบาํรุงรักษามรดกทาง
วฒันธรรม ซึงมีรัฐบาลกลางและเทศบาลเป็นผู ้กาํกบัดูแล นโยบายวฒันธรรมของฟินแลนด์ดา้น
วฒันธรรมคือ สนับสนุนความคิดสร้างสรรคแ์ละความหลากหลายทางวฒันธรรม  เสริมสร้าง
เอกลกัษณ์ของชาติ การกระจายอาํนาจและส่งเสริมการเขา้ถึงศิลปะและวฒันธรรมของทุกกลุ่มชน 
เพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมดา้นศิลปะและวฒันธรรมมีองคก์รทีสนับสนุนงานของรัฐทีไม่
แสวงหากาํไรและสนบัสนุนงบประมาณเพืองานวฒันธรรม   
  ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ มีกระทรวงวฒันธรรมรับผิดชอบการวางแผนและการ
ดาํเนินนโยบายดา้นวฒันธรรมรวมถึงเรืองทีเกียวกบัศิลปะ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ์ มรดก
ทางวฒันธรรม กีฬา สือ และสถาบนัทางวฒันธรรม47 เช่น มูลนิธิหนงัฟินแลนด ์สาํนกังานเซ็นเซอร์
ภาพยนตร์ของคณะกรรมการแห่งชาติ และหอ้งสมุดสาํหรับคนพิการทางสายตา นอกจากนี ยงัมีการ
ให้ทุนการศึกษาแก่ศิลปินการมีสมาคมศิลปินและองค์กรทางศิลปะและตังแต่ปี ค.ศ. 48              
มีคณะกรรมการระดบัประเทศทีเรียกว่า สภาแห่งชาติฟินแลนด ์(Arts Council of Finland) ทีกาํกบั
ดูแลงานวฒันธรรม  สาขาไดแ้ก่ สภาศิลปะ สถาปัตยกรรม สภาภาพยนตร์ สภางานฝีมือและการ
ออกแบบ สภาการเตน้รํา สภาวรรณกรรม สภาพฒันาเพลง สภาการถ่ายภาพศิลปะ และสภาการ
ละคร  การบริหารงานวฒันธรรมในระดบัภูมิภาค จงัหวดัจะเป็นผูบ้ริหารงานวฒันธรรม ซึงจงัหวดั
จะมีอิสระในการพฒันา ส่งเสริมและสนบัสนุนศิลปะและวฒันธรรมในจงัหวดั ตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยมีภาครัฐให้การสนบัสนุนงบประมาณ การบริหารงานในระดบัทอ้งถินมีเทศบาลเป็น   

46 Cultural policy and cultural diversity in Finland [Online], accessed 1 March 2011. 
Available from http:// www.hit.no/nor/content/ 

 47Cultural policy and public administration of the arts and culture in Finland [Online], 
accessed 1 March 2011. Available from http://www.culturelink.org 

48Competence, decision-making and administration in Finland [Online], accessed 1 
March 2011. Available from http:// www.culturalpolicies.net/web/finland 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ผูบ้ริหารงานวฒันธรรมตาม พระราชบญัญติัของเทศบาลทีเกียวกบังานดา้นวฒันธรรม มีหนา้ที
ส่งเสริม สนบัสนุน จดักิจกรรมทางวฒันธรรม โดยรัฐบาลกลางสนบัสนุนงบประมาณใหก้บัสถาบนั
วฒันธรรมในเทศบาล เช่น โรงละครออเคสตร้า ห้องสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ์ ศูนย์การศึกษาผูใ้หญ่        
เป็นตน้  
 ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์มีกฎหมายด้านวฒันธรรมคือ การมีพระราชบัญญัติที
กาํหนดความรับผดิชอบของหน่วยงานระดบัชาติและระดบัภูมิภาคให้เทศบาลตอ้งส่งเสริมศิลปะและ
จัดกิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมในท้องถิน สนับสนุนห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ โรงละครออเคสตร้า 
โรงเรียนสอนดนตรี และการศึกษาขนัพืนฐานในดา้นศิลปะ นอกจากนี รัฐบาลยงัมีออกนโยบายพฒันา
งานวฒันธรรมและการบริหารราชการดา้นศิลปะและวฒันธรรม49 คือ ( ) การบริหารงานวฒันธรรม
และการบริหารงานศิลปะ มีการออกพระราชบญัญติั พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติ พระราชบญัญติั
เกียวกบัห้องสมุดสําหรับสายตาพิการ พระราชบญัญติัการจดัตงักองทุนเพือการส่งเสริมศิลปะและ
ความคิดสร้างสรรคส์าํหรับศิลปิน พระราชบญัญติัการจดัตงักองทุนและเงินอุดหนุนสาํหรับนกัเขียน 
พระราชบญัญติักองทุนเพือการศึกษาและวฒันธรรม พระราชบญัญติัการอุดหนุนงบประมาณของ
รัฐบาลแก่เทศบาล ( ) การบริการงานวฒันธรรมและจดักิจกรรมของเทศบาลดา้นวฒันธรรม รัฐบาลได้
ออกพระราชบญัญติัเกียวกบัเงินอุดหนุนของรัฐเพือการส่งเสริมการจดักิจกรรมดา้นวฒันธรรมศึกษา 
( ) การศึกษาศิลปะมีพระราชบญัญติัสถาบนัการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม พระราชบญัญติัสถาบนั
การแสดง พระราชบญัญติัการศึกษาขนัพืนฐานในศิลปะ พระราชบญัญติัการศึกษาสําหรับโรงเรียน
สอนหตัถกรรมและการออกแบบ พระราชบญัญติัโรงเรียนดนตรี ( ) อุตสาหกรรมวฒันธรรม ไดแ้ก่ 
พระราชบญัญติัมรดกทางวฒันธรรมและพิพิธภณัฑ ์พระราชบญัญติัอาคารและสถานทีดา้นโบราณคดี 
พระราชบญัญติัการใบอนุญาตส่งออกวตัถุวฒันธรรม ( ) ความร่วมมือทางวฒันธรรมระหว่างประเทศ
ดา้นวฒันธรรม เพือเป็นการแลกเปลียนวฒันธรรมได้มีการกาํหนดความร่วมมือและขอ้ตกลงใน
สนธิสัญญาและการจดัตงักองทุนดา้นวฒันธรรมกบัประเทศเพือนบา้น50  
 

 

 

49Cultural Policy and Regional Identity in Finland [Online], accessed 1 March 2011. 
Available from http:// www.jyu.fi/en/congress 

50Ministry for Foreign Affairs of Finland, Finland’s Policy  [Online ] , accessed 18 
February  2010. Available form :http://www.finland.org/Public/Default.aspx 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 ประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์เป็นประเทศทีตงัอยู่ทางทิศตะวนัตกของทวีป
ยโุรป บริเวณดา้นตะวนัออกติดกบัเยอรมนี ดา้นใตติ้ดกบัเบลเยียม ดา้นเหนือติดทะเลเหนือ เมือง
หลวงชือ อมัสเตอร์ดมั ประชากรเนเธอร์แลนดแ์ต่เดิมมีชนเผา่เยอรมนั 3 กลุ่มเขา้ไปตงัถินฐาน 
ประกอบดว้ย พวกฟรีเชียน (Friesian) อยูท่างตอนเหนือ พวกแฟรงค ์ (Frank) อยูท่างตอนใตแ้ละ
พวกแซกซอน (Saxon) อยูท่างตะวนัออก ไดชื้อว่าเป็นประเทศทีมีประชากรหนาแน่นมากทีสุดใน
ทวีปยโุรป  ประเทศเนเธอร์แลนดเ์ป็นทีรู้จกัของชาวโลกในนามทีเรียกขานต่าง ๆ กนัไป เช่น ดตัช ์
ฮอลแลนด ์และเนเธอร์แลนด์ ซึงแต่ละชือจะมีทีมาทีแตกต่างกนัคือ ดตัช์ เป็นคาํทีใชเ้รียกกลุ่มชนที
พูดภาษาในตระกูลเยอรมนันิกทีอาศยัอยู่ริมฝังทะเลเหนือทางตอนใต ้ ส่วนฮอลแลนด์เป็นคาํทีใช้
เรียกชือดินแดนทางตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศหมายถึงบริเวณเมืองอมัสเตอร์ดมัและเมืองรอต
เตอร์ดมัในปัจจุบนั และเนเธอร์แลนด์เป็นคาํทีใชเ้รียกชือประเทศอย่างเป็นทางการในตอนปลาย
ศตวรรษที 16 จากการรวมตวัของฮอลแลนด ์ซีแลนด ์เบลเยยีม ลกัเซมเบิร์ก และแควน้เลก็ๆ ทีอยูใ่น
ดินแดนทีราบริมฝังทะเล สัญลกัษณ์ทีใชสื้อสารให้ชาวโลกทราบว่าหมายถึงประเทศเนเธอร์แลนด ์
คือ ธงชาติ กงัหนัลม และรองเทา้ไม ้ ในส่วนของศาสนาประชาชนในเนเธอร์แลนดจ์ะมีอิสระเสรี
ภาพในการเลือกนับถือศาสนาเช่นเดียวกบัประเทศไทย แต่โดยทวัไปประชาชนส่วนใหญ่ใน
ประเทศจะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก  และศาสนาคริสตนิ์กายดตัช์รีฟอร์มเชิร์ช 
(Dutch reformed) สาํหรับวิถีการดาํรงชีวิตของชาวดตัชโ์ดยทวัไปจะถูกปลูกฝังใหเ้ป็นคนประหยดั
เพือความเจริญกา้วหนา้ของประเทศและเพือคนรุ่นหลงั ประชาชนจะมีจิตสาํนึกในหนา้ทีของตนที
มีต่อประเทศชาติ มีความจริงใจและถ่อมตน นอกจากนนั ยงัมีความเมตตาชอบช่วยเหลือผูที้
เดือดร้อนประชาชน ในเนเธอร์แลนดจ์ะไม่นิยมการดูถูกเหยียดผิวหรือแบ่งชนชนัวรรณะ ดงัเช่น 
ประเทศอืนๆ ในยโุรปชาวดตัชจ์ะใหค้วามช่วยเหลือทุกคนโดยเท่าเทียมกนัไม่ว่าจะเป็นใครมาจาก
ไหน ดว้ยถือว่ามนุษยทุ์กคนเกิดมายอ่มมีสิทธิเท่าเทียมกนั ชาวดตัช์นอกจากจะเป็นคนทีมีจิตใจ 
โอบออ้มอารีตามทีไดก้ล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัเป็นผูที้มีสุนทรียะในจิตใจ มีความรักในศิลปะ การกีฬา 
และดนตรีอีกดว้ย เมืองอมัสเตอร์ดมันนัจะเป็นเมืองทีตอ้นรับผูที้นิยมชมชอบดนตรี โดยในช่วงฤดู
ร้อนเกือบทุกพืนทีจะมีการแสดงดนตรีทุกประเภท เช่น แจ๊ส ป๊อป และโอเปร่า เป็นตน้ สาํหรับวนั
สาํคญัของประเทศ ไดแ้ก่ วนัวาเลนไทน์ วนัแม่ วนัพ่อ วนัสัตวเ์ลียง วนัเซนตนิ์โคลสั ชาวดตัชจ์ะมอบ
ของขวญัซึงกนัและกนัเพือแสดงไมตรีและความรัก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 ประเทศเนเธอร์แลนด์มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยทีมีพระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุขเช่นเดียวกบัประเทศไทย มาตงัแต่ปี ค.ศ. 181551 ระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตย
แบบทีมีรัฐสภาเป็นระบบสัดส่วนของผูแ้ทนรัฐสภา ภาครัฐไดเ้ขา้มาดูแลงานวฒันธรรมตงัแต่     
ค.ศ. 1919 เป็นตน้มามีกระทรวงการศึกษา ศิลปะและวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานทีรับผิดชอบ
นโยบายแห่งชาติดา้นศิลปะและวฒันธรรม โดยมีกฎหมายนโยบายวฒันธรรม เฉพาะดา้น (specific 
cultural policy act) เป็นกรอบในการดาํเนินงานและกาํหนดความรับผดิชอบ ซึงมีบทกาํหนดที
สาํคญัคือ รัฐบาลจะตอ้งเสนอเอกสารนโยบายวฒันธรรมต่อรัฐสภาและวฒิุสภาอยา่งนอ้ยทุกๆ 4 ปี52

โดยระบบนีจะทาํให้รัฐบาลสามารถควบคุมการจดัสรรงบประมาณเพือสนับสนนุการดาํเนินงาน
วฒันธรรมไดอ้ยา่งรัดกุม ยงัช่วยให้สถาบนัทีดาํเนินงานดา้นศิลปะและวฒันธรรมสามารถกาํหนด
แผนการดาํเนินงานในระยะยาวได้ กฎหมายนโยบายวฒันธรรมไดก้าํหนดภารกิจของกระทรวง
การศึกษา วฒันธรรมและวิทยาศาสตร์ ซึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะตอ้งรับผดิชอบในการสร้าง
เงือนไขทีกาํหนดไวล่้วงหนา้สาํหรับการบาํรุงรักษา การพฒันาและการเผยแพร่วฒันธรรม รวมทงั
กาํหนดวิธีการทีรัฐบาลตอ้งดาํ เนินการใหบ้รรลุตามหนา้ที  

 ประเทศเนเธอร์แลนด์มีการบริหารงานแบบกระจายอาํนาจบทบาทของภาครัฐใน
ส่วนกลางคือ ดูแลการดาํเนินงานตามนโยบายวฒันธรรมในภาพรวม โดยส่งเสริมและสนบัสนุนให้
องคก์รภาครัฐและเอกชน รวมทงัประชาชนเป็นผูด้าํเนินงานวฒันธรรมดว้ยการจดัสรรงบประมาณ
สนบัสนุนซึงจะดาํเนินการในรูปของเอกสารนโยบายวฒันธรรมทีตอ้งเสนอต่อรัฐสภาทุกๆ 4 ปี    
การดาํเนินการในเรืองศิลปะและวฒันธรรมของรัฐบาลในปัจจุบนัมีสภาวฒันธรรม (Council of 
Culture) เป็นองคก์รทีปรึกษาของรัฐบาลองคก์รเดียว ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิและผูช้าํนาญการ
วฒันธรรมและมีคณะกรรมการทีปรึกษาในแต่ละดา้นของวฒันธรรม มีหนา้ทีเป็นผูใ้หค้าํปรึกษาใน
ดา้นนโยบาย ขอ้เสนอแนะในการจดัสรรงบประมาณและการประเมินคุณภาพ ส่วนในระดบัจงัหวดั
และส่วนปกครองท้องถินมีสภาศิลปะและสภาวัฒนธรรมท้องถินเป็นองค์กรทีปรึกษาด้าน
วฒันธรรม53  

 51Main principles of cultural policy in the Netherlands [Online], accessed 14 February 
2011. Available from http:// www.minocw.nl 
 52 International cultural policy : the Netherlands Culture Fund [Online], accessed 14 
February 2011. Available from http:// www.labresearchonline.org 
 53Social Cohesion and Cultural Policy in the Netherlands [Online], accessed 14 
February 2011. Available from http:// www.cjc-online.ca 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 ประเทศเนเธอร์แลนด์มีการกาํหนดความหมายของวฒันธรรมเพือเป็นขอบเขตของการ
ดาํเนินงานดา้นวฒันธรรม นโยบายดา้นวฒันธรรมจึงอยูบ่นหลกัการทีเนน้งานวฒันธรรมเฉพาะบาง
สาขา เรียกนโยบายตามหลกัการนีว่าเป็นนโยบายวฒันธรรมเฉพาะดา้น ซึงมุ่งดูแลงานเฉพาะเรือง
มรดกทางวฒันธรรม ศิลปะ หอสมุดและสือ การกาํหนดนโยบายวฒันธรรมลกัษณะดงักล่าวเป็น
การกาํหนดตามสภาพของสังคมเป็นหลกั นโยบายวฒันธรรมของประเทศเนเธอร์แลนดมี์ทิศทางที
ชดัเจนในเรืองของวฒันธรรมศึกษาเพือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ แต่ประชาชนไม่ค่อยมีส่วน
ร่วมในการดาํเนินงานวฒันธรรม ดงันนั การดาํเนินงานจึงมีนโยบายวฒันธรรมรวม 4 เรืองคือ  
( ) มรดกทางวฒันธรรม เนน้การดูแลรักษาพิพิธภณัฑ์ แหล่งประวติัศาสตร์และโบราณสถาน 
โบราณคดี และงานจดหมายเหตุ มีจุดเนน้อยู ่ 4 ประการ ไดแ้ก่ดา้นการอนุรักษ ์ รัฐบาลไดด้าํเนิน
โครงการแกปั้ญหาการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมทีมีชือเรียกว่า The Delta Plan for the Preservation 
of the Netherlands Cultural Heritage เพือการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมและไดก้าํหนดกรอบการ
คดัเลือกมรดกทางวฒันธรรมของประเทศไวด้ว้ย อนัเป็นผลสืบเนืองมาจากการเพิมขึนของ
พิพิธภณัฑ์และหอจดหมายเหตุจึงมีความจาํเป็นทีตอ้งกาํหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกสิงทีจะ
อนุรักษ ์ ดา้นการใชป้ระโยชน์จากมรดกทางวฒันธรรมเพือการศึกษา รัฐบาลไดจ้ดัให้มีขอ้ตกลง
ระหว่างองคก์รวฒันธรรมและสถาบนัการศึกษาเพือสนบัสนุนการใชป้ระโยชน์จากพิพิธภณัฑใ์ห้
เป็นศูนยก์ารศึกษา นอกจากนี ไดมี้การจดัตงัสาํนกัมรดกทางวฒันธรรมและการศึกษา(Bureau for 
cultural heritage and education) ขึนเป็นกลไกในการดาํเนินงานและเป็นการสร้างความเชือมโยง
ระหว่างการศึกษาและสถาบนัทางดา้นมรดกทางวฒันธรรม โดยพฒันาหลกัสูตรและวิธีการสอน 
และส่งเสริมใหค้รูมีความชาํนาญในการจดัการเรียนรู้ในแหล่งมรดกทางวฒันธรรม ดา้นการพฒันา
ให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบนัทางมรดกทางวฒันธรรมและการปกครองของรัฐทงัสามระดบั 
อนัไดแ้ก่ ระดบัรัฐ จงัหวดั และส่วนทอ้งถิน และดา้นการสร้างความเชือมโยงระหว่างนโยบายดา้น
วฒันธรรมเชิงประวติัศาสตร์และนโยบายดา้นการพฒันาพืนทีทางวฒันธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีเป้าหมายเพือใช้ประโยชน์จากมรดกทางวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน งาน
พิพิธภณัฑภ์ายใตน้โยบายการกระจายอาํนาจของรัฐ  ไดมี้การกาํหนดประเภทของพิพิธภณัฑที์รัฐ
ดูแล โดยมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาในเรืองของภารกิจในดา้นการเก็บ รวบรวม การสงวนรักษาและ
การปฏิสังขรณ์และหลกัเกณฑ์เกียวกับวตัถุสิงของทีเก็บรวบรวมไวใ้นประเด็นของคุณค่าใน
ระดบัชาติ โดยรัฐไดก้ระจายอาํนาจการดูแลงานพิพิธภณัฑแ์ละการสนบัสนุนดา้นงบประมาณใหแ้ก่
จงัหวดัและส่วนทอ้งถิน ในปัจจุบนัมีพิพิธภณัฑใ์นประเทศเนเธอร์แลนดที์เปิดบริการแก่สาธารณะ 
มีจาํนวน 750 แห่ง ซึงส่วนใหญ่มีมูลนิธิ สมาคม บริษทัประกอบการและกลุ่มเอกชนดูแลการ
บริหารงาน จาํนวน 130 แห่ง และมีองคก์รบริหารส่วนทอ้งถินดูแลและการบริหารประมาณ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

50 แห่ง54 กระทรวงการศึกษา วฒันธรรมและวิทยาศาสตร์ รับผดิชอบนโยบายวฒันธรรมแห่งชาติว่า
ดว้ยระบบพิพิธภณัฑ ์ รวมทงัสถาบนัทีดาํเนินงานร่วมกบัภาครัฐในการรวบรวม อนุรักษ ์ และศึกษา
คน้ควา้เกียวกบัมรดกวฒันธรรมของชาติและเผยแพร่แก่ประชาชน นโยบายด้านพิพิธภณัฑ์มี
วตัถุประสงคที์กาํหนดไวคื้อ เพือดาํเนินการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมอยา่งมีการเลือกสรร พฒันา
ใหป้ระชาชนเขา้ถึงและมีส่วนร่วมทางวฒันธรรม และเพือพฒันาและรักษาไวซึ้งเครือข่ายพิพิธภณัฑ ์ 
ประเทศเนเธอร์แลนด์มีการออกกฎหมายเพือเป็นกลไกในการบริหารจดัการและดาํเนินงานดา้น
วฒันธรรม ถึงแมจ้ะไม่มีกฎหมายทวัไปเพือการพิพิธภณัฑ ์ แต่ก็มีกฎหมายอืนซึงครอบคลุมงาน
พิพิธภณัฑ์และวตัถุพิพิธภณัฑ์ เช่น พระราชบญัญติัว่าดว้ยการสงวนรักษามรดกทางวฒันธรรม 
(Cultural Heritage Preservation Act) ซึงมีขอ้กาํหนดเกียวกบัการป้องกนัการลกัลอบขนโบราณวตัถุ
ออกนอกประเทศ กฎหมายดา้นภาษีอากรก็มีขอ้กาํหนดซึงส่งผลแก่พิพิธภณัฑ ์และยงัมีกฎหมาย
สากลและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ เพือควบคุมการปกป้องผลผลิตทางวฒันธรรมทีมีคุณค่า 
สนธิสัญญาปารีสซึงประกาศใชเ้มือปี ค.ศ. 1970 (Treaty of Paris) ขององคก์ารยเูนสโกก็เป็น
ตวัอยา่งหนึง ซึงมีเป้าหมายทีจะต่อตา้นการกระทาํ ทีผดิกฎหมายทงัในดา้นการนาํ เขา้ ส่งออก และ
โอนกรรมสิทธิความเป็นเจา้ของในผลผลิตทางวฒันธรรม ต่อมาในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1992-1993 
มีการประกาศระเบียบปฏิบติัในการส่งออกผลผลิตทางวฒันธรรมไปยงัประเทศทีสามและกาํหนด
แนวทางปฏิบติัในการคืนสมบติัทางวฒันธรรมทีถูกลกัลอบออกไปจากประเทศสมาชิกประชาคม
ยโุรปอยา่งผดิกฎหมาย ในทางปฏิบติัเพือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายของประชาคมยโุรป  นอกจากนียงั
มีสภาวฒันธรรม (Council of Culture) ซึงเป็นกลไกการบริหารงานวฒันธรรมในภาพรวมซึงมี
คณะกรรมการ 2 คณะทีดูแลงานพิพิธภณัฑ ์ไดแ้ก่  คณะกรรมการดา้นพิพิธภณัฑแ์ละคณะกรรมการ
ดา้นกฎหมายการสงวนรักษามรดกทางวฒันธรรม คณะกรรมการดา้นกฎหมายดงักล่าวจะทาํหนา้ที
ใหค้าํปรึกษาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา วฒันธรรมและวิทยาศาสตร์ในเรืองการป้องกนั
การลกัลอบส่งวตัถุทางวฒันธรรมออกนอกประเทศ ( ) งานดา้นอาคารและแหล่งประวติัศาสตร์ 
การสงวนรักษาอาคารและแหล่งประวติัศาสตร์ ไดรั้บการกาํหนดให้เป็นเป้าหมายของการพฒันา
งานวฒันธรรมของรัฐบาลและมีการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการดาํเนินงานมีการพฒันาการ
ดาํเนินงานสงวนรักษา 3 ประการคือ ประการแรกการกระจายอาํนาจการบริหารจดัการของภาครัฐ 
ซึงกาํหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยอนุสาวรียแ์ละอาคารทางประวติัศาสตร์ฉบบัใหม่ซึงประกาศใช้
ตงัแต่ปี ค.ศ. 1988 ทาํใหมี้การมอบหมายอาํนาจหนา้ทีใหแ้ก่องคก์รปกครองทอ้งถินในการพิจารณา

54Historical perspective: cultural policies [Online], accessed 14 February 2011. 
Available from http:// www.culturalpolicies.net 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

อนุมติัการซ่อมแซมอาคารทางประวติัศาสตร์ การพฒันาประการทีสองคือ การเปลียนแปลงนโยบาย
การเลือกสรรและขอบเขตของการสงวนรักษา การพิจารณาว่าอาคารทีขึนบญัชีไวแ้ห่งใดจะไดรั้บ
การสงวนรักษาจะพิจารณาจากเกณฑข์องคุณค่าทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมเป็นหลกัสาํคญั 
นอกจากนี ยงัพิจารณาจากคุณค่าของหน้าทีและประโยชน์ของอาคารประกอบดว้ยและขยาย
ขอบเขตการสงวนรักษาครอบคลุมถึงอาคารทีก่อสร้างไม่นาน แต่มีคุณค่าตามเกณฑด์ว้ย การพฒันา
งานประเด็นทีสามคือ การเชือมโยงงานสงวนรักษาอาคารและแหล่งประวติัศาสตร์ในระดบั
นโยบายใหมี้ส่วนสัมพนัธ์กบังานดา้นอืนทีเกียวขอ้ง เช่น การเชือมโยงกบันโยบายดา้นพิพิธภณัฑ์
อนัเนืองมาจากวตัถุสิงของซึงจดัแสดงอยู่ในอาคารทางประวติัศาสตร์ เป็นตน้ ซึงเป็นผลให้การ
ปฏิบติัในระดบักระทรวงหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งตอ้งมีการประสานงานและติดต่อสัมพนัธ์กนั
ดว้ย สภาวฒันธรรมทาํหนา้ทีให้คาํปรึกษาในประเด็นปัญหาดา้นวฒันธรรม ส่วนในระดบัการ
บริหารรัฐบาลทาํหน้าทีร่วมกบัจงัหวดัต่างๆ และสมาคมองคก์รส่วนทอ้งถินของเนเธอร์แลนด ์
(Association of Netherlands Municipalities) ( ) งานดา้นศิลปะ ทศันศิลป์และการออกแบบ        
งานดา้นศิลปะทีประเทศเนเธอร์แลนด์ดาํเนินการอยู่ประกอบดว้ย งานดา้นการสร้างสรรค ์และ
ศิลปะการแสดงไดแ้ก่ ทศันศิลป์และการออกแบบ สถาปัตยกรรม ภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงศิลปะ
สมคัรเล่นและศิลปศึกษาส่วนงานดา้นทศันศิลป์และการออกแบบรัฐบาลกลางให้ความสําคญักบั
การสนบัสนุนงานศิลปะในการพฒันาคุณภาพของการผลิต ผลงานดา้นทศันศิลป์และทกัษะของ
ศิลปินสาํหรับองคก์รปกครองระดบัภาคและทอ้งถินเนน้ในเรืองการจาํหน่าย การจดัซือผลงาน และ
การสนับสนุนความสนใจในทศันศิลป์อย่างกวา้งขวางและลึกซึงและ ( ) นโยบายวฒันธรรม
ต่างประเทศ ประเทศเนเธอร์แลนดเ์ป็นประเทศทีดาํเนินธุรกิจการคา้ขายเป็นหลกั ดงันนัจึงมีทิศทาง
ในเรืองความสัมพนัธ์กบันานาชาติ รวมทงัการนาํงานดา้นวฒันธรรมมาพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี การเมือง และการปกครอง โดยมีการสนบัสนุนจากความเจริญทางเศรษฐกิจ ทงัภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนต่างกเ็ลง็เห็นความจาํเป็นทงัในการติดต่อกบัประเทศต่างๆสภาวะทีตอ้งเผชิญ
กบัการเปิดรับอิทธิพลของวฒันธรรมต่างชาติ และความวิตกกงัวลเกียวกบัศกัยภาพของประเทศใน
การแข่งขนักบันานาชาติ ทาํ ใหเ้ป็นความจาํเป็นทีจะตอ้งคงไวซึ้งสถานะของศิลปะและวฒันธรรม
ดตัชใ์นภูมิภาคยโุรปและในชุมชนวฒันธรรมโลก เป็นทีเชือกนัว่าวฒันธรรมจะสามารถพฒันาและ
เพิมความแขง็แกร่งขึนไดจ้ากการมีส่วนปฏิสัมพนัธ์อยา่งต่อเนืองกบัวฒันธรรมอืน ดว้ยเหตุนีทาํให้
นโยบายด้านวฒันธรรมต่างประเทศของประเทศเนเธอร์แลนด์จึงมุ่งสนับสนุนความสัมพนัธ์
ระหวา่งการพฒันาวฒันธรรมในระดบัชาติและระดบันานาชาติ ในทศันะของเนเธอร์แลนดน์โยบาย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

วฒันธรรมต่างประเทศมิใช่เป็นเครืองมือในการปกป้องวฒันธรรมของตนเอง แต่เป็นหนทางทีจะ
เผชิญหนา้กบัวฒันธรรมอืนโดยอยูบ่นพืนฐานทศันคติของการรับรู้วฒันธรรมของตนเอง55 เพือการ
แลกเปลียนความรู้ประสบการณ์และนําวฒันธรรมดัตช์ให้มีสถานะอยู่ในสังคมนานาชาติการ
รวมตัวกันของประเทศในทวีปยุโรปกระทบต่อวัฒนธรรมท้องถินของแต่ละชาติคือความ
เคลือนไหวทางดา้นวฒันธรรมมีเพิมมากขึนในประเทศประชาคมยโุรป เช่น การจดัตงัเครือข่าย
วฒันธรรมของยโุรป กฎหมายของประชาคมยโุรปซึงส่งผลต่อวฒันธรรมในแต่ละประเทศสมาชิก 
สิงเหล่านีได้เพิมความสําคญัของความสัมพนัธ์ทวิภาคีมากขึนในฐานะทีเป็นเครืองมือของการ
ดาํเนินนโยบายดา้นวฒันธรรมต่างประเทศ นอกจากแนวทางการดาํเนินงานหลกัขา้งตน้แลว้ 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ยงัมีการดาํเนินงานวฒันธรรมในดา้นต่างประเทศในแนวทางใหม่อีกบาง
ประการ เช่น การเพิมพนูความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรมกบัประเทศทีเป็นประเทศเป้าหมายพิเศษโดย
การแต่งตังผู ้เ ชียวชาญด้านวัฒนธรรมไปประจําการในประเทศนัน  เพือดําเนินงานพัฒนา
ความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรมระหว่างประเทศทงัสองให้มีประสิทธิภาพยงิขึน การลดการทาํความ
ตกลงทางวฒันธรรมทีสนองตอบเฉพาะจุดประสงคท์างการเมืองระหว่างประเทศ แต่เปลียนไปให้
ความสาํคญักบัความตกลงทางดา้นวฒันธรรมระดบัทวิภาคีเฉพาะเรืองทีเป็นรูปธรรมชดัเจนและใน
การแลกเปลียนผูเ้ชียวชาญ 
 ประเทศฝรังเศส 

 ประเทศฝรังเศสมีนโยบายและแผนการดาํเนินงานดา้นศิลปะและวฒันธรรมอย่างเป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะอยา่งยงิหลงัจากนีไดมี้การจดัตงักระทรวงวฒันธรรมและการสือสารขึนเมือกว่า 
4 ทศวรรษมาแลว้56ปัจจุบนัประเทศฝรังเศสมีนโยบายหลกัว่าดว้ยวฒันธรรมและการสือสาร 5 ประการ 
คือ ( ) จดัสรรงบประมาณในการดาํเนินงานดา้นศิลปวฒันธรรมและการสือสาร กฎหมาย ระเบียบ 
กฎเกณฑ ์และหลกัการต่างๆ เพือก่อใหเ้กิดการดาํเนินงานดา้นวฒันธรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ และ
กระจายไปตามพหุชุมชน ( ) การปกป้องความหลากหลายทางวฒันธรรม ทงันีรัฐมุ่งสนบัสนุนให้
ชุมชนทอ้งถินสามารถอนุรักษ์วฒันธรรมของตนไดอ้ย่างอิสระ ( ) ความเสมอภาคในการเขา้สู่
วฒันธรรม ในการนีรัฐบาลฝรังเศสไดใ้ห้การสนบัสนุนทงัทางดา้นบุคลากรและการเงิน ( ) การกระจาย

55Cultural policy in the Netherlands [Online], accessed 14 February 2011. Available 
from http:// www.cultureactioneurope.or 
 56The history of cultural policies in France [Online], accessed 6 January 2011. 
Available from http:// www.culturalpolicies.net 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

อาํนาจบริหารดา้นวฒันธรรม ประเทศฝรังเศสประสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคด์ว้ยการกระจายอาํนาจ
จากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค และ ( ) การบริหารจดัการดา้นศิลปะและวฒันธรรม57 
 ประเทศฝรังเศสเป็นประเทศทีให้ความสําคญัต่อการดาํรงอยู่ของวฒันธรรมไม่ว่า
วฒันธรรมนนัจะเป็นของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มใหญ่ ความหลากหลายของวฒันธรรมในประเทศ
ฝรังเศสทาํให้ตอ้งมีการจดัตงัองคก์รขึนมาดูแลเพือการบริหารงานและงบประมาณดา้นวฒันธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพซึงประเทศฝรังเศสมีองคก์รและสมาคมทีทาํหน้าทีจดัการ สนับสนุนและ
เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมหลายองคก์ร58 ไดแ้ก่   
 . กระทรวงวฒันธรรมและการสือสารเป็นองคก์รทีทาํหนา้ทีบริหารจดัการดา้นวฒันธรรม  
ทีสาํคญัทีสุดของประเทศฝรังเศสมีหน่วยงานและองคก์รต่างๆทีร่วมดาํเนินงานวฒันธรรม ดงันี  
  .  คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานทวัไป ทาํหนา้ทีเป็นหน่วยงานควบคุม 
ตรวจสอบและใหค้าํแนะนาํในดา้นการบริหารงานดา้นวฒันธรรมใหก้บัหน่วยงานกลาง หน่วยงาน
ระดบัทอ้งถิน สถาบนัต่าง ๆ ของรัฐทีขึนต่อกระทรวงวฒันธรรมและการสือสาร รวมทงัหน่วยงาน
อืนๆ ทีไดรั้บการสนบัสนุนดา้นเงินทุนจากกระทรวง  
  1.2 กรมขอ้มูลและการสือสาร ทาํหนา้ทีเป็นตวัแทนกระทรวงในการติดต่อสือสาร
กบัศิลปิน ผูเ้ชียวชาญดา้นวฒันธรรม นกัเรียนนกัศึกษา นกัวิจยัและสาธารณชน และควบคุมดูแล
เอกสารเผยแพร่ดา้นวฒันธรรมทีออกจากกรมเอง เช่น จดหมายข่าว คู่มือแนะแนวทางวฒันธรรม 
นอกจากนีกรมดงักล่าวยงัดูแลการติดต่อสือสารขอ้มูลดา้นวฒันธรรมระหว่างกรมกองทีศูนยก์ลาง
และในภูมิภาค  
  1.3 กรมการต่างประเทศมีหน้าทีหลักในการเสนอและสนับสนุนนโยบายการ
ต่างประเทศของกระทรวงวฒันธรรมและการสือสาร นโยบายดา้นการต่างประเทศทีสําคญัๆมี         
2 นโยบาย คือ ส่งเสริมความหลากหลายทางวฒันธรรมและพฒันาความร่วมมือระดบันานาชาติ เพือ
เป็นการตอบสนองนโยบายดงักล่าว กรมการต่างประเทศจึงมีภารกิจหลกั 4 ประการ คือ สนบัสนุน
การยอมรับวฒันธรรมต่างชาติในประเทศฝรังเศส สนับสนุนการยอมรับวฒันธรรมฝรังเศสใน
ต่างประเทศ สนบัสนุนการศึกษาอบรมดา้นวฒันธรรมและสนบัสนุนความร่วมมือในระดบัยโุรป 

57New Governance of the French Cultural Policy [Online], accessed 6 January 2011. 
Available from http:// www.tkfd.or.jp 

58French Government Proposes New Cultural Policy [Online], accessed 6 January 
2011. Available from http://www.artinfo.com 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

โดยทาํงานร่วมกบัองคก์รสาํคญัของประเทศ เช่น สมาคมฝรังเศสเพือกิจกรรมทางศิลปะสาํนกังาน
เผยแพร่ศิลปะแห่งชาติ และบา้นวฒันธรรมโลก เป็นตน้  
  1.4 คณะผูแ้ทนเพือการพฒันาและการอนุรักษกิ์จกรรมทอ้งถินมีหนา้ทีหลกัในการ
สนบัสนุนนวตักรรม การพฒันาและการสร้างนโยบายทางวฒันธรรม ช่วยผสานนโยบายระดบัชาติ
และระดบัทอ้งถิน บริหารความร่วมมือกนัระหว่างชุมชนต่างๆ กรม กองจากกระทรวงอืนและ
หน่วยงานอืนๆ ในระดบัยโุรปทีทาํงานเกียวกบัการเผยแพร่วฒันธรรมระดบัทอ้งถินในการพฒันา
กิจกรรมทางวฒันธรรมระดบัทอ้งถิน ดูแลความสอดคลอ้งในการทาํงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ
กบัชุมชนต่างๆ  
  1.5 กลุ่มกองการวฒันธรรมระดบัภูมิภาค อยูภ่ายใตก้ารดูแลของผูว้่าราชการจงัหวดั
ของแต่ละจงัหวดั มีหนา้ทีดาํเนินงานตามนโยบายทีออกมาจากกระทรวงวฒันธรรมและการสือสาร 
โดยปรับให้เหมาะสมกบัแต่ละทอ้งถิน นอกจากนียงัทาํหนา้ทีให้คาํปรึกษาให้คาํแนะนาํเกียวกบั
ความรู้ความเชียวชาญเฉพาะดา้นโดยขอความร่วมมือจากผูใ้ห้การสนับสนุนดา้นวฒันธรรมและ
ชุมชนระดบัทอ้งถิน ขอบข่ายการทาํงานของกองการวฒันธรรมระดบัภูมิภาคครอบคลุมงานศิลปะ
และวฒันธรรมทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็นมรดก พิพิธภณัฑ ์จดหมายเหตุ หอ้งสมุด สังคีตศิลป์ นาฏศิลป์ 
การแสดง วฒันธรรมเชิงวิทยาศาสตร์และเทคนิค ทศันศิลป์ภาพยนตร์และโสตทศัน์นอกจากนียงัทาํ 
หนา้ทีในการบูรณปฏิสังขรณ์ควบคุมดูแลการจดัการสถานทีสาธารณะต่างๆ จดัการเรียนการสอน
ดา้นศิลปะและวฒันธรรมและส่งเสริมการพฒันาตลาดแรงงานดา้นวฒันธรรม ดงันนั ในแต่ละกอง
งานจะประกอบดว้ยทีมงานผูเ้ชียวชาญดา้นวิทยาศาสตร์ เทคนิค ศิลปะ และการบริหาร  
  1.6 คณะผูแ้ทนทวัไปทางดา้นภาษาฝรังเศส มีหนา้ทีดูแลและส่งเสริมการใชภ้าษา
ฝรังเศสในระดบัประเทศ การใชภ้าษาฝรังเศสเป็นเครืองมือสือสารในระดบันานาชาติ และความ
หลากหลายทางวฒันธรรมการใชภ้าษา โดยทาํงานร่วมกบัหน่วยงานอืนๆ ทงัของภาครัฐและเอกชน 
คณะผูแ้ทนทวัไปทางดา้นภาษาฝรังเศส มีนโยบายในการทาํงาน คือ  
   . .  การส่งเสริมการใช้ภาษาฝรังเศสในประเทศและแก้ไขปัญหาความไม่รู้
หนงัสือ  
   . .  การส่งเสริมใหภ้าษาฝรังเศสเป็นภาษาแห่งการสือสารระดบัสากล  
   . .  การส่งเสริมการแลกเปลียนวฒันธรรมทางดา้นภาษาเพือส่งเสริมความ
หลากหลายทางวฒันธรรมโดยส่งเสริมให้ประชนชนไดมี้โอกาสเรียนภาษาต่างประเทศอย่างนอ้ย
ทีสุด 2 ภาษา  
   . .  การส่งเสริมให้นําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการเผยแพร่ภาษา        
การเรียนและการติดต่อสือสาร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 . กระทรวงการต่างประเทศ เป็นอีกหน่วยงานหนึงทีมีส่วนร่วมกนัส่งเสริมศิลปะและ
วฒันธรรมทงัในระดบัประเทศและระดบัสากล มีโครงการดา้นวฒันธรรมสําคญัหลายโครงการ    
แต่โครงการทีถือวา่มีความสาํคญัทีสุดคือโครงการสร้างโซนพิเศษเพือใหค้วามช่วยเหลือแก่ประเทศ
ดอ้ยพฒันาหรือกาํลงัพฒันาในดา้นศิลปะและวฒันธรรม การศึกษา การคน้ควา้วิจยั โสตทศัน์       
ไปพร้อมกบัการส่งเสริมการเรียนภาษาฝรังเศส ประเทศฝรังเศสไดใ้หค้วามช่วยเหลือทางการศึกษา
ผา่นทางกระทรวงการต่างประเทศในรูปทุนการศึกษา โดยในแต่ละปีมีนกัเรียนต่างชาติทีไดรั้บทุน
รัฐบาลฝรังเศสเขา้มาศึกษาในประเทศกว่าสองหมืนคน การให้ความสนบัสนุนสถาบนัทางดา้น
วฒันธรรมจาํนวนกว่า 150 แห่ง และสมาคมฝรังเศสอีก 220 แห่งทวัโลก59 เพือส่งเสริมวฒันธรรม
และภาษาฝรังเศสใหเ้ป็นทีรู้จกั นอกจากนีในแต่ละปียงัมอบหนงัสือใหก้บัประเทศต่างๆทวัโลก 
 3. กระทรวงศึกษาธิการ เป็นอีกหน่วยงานหนึงทีทาํหนา้ทีในการรักษาและเผยแพร่ 
ศิลปะและวฒันธรรมในแวดวงการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดหลกัสูตรให้นกัเรียนทุก
ระดบัชัน ไดเ้รียนวิชาศิลปะประมาณ -  ชวัโมง โดยแบ่งเป็นทศันศิลป์ครึงหนึงและดนตรีอีก
ครึงหนึง60 ยงิไปกว่านนัยงัมีการดาํเนินการตามแนวทางหลายแนวทางเพือเพิมประสิทธิภาพในการ
อ่านและการใชภ้าษา แนวทางหนึงทีสําคญัคือ การทาํให้ห้องสมุดและศูนยค์น้ควา้ขอ้มูลเขา้มามี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึน โดยให้มีการกาํหนดงานทีนักเรียนต้องไปคน้ควา้จาก
ห้องสมุดและศูนยข์อ้มูลเพือเพิมการฝึกฝนดา้นการอ่านและการเขียน อีกทงัเป็นการส่งเสริมให้
นกัเรียนไดมี้โอกาสศึกษาวฒันธรรมเพิมเติมอีกดว้ย 
 . สมาคมฝรังเศส เป็นสมาคมเพือวฒันธรรมและการศึกษาทีไม่แสวงหาผลประโยชน์มี
เครือข่ายกระจายอยูท่วัทุกแห่งทวัโลก เปิดโอกาสใหผู้ค้นหลายลา้นไดท้าํ ความรู้จกัวฒันธรรมและ
ภาษาฝรังเศส สมาคมฝรังเศสตงัขึนทีนครปารีสเมือปี ค.ศ. 1883 ซึงปัจจุบนั (พ.ศ. ) มีสาขา
จาํนวน 1,085 แห่ง ใน 138 ประเทศทวัโลก61 สมาคมฝรังเศสส่วนใหญ่เป็นทงัโรงเรียนและศูนยร์วม
ดา้นสังคมและวฒันธรรมซึงแต่ละแห่งจะช่วยเหลือให้นักเรียนไดรั้บทุนการศึกษาเพือก่อให้เกิด
ความสนใจในการเรียนและการสอนภาษาฝรังเศส โครงการดา้นวฒันธรรมของสมาคมฝรังเศสเปิด

59The Development of a Social Exclusion Agenda in French Cultural Policy 
 [Online], accessed 6 January 2011. available from http:// www.informaworld.com 
 60 French Cultural Policy [Online], accessed 6 January 2011. available from http:// 
www.palgrave-journals.com 
 61The  Cul tura l  Pol icy  in  France  under  the  Mi t te r rand  adminis t ra t ion  

[Online], accessed 6 January 2011. Available from http:// http://www.let.osaka-u.ac.jp  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ให้มีการพบปะทาํความรู้จกัและเรียนรู้วฒันธรรมทีแตกต่างกนัออกไป กิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็น
การจดังานเทศกาลภาพยนตร์ ดนตรี ละคร นิทรรศการสัญจรหรืองานฉลองตามวนัสาํคญัๆของ
ประเทศฝรังเศส สมาคมฝรังเศสส่วนมากจะมีหอ้งสมุดทีมีหนงัสือประเภทต่างๆมากมายโดยเปิดให้
ทงัสมาชิกและบุคคลทวัไปเขา้ใชบ้ริการได ้สมาคมฝรังเศสไดรั้บเงินทุนอุดหนุนจากกระทรวงการ
ต่างประเทศ เพือใชใ้นกิจกรรมเผยแพร่วฒันธรรมและภาษาฝรังเศส 
 จากทีกล่าวมาจะเห็นไดว้่า ประเทศฝรังเศสมีหน่วยงานขนาดใหญ่รองรับและดูแลดา้น
ศิลปวฒันธรรมอยา่งชดัเจน ก่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการบริหารงานทงัทางดา้นทรัพยากรบุคคล
และเงินทุน การปฏิบติังานมีความครอบคลุมศิลปวฒันธรรมทุกดา้น  รวมทงัสามารถติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลต่อการพฒันาอย่างยงัยืนทาง
ศิลปวฒันธรรมเป็นอยา่งดี 
 

ประเทศในทวีปเอเชีย 

 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต้   
  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ้ ตงัอยูบ่นคาบสมุทรเกาหลี มีพรมแดนติดกบัเกาหลีเหนือ 
อยูใ่กลก้บัประเทศจีน ญีปุ่น และรัสเซีย มีประชากร 47 ลา้นคน ร้อยละ 70 ของประเทศเป็นภูเขา
เมืองหลวงชือ กรุงโซล มีประชากรประมาณ 10.5 ลา้นคน บริเวณชายฝังทะเลมีเกาะกว่า 3,000 เกาะ 
สําหรับประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ้  มีการพฒันาประเทศอย่างรวดเร็ว รัฐบาลเกาหลีใตพ้ฒันา
ประเทศโดยใชก้ารพฒันาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมให้แข็งแกร่ง รวมทงัยงัฟืนฟูและพฒันา
โครงสร้างและสถาบนัทางวฒันธรรมใหแ้ขง็แกร่งดว้ย ซึงรัฐบาลเกาหลีใตใ้ห้ความสาํคญักบัการ
เผยแพร่วฒันธรรมและพยายามใชก้ลยทุธ์ต่างๆ เพือนาํเอาทุนทางวฒันธรรมของประเทศเป็นสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ  

นโยบายด้านวฒันธรรมของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ได้รับการพัฒนาและ
สนบัสนุนจากรัฐบาลกลาง โดยรัฐบาลไดพ้ฒันาปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผน่ดินใน
ดา้นวฒันธรรมมาตงัแต่ปี พ.ศ. 2491 งานดา้นวฒันธรรมอยูใ่นความดูแลของกระทรวงสารสนเทศ  
(Ministry of Information) ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 มีการปรับชือเป็นกระทรวงสารสนเทศสาธารณะ  
(Ministry of Public Information) และในปี พ.ศ. 2511 มีการนาํคาํว่า วฒันธรรม มาตงัชือกระทรวง
เป็นครังแรกภายใตชื้อ กระทรวงวฒันธรรมและสารสนเทศ (Ministry of Culture and Information) 
ในปี พ.ศ. 2533 กระทรวงวฒันธรรม (Ministry of Culture)ไดแ้ยกออกมาเป็นหน่วยงานอิสระทาํ
หนา้ทีเฉพาะวฒันธรรมและไดป้รับเปลียนอีกครัง เป็นกระทรวงวฒันธรรมและการกีฬา (Ministry 
of Culture and Sports) ในปี พ.ศ. 2540 และเมือปี พ.ศ. 2541 ใชชื้อว่า กระทรวงวฒันธรรมและการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ท่องเทียว (Ministry of Culture and Tourism) ล่าสุดเมือปี  พ.ศ.  2550 เปลียนมาใชชื้อว่ากระทรวง
วฒันธรรม กีฬาและการท่องเทียวแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The Ministry of Culture, Sports and  
Tourism of the Republic of Korea) โดยมีมูลนิธิศิลปวฒันธรรมแห่งเกาหลี (The Korean Culture 
and Arts Foundation) เป็นหน่วยงานสนบัสนุนทางการเงินเพือการดาํเนินงานดา้นวฒันธรรม62  

นอกจากนนั ยงัไดมี้การกระจายอาํนาจการบริหารราชการใหก้บัทอ้งถิน โดยใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถินสามารถส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถินหรือวฒันธรรมพืนเมืองของ
ตนเอง โดยไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากรัฐบาลกลางและมีการพฒันาระบบงานดา้นวฒันธรรม
เรียกว่า สวสัดิการทางวฒันธรรม (Culture Welfare) เพือเพิมความสาํคญัในการพฒันาและส่งเสริม
ดา้นวฒันธรรมของประเทศ รัฐบาลเกาหลีใตไ้ดจ้ดัทาํแผนการส่งเสริมวฒันธรรม 5 ปีเพือพฒันา
ประเทศไปสู่ความเป็นรัฐสวสัดิการทางวฒันธรรม (Cultural Welfare State) โดยรัฐบาลให้การ
สนับสนุนการดาํเนินงานดา้นวฒันธรรมของภาคประชาชนอย่างเต็มที กระทรวงวฒันธรรม กีฬา
และการท่องเทียวแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ไดก้าํหนดนโยบายทางวฒันธรรมคือ สนบัสนุนการศึกษา
เพือผลิตเยาวชนรุ่นใหม่ทีมีความคิดสร้างสรรคท์างศิลปวฒันธรรม ขยายการสนบัสนุนงานวฒันธรรมที
มีความคิดสร้างสรรคที์ช่วยส่งเสริมความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ อนุรักษแ์ละฟืนฟูวฒันธรรมประเพณี
ดงัเดิม ส่งเสริมอุตสาหกรรมทางวฒันธรรม พฒันาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชาติทีจะไปสู่การ
รวมชาติ และสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัการทูตเชิงวฒันธรรม63 
  กระทรวงวฒันธรรม กีฬาและการท่องเทียว ของสาธารณรัฐเกาหลีใต ้มีหนา้ทีหลกัในการ
ส่งเสริมวฒันธรรม ศิลปะ อุตสาหกรรมทางวฒันธรรม กิจการศาสนา กิจการเยาวชน การท่องเทียว 
กีฬา ภาษาและการแลกเปลียนทางวฒันธรรมระหวา่งประเทศ และมีการจดัตงัองคก์รทีเกียวขอ้งกบัการ
ส่งเสริมวฒันธรรม64 ดงันี  
 
 

62A study on cultural tourism and South Korean government [Online], accessed 26 
January 2011. Available from http:// c030.wtuc.edu.tw 
 63Culture identity and cultural policy in South Korea [Online], accessed 26 January 
2011. Available from http:// http://unpan1.un.org 

64Cultural Policy in the Democratic People's Republic of  Korea [Online], accessed 26 
January 2011. Available from http:// www.springerlink.com 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 . มูลนิธิศิลปวฒันธรรมแห่งเกาหลี (Korean Culture and  Arts Foundation) จดัตงัขึนตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมค.ศ .1973เป็นหน่วยงานทีสนับสนุนทางการเงินมี
คณะกรรมการดูแลการจดัสรรงบประมาณใหก้บักิจกรรมทางศิลปวฒันธรรม รวมถึงการศึกษาวิจยัและ
การพฒันาทางดา้นวรรณกรรม ศิลปกรรม การถ่ายภาพ สถาปัตยกรรม เพลงพืนเมือง ละคร นาฏศิลป์ 
ภาพยนตร์ การบนัเทิง การตีพิมพต่์างๆและมีการจดัตงักองทุนใหก้บัศิลปินอาชีพ ผูก้าํกบั ผูผ้ลิตงาน 
ดา้นวฒันธรรม เป็นตน้  
 . สถาบนัศิลปะแห่งชาติ (National Academy of  Art) สนบัสนุนการสรรคส์ร้างและ
พฒันางานดา้นศิลปะโดยมีมาตรการประกนัเสรีภาพในการแสดงออก และส่งเสริมสถานภาพของ
ศิลปินรวมทงัยงัเป็นหน่วยงานทีสนบัสนุนการจดัสมัมนา นิทรรศการทีเกียวขอ้งกบัศิลปวฒันธรรม  
 . กองทุนส่งเสริมวฒันธรรมทอ้งถิน (Provincial cultural promotion funds) จดัตงัขึนใน
ระดับทอ้งถินโดยได้รับอาํนาจการบริหารจดัการจากรัฐบาลกลางมีหน้าทีส่งเสริมให้มีการจดัตงั
กองทุน เพือส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นวฒันธรรมของทอ้งถินดว้ยตนเอง อาทิ การสร้างโรงละคร
ทอ้งถิน หอ้งสมุด การสนบัสนุนศิลปินพืนบา้น เป็นตน้  
 . คณะกรรมการศิลปะธุรกิจแห่งเกาหลี (Korea Business Council for the  Arts : KBCA) 
ตงัขึนในปี พ.ศ. 2537 เป็นองคก์รทีมีส่วนสาํคญัอย่างมากในการผลกัดนัให้วฒันธรรมกลายเป็น
สินคา้ส่งออกและนาํรายไดเ้ขา้ประเทศ องคก์รไดใ้ห้งบประมาณสนบัสนุนสมาชิกอุตสาหกรรม
ดา้นศิลปะเป็นจาํนวนมากและเพิมมากขึนตามลาํดบัในแต่ละปี  
 . สาํนกังานอุตสาหกรรมวฒันธรรม (Cultural Industry Bureau) ตงัขึนตามกฎหมาย
ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม มีหนา้ทีส่งเสริมการผลิตสินคา้ทางวฒันธรรมออกจาํหน่ายในตลาดทงัใน
ประเทศและต่างประเทศ  
 . บริษทัส่งเสริมการทาํภาพยนตร์แห่งเกาหลี (The Korea Motion Picture Promotion  
Corporation:KMPPC)ตงัขึนมาเมือปีพ.ศ. 2517ทาํหนา้ทีส่งเสริมการผลิตภาพยนตร์ออกสู่ตลาดโลก 
เพือแกไ้ขปัญหาการขาดดุลการคา้สินคา้ทางวฒันธรรม โดยเฉพาะภาพยนตร์จากต่างประเทศซึง
เกาหลีใตน้าํเขา้เช่นเดียวกบัประเทศส่วนใหญ่ในเอเชีย โดยเฉพาะภาพยนตร์จากสหรัฐอเมริกาซึง
นาํเขา้มากกว่าร้อยละ 50 ของภาพยนตร์ทีฉายในเกาหลีใต้65แต่ละปีบริษทัไดรั้บการสนบัสนุนจาก
รัฐบาลอย่างต่อเนืองในการทาํหนา้ทีส่งเสริมการทาํภาพยนตร์ และส่งออกภาพยนตร์เหล่านีไป
เผยแพร่นาํรายไดเ้ขา้ประเทศ 

65Culture identity in South Korea  [Online], accessed 26 January 2011. Available 
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 กลยทุธ์ในการส่งเสริมสินคา้ทางวฒันธรรมของเกาหลีใต ้รัฐบาลเกาหลีใตไ้ดเ้ลง็เห็นถึง
ประโยชน์ในการพฒันาให้วฒันธรรมเกาหลีกลายเป็นสินคา้ชนิดหนึงทีสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศ 
หรือการใชว้ฒันธรรมเชิงพาณิชย ์โดยนาํวฒันธรรมและการสร้างสรรค ์และมองว่าวฒันธรรมเป็น
จุดเด่นในการสร้างความแตกต่างในการแข่งขนัของเศรษฐกิจโลกจึงจดัตงัองคก์ารวฒันธรรมและ
สารัตถะเกาหลี(Korea Culture and Content Agency–KOCCA)ถือเป็นหน่วยงานหนึงทีอยูเ่บืองหลงั
การสร้างสรรค์การส่งออกวฒันธรรมของเกาหลีใต้ KOCCA ถูกจัดตังขึนเพือรวมหน่วยงาน           

 หน่วยงานเขา้ดว้ยกนั ประกอบดว้ย Korea Culture and Content Agency, Korean broadcasting 
Institute, Korea Game Development and Promotion Institute, Cultural Contents Center และ
Digital Contents business Group of the Korea SW Industry Promotion Agency  เพือช่วยผลกัดนั
เกาหลีให้เป็นผูน้าํดา้นอุตสาหกรรม ดา้นวฒันธรรมและความคิดสร้างสรรค์66 พฒันากลยุทธ์การ
ถ่ายทอดเนือหาสาระความเป็นเกาหลี (Korea Content) แนวคิดในการจดัตงั KOCCA เกิดขึนเมือปี 
พ.ศ. 2541โดยรัฐบาลเห็นความสําคญัของการสนับสนุนอุตสาหกรรมวฒันธรรมประเพณีของ
เกาหลีใตใ้ห้เผยแพร่ไปยงัประเทศต่างๆ มากขึน เพือนาํรายไดเ้ขา้ประเทศ67โดยใชจุ้ดแข็งของ
วฒันธรรมทีนาํมาเพิมมูลค่าไดโ้ดยไม่ตอ้งใชต้น้ทุนมากใชก้ลไกการวางแผนแปลงวฒันธรรมให้
เป็นสินคา้สู่วฒันธรรมเชิงพาณิชย ์
 KOCCA เกิดขึนอยา่งเป็นทางการในปี พ.ศ.2544 ภายใตค้วามรับผดิชอบของกระทรวง
วฒันธรรมและการท่องเทียว ภารกิจหลกัคือ สนบัสนุนและส่งเสริมใหน้าํเนือหาสาระความเป็นชาติ
เกาหลีสอดแทรกลงไปในสือบนัเทิงต่างๆทีสาํคญัมีการสร้างและพฒันาคน เทคโนโลย ีการส่งออก 
และพฒันาใหก้ลายเป็นธุรกิจทีสร้างมูลค่ามหาศาลทางเศรษฐกิจ ภายในช่วงไม่กีปี KOCCA ทาํให้
วฒันธรรมของเกาหลีใตแ้ผข่ยายไปในประเทศต่าง ๆ ทวัเอเชีย KOCCA ยงัทาํหนา้ทีพฒันาความ
ร่วมมือกับประเทศต่างๆในการแลกเปลียนขอ้มูลทางดา้นอุตสาหกรรมวฒันธรรม โดยมีความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานอืนๆ อาทิ สถาบนัส่งเสริมและพฒันาเกมเกาหลีทีดูแลการส่งเสริมดา้นธุรกิจ
เกม โรงผลิตการ์ตูนเกาหลี ทีส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมผลิตการ์ตูน เป็นตน้ นอกจากนี 

66ธเนศ เจยเสนานนท,์  กระแสวฒันธรรมเกาหลี  [Online]. Acessed 20 June  2010. 
Available from  http://www.midnightuniv.org/  
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KOCCA ไดมี้การสนับสนุนผูป้ระกอบการดา้นอุตสาหกรรมวฒันธรรม เช่น การจดัฝึกอบรมให้
บุคลากรมีความสามารถและความคิดสร้างสรรค ์การช่วยเหลือดา้นการเงิน68 
 จะเห็นไดว้า่ ความพยายามของรัฐบาลเกาหลีทาํใหว้ฒันธรรมเกาหลีหลายประเภท อาทิ 
ภาพยนตร์ วัฒนธรรมการแต่งกาย การกินได้รับการยอมรับในสังคมต่างประเทศกลายเป็น
วฒันธรรมเชิงพาณิชยต์วัเลือกใหม่ของการบริโภควฒันธรรม เกาหลีใตป้ระสบความสาํเร็จเป็น
อย่างมาก ปัจจยัสําคญัทีนาํไปสู่ความสําเร็จในการเผยแพร่วฒันธรรมขา้มชาติของเกาหลีใตคื้อ 
ความตังใจในการกาํหนดนโยบายและการพฒันากลไกของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุน
วฒันธรรมให้ดาํรงอยู่และได้รับการฟืนฟูอย่างจริงจังของภาครัฐบาล จนสามารถเป็นสินค้า
อุตสาหกรรมทางวฒันธรรมทีมีตน้ทุนตาํ แต่สามารถสร้างรายได ้ดึงดูดการท่องเทียวและการส่ง  
ออกขายเพือนาํรายไดเ้ขา้ประเทศไดอ้ยา่งมหาศาล   
 ประเทศญปุ่ีน 

 ประเทศญีปุ่น ตงัอยูภ่าคตะวนัตกของมหาสมุทรแปซิฟิค และใกลก้บัฝังตะวนัออกของ
ทวีปเอเชีย ประกอบดว้ยเกาะใหญ่  เกาะ ทีสาํคญัคือ เกาะฮอนชู เกาะฮอกไกโด เกาะชิโกกุ และ
เกาะคิวชู ทางเหนือสุดอยูห่่างจากเกาะชคัคาลินของประเทศรัสเซียประมาณ  กิโลเมตร โดยมีช่อง
แคบโชมาคนักลางและส่วนทีอยูใ่กลแ้ผน่ดินใหญ่ของทวีปเอเชียทีสุดคืออยูห่่างจากแหลมเกาหลีใต ้
ประมาณ  กิโลเมตร เกาะคิวชู อยูท่างตอนใตข้องประเทศ นอกจากเกาะสาํคญั  เกาะ ดงักล่าว
แลว้ ประเทศญีปุ่นยงัมีเกาะอืนๆ อีกประมาณ 3,900 เกาะตงัอยูเ่ป็นแนวยาวตามฝังตะวนัออกของ
ทวีปเอเชีย ประเทศญีปุ่นมีพืนทีทงัหมดประมาณ 377,000 ตารางกิโลเมตร พนืทีประมาณร้อยละ  
ของประเทศเป็นภูเขา พืนทีประมาณร้อยละ  เป็นพืนทีทาํการเพาะปลูก ทีเหลืออีกประมาณร้อย
ละ  เป็นพืนทีอืนๆ ลกัษณะของคนญีปุ่นเป็นนกัธรรมชาติ มีความทรหดอดทน ขยนัหมนัเพียร มี
ความเสียสละอุทิศตนเพือประโยชน์ส่วนรวม69 โดยทวัไปชาวญีปุ่นเป็นคนมีไหวพริบดีว่องไว       
คบคนง่าย ชอบหาสิงใหม่ๆ แต่มีชีวิตความเป็นอยูเ่รียบง่าย สงบ แต่มีความกลา้หาญ การมีพืนฐาน
ของการอยูอ่ยา่งโดดเดียว การมีทกัษะในการร่วมทาํงานเป็นกลุ่ม การให้ความสาํคญัในการศึกษา 

 68เศรษฐพนัธ์ กระจ่างวงษ,์  การจดัการวฒันธรรมโดยกฎหมายเกาหลีฟีเวอร์ : การถ่ายทอด
วฒันธรรมผา่นสือ [Online], acessed 20 June 2010. Available from  http://gotoknow.org/blog/cultural-
management/ 
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การยดึมนัในหลกัของลทัธิขงจือ ซึงญีปุ่นไดน้าํมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารงาน ดงัจะเห็นไดว้่าคน
ญีปุ่น จะมีลกัษณะเชือฟังผูบ้งัคบับญัชาอยา่งจริงจงั มีระเบียบวินยั 
 วฒันธรรมญีปุ่นได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนสมัยราชวงศ์ฮันโดยผ่านมาทาง
คาบสมุทรเกาหลีและไดรั้บอิทธิพลทางวฒันธรรมของอิหร่านซึงมาจากเอเชียกลาง ประเทศญีปุ่น 
สามารถดาํรงรักษาวฒันธรรมอนัดีต่างๆ ไดเ้ป็นเวลาชา้นาน70 เช่น การมีดนตรีแบบเก่าแก่ทีสุดทีมี
ท่วงทาํนองไพเราะและยงัคงเล่นกันอยู่ในวดัและสถานทีสําคญัเป็นการผสมผสานดนตรีของ
เปอร์เซีย อินเดียและเกาหลี ดา้นการละครของญีปุ่นมีชือเสียงไปทวัโลกเพราะมีลกัษณะพิเศษมี
แบบแผนสง่างามและยงัคงรักษาแบบแผนไวไ้ดดี้จนถึงปัจจุบนั  เช่น ละครหุ่นซึงสืบทอดกนัมา
หลายศตวรรษหุ่นขนาดครึงหนึงของคนจริงใชค้นเชิดถึงสามคน ดา้นการสร้างภาพยนตร์ ประเทศ
ญีปุ่นมีอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทีผลิตภาพยนตร์มากทีสุดในโลก  
 กระทรวงการศึกษา วฒันธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของประเทศญีปุ่น
รับผิดชอบเรืองของงานวฒันธรรม มีนโยบายดา้นวฒันธรรม โดยเนน้การเผยแพร่วฒันธรรมของ
ญีปุ่นไปยงัประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในแถบภูมิภาคเชีย ดาํเนินการผา่นทางการทูตวฒันธรรม เนน้ที
นโยบาย 2 ประการ71 คือ  
 . การเผยแพร่วฒันธรรมสมยันิยมของญีปุ่นหรือ J-pop ซึงไดมี้การเผยแพร่และมี
อิทธิพลในต่างประเทศมาเป็นเวลานาน ผ่านทางสือบนัเทิงต่างๆโดยมีภาคเอกชนเป็นผูผ้ลกัดนั    
ดว้ยแรงจูงใจดา้นผลประโยชน์ทางการคา้และประกอบกบัการเฟืองฟูของวฒันธรรมป๊อปญีปุ่นและ
กระแสความสนใจในอาํนาจดา้นวฒันธรรม อนัเป็นอาํนาจแนวใหม่ทีขึนมามีบทบาทสาํคญัแทนที
อิทธิพลทางเศรษฐกิจ ทาํให้ภาครัฐหนัมาใหค้วามสนใจเผยแพร่วฒันธรรม J-pop มากขึน ซึงเป็น
นโยบายเชิงรุกของญีปุ่นในการเผยแพร่วฒันธรรมป๊อป ทีเด่นชดัมากจะเป็นช่วงตงัแต่ พ.ศ.  
เป็นตน้มา ในสมยัทีนายจุนอิจิโร่ โคอิซึมิ เป็นนายกรัฐมนตรีไดมี้การริเริมและจดักิจกรรมต่างๆที
เป็นการเผยแพร่วฒันธรรมมากมาย เช่น โครงการปีแห่งการแลกเปลียนอาเซียน-ญีปุ่น 2006 ทีมีการ
จดักิจกรรมมากมาย รวมถึงคอนเสิร์ต J-Pop และ World Cultural Forum ซึงเป็นบทบาทเชิงรุก
เพือให้มีการเผยแพร่วฒันธรรมญีปุ่นออกไปให้กวา้งขวางมากยงิขึน นอกจากนี ญีปุ่นยงัหันมาให้
การสนับสนุนสือวฒันธรรมป๊อปญีปุ่นทีไดรั้บความนิยมในญีปุ่นมาเป็นเวลาชา้นานคือ  หนังสือ

70Japan and its New Approach to Cultural Policies [Online], accessed 25 January 
2011. Available from http:// portal.unesco.org 
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การ์ตูนประเภทนิยาย ประกอบภาพหรือมงังะ (manga) ใหเ้ป็นทีรู้จกักวา้งขวางมากขึนในฐานะ
ตวัแทนวฒันธรรม J-Pop เพือใหต่้างชาติไดส้ัมผสัถึงวฒันธรรมญีปุ่น ทีทนัสมยั นอกจากนี การที
ญีปุ่นเป็นตน้กาํเนิดของ Manga และการ์ตูนญีปุ่นเป็นสิงทีผูค้นจาํนวนมากทงัในและนอกประเทศ
ญีปุ่นชืนชอบ รัฐบาลประเทศของญีปุ่นไดต้งัรางวลัโนเบลสาํหรับ Manga ขึนเพือมอบใหก้บัผูที้มี
บทบาทโดดเด่นในวงการการ์ตูนทวัโลก รวมทงัการแต่งตงัใหโ้ดราเอม่อน ตวัการ์ตูนทีเป็นทีรู้จกั
ไปทวัโลกใหเ้ป็นทูตของภาพยนตร์การ์ตูนคนแรกของญีปุ่น แสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบนัญีปุ่นให้
ความสาํคญัและสนบัสนุนวฒันธรรม J-pop มากขึนอยา่งเห็นไดช้ดั  
 2. การจดัโครงการแลกเปลียน นอกจากการส่งเสริมและเผยแพร่วฒันธรรมป๊อปรัฐบาล
ญีปุ่นยงัจดัโครงการแลกเปลียนต่างๆ เพือแสดงถึงการมีบทบาทเชิงรุกซึงญีปุ่นเห็นว่าการ
แลกเปลียนบุคลากรเป็นส่วนหนึงทีจะช่วยสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างกนัใหเ้พิมมากขึนได ้ในปี 
ค.ศ. 2007 รัฐบาลญีปุ่นริเริมโครงการแลกเปลียนเยาวชนขึนหลายโครงการ เช่น โครงการ 
JENESYS เพือปลูกฝังใหเ้กิดความเขา้ใจทีลึกซึงเกียวกบัญีปุ่นขึนในหมู่เยาวชนนานาชาติ โดยเห็น
วา่เยาวชนจะเป็นกาํลงัสาํคญัและมีบทบาทสาํคญัเพอืความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนัในอนาคต มีการ
เชิญเยาวชนจากชาติสมาชิกการประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออก  (EAS) ใหม้าใชชี้วิตอยูร่่วมกนัและ
แลกเปลียนวฒันธรรมซึงกันและกัน ทีจริงโครงการแลกเปลียนบุคลากรนีเกิดขึนมาตงัแต่ช่วง
ทศวรรษที 1970 ไม่ว่าจะเป็นโครงการเรือเยาวชนอาเซียน-ญีปุ่น ทีไดเ้ริมจดัมาตงัแต่ปี ค.ศ.1974 
และยงัคงดาํเนินมาจนถึงปัจจุบนัการให้ทุนการศึกษานกัเรียนต่างชาติไปศึกษาต่อในญีปุ่นการจดั
กิจกรรมแลกเปลียนบุคลากรในการสอนภาษาญีปุ่นหรือการแลกเปลียนศิลปินและผูเ้ชียวชาญ
ทางดา้นศิลปวฒันธรรม แต่วตัถุประสงคใ์นการจดัโครงการแลกเปลียนเหล่านนัเป็นไปในเชิงรับ 
เพือปรับปรุงความสัมพนัธ์และภาพลักษณ์ของญีปุ่นทีถูกโจมตีว่าเอาเปรียบทางเศรษฐกิจต่อ
ประเทศอืน  ในการส่งเสริมโครงการแลกเปลียนในปัจจุบนัของญีปุ่นมีวตัถุประสงค์ทีแตกต่าง
ออกไปจากเดิมคือ เป็นนโยบายเชิงรุกเพือเพิมอิทธิพลทางวฒันธรรมและความคิดของญีปุ่นเพือ
รักษาบทบาทของตนไว ้ 
 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตงัอยู่ในเอเชียตะวนัออกกบัมหาสมุทรแปซิฟิคมี
อาณาเขตกวา้งใหญ่ มีพืนทีประมาณ  ลา้น  แสนตารางกิโลเมตร นบัว่าเป็นประเทศทีใหญ่ทีสุด
ประเทศหนึงของโลก มีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศขา้งเคียง 11 ประเทศ คือ เกาหลีเหนือ รัสเซีย 
มองโกเลีย อาฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย เนปาล ภูฐาน พม่า ลาว และเวียดนาม ลกัษณะภูมิ
ประเทศ ภาคตะวนัตกเป็นพืนทีสูง ภาคตะวนัออกเป็นพืนทีตาํ พืนทีมีความสลบัซบัซอ้น มีภูเขาสูง
ใหญ่ มีแอ่งใหญ่น้อยอยู่มากมาย มีทีราบสูงทีมีเนินเป็นลุ่มๆ ดอนๆ และทีราบตาํเรียบทีอุดมม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

สมบูรณ์อยู่มากมาย มีพลเมืองมากทีสุดในโลก ประชาชนร้อยละ  เป็นเชือสายฮนั ร้อยละ       
เป็นชนกลุ่มนอ้ยต่างๆถึง  ชนชาติ72 ชนกลุ่มนอ้ยเหล่านีส่วนใหญ่ตงัถินฐานอยูต่ามชายแดนของ
ประเทศ มีภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา ทีแตกต่างกนัชนกลุ่มนอ้ยทีมีจาํนวน
มากกว่าหนึงลา้นคน ไดแ้ก่ ชนชาติมองโกล ธิเบต แมนจู อุยกรีู แมว้ยจีวง ซูฮี้ ชนกลุ่มนอ้ยทีตงัถิน
ฐานอยู่กนัหนาแน่นเป็นชุมชน จะไดรั้บอนุญาตให้ปกครองตนเอง ภายใตก้ารนาํของรัฐบาลจีน 
จาํนวนชนกลุ่มนอ้ยมีอยูป่ระมาณ  ลา้นคน73 พืนทีร้อยละ  ของประเทศ เป็นถินทีอาศยัของชน
เหล่านี ภาษาชาวจีน ปัจจุบนัใชภ้าษาจีนกลาง (Mandarin) เป็นภาษาทีใชพ้ดูกนัมากกว่าภาษาใดๆ 
ในจีนแต่ในชนบทชาวจีนยงัใช้ภาษาทอ้งถิน เช่น กวางตุง้ ฮกเกียน เซียงไฮ้ ไหหลาํ แตจิ้ว 
วฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของจีนเป็นเรืองทีซบัซอ้นเนืองจากมีการเปลียนแปลงไปตาม
ยคุตามสมยั ส่วนใหญ่ขึนอยู่กบัการเปลียนแปลงราชวงศข์องกษตัริยจี์นตงัแต่โบราณถึงปัจจุบนั  
ชาวจีนมีประเพณีเคารพบูชาความเป็นปราชญแ์ละเหตุผล จีนโบราณยดึถืออยูก่บัปรัชญาของขงจือ 
ซึงเป็นประเพณีแสดงออกถึงอุดมการณ์ของผูป้กครองประเทศ เป็นประเพณีทีมีคุณค่า แมช้าวนาก็
สามารถเชา้ใช ้และนาํไปใชไ้ด ้ ประเพณีขงจือไม่เพียงแต่กล่าวถึงสถาบนัต่างๆของรัฐบาล แต่ยงั
กล่าวถึงประเพณีต่างๆของระบบครอบครัว ซึงประเพณีขงจือไดเ้ชือมรัฐบาลเขา้กบัความกา้วหนา้
ทางวิชาการ ไดมี้การพฒันาความคิดดา้นการศึกษา จนเชือว่าสามารถทาํใหม้นุษยมี์ความเป็นอยูไ่ด้
สมบูรณ์ตามธรรมชาติ สอนให้ชาวจีนสํานึกว่าทุกคนควรทาํตนให้สมบูรณ์ทีสุด ตอ้งแสวง
คุณธรรมในการปฏิบติัหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมาย และทาํตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคมใหม้ากทีสุด 
ทาํงานหนกัเพือบรรลุความสาํเร็จอยา่งมีคุณธรรมและประพฤติตนใหดี้ทีสุดต่อผูอื้น  

การปกครองของจีน มีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีประกอบดว้ย  กระทรวง       
 ทบวง การปกครองทอ้งถิน แบ่งการบริหารออกเป็น  ระดบัใหญ่ๆคือ ระดบัมณฑล มี  มณฑล 
เขตปกครองตนเอง  เขต เทศบาลมหานครทีขึนตรงต่อรัฐบาลกลางอีก  เทศบาล ระดบัอาํเภอหรือ
เทียบเท่า มีอยูป่ระมาณ ,  หน่วยทวัประเทศ ระบบขา้ราชการเป็นกลไกทีสาํคญัในการบริหาร
นโยบายของรับบาล มีสายการบงัคบับญัชา ตามหนา้ทีและตามทอ้งที และผูภ้ายใตก้ารบงการของ
พรรคการเมือง 

72Cultural policy in the People's Republic of China  [Online], accessed 15 February 
2011. Available from http:// www. unesdoc.unesco.org 

73The people’s republic of China [Online], accessed 15 February 2011. Available 
from http://www.mfa.go.th 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 74 โดยการเปิดตลาด
อุตสาหกรรมถ่ายทาํภาพยนตร์อย่างเต็มที รัฐไม่ผูกขาดการถ่ายทาํภาพยนตร์และใชทุ้นของรัฐ 
เอกชนและทุนต่างประเทศมาร่วมกนัลงทุนใหกิ้จการถ่ายภาพยนตร์เป็นแบบอุตสาหกรรม และนาํ
ภาพยนตร์จีนเขา้สู่ตลาดระหว่างประเทศ ซึงรัฐบาลไดเ้ร่งปฏิรูปและพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
จีนให้เป็นตลาดภาพยนตร์ทีมีวฒันธรรมทางชนชาติจีนเป็นหลกั และหามาตรการความร่วมมือกบั
นานาประเทศในการแลกเปลียนวฒันธรรมทีใชภ้าพยนตร์เป็นสือทางวฒันธรรม75 
  นโยบายการส่งเสริมเอกลักษณ์วฒันธรรมจีน โดยรัฐบาลส่งเสริมวัฒนธรรมทีมี
เอกลกัษณ์จีนอยา่งจริงจงั เพือเพิมกาํลงัแข่งขนัของกิจการวฒันธรรมจีนในโลก การจดักิจกรรมทาง
วฒันธรรม  การสืบทอดวฒันธรรมจีนอนัดีงาม และศึกษาผลงานดา้นวฒันธรรมทีดีจากทวัโลก เพือ
สร้างผลงานทีมีความยอดเยียมทางศิลปวฒันธรรมและเป็นการส่งเสริมความตระหนักให้กับ
ประชาชนมากยิงขึน ตวัอย่างกิจกรรม เช่น โครงการอาสาสมคัรวฒันธรรม76 มีวตัถุประสงคเ์พือ
ผลกัดนัการสร้างสิงอาํนวยความสะดวกขนัพืนฐานดา้นวฒันธรรมในแหล่งชุมชนของชนกลุ่มนอ้ย 
ประกนัการดาํเนินงานของระบบการใหบ้ริการดา้นวฒันธรรม เพิมกาํลงัในการอบรมบุคลากรดา้น
ศิลปวฒันธรรม การยกระดบัและเพิมเนือหาการบริการทางวฒันธรรมดว้ยการจดัการแสดง สัมมนา 
และนิทรรศการของอาสาสมคัรวฒันธรรม 
 ประเทศไต้หวัน 

 ประเทศไตห้วนัตงัอยูร่ะหว่างทะเลจีนตะวนัออกและทะเลจีนใต ้ประกอบดว้ยหมู่เกาะ
นอ้ยใหญ่  เกาะ มีเกาะไตห้วนัเป็นเกาะทีใหญ่ทีสุด มีเนือที ,  ตารางกิโลเมตร เล็กกว่า
ประเทศไทยประมาณ  เท่า เมืองหลวงชือไทเป มีประชาการ  ล้านคน ภาษาราชการคือ 
ภาษาจีนกลาง ลกัษณะภูมิประเทศร้อยละ  เป็นเทือกเขา ระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐ 
ประมุขของประเทศคือประธานาธิบดี มีนายกรัฐมนตรีเป็นผูน้าํรัฐบาล ถึงแมจ้ะเป็นเพียงประเทศ
เลก็ๆ มีประชากรหนาแน่น ประสบภยัธรรมชาติอยูเ่นืองๆ ทงัยงัถูกคุกคามจากจีนแผน่ดินใหญ่ที

74Formulation and implementation of China's cultural industry policy  [Online], 
accessed 15 February 2011. Available from http://en.cnki.com.cn 
 75Current Issues Chinese cultural policy [Online], accessed 15 February 2011. 
Available from http:// www.jstor.org 

76China's Cultural Policy [Online], accessed 15 February 2011. Available from 
http://il.china-embassy.org 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ตอ้งการจะรวมไตห้วนัเขา้เป็นจีนเดียว ไตห้วนัใชเ้วลาเพียงครึงศตวรรษพฒันาประเทศจากทีเตม็ไป
ดว้ยคนยากจนมาเป็นประเทศทีพฒันาทีมีความเจริญในเอเชียรองจากญีปุ่น เกาหลีใต ้และสิงคโปร์77 
 ประเทศไตห้วนัมีกระทรวงวฒันธรรม เป็นหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริม สนบัสนุน
งานดา้นวฒันธรรม นโยบายทีสาํคญัของรัฐบาลไดแ้ก่ การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และการ
พฒันาพิพิธภณัฑ์78 ดา้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์รัฐบาลไตห้วนัไดใ้ห้ความสําคญักบั
อุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นอย่างมาก เนืองจากเห็นว่าเป็นการเสริมสร้างวฒันธรรม เป็นการ
ขบัเคลือนงานวฒันธรรมและอุตสาหกรรมแห่งความคิดสร้างสรรคข์องประเทศ จึงมีนโยบายดา้น
วฒันธรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โดยรัฐบาลไดก้ารจดัตงักองทุน Domestic Film Guidance 
Fund เพือส่งเสริมการผลิตภาพยนตร์79ปัจจุบนัไตห้วนัตงังบประมาณส่งเสริมธุรกิจภาพยนตร์ปีละ 
กว่า 240 ลา้นบาทโดยครึงหนึงจดัสรรสาํหรับให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่การสร้างภาพยนตร์
และอีกครึงหนึงใช้ในการส่งเสริมและช่วยเหลือดา้นการตลาดแก่ภาพยนตร์ไตห้วนั รวมถึงใช้
สนบัสนุนการมอบรางวลั Golden Horse Awards ซึงเป็นการประกวดภาพยนตร์จีนและสนบัสนุน
การศึกษาและพฒันาบุคลากรในดา้นภาพยนตร์ อีกมาตรการหนึงของรัฐบาลไตห้วนัคือส่งเสริมการ
ลงทุนในธุรกิจภาพยนตร์ โดยสามารถนาํเงินลงทุนสร้างภาพยนตร์มาหกัภาษีเงินไดเ้ป็นสัดส่วนไม่
เกินร้อยละ 80ส่วนด้านการพฒันาพิพิธภัณฑ์ ประเทศไตห้วนัมีองค์กรส่งเสริมกิจกรรมด้าน
วฒันธรรมซึงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงวฒันธรรม เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางกาํกบัดูแล
พิพิธภณัฑ์มากกว่า 400 แห่งทวัประเทศ81และมีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระราชวงัหลวงซึงมี

77Cultural Politics and Taiwan Cultural Policy: After 1990  [Online], accessed 2 
February 2011. Available from http:// www.la.nsysu.edu.tw 

78Cultural Policy and Taiwan [Online], accessed 2 February 2011. Available from 
http:// www.lse.ac.tw 
 79Cultural Policy in Taiwan [Online], accessed 2 February 2011. Available from 
http:// english.cca.gov.tw 

80Economic, Trade and Investment Policy of Taiwan [Online], accessed 2 February 
2011. Available from http:// www.roc-taiwan.org 

81Culture of Taiwan [Online], accessed 2 February 2011. Available from http:// 
www.paperbackswap.com  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ชือเสียงไดรั้บการจดัลาํดบัใหติ้ด 1 ใน 5 ของพิพิธภณัฑส์าํคญัของโลก82นอกจากนี รัฐบาลกลางได้
มีการตงัคณะกรรมาธิการกิจการวฒันธรรมเพือกาํกบัดูแลพิพิธภณัฑใ์นทอ้งถิน ไดมี้การจดัตงัศูนย์
วฒันธรรมจาํนวนมาก การก่อตงัพิพิธภณัฑว์ฒันธรรมทอ้งถิน ขยายจากเมืองไปสู่ชนบทและเขต
ชุมชนเล็กๆ เป็นความพยายามนาํเสนอสิงทีเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละเมืองการนาํเสนอความเป็น
กลุ่มชาติพนัธ์ุ การจดัการทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมและการฟืนตวัใหม่ของอุตสาหกรรมทอ้งถิน 
พิพิธภณัฑ์ทีเกิดขึนจากศูนยว์ฒันธรรมทอ้งถินและเน้นเอกลกัษณ์เฉพาะถินหรืออุตสาหกรรม
ทอ้งถินค่อยๆกลายเป็นกระแสหลกัในการพฒันาของพิพิธภณัฑไ์ตห้วนั นอกจากนี พิพิธภณัฑ์
เอกชนยงัเพิมขึนอยา่งรวดเร็ว พิพิธภณัฑห์ลายแห่งไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รภาคเอกชน เช่น 
พิพิธภณัฑช์วงเย (Shung Ye) ของชาวฟอร์มูซาน (Formusan) พิพิธภณัฑไ์ชเมือย (Chi Mei)
พิพิธภณัฑฮ์อนชี(Hone Shee)และShu Huo Memorial Paper แสดงถึงความกา้วหนา้และศกัยภาพ
อนัมหาศาลของพิพิธภณัฑที์ดาํเนินงานโดยเอกชน ทงัในเรืองของขนาด การบริหารจดัการ และการ
แปรฐานะพิพิธภณัฑ์ในกาํกบัของรัฐบาลกลางให้ไปอยู่ภายใตก้ารบริหารของเอกชนเริมเขา้มามี
บทบาทในวงการพิพิธภณัฑ์ไตห้วนั แต่พิพิธภณัฑ์ทีก่อตงัโดยรัฐบาลกลางและทอ้งถินยงัคงมี
จาํนวนถึง 2 ใน 3 ของพิพิธภณัฑท์งัหมดในไตห้วนั83 ซึงสะทอ้นถึงความสนใจของรัฐบาลกลางทีมี
ต่อวฒันธรรมทอ้งถิน 
 

ประเทศในทวีปออสเตรเลยี 

 ประเทศนิวซีแลนด์ 

 นิวซีแลนด์เป็นประเทศในเครือจักรภพมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ประชากรรวมทงัสินประมาณ 3.7 ลา้นคน ร้อยละ 85 อาศยัอยูใ่นพืนทีชนบท ประชาชนส่วนใหญ่
เป็นชาวยโุรป เกือบร้อยละ 80 เป็นชาวเมารีประมาณร้อยละ 13 และชาวเกาะแปซิฟิค ประมาณร้อย
ละ 5 และอีกส่วนหนึงมีผูอ้พยพทีเป็นชาวเอเชีย ระบบเศรษฐกิจของนิวซีแลนดขึ์นอยูก่บัการเกษตร 
อุตสาหกรรม  การท่องเทียวและการบริการอืนๆในขณะทีวัฒนธรรมก็เจริญเติบโตอย่างมี
ความสาํคญัควบคู่กนั ศิลปะดงัเดิมของชาวเมารีถือเป็นศิลปะชนเผา่ในแถบแปซิฟิคทีมีลวดลายที
เกิดจากการคิดสร้างสรรคแ์ละความเชียวชาญในงานศิลป์ของชนเผ่าทีเป็นผลงานอนังดงาม และ

82Cultural Policy in Postwar Taiwan [Online], accessed 2 February 2011. Available 
from http:// mediadiary.livejournal.com  

83Modernization and Chinese Culture [Online], accessed 2 February 2011. Available 
from http:// www.gio.gov.tw 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

เป็นสินคา้ทางวฒันธรรมส่งออกทีสาํคญัสุดของนิวซีแลนด์84 งานศิลปะของนิวซีแลนดถ์ูกนาํมาเป็น
อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมจนในปัจจุบันศิลปะทีผลิตในประเทศนิวซีแลนด์ได้กลายเป็น
สัญลกัษณ์ของสินคา้วฒันธรรมทีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและมีคุณภาพสูง เป็นทีรู้จกัไปทวัโลก จาก
การสํารวจทัศนคติของชาวนิวซีแลนด์ต่อวัฒนธรรมพบว่า ชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่เห็นว่า 
วฒันธรรมเป็นการผสมผสานกนัของศิลปะการแสดง ทศันศิลป์ มรดก วรรณกรรม และเรืองราว
ต่างๆ ทีเป็นวิถีชีวิตของนิวซีแลนด์ โดยวฒันธรรมเมารีเป็นส่วนสาํคญัในความเป็นอตัลกัษณ์ของ
ชาติ และมีส่วนในการสนบัสนุนความเป็นชาติ ทาํใหชี้วิตความเป็นอยูดี่ขึน85ชาวนิวซีแลนด์จึงเห็น
คุณค่าของวฒันธรรมและกิจกรรมทางวฒันธรรมผลประโยชน์ทีเกิดจากวฒันธรรมทอ้งถินได้
กระจายไปยงัทุกกลุ่มอาชีพและก่อใหเ้กิดรายได ้นอกจากนี กิจกรรมทางวฒันธรรมช่วยทาํใหค้นใน
ชุมชนทอ้งถินไดร้วมตวักนัแสดงความเป็นตวัตนของชาวนิวซีแลนด ์ จากผลการสาํรวจแสดงว่า 
วฒันธรรมและกิจกรรมทางวฒันธรรมเป็นสิงทีมีคุณค่าและมีความเกียวเนืองสัมพนัธ์กนั มีความ
จาํเป็นทีจะตอ้งคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมและการศึกษาศิลปะ  การรู้คุณค่าของวฒันธรรมและ
ตอ้งไดรั้บการเอาใจใส่และความเขา้มาร่วมมือของรัฐบาล 

 การดาํเนินงานวฒันธรรมของประเทศนิวซีแลนด ์มีกระทรวงวฒันธรรมเป็นหน่วยงาน
ของรัฐบาลทีดาํเนินงานดา้นวฒันธรรม รัฐบาลใหสิ้ทธิและหนา้ทีทางวฒันธรรมแก่ชาวนิวซีแลนด์
โดยยอมรับความแตกต่างและหลากหลายของชนชาติและกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ และมีวฒันธรรมเมารี
เป็นเป็นทุนทางวฒันธรรม โดยทุกชนเผา่มีสิทธิในการธาํรงรักษา ปกป้อง และพฒันาวฒันธรรมใน
อดีต ปัจจุบนัและอนาคต ทงัทีเป็นโบราณคดีและทีตงัทางประวติัศาสตร์ ภาษาเมารีไดรั้บการ
ยอมรับให้เป็นภาษาราชการควบคู่กบัภาษาองักฤษ ผลงานทีเกิดจากการคิดสร้างสรรคท์างศิลปะ
และวฒันธรรมทีเป็นตน้แบบไดรั้บการปกป้องและคุม้ครองลิขสิทธิโดยสมบูรณ์ทงัในทางแพ่งและ
ทางอาญาตามกฎหมายลิขสิทธิและศาลลิขสิทธิเป็นการเฉพาะ กระทรวงวฒันธรรมและมรดก
รับผิดชอบการบริหารงานวัฒนธรรมมีหน้าทีให้คาํแนะนํารัฐบาลในเรืองความสําคัญของ
วฒันธรรมและมรดก และช่วยรัฐบาลในการจดัหาและจดัการกบัแหล่งทางวฒันธรรม เพือให้เกิด
ประโยชน์แก่ชาวนิวซีแลนด ์ ผูที้มีส่วนในความสาํเร็จของงานวฒันธรรมไดแ้ก่ ประชาชน องคก์ร
สาธารณะ องคก์รเอกชน และบุคคลในอุตสาหกรรมทีเกิดจากความคิดสร้างสรรคท์างวฒันธรรม 

 84Cultural Policy Database in New Zealand  [Online], accessed 25 February 2011. 
Available from http:// www.culturelink.org 
 85Cultural indicators for New Zealand 2009 [Online], accessed 25 February 2011. 
Available from http:// www.apo.org.au 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ และตงัคณะกรรมการเพือทาํหน้าทีดา้นวฒันธรรม โดยสามารถ
ตดัสินใจและดาํเนินนโยบายไดอ้ยา่งเบด็เสร็จ ซึงรัฐบาลจะไม่เขา้ไปแทรกแซง นอกจากนี รัฐบาล
ไดจ้ดัตงัหน่วยพฒันาอุตสาหกรรมทีดูแลการสร้างสรรคง์านวฒันธรรมเป็นการเฉพาะ โดยหาผูมี้
ความสามารถพิเศษใหม่ๆ ผูมี้ความคิดสร้างสรรค ์ ใหเ้ขา้สู่อุตสาหกรรมวฒันธรรม พร้อมกบัมีการ
จดัตงักองทุนเพือการคิดสร้างสรรคส์นบัสนุนศิลปินในการสร้างงานดว้ยตนเอง ยทุธศาสตร์ในการ
ดาํเนินงานวฒันธรรมเน้นการพฒันาผลิตผลทางวฒันธรรมซึงสนับสนุนการลงทุนของผูผ้ลิตใน
อุตสาหกรรมวฒันธรรม ในการสร้างและพฒันาผลผลิตและบริการทางวฒันธรรม86 ทีก่อให้เกิด
ความสุขแก่ชาวนิวซีแลนด์และเพือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ศิลปะและ
วฒันธรรมไดรั้บการสนับสนุนอย่างดียิงในประเทศนิวซีแลนด์ รัฐบาลจดัสรรงบประมาณเพือใช้
ดาํเนินการเกียวกับงานวฒันธรรมเป็นจาํนวนมากและรัฐบาลทอ้งถินได้ใช้จ่ายด้านวฒันธรรม
ประมาณร้อยละ 8 ของค่าใชจ่้ายทงัหมดของทอ้งถินซึงส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุน
หอ้งสมุดและพิพิธภณัฑท์อ้งถิน  
 การดาํเนินงานวฒันธรรมได้ใชยุ้ทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยไดจ้ดัตงัเครือข่ายการดาํเนินงานวฒันธรรมทงัในระดบัชาติและระดบันานาชาติโดย
การเป็นสมาชิกของ UNESCO และไดมี้ขอ้ตกลงความร่วมมือทางวฒันธรรมในระดบัทวิภาคีและ
พหุภาคีกบัประเทศต่างๆในระดบัชาติจดัให้มีคณะรัฐมนตรีว่าดว้ยการพฒันาวฒันธรรมและใช้
ยุทธศาสตร์การพฒันาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในระดบัทอ้งถินใชยุ้ทธศาสตร์การ
พฒันาบูรณาการงานวฒันธรรมจากความร่วมมือกันของรัฐบาลกลางและทอ้งถิน ภาคเอกชน 
ศิลปิน อาสาสมคัร และภาคอุตสาหกรรม87  
 การสร้างสรรค์วฒันธรรมของประเทศนิวซีแลนด์ได้นําศิลปะเข้าไปในหลักสูตร
สถานศึกษา ทงัในระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษา โดยใหค้วามสนใจดา้นนาฏศิลป์ การละคร 
ดนตรี ทศันศิลป์และจดัให้มีการศึกษาและฝึกอบรมเป็นพิเศษทางวฒันธรรมในระดบัมหาวิทยาลยั  
นอกจากนัน รัฐบาลยงัมีหนา้ทีส่งเสริมการฝึกอบรมทางวฒันธรรม เช่น วงออเครสตราเยาวชน 
โรงเรียนนาฏศิลป์ โรงเรียนการละคร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เพือเชือมโยงกบัหลกัสูตรใน

 86Cultural Policy in New Zealand [Online], accessed 25 February 2011. Available 
from http:// www.mch.govt.nz 

87New Zealand popular music, government policy, and cultural identity [Online], 
accessed 25 February 2011. Available from http:// /journals.cambridge.org/ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

สถานศึกษาเป็นการเสริมประสบการณ์จากหอ้งเรียน โดยพยายามทาํใหพ้ิพิธภณัฑเ์ป็นแหล่งเรียนรู้
ในการสอนและจดัโอกาสสาํหรับการเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์จริง เป็นตน้ 
 จากการศึกษาการดาํเนินงานวฒันธรรมของต่างประเทศ เห็นไดว้่า การบริหารจดัการ
งานวฒันธรรมของประเทศออสเตรีย สาธารณรัฐฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ ฝรังเศส สาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ ญีปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวนั และประเทศนิวซีแลนด์ รัฐบาลได้ให้การ
สนับสนุนและให้ความสําคญักบัการดาํเนินงานดา้นวฒันธรรม มีการจดัตงัหน่วยงานของรัฐที
รับผิดชอบงานดา้นวฒันธรรม มีการกระจายอาํนาจใหก้บัทอ้งถินโดยกาํหนดหนา้ทีของทอ้งถินใน
การส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถินหรือวฒันธรรมพืนเมืองและสนบัสนุนการจดักิจกรรม
ทางวฒันธรรมโดยดาํเนินงานวฒันธรรมตามนโยบายแห่งรัฐ ทงันี ภาครัฐใหอ้าํนาจในการตดัสินใจ
ดาํเนินกิจกรรมและสนบัสนุนดา้นงบประมาณ 
 นอกจากนี กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัวฒันธรรมก็มีความสาํคญัในการบริหารจดัการงาน
วฒันธรรม เช่น ประเทศออสเตรียมีกฎหมายอนุญาตให้หน่วยงานทีดาํเนินงานเกียวข้องกับ
วัฒนธรรมเช่น โรงละครและพิพิธภัณฑ์ มีฐานะเป็นบริษัทจํากัด เพือจะได้มีอิสระในการ
บริหารงานมากขึน ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์มีพระราชบัญญัติเกียวกับการบริหารงาน
วฒันธรรม เช่น พระราชบญัญติัการจดัตงักองทุนเพือการส่งเสริมศิลปะ ส่งเสริมนกัเขียน อุดหนุน
การแสดง อุดหนุนการศึกษาและวฒันธรรม เป็นตน้ การมีกฎหมายทีเกียวกบัวฒันธรรม จะเป็นการ
อาํนวยความสะดวกให้กบัองค์กรหรือหน่วยงานทีดาํเนินการเกียวกบัวฒันธรรมเป็นไปตามกฎ 
ระเบียบทีกาํหนดไว ้ 
 การใหค้วามสาํคญัอยา่งยงิกบัการส่งเสริมเครือข่ายทางวฒันธรรม เพราะประชาชนเป็น
เจา้ของวฒันธรรมและวฒันธรรมของชุมชนหรือภูมิปัญญาทอ้งถินเป็นแหล่งทุนทางวฒันธรรมที
สาํคญัของประเทศ การส่งเสริมเครือขายทางวฒันธรรมมีหลายรูปแบบ เช่น การจดัตงักองทุนเพือ
สนับสนุนองค์กรหรือบุคคลทีดาํเนินการเกียวขอ้งกับงานวฒันธรรม การจัดสรรงบประมาณ
สนบัสนุน การส่งเสริมผูมี้ความคิดสร้างสรรคผ์ลงานทางวฒันธรรม การพฒันาและส่งเสริมศิลปะ
ชุมชนให้เป็นอุตสาหกรรมทางวฒันธรรม เป็นตน้ ความสําคญัของการดาํเนินงานวฒันธรรมคือ 
ประชาชน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เห็นคุณค่าของวฒันธรรม และไดป้ระโยชน์จากวฒันธรรม
ทอ้งถินหรือภูมิปัญญาทอ้งถิน สามารถนาํแนวทางการดาํเนินงานวฒันธรรมของหลายๆประเทศมา
ประยกุตใ์ชใ้นประเทศไทยได ้เช่น   
 การบริหารงานวัฒนธรรม ประเทศไทยตอ้งให้ความสาํคญักบังานดา้นวฒันธรรมใน
ระดับสูงเช่นเดียวกับนานาประเทศทีเจริญแล้วโดยกําหนดให้มีคณะทํางานเพือการพัฒนา
วัฒนธรรม และเปิดโอกาสให้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆทีสนใจหรือเกียวข้องกับเรือง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

วฒันธรรมไดม้าประสานงานกนัในระดบันโยบาย และรัฐบาลอาจจดัตงัองคก์รมหาชน ทีอยูใ่นการ
กาํกบัดูแลของภาครัฐ รับผิดชอบในการดาํเนินงานดา้นศิลปะ วฒันธรรมและมรดกวฒันธรรมขึน 
เป็นการเฉพาะ เพือรองรับการลงทุนในเรืองของศิลปะ วฒันธรรมและมรดกวฒันธรรมทีมิใช่จะได้
ผลตอบแทนเพียงความสุขและความเจริญงอกงามทางจิตใจของคนในชาติ เท่านันหากแต่จะมี
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทีเกิดจากการจา้งงานในอุตสาหกรรมทีเกิดจากการคิดสร้างสรรคก์าร
บริโภคสินคา้และบริการทางวฒันธรรม รวมทงัการเดินทางท่องเทียวเพือศึกษาและเยียมชมแหล่ง
มรดกทางวฒันธรรมต่างๆ ทีมีอยูซึ่งประเทศไทยถือวา่มีทุนทางวฒันธรรมจาํนวนมาก  
 การดําเนินงานวัฒนธรรม ประเทศไทยควรมีการกาํหนดขอบเขตการดาํเนินงาน
วฒันธรรมของชาติให้ชัดเจนและมีขอบเขตทีครอบคลุมเรืองทีจะดาํเนินการกาํหนดเป้าหมาย
ผลตอบแทนทงัทางสังคมและทางเศรษฐกิจทีเกิดจากวฒันธรรมให้ชดัเจน และการลงทุนในเรือง
ต่างๆ ทงัในส่วนของอุตสาหกรรมทางวฒันธรรม เช่น ภาพยนตร์ ดนตรี หนงัสือและอืนๆ ซึงจะ
ก่อให้เกิดการจา้งงาน และการสร้างงานดว้ยตนเองซึงจะก่อให้เกิดรายไดจ้ากการขายสินคา้และ
บริการทางวฒันธรรมในเชิงพาณิชยจ์าํนวนมาก  
 การสนับสนุนและการลงทุนทางวัฒนธรรม ประเทศไทยควรให้การสนับสนุน
งบประมาณในลกัษณะกองทุนต่างๆ เพิมขึน เพือส่งเสริมงานวฒันธรรมตวัอยา่งเช่น ประเทศเกาหลี
มีการลงทุนอย่างมหาศาลในกิจการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทางวฒันธรรม เพราะนอกจากจะได้
ผลตอบแทนต่างๆมากมายแลว้ยงัก่อใหเ้กิดการเพิมพนูความรู้ และเผยแพร่วฒันธรรมทีผูอื้นซึมซบั
อีกดว้ย ซึงประเทศไทยควรจะนาํความคิดและวิธีการนีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกบัการพฒันา
อุตสาหกรรมทางวฒันธรรมของประเทศ  
 ประเทศไทย มีทรัพยากรทางวฒันธรรมอยูม่ากเป็นประเทศทีมีมรกดทางวฒันธรรม จึง
น่าจะลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเทียวเชิงวฒันธรรมซึงจะสามารถเป็นอุตสาหกรรมทีนาํรายไดห้ลกั
เขา้ประเทศเพิมมูลค่ามหาศาล ใชท้รัพยากรทางวฒันธรรมเป็นตวัเพิมมูลค่าทีเรามีอยูอ่ยา่งมากมาย 
และการลงทุนทางวฒันธรรมอีกหลายดา้น ทงัศิลปะ โบราณวตัถุ โบราณสถาน ภูมิปัญญาทอ้งถิน 
วฒันธรรมความเป็นอยู ่อาหารการกิน เป็นตน้ ทีประเทศไทยมีมากมายกว่าประเทศอืนๆ และกาํลงั
จะถูกลบเลือนดว้ยวฒันธรรมของต่างชาติ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

แนวคดิเกยีวกบันโยบาย (Policy) 

 

ความหมายของนโยบาย 
 นโยบายถือว่าเป็นเรืองทีสาํคญัต่อการบริหารงานภายในองคก์ร เนืองจากนโยบายเป็น
แนวกาํหนดกรรมวิธีของการวางแผนและกาํหนดโครงการต่างๆ เพือการบริหารงานทีประสบ
ความสาํเร็จ คาํว่า นโยบาย เป็นคาํทีมาจากภาษาบาลีโดยการสมาสคาํว่า “นย” หมายถึง เคา้ความที
ส่อให้เขา้ใจเอาเองกบัคาํว่า อุบาย แปลว่า วิธีการอนัแยบคาย เล่ห์กล เล่ห์เหลียม เขา้ดว้ยกนั และ
แปลเป็นความไดว้่า หลกัและวิธีปฏิบติัซึงถือเป็นแนวดาํเนินการ นโยบายเป็นขอ้ความหรือความ
เขา้ใจร่วมกนัอยา่งกวา้งๆ ทีใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจเพือการปฏิบติัภารกิจต่างๆของผูบ้ริหาร
และของหน่วยงาน ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ นโยบาย ไวด้งันี   

 ราชบณัฑิตยสถาน ไดใ้ห้ความหมาย นโยบาย หมายถึง หลกัและวิธีปฏิบติัซึงถือเป็น
แนวดาํเนินการ88  
 Friedrich ไดก้ล่าวว่านโยบายคือ ขอ้เสนอสาํหรับแนวทางการดาํเนินงานของบุคคล 
กลุ่มบุคคลหรือรัฐบาลภายในสภาพแวดลอ้มทีมีทงัอุปสรรคและโอกาส ทีเป็นปัจจยัผลกัดนัให้มี
การกาํหนดนโยบายขึนมา เพือใชแ้กปั้ญหาและกาํหนดการทาํงาน ใหไ้ปสู่เป้าหมายอยา่งหนึงอยา่ง
ใดของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือรัฐบาล89 
 สุรัสวดี ราชกุลชัยและอาํนาจ ธีระวนิช มีความเห็นทีคล้ายคลึงกันกับการอธิบาย
ความหมายของนโยบาย ว่าเป็นแนวทางทัวไปในการจัดการวิธีปฏิบัติงานใดๆ เพือให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กรทีสําคญัภายในองค์กรซึงเป็นกรอบอย่างกวา้งๆ โดยมีการสือสารให้ทราบถึง       
ทิศทางการตัดสินใจ 90 ซึงสอดคล้องกับศิริอร  ขันธหัตถ์ ทีให้ความหมายของนโยบายว่า                
เป็นหลกัการทวัๆไปทีกาํหนดไวเ้พือเป็นแนวทางของผูบ้ริหารในอนัทีจะปฏิบติัภารกิจทีไดรั้บ
มอบหมาย และเป็นแนวทางของผูบ้ริหารทีจะควบคุมดูแลการปฏิบติังานของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาว่า 
ไดท้าํตามนโยบายหรือไม่เพียงใด การกาํหนดนโยบายนนัจะตอ้งชดัเจนและแน่นอน จะช่วยใหก้าร

88ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.  [Online], 
accessed 24 February 2009. Available from http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp 

89Friedrich J. Carl, Man and his Government (New York : Mc Graw-Hill, 1963), 70. 
90สุ รัสวดี  ราชกุลชัย , การวางแผนและการควบคุมทางการบริหาร , พิมพ์ครังที   

(กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ), .; อาํนาจ ธีระวนิช, การจดัการ, 
พิมพค์รังที  (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพ,์ ), . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

วางแผนไดดี้ขึน และเป็นเครืองช่วยให้หัวหน้างานสามารถวินิจฉัยสังการไดว้่า จะทาํอย่างไรกบั
ปัญหาทีเกิดขึน การกาํหนดนโยบายควรทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือป้องกนัการเขา้ใจผดิและไม่เกิด
ความยุง่ยากในการปฏิบติังาน91 

บุญเดิม พนัรอบ ให้ความหมายของคาํว่า นโยบาย หมายถึง การวางแผนทาํกิจกรรม
อยา่งรอบคอบเพือนาํไปสู่การตดัสินใจ และเพือบรรลุเป้าหมายขององคก์ารอยา่งมีเหตุผล นโยบาย
อาจใชก้บัองคก์รภาครัฐระดบัมหภาคหรือองคก์รเอกชนระดบัจุลภาคหรืออาจใชก้บักลุ่มคนหรือ
ระดบับุคคล นโยบายแตกต่างกบักฎ(rule)หรือกฎหมาย(law) ซึงเป็นบรรทดัฐาน(norm)โดยเฉพาะ
อย่างยิงกฎหมายเป็นบรรทดัฐานทีสามารถห้ามหรือบงัคบัให้คนในสังคมแสดงพฤติกรรม เช่น 
กฎหมายเกียวกบัและไดอ้ธิบายถึงการศึกษานโยบาย คือ การเสนอกระบวนการตดัสินใจในองคก์าร 
รวมทงักาํหนดทางเลือกเช่น โครงการลาํดบัความสําคญัโครงการ  การเลือก ผลกระทบของ
กระบวนการ นโยบายอาจมีความหมายเป็นเรืองการเมือง การจดัการ การเงิน กลไกการบริหารที
จดัทาํขึนใหบ้รรลุเป้าหมาย92 

สรุป นโยบายเป็นหลกัการหรือแผนการหรือแนวทางหรือกรอบ ในการปฏิบติัหรือ
ตัดสินใจเพือให้การดําเนินงานต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีกําหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยปกติแลว้นโยบายจะถูกประกาศใชเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือใหก้ารบริหารจดัการ
เป็นไปอยา่ง มีระบบและเป็นทางการ มีขอบเขตครอบคลุมเป้าหมายผูที้เกียวขอ้งกบัการนาํนโยบาย
ไปปฏิบติั  
 ความสําคญัของนโยบาย 

 นโยบายเป็นสิงทีมีความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดกบัการบริหาร เพราะนโยบายเครืองบ่งชีทิศทางใน
การบริหารงาน และเป็นข้อมูลทีผูบ้ริหารพิจารณาใช้เพือการตัดสินใจสังการ นโยบายเกิดจาก
วตัถุประสงค์และเป้าหมาย  การบริหารก็เกิดจากวตัถุประสงค์เช่นเดียวกัน ดังนัน นโยบายจึงมี
ความสาํคญัเพราะว่า นโยบายเป็นสิงทีกาํหนดไวล่้วงหนา้ จะช่วยลดการใชค้วามคิดทีจะพิจารณาถึง
ปัจจยัต่างๆในการตดัสินใจให้ลดนอ้ยลงและช่วยประหยดัเวลา ซึงผูบ้ริหารจะทราบว่าจะทาํอะไร  
ทาํอยา่งไรและใชปั้จจยัชนิดใดบา้ง นโยบายจะช่วยให้ผูบ้ริหารปฏิบติังานต่างๆ อยา่งมีความมนัใจ 
และบุคลากรในองค์การหรือหน่วยงานจะไดเ้ขา้ใจถึงภารกิจของหน่วยงาน เกิดความมนัใจใน

91ศิริอร ขนัธหัตถ์, องคก์รและการจดัการ, พิมพค์รังที  (กรุงเทพมหานคร : บริษทั      
อกัษราพิพฒัน์ จาํกดั, ), . 

92บุญเดิม พนัรอบ, นโยบาย (Policy) [Online], accessed 24 February 2009. Available 
from http://ntn.no-ip.info/UPload/panrob/documents/09-01-15_pdf/04policy.pdf 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

องคก์าร การทาํงานของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทงัวิธีการทีจะปฏิบติัภารกิจให้
ประสบผลสาํเร็จ และนโยบายยงัช่วยใหก้ารประสานงานระหว่างหน่วยงานเป็นไปไดง่้ายขึน เพราะ
จะทราบถึงเป้าหมายในการปฏิบติังานทีมีทิศทางเดียวกนั นอกจากนี นโยบายจะช่วยให้เกิดการ
พฒันาการทางการบริหาร เพราะนโยบายจะพฒันาผูบ้ริหารงานหรือผูใ้ชใ้ห้มีความสามารถในการ
ตดัสินใจ ลดความไม่แน่ใจวา่การตดัสินใจสอดคลอ้งกบัแนวคิดของผูบ้ริหารระดบัสูงหรือไม่  
 นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารแล้ว  นโยบายยังมีความสําคัญต่อการ
ดาํเนินงานของหน่วยงานคือ นโยบายเป็นกรอบในการพฒันาหน่วยงาน สังคมและประเทศชาติ 
เพราะนโยบายของหน่วยงานมีผลกระทบต่อคนในหน่วยงาน นโยบายของประเทศมีผลกระทบต่อ
ประชาชน ซึงถา้เป็นนโยบายสาธารณะยิงมีความสาํคญัมากเพราะประชาชนทุกคนมีผลไดผ้ลเสีย 
นโยบายเป็นกรอบในการวางแผน เพราะในการจดัทาํแผนทงัแผนระยะสันและแผนระยะยาว  
แผนของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน  สิงทีต้องกําหนดขึนก่อนเป็นพืนฐานเบืองต้นคือ
วตัถุประสงคแ์ละนโยบายดงันนั นโยบายจึงเป็นกรอบสาํคญัในการวางแผนซึงแผนจะรองรับและ
สอดคลอ้งกบันโยบาย และยงัเป็นกรอบในการตดัสินใจ หากนโยบายดีจะทาํให้ตดัสินใจไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ประหยดัเวลา อีกทังนโยบายยงัเป็นกรอบในการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน 
นโยบายเป็นกรอบในการควบคุมและติดตามการปฏิบติังานของหน่วยงานว่าไดป้ฏิบติัไปมากนอ้ย
เพียงใด ทาํให้รู้ว่าการปฏิบติังานสอดคลอ้งกบันโยบายหรือไม่ มีความกา้วหน้าในการปฏิบติังาน
มากนอ้ยเพียงใด93  
 จะเห็นได้ว่า  นโยบายเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุถึงวัตถุประสงค ์          
และเป้าหมายขององคก์รอย่างกวา้งๆ โดยไม่บอกถึงวิธีการโดยละเอียด แต่จะช่วยกาํหนดทิศทาง
และกรอบในการวางแผนการปฏิบติังานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั โดยเป็นเครืองมือทีทาํให้
ผูบ้ริหารทราบว่าจะทาํอะไรและใชปั้จจยัชนิดใดบา้ง ช่วยให้หน่วยปฏิบติังานเขา้ใจถึงเป้าหมาย 
แนวปฏิบติัและทิศทางการดาํเนินงานร่วมกนั นอกจากนียงัเป็นเครืองมือในการควบคุม กาํกบัและ
ติดตามงานของผูบ้ริหาร ดงันนั การดาํเนินงานวฒันธรรมหากสภาวฒันธรรมไดรั้บนโยบายที
ชดัเจน ก็จะสามารถดาํเนินงานวฒันธรรมไปไดใ้นทิศทางทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาครัฐ
ได ้เพราะการกาํหนดนโยบายของหน่วยงานระดบัสภาวฒันธรรมจะตอ้งให้สอดคลอ้งกบันโยบาย
ของกระทรวงวฒันธรรม และนโยบายของกระทรวงวฒันธรรมจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา

93วิจิตร ศรีสะอา้นและทองอินทร์ วงศโ์สธร, “นโยบายและการวางแผนการศึกษา หน่วยที ,” 
ในเอกสารประมวลสาระชุดวิชานโยบายและการวางแผนการศึกษา หน่วยที  –  สาขาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, พิมพค์รังที  (นนทบุรี : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ),  – . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การมีนโยบายในระดับต่างๆ จะทาํให้การปฏิบติังานมีเป้าหมาย
เดียวกนัและบรรลุวตัถุประสงคต์ามทีตอ้งการ พร้อมทงัผูป้ฏิบติังานหรือสมาชิกสภาวฒันธรรมก็จะ
ทราบถึงทิศทางการดาํเนินงานวฒันธรรมทีจะตอ้งปฏิบติัตามกรอบนนั 
 องคก์ารหรือหน่วยงานทีอยูภ่ายใตร้ะบบการบริหารทีดี  ผูบ้ริหารและผูก้าํหนดนโยบาย
จะตอ้งเป็นผูที้มีความรู้ความสามารถ ทีจะกาํหนดนโยบายเพือการบริหารงานต่างๆ ขององคก์าร
หรือหน่วยงานนัน นโยบายทีดีควรมีลกัษณะทีสําคญัคือ จะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละ
ครอบคลุมภารกิจทุกดา้นขององคก์าร สามารถทีจะช่วยให้การดาํเนินงานบรรลุถึงเป้าประสงค ์ที
กาํหนดไว ้ ไดม้าจากขอ้มูลทีเป็นความจริงผา่นการกลนักรองถึงความสาํคญัหรือความตอ้งการของ
องคก์รหรือประชาชน แลว้กาํหนดขึนก่อนทีจะมีการดาํเนินงานเพือจะไดก้าํหนดกลวิธีและจดัสรร
ทรัพยากรให้เหมาะสม สนองหรือส่งผลประโยชน์ให้กบัองคก์ารหรือประชาชนโดยส่วนรวมมาก
ทีสุด สาํหรับภาษาทีใชต้อ้งเป็นถอ้ยคาํหรือขอ้ความทีกะทดัรัดชดัเจนใชภ้าษาทีเขา้ใจง่าย และแถลง
ไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร ทุกคนในหน่วยงานสามารถเขา้ใจได้อย่างชัดแจ้ง เขา้ใจตรงกันและ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบติัไดจ้ริง  
 ปัจจัยในการกาํหนดนโยบาย 
 การกาํหนดนโยบาย ผูก้าํหนดจะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ 
เพือใหน้โยบายทีกาํหนดขึนเหมาะสม สามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง และควรพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ
ทีอาจมีผลกบัการกาํหนดนโยบาย ไดแ้ก่  
 . ปัจจยัทีเป็นองคป์ระกอบพืนฐาน หมายถึง สิงใดๆ ก็ตามทีผูมี้หนา้ทีในการกาํหนด
นโยบายจะตอ้งคาํนึงถึงอยู่ตลอดเวลา ปัจจยัทีเป็นองคป์ระกอบพืนฐานในการกาํหนดนโยบายมี
หลายชนิด ซึงอาจรวมเป็นกลุ่มทีสาํคญัได ้3 กลุ่มคือ กลุ่มที  ปัจจยัทีเกียวกบัผลประโยชน์ ไม่วา่จะ
เป็นการกาํหนดนโยบายประเภทใดก็ตามผูก้าํหนดนโยบายจะตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ
องคก์ารเป็นสาํคญัในลกัษณะทีเป็นการกาํหนดใหอ้งคก์ารไดรั้บผลประโยชน์มากทีสุดหรือสูญเสีย
ผลประโยชน์อนัพึงไดน้อ้ยทีสุด โดยปกติแลว้ผลประโยชน์ขององคก์ารหรือหน่วยงานจะมีความ
ผกูพนักบัผลประโยชน์หรือความตอ้งการของบุคคลในองคก์ารเป็นอยา่งมาก ฉะนนัการกาํหนด
นโยบายจะตอ้งมีลกัษณะทีเป็นการตอบสนองความตอ้งการของบุคคลส่วนใหญ่ในองคก์ารหรือ
หน่วยงานนนั ในองคก์ารรัฐบาลหรือประเทศชาติ ปัจจยัทีเป็นผลประโยชน์ร่วมของคนทงัชาติคือ 
ความอยูดี่กินดี มีความสุขของประชาชน ความมนัคงในเอกราช ประชาธิปไตย เศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคม ตลอดจนเกียรติภูมิของประเทศชาติ กลุ่มที  ปัจจยัทีเกียวกบัผูก้าํหนดนโยบาย วิธีการ
หรือกระบวนการในการดาํเนินนโยบาย โดยผูก้าํหนดนโยบายจะตอ้งรู้ตนเองว่าเป็นผูที้มีความรู้
สามารถหรือไม่ เพราะหากขาดความรู้ความสามารถและความเขา้ใจอย่างแทจ้ริงในการกาํหนด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

นโยบายแลว้ นโยบายทีกาํหนดขึนอาจบกพร่องหรือขาดหลกัการทีสาํคญั โดยปกติผูมี้หนา้ทีในการ
กาํหนดนโยบายควรมีความรู้ความเขา้ใจอยา่งนอ้ย 2 ประการคือ ความรู้ความเขา้ใจในเรืองวิธีการ
กาํหนดนโยบายและความรู้ความเขา้ใจโดยทวัไปเกียวกับปัจจยัต่างๆทีมีส่วนเกียวขอ้งกับการ
กาํหนดนโยบาย นอกจากนนั นโยบายทีกาํหนดขึนจะตอ้งมีความเหมาะสม มีความเป็นเหตุเป็นผล
และมีความถูกตอ้ง จึงจะถือว่าเป็นนโยบายทีสามารถนาํไปปฏิบติัได ้ฉะนนัความรู้ความเขา้ใจใน
วิธีการกาํหนดนโยบายจึงเป็นปัจจยัทีสําคญัมากเช่นเดียวกบัปัจจยัอืนๆ กลุ่มที  ปัจจยัทีเกียวกบั
ขอ้มูลและเอกสารต่างๆในการกาํหนดนโยบาย หากขอ้มูลหรือเอกสารทีไดข้าดขอ้เท็จจริงยอ่มทาํ
ใหน้โยบายมีความผดิพลาด และการนาํเอานโยบายทีผดิพลาดไปปฏิบติัยอ่มก่อใหเ้กิดความเสียหาย
ต่อองคก์ารและหน่วยงานอยา่งทีสุด ฉะนนั ผูก้าํหนดนโยบายจะตอ้งพยายามกรองข่าวสาร และ
ขอ้มูลทีไดอ้ยา่งละเอียดรอบคอบ พิจารณาอยา่งลึกซึงไม่พยายามทีจะกาํหนดนโยบายโดยใชข้อ้มูล
ทีปราศจากขอ้เทจ็จริงหรือเป็นขอ้มูลทีปรุงแต่งขึนเอง 
 2. ปัจจยัเกียวกบัสิงแวดลอ้ม เป็นปัจจยัหนึงทีผูก้าํหนดนโยบายจะตอ้งคาํนึงถึง เพราะ
สิงแวดล้อมในสังคมมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายทังทางตรงและทางอ้อม และอาจมี
ผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายในช่วงเวลาทีแตกต่างกนัไดแ้ก่ ปัจจยัทางการเมืองและวฒันธรรม
ทางการเมือง เป็นปัจจยัทีมีผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายเป็นอย่างมาก เพราะ
รูปแบบของการเมืองหรือการปกครองยอ่มจะเป็นรูปแบบของการกาํหนดนโยบายของสังคมหรือ
องคก์ารนนัดว้ย เช่น ประเทศหรือชาติทีมีระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต ์
ยอ่มจะกาํหนดกรอบความมีอิสรเสรีและการดาํรงชีวิตของบุคคลในชาติไวอ้ยา่งจาํกดั ส่วนประเทศ
หรือชาติทีมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยจะมีนโยบายในลักษณะทีเปิดโอกาสให้
ประชาชนพลเมืองมีอิสรภาพ เสรีภาพ และมีวิถีการดาํรงชีวิตอยา่งกวา้งขวาง Thomas R. Dye ได้
ชีใหเ้ห็นว่าปัจจยัทางการเมืองทีมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายจาํแนกออกเป็น 5 ประเภทคือ 
มติมหาชน ทศันะของชนชนัปกครองหรือชนัปัญญาชน อิทธิพลของพรรคการเมืองหรือกลุ่มชน 
กลุ่มผลประโยชน์และระบบราชการ วฒันธรรมทางการเมือง94ก็เป็นปัจจยัสาํคญัอีกชนิดหนึงทีมี
ผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายของหน่วยงานหรือองคก์ารตลอดเวลา ความรุนแรง
ของอิทธิพลหรือผลกระทบทีมีต่อนโยบายจะมากนอ้ยเพียงใดขึนอยูก่บัสภาวการณ์นนั 
 3. ปัจจยัทางเศรษฐกิจเป็นปัจจยัหนึงทีสําคญัทีมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบาย
องคก์ารหรือหน่วยงานจะกาํหนดนโยบายไดก้วา้งขวางหรือการดาํเนินงานของนโยบายจะเป็นไป 

94Thomas R. Dye , อา้งถึงใน กุลธน ธนาพงศธร, นโยบายของรัฐ : อะไร ทาํไม และ
อยา่งไร (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2549),  345-361. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

โดยมีเสถียรภาพและมีความต่อเนืองไดม้ากนอ้ยเพียงใดขึนอยูก่บัลกัษณะทางเศรษฐกิจขององคก์าร
หรือหน่วยงานนนั องคก์ารหรือหน่วยงานทีมีภาวะทางเศรษฐกิจไม่มนัคงยอ่มไม่สามารถกาํหนด
นโยบายไดอ้ยา่งกวา้งขวางและการปฏิบติัตามนโยบายอาจไม่บรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ปัจจยั
ทางเศรษฐกิจถือเป็นเรืองทีมีความละเอียดลึกซึงแมผู้ก้าํหนดนโยบายจะมิไดเ้ป็นนกัเศรษฐศาสตร์
แต่ก็มีความจาํเป็นอยา่งยิงทีจะตอ้งพยายามศึกษาและเรียนรู้ถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจในลกัษณะต่างๆ 
ตามสมควร ทงันีเพือใหส้ามารถกาํหนดนโยบายไดโ้ดยไม่ผดิพลาดมาก 
 4. ปัจจยัทางสังคมเป็นอีกปัจจยัหนึงทีมีผลกระทบและมีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบาย
ลกัษณะความเป็นอยูข่องสมาชิก ความแตกต่างของกลุ่มสมาชิก ความสมคัรสมานของกลุ่มสมาชิก
ลว้นแต่มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบาย ถา้สมาชิกมีความสามคัคีปรองดองกนัการกาํหนดนโยบาย
ยอ่มเป็นไปไดง่้ายและการปฏิบติัตามนโยบายจะบรรลุถึงเป้าหมายทีตอ้งการโดยไม่ยาก ปัจจยัทาง
สังคมมีหลายประเภทหลายชนิด เช่น วฒันธรรม ระเบียบประเพณี ความเชือ ค่านิยม และลกัษณะ
ของชุมชน เป็นตน้  
 ปัจจยัทุกประเภทดงักล่าวนนัมีความสาํคญัและมีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายทงัสิน 
ซึงกส็ามารถสรุปปัจจยัในการกาํหนดนโยบาย 2 ปัจจยัไดด้งันีคือ ปัจจยัทีเป็นองคป์ระกอบพืนฐาน
ไดแ้ก่ ผลประโยชน์ คุณลกัษณะของผูก้าํหนดนโยบายและเอกสารขอ้มูลต่างๆ ส่วนปัจจยัอีก
ประเภทหนึงคือ ปัจจยัทีเป็นสิงแวดลอ้ม ซึงหมายถึงปัจจยัทีมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายทงั
ทางตรงและทางออ้ม ไดแ้ก่ การเมือง วฒันธรรม สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม  สภาพทางภูมิศาสตร์
และประวติัศาสตร์ ดงันนั ผูก้าํหนดนโยบายตอ้งวิเคราะห์และพิจาณาปัจจยัต่างๆในการตดัสินใจ
เลือกกาํหนดนโยบายในแนวทางทีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่หน่วยงานหรือองคก์รใหม้ากทีสุด และ
ยงัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในสงัคมอีกดว้ย 
 โครงสร้างนโยบาย 

นโยบายขององค์การหรือหน่วยงานใดๆ ควรมีองคป์ระกอบอย่างน้อย  ประการคือ 
ประการแรก การกาํหนดเป้าหมายของสิงทีตอ้งการกระทาํ ในการกาํหนดนโยบายเพือสิงใดสิงหนึง
นัน องคป์ระกอบทีสําคญัสิงแรกคือ เป้าหมาย ซึงอาจเป็นทงัจุดประสงคแ์ละผลงานทีเกิดขึนใน
ทีสุด เป็นการกาํหนดสิงทีตอ้งกระทาํ และเมือกระทาํแลว้เกิดผลอย่างไร และไดอ้ะไรจากผลการ
กระทาํนนั ประการทีสอง การกาํหนดแนวทางในการดาํเนินงาน เกิดจากหลกัการและหลกัเกณฑ์
ของนโยบายซึงผูก้าํหนดนโยบายจะตอ้งกาํหนดไวก่้อนว่า แนวทางทีจะทาํให้นโยบายดาํเนินการ
ได ้มีแนวทางอย่างไรและประการสุดทา้ย ปัจจยัสนับสนุนการกระทาํตามนโยบายทีกาํหนดไว ้
ประกอบดว้ย  ปัจจยัทีสาํคญัคือ ปัจจยัภายในไดแ้ก่ คน เงิน วสัดุและวิธีการในการกาํหนดนโยบาย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

และปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมหรือแมแ้ต่สภาพดินฟ้า
อากาศ ซึงมีผลกระทบต่อนโยบายทงัสิน ดงัแผนภูมิต่อไปนี 
 
   วตัถุประสงค ์(objective)    

          
           
 นโยบาย (policy)  นโยบาย (policy)  

           
           
กลยทุธ ์(strategy)   กลยทุธ ์(strategy  มาตรการ (procedure) 

         
         
วิธีการ (method)  วิธีการ (method)  วิธีการ (method)  

         
         

จุดมุ่งหมาย (purpose)      หรือ         เป้าหมาย  (target)         หรือ             ผลงาน (result) 
         
แผนภูมิที  โครงสร้างเชิงองคป์ระกอบของนโยบาย
 จะเห็นไดว้่า ในการกาํหนดนโยบายเพือสิงใดก็ตาม สิงแรกทีตอ้งมีคือ วตัถุประสงค์
องคป์ระกอบต่อไปทีจะตอ้งมีคือ นโยบาย ซึงเป็นแนวทางทีถูกกาํหนดขึนเพือให้การดาํเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย วตัถุประสงคห์นึงอาจมีหลายนโยบายหรือหลายแนวทางซึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้ง
เลือกและตดัสินใจใชน้โยบายหรือแนวทางทีมีความเป็นไปได ้ถูกตอ้งมีเหตุมีผล เมือนโยบายไดรั้บ
การกําหนดขึนแล้ว  การทีจะให้นโยบายดํา เนินงานได้ต้องอาศัยองค์ประกอบทีเรียกว่า  
กลยทุธ์ ซึงถือวา่เป็นนโยบายรองทีมีความเฉพาะเจาะจงมากยงิขึน นโยบายหนึงๆอาจประกอบดว้ย
กลยทุธ์หลายกลยทุธ์ทีผูป้ฏิบติังานจะตอ้งเลือกเอากลยทุธ์ทีเหมาะสมไปใช ้กลยทุธ์เหล่านีจะไดรั้บ
การปฏิบติัให้สาํเร็จลุล่วงโดยอาศยัวิธีการ ซึงเป็นวิถีทางหรือแนวทางเฉพาะทีกาํหนดขึนเพือการ
ดาํเนินงาน วิธีการหนึงๆอาจประกอบดว้ยวิธีการทีมีจาํนวนมากกว่าหนึงวิธีการขึนไป อนึงกลยทุธ์
และวิธีการ ซึงเป็นกระบวนการทีมีลกัษณะเป็นรูปธรรมทีเด่นชดัมากกว่าวตัถุประสงค ์อาจเรียก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

กระบวนการนีว่า มาตรการ ซึงเป็นแนวทางทีกาํหนดขึนเพือทาํให้นโยบายบรรลุถึงความสําเร็จ95                            
องคป์ระกอบของโครงสร้างนโยบายเป็นส่วนเสริมซึงกนัและกนั ทาํใหน้โยบายทีกาํหนดขึนบรรลุ
ถึงเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 แหล่งทมีาของนโยบาย 
 นโยบายเกิดขึนได้จากหลายเหตุและปัจจัย หากจําแนกนโยบายตามแหล่งทีมา
ประกอบดว้ย ( ) นโยบายริเริม เป็นนโยบายทีผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูจ้ดัทาํขึนเพือใชเ้ป็นแนวทาง
ในการดาํเนินงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานทงัหมด นโยบายประเภทนีจะพฒันามาจาก
วตัถุประสงคห์ลกัของหน่วยงาน ( ) นโยบายร้องเรียน เป็นนโยบายทีผูบ้ริหารระดบักลางกาํหนด
ขึนเพือใชแ้กปั้ญหาทีเกิดขึนเป็นประจาํในลกัษณะทีผูบ้ริหารไม่ทราบโดยแน่ชดัว่าการตดัสินใจ สัง
การหรือการแกปั้ญหาในบางกรณีเป็นความรับผิดชอบทีอยู่ในอาํนาจหน้าทีของตนหรือไม่จึงได้
เสนอหรือร้องเรียนไปยงัผูบ้งัคบับญัชาระดับสูงให้มอบอาํนาจการกาํหนดนโยบายเพือให้การ
ตดัสินใจดาํเนินงานสะดวกและคล่องตวัยงิขึน ( ) นโยบายตามคาํเรียกร้อง เป็นนโยบายทีเกิดจาก
แรงกดดนัภายนอกหน่วยงานและเป็นผลทาํให้หน่วยงานหรือองคก์ารตอ้งกาํหนดนโยบายขึนตาม
ความตอ้งการของแรงดนัภายนอกเหล่านนั เช่น อิทธิพลของรัฐบาล ระเบียบกฎหมาย จากแรงดนั
ภายนอกทีเกิดขึนนีผูบ้ริหารระดบัสูงจะตอ้งติดตามและวิเคราะห์ให้ทนัต่อเหตุการณ์แลว้กาํหนด
นโยบายให้สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ทีเป็นอยู่ทงันีเพือความอยู่รอดและความเจริญกา้วหน้าของ
หน่วยงาน 
 สาํหรับนโยบายในงานวิจยัฉบบันี จะเป็นนโยบายทีเกิดขึนจากการศึกษาสภาพ ปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมโดยมีผูเ้ชียวชาญทีมีประสบการณ์เกียวกบังาน
ดา้นวฒันธรรมทงัจากหน่วยงานภาครัฐ ผูเ้ชียวชาญจากสภาวฒันธรรม นกัวิชาการทีเกียวขอ้ง เป็นผู ้
กาํหนดขึนเพือใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานของสภาวฒันธรรมซึงเป็นองคก์รภาคประชาชนที
ปฏิบติังานดา้นวฒันธรรมภายใตก้ารกาํหับดูแลของกระทรวงวฒันธรรม โดยมีจุดกาํเนิดมาจาก
ปัญหาทีเกิดขึนในการดําเนินงานวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมทีไม่มีการกาํหนดนโยบายที
ชดัเจน96ทาํให้การปฏิบติังานไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีกาํหนดไวต้ามบทบาท
หน้าทีของสภาวฒันธรรมส่งผลถึงกระทรวงวฒันธรรมทีดาํเนินงานวฒันธรรมไดไ้ม่เป็นไปตาม
แนวทางของรัฐบาลและจากงานวิจยัหลายฉบบัไดพ้บว่า ปัญหาเกิดมาจากการไม่มีการกาํหนด

95ประชุม รอดประเสริฐ, นโยบายและการวางแผน : หลกัการและทฤษฎี,  – . 
 96วนัแรม สมบูรณ์สาร, “บทบาทของคณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอในจงัหวดั
นครปฐม”,  – . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

นโยบายทีชดัเจนขององคก์รทีเป็นหน่วยเหนือ ทาํให้การดาํเนินงานวฒันธรรมขาดประสิทธิภาพ 
ดังนัน จึงควรได้มีการกาํหนดนโยบายขึนโดยคาํนึงถึงวตัถุประสงค์และสอดคลอ้งกับภารกิจ
รับผดิชอบของสภาวฒันธรรม เพือใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานวฒันธรรมของสภาวฒันธรรม
ซึงนโยบายทีเกิดขึนนี จะสามารถแก้ปัญหาการดาํเนินงานของสภาวฒันธรรมให้มีทิศทางการ
ดาํเนินงานทีชดัเจนสอดคลอ้งกบันโยบายระดบัชาติและระดบักระทรวง 
 กระบวนการกาํหนดนโยบาย 
 การกาํหนดนโยบายเป็นหนา้ทีของผูบ้ริหารระดบัสูง ส่วนการนาํนโยบายไปปฏิบติันนั
เป็นหนา้ทีของผูบ้ริหารอีกระดบัหนึงเป็นระดบัทีตาํกว่า แต่อยา่งไรก็ดีการกาํหนดนโยบายจะตอ้งง
เป็นการร่วมมือกนัระหว่างผูบ้ริหารระดบัสูงและผูน้าํนโยบายไปปฏิบติั หากฝ่ายใดฝ่ายหนึงเป็น
ผูจ้ดัทาํแต่เพียงฝ่ายเดียว อาจขาดขอ้มูลทีสาํคญับางประการ ซึงการกาํหนดนโยบายจึงเป็นแนวคิด
ทีมารากฐานมาจากความเชือในทฤษฎีทางสังคมศาสตร์สองประเภทคือ ทฤษฎีทางการบริหารและ
ทฤษฎีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 1. ทฤษฎีทางการบริหาร เชือว่า นโยบายจะตอ้งเกิดจากผูบ้ริหารระดบัสูง แลว้กระจาย
อาํนาจนันไปยงัหน่วยงานต่างๆในระดบัตาํลงมา นโยบายลกัษณะนีจะเน้นวตัถุประสงค์และน
แนวทางในการปฏิบติัเป็นสาํคญั 
 . ทฤษฎีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เชือว่านโยบายเกิดจากบุคคล        
ทุกระดบัชนัในหน่วยงานหรือองคก์ร ทุกคนควรมีอาํนาจในการต่อรองเพือผลประโยชน์ของตน 
นโยบายลกัษณะนี  จะเนน้ถึงอาํนาจต่อรองและผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นสาํคญั 
 Amitai Etzioni  นกัสังคมวิทยาชาวเยอรมนัไดผ้สมผสานความเชือทงัสองเขา้ดว้ยกนั
และให้การสนับสนุนว่า  การกาํหนดนโยบายโดยใชท้งัสองทฤษฎีผสมเขา้ดว้ยกนัเป็นวิธีการที
เหมาะสมคือ  ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและต่อรองผลประโยชน์
เพือหน่วยงานของตน97 
 การกาํหนดนโยบายมีกระบวนการดังนี ( ) ตอ้งทราบวตัถุประสงค์ขององค์กรว่า
องคก์รมีวตัถุประสงคเ์ช่นไร ( ) การรวบรวมขอ้มูลต่างๆ เพือนาํมาพิจารณาว่า วตัถุประสงคใ์ดของ
องคก์ร มีปัญหาและอุปสรรคทีองคก์รไม่สามารถทาํใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์ เพือนาํไป
กาํหนดเป็นนโยบายทีกาํหนดอาจมีหลายดา้นควรมีตวัชีวดัและกรอบระยะเวลาทีชดัเจนกาํหนดไว ้
ไม่ควรกาํหนดนโยบายทีกวา้งเกินไปหรือไร้ขอบเขต เพราะอาจทาํให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงาน

97Amitai Etzioni, อา้งถึงใน ประชุม รอดประเสริฐ, นโยบายและการวางแผน : หลกัการ
และทฤษฎี, . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

แปลความหมายแตกต่างกนัได ้ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ในการทาํงาน Paul Pigors และ Faith Pigors  
ไดใ้ห้แนวทางการเขียนนโยบายไว้คือ ( ) การริเริมนโยบาย จะเกิดจากปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานทีไม่บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร (2) การหาขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงเมือทราบ
ปัญหาและอุปสรรคแล้วให้รวบรวมขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงจากนันจึงนําขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงมา
จดัลาํดบัความสาํคญัเพือกาํหนดเป็นนโยบายต่อไป (3) เสนอนโยบายต่อผูบ้ริหารระดบัสูงโดยการ
นาํเสนอแนวความคิด ขอ้เท็จจริงและเหตุผลความจาํเป็นทีตอ้งกาํหนดเป็นนโยบาย (4) การเขียน
นโยบาย เมือผูบ้ริหารระดบัสูงยอมรับแนวนโยบายทีเสนอไปแลว้ จึงจะเขียนนโยบายเพือใชเ้ป็น
บรรทดัฐานในการปฏิบติังานและเป็นขอ้ผกูพนัในการทาํงานร่วมกนั (5) การอธิบายและอภิปราย
ขอ้เสนอนโยบาย เพือใหบ้งัเกิดผลในการปฏิบติั จาํเป็นตอ้งมีการอธิบายและอภิปรายใหเ้กิดความเขา้ใจ 
(6) การอนุมติัและประกาศใชน้โยบาย เมือหาขอ้ยติุไดแ้ลว้ ลาํดบัต่อไปจึงจะเสนอใหผู้บ้ริหารระดบัสูง
อนุมติัและประกาศใชน้โยบายอย่างเป็นทางการต่อไป (7) การเผยแพร่นโยบายให้ทราบโดยทวักนั 

จะตอ้งประชาสัมพนัธ์นโยบายในรูปแบบต่างๆ เพือใหทุ้กคนไดรั้บทราบเพือใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั 
และยดึถือปฏิบติัต่อไป (8) การปฏิบติัตามนโยบาย การนาํนโยบายไปปฏิบติัถือเป็นสิงสาํคญัทีจะทาํให้
นโยบายบรรลุผลสาํเร็จ (9) การติดตามผล เป็นการตรวจสอบและติดตามผลว่านโยบายไดป้ฏิบติัไปอยู่
ในเกณฑใ์ดบา้ง มีปัญหาและอุปสรรคอะไรเกิดขึนบา้ง การติดตามผลเป็นมาตรการสาํคญัในการ
ควบคุมนโยบาย (10) การประเมินผลนโยบาย เป็นการวดัความสาํเร็จของนโยบายว่านโยบายทีกาํหนด
ไวมี้ความถูกตอ้งเหมาะสมเพียงใดสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงหรือไม่ (11) การปรับปรุงหรือการ
กาํหนดนโยบายใหม่ เมือปฏิบติัไปช่วงเวลาหนึง อาจตอ้งมีการปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์ทีเกิดขึนหรือเมือประเมินผลนโยบายแลว้อาจพบขอ้ผิดพลาดหรือขอ้มีการทบทวนเพือ
กาํหนดนโยบายใหม่98  
 การกาํหนดนโยบายเป็นกระบวนการทีประกอบดว้ยหลกัการและเหตุผลทีสาํคญัหลาย
ประการซึงไดมี้นกัวิชาการไดเ้สนอกระบวนการกาํหนดนโยบายไวต่้างๆกนั แต่ส่วนมากมีลกัษณะ
ของกระบวนการทีคลา้ยคลึงกนัจะแตกต่างกนับา้งตรงจาํนวนขนัตอนตามเหตุผลของนกัวิชาการแต่
ละบุคคลดงัต่อไปนี
 Dror Yehezkel ไดก้าํหนดขนัตอนของการกาํหนดนโยบายไว ้ 3 ขนัตอน คือ ขนัตอนที  
ขนัการกาํหนดนโยบายตน้แบบ ประกอบดว้ย 7 วิธีการ คือ (1) การตรวจสอบค่านิยม คือ การทีผูก้าํหนด
นโยบายจะตอ้งพิจารณาความสําคญัของค่านิยมในการทีจะเริมกาํหนดเป้าหมายและให้สามารถ

98Paul และ Faith Pigors , อา้งถึงใน พิชยั ลีพิพฒัน์ไพบูลย,์ "การกาํหนดนโยบาย,” เพิม
ผลผลิต 40, 2 (ธ.ค.43 - ม.ค.44) : 18-20. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

สัมฤทธิผล (2) การตรวจสอบสภาพความจริงเป็นขนัตอนทีสาํคญัในการทีจะจาํแนกระหวา่งสภาพความ
เป็นจริงกบัสภาพความจริงตามความคิดเห็นของผูก้าํหนดนโยบาย (3) การตรวจสอบประมวลผลปัญหา 
คือ ผูก้าํหนดนโยบายจะตอ้งพยายามทีจะแกไ้ขปัญหานนั โดยวิเคราะห์ปัญหาจากสภาพความเป็นจริง 
(4) กาํหนดและประเมินรูปแบบหรือระบบโครงสร้างของการกาํหนดนโยบาย เพือใหส้ามารถปรับตวั
ใหส้อดคลอ้งกบัความเปลียนแปลงผนัแปรในปัญหา ค่านิยมและทรัพยากร (5) จดัสรรปัญหา ค่านิยม 
และทรัพยากร สาํหรับหน่วยกาํหนดนโยบายต่างๆ ทงันีรวมถึงการพิจารณาว่าปัญหาใดเกียวขอ้งกบั
ค่านิยมส่วนใด (6) พิจารณากาํหนดแนวทางในการกาํหนดนโยบาย ขนัตอนที  ขนัการกาํหนดนโยบาย 
ประกอบดว้ย 7 วิธีการคือ (1) การแบ่งสรรทรัพยากรให้กบัทุกขนัตอนของขนัการกาํหนดนโยบาย       
(2) กาํหนดเป้าหมายปฏิบติัการ เพือช่วยใหส้ามารถกาํหนดเป้าหมายของนโยบายไดอ้ยา่งชดัเจนและมี
ความเป็นไปไดใ้นขนัปฏิบติัการมากขึนและมีการจดัลาํดบัความสาํคญัไวเ้ป็นแนวทางดว้ย (3) กาํหนด
กลุ่มของค่านิยมทีสาํคญัๆ และค่านิยมอืนๆ ทีจะเขา้มาเกียวขอ้งกบัการกาํหนดนโยบาย (4) สาํรวจ
แนวทางในการปฏิบติัหลายๆทางและหาทางเลือกทีเหมาะทีสุด (5) วิเคราะห์ผลประโยชน์และค่าใชจ่้าย
ของแต่ละหนทางเลือก (6) เปรียบเทียบผลประโยชน์ และกาํหนดหรือระบุทางเลือกทีดีสุด ขนัตอนที  
ขนัภายหลงัการกาํหนดนโยบายแลว้ ประกอบดว้ย 3 วิธีการ คือ (1) ขนักระตุน้ให้มีการปฏิบติัตาม
นโยบายคือ ขนัของการใชมู้ลเหตุจูงใจหรือแรงผลกัดนับางอยา่งเพือชกัจูงใหมี้การปฏิบติัตามนโยบาย 
(2) ขนัการบริหารนโยบายคือ ขนัตอนของการนาํเอานโยบายไปปฏิบติัใหส้าํเร็จโดยหน่วยงานต่างๆ (3) 
ขนัการประเมินผลของการกาํหนดนโยบายและประเมินผลของการนาํเอานโยบายไปปฏิบติั99 Jame E. 
Anderson กล่าวถึงการกาํหนดนโยบายว่า ประกอบไปดว้ยสาระสาํคญั 4 ประการคือ (1) การรวบรวม
ปัญหา (2) การเสนอร่างนโยบาย (3) การเลือกทางเลือกเพือตดัสินนโยบาย และ       ( ) การประกาศใช้
เป็นนโยบาย100สาํหรับ William W. Boyer ไดจ้าํแนกกระบวนการกาํหนดนโยบายออกเป็น 5 ขนัตอน 
คือ (1) การเสนอความคิดริเริม (2) การยกร่างนโยบายขนัตน้  (3) การเขา้มีส่วนร่วมของสาธารณชน (4) 
การยกร่างนโยบาย (5) การประเมินทบทวน101 Thomas R. Dye ไดก้ล่าวถึง กระบวนการกาํหนดนโยบาย

99Dror Yehezkel, Public Policymaking Reexamined (San Francisco: Chandler 
Publishing Company, 1968), 312 – 318. 

100Jame E. Anderson, Public Policy-Making (Great Britain : Thomas Nelson and 
Sons, 
1975), 55. 

101William W. Boyer, Policy Making by Government Agencies : The National 
Administrative System (New York : John Wiley & Sons, 1971), 120. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ว่า ประกอบดว้ย (1) ขนัระบุปัญหา เป็นการศึกษาและจาํแนกปัญหาทีเกิดขึนโดยดูจากความตอ้งการ
ของประชาชนทีตอ้งการใหภ้าครัฐกระทาํ (2) ขนัการจดัทาํขอ้เสนอนโยบายโดยริเริมและพฒันาการ
นโยบายเพือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการนาํไปปฏิบติั (3) ขนัประกาศเป็นนโยบาย การทาํนโยบาย
ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย เป็นทียอมรับและผูป้ฏิบติัพึงพอใจมากทีสุด102 ซึง William N. Dunn เสนอ
กระบวนการกาํหนดนโยบายคลา้ยๆกบันกัวิชาการอืนๆ แต่ไดเ้นน้ถึงความสาํคญัและความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูลนโยบายในการกระบวนการของนโยบายโดยเฉพาะในดา้นการกาํหนดนโยบายไว ้5 ขนัตอน คือ 
(1) การกาํหนดโครงสร้างของปัญหาโดยการรวบรวมขอ้มูลเกียวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขเพือใหก้าร
จาํแนกและระบุปัญหาไดช้ดัเจน (2) การตรวจสอบขอ้มูลเกียวกบัสาเหตุและผลของนโยบายทีผา่นมา 
(3) การทาํนายสภาพแวดลอ้มและผลลพัธ์ของชุดการปฏิบติัทีจะเกิดขึนในอนาคตสาํหรับทางเลือกจะ
ก่อให้เกิดผลดีผลเสียอย่างไรตอ้งใชค้วามรู้จากสาขาวิชาการต่างๆมากมายเพือประกอบการตดัสินใจ      
(4) การกาํหนดทางเลือกนโยบายเพือนาํไปปฏิบติันนัขึนอยูก่บัคุณสมบติัของทางเลือกและสถานการณ์
หรือสภาพแวดลอ้มทีปรากฏอยูโ่ดยพิจารณาถึงทางเลือกทีจะนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิผลมากทีสุดมี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองสภาพแวดล้อมและค่านิยมของผู ้ตัดสินใจและ                    
( ) การจดัทาํเป็นนโยบาย103 
 จากกระบวนการกําหนดนโยบายของนักวิชาการข้างต้น สามารถสรุปขันตอนที
สอดคลอ้งกนัได ้ ดงันี (1) ขนัระบุปัญหา เป็นขนัตอนการศึกษาถึงปัญหาและคน้หาสาเหตุของ
ปัญหานันๆว่าเกิดขึนจากอะไร ตลอดจนหาวิธีการแก้ปัญหานันๆโดยดูจากความตอ้งการของ
มหาชนทีตอ้งการให้กระทาํ (2) ขนัการกาํหนดแนวทางในการกาํหนดนโยบาย เป็นขนัตอนการ
เสนอแนะความคิดเห็น ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การกาํหนดนโยบายขึนมา โดยคน้หารวบรวมขอ้มูล
ข่าวสารจากประเด็นปัญหาเพือนาํมาเป็นประเด็นในการกาํหนดนโยบาย (3) การกาํหนดทางเลือก
นโยบายเพือนาํไปปฏิบติั เป็นขนัตอนการหาแนวทางเลือกหลายๆ แนวทาง เพือวิเคราะห์หาทาง
เลือกทีดีทีสุด โดยพิจารณาจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลข่าวสารว่าจะสามารถทีจะเสนอทางเลือก
ใดบา้งทีจะนาํมาแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทีสุด (4) การเสนอร่างนโยบาย เป็นขนัตอนการ
พยายามกาํหนดแนวทางทีจะจดัทาํนโยบาย ว่าควรจะเป็นไปในรูปแบบใด และกาํหนดการมีส่วน
ร่วมในการกาํหนดนโยบายโดยอาจจะขอประชามติหรือจดัประชุมเพือขอความเห็นชอบก่อน

102 Thomas R. Dye, Understanding Public Policy 4th ed. (Englewood Cliffs : Prentice-
Hall, 1981), 340. 

103William N. Dunn, Public Policy Analysis : An Introduction (Englewood Cliffs : 
Prentice-Hall, 1981), 44-50. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ประกาศใชเ้ป็นนโยบายต่อไป (5) การประกาศใชเ้ป็นนโยบาย เป็นวิธีการแจง้ให้ทราบว่าไดมี้
นโยบายเรืองใดเรืองหนึงเกิดขึนแลว้และเมือประกาศใชน้โยบายไปแลว้ไดมี้การเก็บนโยบายไวที้
ไหนอยา่งไร ซึงนโยบายทีดีนนัควรเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือให้เกิดความชดัเจนง่ายต่อการ
เขา้ใจและง่ายต่อการนาํไปปฏิบติั 
 สาํหรับการวิจยัในครังนี ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของThomas R. Dye ซึงกาํหนดกระบวนการใน
การกาํหนดนโยบาย ประกอบดว้ย (1) ขนัระบุปัญหา เป็นการศึกษาและจาํแนกปัญหาทีเกิดขึนโดยดู
จากความตอ้งการของประชาชนทีตอ้งการให้ภาครัฐกระทาํ (2) ขนัการจดัทาํขอ้เสนอนโยบายโดยริเริม
และพฒันาการนโยบายเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการนาํไปปฏิบติั (3) ขนัประกาศเป็นนโยบาย 
การทาํนโยบายให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย เป็นทียอมรับและผูป้ฏิบติัพึงพอใจมากทีสุด ซึงแนวคิดนี
เป็นแนวคิดทีไม่ซบัซอ้นสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัและสามารถดาํเนินการไดใ้นช่วง
ระยะเวลาการวิจยัทีจาํกดั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

แนวคดิการมส่ีวนร่วม 
 
การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation)  
 แนวคิดเรืองการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นแนวคิดทีไดรั้บการยอมรับจากทุกประเทศ 
งานวฒันธรรมก็เช่นเดียวกนักบังานพฒันาดา้นอืน ทีตอ้งใชก้ารมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม เนืองจากประชาชนคือเจา้ของวฒันธรรม  เป็นผูที้รู้เรืองเกียวกบัวฒันธรรมของตนเองมาก
ทีสุด ถา้ประชาชนมีส่วนในการสืบสาน อนุรักษแ์ละฟืนฟูวฒันธรรมของตนเอง จะสามารถทาํให้การ
ดาํเนินงานดา้นวฒันธรรมเป็นไปอยา่งมีราบรืน เป้าหมายของการมีส่วนร่วมคือการทาํใหค้นทีถูกละเลย
หรือถูกกีดกนัใหไ้ดเ้ขา้มาเกียวขอ้งกบัการพฒันาใหทุ้กคนมีสิทธิทีจะมีส่วนร่วมในการบริโภคผลิตผล
ทางสังคมทงัในส่วนทีเป็นกิจกรรมโครงการหรือการดาํเนินงานของรัฐรวมทงักิจกรรม โครงการและ
การดาํเนินชีวิตของประชาชนหรือชุมชนสามารถร่วมกนัดาํเนินการไดอ้ยา่งมีศกัดิศรีและมีสถานภาพ
เท่าเทียมกันและเน้นทีการตดัสินใจดาํเนินการร่วมกัน รับผลประโยชน์จากการดาํเนินการและ
ประเมินผลการดาํเนินงานร่วมกนั เพือให้เกิดการพฒันา ดงันนัในการตดัสินใจใดก็ตามทีจะส่งผล
กระทบถึงบุคคลหรือชุมชนซึงมีสิทธิและอาํนาจทีจะเขา้ไปมีส่วนในการตัดสินใจและกาํหนด
สถานการณ์ให้เป็นไปในแนวทางทีผูซึ้งเกียวขอ้งทงัหมดจะยอมรับและนาํไปปฏิบติัได ้ รวมทงัเป็น
การลดการพึงพาหน่วยงานภาครัฐในเรืองของบริการขนัพืนฐานต่างๆ และเนน้การพฒันาทีเริมจาก
ระดบัล่างขึนไปสู่ระดบับน 
 ความหมายของการมีส่วนร่วม 

 เออร์วิน (Erwin) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนคือ กระบวนการใหป้ระชาชน 
เขา้มามีส่วนเกียวขอ้งในการดาํเนินงานพฒันา ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ร่วมใช้
ความคิดสร้างสรรค ์ความรู้ ความชาํนาญ ร่วมกบัการใชว้ิทยาการทีเหมาะสม และสนบัสนุนติดตาม
ผลการปฏิบติังานขององคก์รและเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้ง104  
 
 
 
 
 

104William  Erwin, Participation Management : Concept Theory and Implementation 
(Atlanta : Georgia State University, 1976), 138. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

โคเฮนและอฟัฮอฟ (Cohen & Uphoff) ให้ความหมาย การมีส่วนร่วมในแง่ของการพฒันาว่า 
หมายถึง การมีส่วนเกียวขอ้งกบัประชาชนในกระบวนการตดัสินใจ การปฏิบติังานโครงการ การมี
ส่วนร่วมในผลประโยชน์จากโครงการตลอดจนการมีส่วนร่วมในการประเมินผล105สอดคลอ้งกบั
เกรย ์ (Gray) ทีแสดงความคิดเห็นว่า การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการของการมีผลประโยชน์ ความ
ต้องการร่วมกัน106สหประชาชาติ(United Nations)ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่าเป็น
กระบวนการเขา้ร่วมอย่างกระตือรือร้นและมีพลังของประชาชนในกระบวนการต่างๆตังแต่
กระบวนการตดัสินใจเพือการกาํหนดเป้าหมายทางสังคมและการจดัสรรทรัพยากรในการพฒันาให้
บรรลุเป้าหมาย กระบวนการปฏิบติัตามแผนหรือโครงการต่างๆโดยสมคัรใจกระบวนการนี
สอดคลอ้งกบันิยามการเขา้ไปมีส่วนร่วมดว้ยความสมคัรใจว่าเป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลต่อกลุ่มคน ระหว่างกลุ่มต่อกลุ่มอนัเป็นส่วนประกอบของกิจกรรมของกลุ่มอาจเป็นทางการ
หรือไม่เป็นทางการ107 กาญจนา แกว้เทพ อธิบายความหมายการมีส่วนร่วมว่า จะตอ้งเป็นการมีส่วน
ร่วมชนิดทีประชาชนเป็นตวัตงัคือ เป็นเจา้ของโครงการ ส่วนบุคคลภายนอกเป็นฝ่ายสนับสนุน 
ชาวบา้นเป็นผูว้างแผนการดาํเนินตามรูปแบบและวิธีการทีชาวบา้นคุน้เคยตดัสินใจเมือตอ้งการ
ทางเลือกแบบต่างๆในการแกปั้ญหา การระดมความคิดในการแกปั้ญหาตอ้งมาจากชุมชนเป็นส่วน
ใหญ่ รวมทงัเป็นผูแ้กไ้ขขอ้ผดิพลาดหรือความขดัแยง้อนัอาจจะเกิดขึนตามวิธีการของตวัเองดว้ย108 

 

 

105Cohen, J.M. John & Uphoff, N.T., Rural Development Participation : Concept and 
Measures for Project Design Implementation and Evaluation (New York: The Rural Development 
Committee Center for International Studies) [Online], accessed 21 April 2009. Available from 
http://scx.sagepub.com/cgi/content/refs/10/4/304 

106Pual Gray,  Group Decision Support System (Los Alamitos, Calif : IEEE Computer 
Society Press,1992), 75. 

107United Nations, Popular Participation in Decision Making for Development (New 
York : United Nations Publication, 1978), 1974. 

108กาญจนา แกว้เทพ, การพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน : โดยมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง 
(กรุงเทพมหานคร : สาํนกังานสนบัสนุนการวิจยั (สกว.), 2538), 99. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์ กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจใดๆทีมีผลกระทบถึงตวัประชาชน109 สอดคลอ้งกบัอภิชยั พนัธเสน ซึงกล่าวไวเ้ช่นกนัว่า 
การมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึงการมีอาํนาจการตดัสินใจทีเนน้ในเรืองอาํนาจและการควบคุม 
โดยการมีกิจกรรมร่วมกนัของประชาชนทีไม่เคยมีส่วนเกียวขอ้งกนั110 ศิริกุล กสิวิวฒัน กล่าวว่า  
การมีส่วนร่วมนัน หมายถึง การทีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมกิจกรรมพฒันาดว้ยความสมคัรใจ
ตงัแต่เริมตน้จนสินสุด เพือพฒันาชุมชนของตนดว้ยความรู้สึกรับผดิชอบร่วมกนั111 นรินทร์ชยั พฒั
นพงศา กล่าวถึงลกัษณะการมีส่วนร่วมไดเ้ป็น 4 ลกัษณะคือ (1) การมีส่วนร่วม หมายถึงการเขา้ไป
ไดรั้บอาํนาจ ทีจะคิดจะทาํมากขึน (2) การมีส่วนร่วมตอ้งร่วมกนัอยา่งมีอิสรภาพเสมอภาค เท่าเทียม
กนัและควรมีส่วนร่วมดว้ยอยา่งแทจ้ริง มิใช่ร่วมอยา่งผิวเผินเฉือยชา (3) การมีส่วนร่วมตอ้งร่วม
ตงัแต่ขนัแรกของกระบวนการจนถึงขนัสุดทา้ยของโครงการ (4) การมีส่วนร่วมมกัเป็นเรืองที
ผูด้อ้ยโอกาสขอแบ่งอาํนาจจากผูมี้อาํนาจเหนือกว่าเพือปรับปรุงวิถีชีวิตตนใหดี้ขึน112สาํนกัส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนให้คาํจาํกัดความของการมีส่วนร่วมว่าหมายถึง กระบวนการที
ประชาชนและผูที้เกียวขอ้งมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมในการรับรู้เรียนรู้ทาํความเขา้ใจร่วมแสดงทศันะร่วม
เสนอปัญหาหรือประเด็นทีสําคัญทีเกียวข้องร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหาร่วมใน
กระบวนการตดัสินใจ และร่วมกระบวนการพฒันาในฐานะผูร่้วมการพฒันา113  
 

109ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, “การวิเคราะห์ปัจจยัทีส่งเสริมและปัจจยัทีเป็นอุปสรรคต่อการม
ส่วนร่วมของชุมชนกบัโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2540), 
15 – 17. 

110อภิชยั พนัธเสน, พฒันาชนบทไทย : สมุทยัและมรรค ความหวงัทางออก และ
ทางเลือกใหม่ (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พรินติงแอนดพ์บัลิชชิง, 2539), 165. 
 111ศิริกุล  กสิวิวฒัน, “การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอยา่งไร” วารสารพฒันาชุมชน 
42, 6 (มิถุนายน 2546) : 19 – 21.  

112นรินทร์ชยั พฒันพงศา, การมีส่วนร่วม หลกัการพืนฐาน เทคนิค และกรณีตวัอยา่ง 
(เชียงใหม่ : ศิริลกัษณ์การพิมพ,์ 2547), 3. 

113สํานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(กรุงเทพมหานคร : บริษทั บูม คลัเลอร์ไลน์ จาํกดั, ), . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 สรุปไดว้่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มาร่วมกิจกรรม
ต่างๆดว้ยความสมคัรใจ ในการแสดงความรู้สึก ความตอ้งการรวมทงัประสานสิงเหล่านีในการ
วางแผนและการดาํเนินการในกิจกรรมต่างๆ เพือให้บรรลุเป้าหมายทีตอ้งการร่วมกนั ตลอดจน
ไดรั้บประโยชน์จากการดาํเนินกิจกรรมนนั 
 นกัวิชาการหลายคนไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการมีส่วนร่วมไวอ้ย่างคลา้ยคลึงกนั สรุป
ไดว้่าการมีส่วนร่วมมีความสําคญัในแง่ของ ( ) นาํไปสู่ความสําเร็จในการบริหารงานเมือองคก์ารมี
เป้าหมายทีชดัเจนแลว้การยอมใหก้ารมีส่วนร่วมของผูต้ามมีบทบาทสาํคญัในการบริหารงาน ก็จะทาํให้
การบริหารงานนนั นาํไปสู่ความสาํเร็จขององคก์าร (2) นาํไปสู่ผลประโยชน์ทีองคก์ารจะไดรั้บมาก
ทีสุด เพราะมนุษยทุ์กคนมีความรู้ความสามารถทีแตกต่างกนั หากไดมี้การนาํเอาความรู้ความสามารถแต่
ละคนเขา้มาทาํงานร่วมกนัแลว้ ยอ่มจะเกิดประโยชน์ต่อองคก์ารมากทีสุด (3) นาํไปสู่การแกปั้ญหาทีมี
ประสิทธิภาพ การทีผูน้าํและผูต้ามมีบทบาทร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึนกบัองคก์ารและ
ร่วมกนัปรับเปลียนกลยุทธ์ในการบริหารงานให้มีความเหมาะสม การปรับบทบาททงัของผูน้าํและผู ้
ตามเขา้หากนัจะทาํใหก้ารดาํเนินงานขององคก์ารบรรลุเป้าหมายทีตงัไว ้ (4) การมีส่วนร่วมของชุมชน
เป็นสิทธิพืนฐานอนัชอบธรรมของทุกคนทีควรใหก้ารยอมรับและยกยอ่งโดยการใหชุ้มชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการแสดงออกเกียวกบัการปรับปรุงวิถีชีวิตบนพืนฐานของความสุจริตและยุติธรรม ภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย (5) การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นปัจจยัสาํคญัทีส่งผลใหก้ารมีส่วนร่วมประสบ
ผลสําเร็จซึงเป็นเรืองของการปฏิบติัการเป็นกลุ่มหรือของกลุ่มอนัเป็นผลมาจากความรู้สึกผกูพนัของ
สมาชิก การยอมรับซึงกนัและกนัระหวา่งสมาชิก เขา้ร่วมเพือพิทกัษป์ระโยชน์และในขณะเดียวกนัก็ได้
ประโยชน์ต่อส่วนรวมดว้ย (6) การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นตวัชีวดัของการพฒันาชุมชน ยงิสมาชิก
ของชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมมากเท่าใดยิงแสดงว่าชุมชนจะไดรั้บประโยชน์จากการพฒันามากยิงขึน     
(7) สมาชิกของชุมชนยอ่มรู้ดีว่าตนเองกาํลงัทาํอะไร มีปัญหาอะไร และอยากจะแกปั้ญหาอยา่งไร ถา้ให้
โอกาสแก่ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันาย่อมช่วยให้โครงการต่างๆ ตอบสนองความ
ตอ้งการทีแทจ้ริงของชุมชนไดดี้กว่า (8) การมีส่วนร่วมมีผลในทางจิตวิทยา คือ ทาํใหเ้กิดการต่อตา้น
น้อยลงในขณะเดียวกนัก็จะเกิดการยอมรับมากขึน นอกจากนียงัเป็นวิธีการทีผูบ้ริหารสามารถใช้
ตรวจสอบว่าสิงทีตนเองรู้ตรงกบัสิงทีผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชารู้หรือไม่ (9) เปิดโอกาสใหมี้การ
สือสาร สามารถแลกเปลียนขอ้มูลและประสบการณ์การทาํงานตลอดจนเกิดความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั 
(10) เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานและผูที้มีส่วนเกียวขอ้งไดแ้สดงความสามารถและฝึกทกัษะการทาํงาน
ร่วมกบัผูอื้นทาํใหเ้กิดความมีนาํใจและความจงรักภกัดีต่อองคก์รมากขึน (11) การมีส่วนร่วมก่อใหเ้กิด
การระดมความคิดระหว่างผูเ้กียวขอ้ง ทาํให้เกิดความคิดเห็นทีหลากหลาย นาํไปสู่การปฏิบติัทีเป็นที

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ยอมรับของกลุ่มบุคคลอยา่งแทจ้ริง การมีส่วนร่วมเป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีโอกาส
ในการพฒันาทอ้งถินและพฒันาสงัคม โดยทีประชาชนเป็นแกนหลกั 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตงัแต่เริมคิดคน้ปัญหา วางแผน ดาํเนินการตลอดจน
การติดตามประเมินผล โดยหลกัการของการมีส่วนร่วมสามารถสรุปไดด้งันี ( ) ความสัมพนัธ์ที
เสมอภาคและเท่าเทียมกนัระหว่างประชาชนในชุมชน โดยทีประชาชนควรตระหนกัในความเป็น
เจา้ของทอ้งถิน (2) มีอิสระ ไม่ครอบงาํความคิดและแสดงออก จะทาํใหเ้กิดความเชือมนัในศกัยภาพ 
ฐานความรู้ภูมิปัญญาของประชาชนซึงจะเป็นพลงัสาํคญัในการแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง (3) การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม โดยการแสดงออกทางความคิด ความรู้และร่วมมีบทบาท
ดาํเนินการกิจกรรมทีทวัถึง อยา่งเป็นธรรม ไม่รวมอยูที่กลุ่มใดกลุ่มหนึงในสังคม (4) ขนัตอนการ
ดาํเนินงานต่างๆ ตอ้งทาํใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในทุกขนัตอน ตงัแต่การรับรู้ข่าวสาร การหา
ขอ้มูล วิเคราะห์ปัญหา ปรึกษาหรือแนวทางแกไ้ขปัญหา การวางแผน กาํหนดเป้าหมาย การ
ตดัสินใจ การปฏิบติั การตรวจสอบ การติดตามประเมินผล การสรุปบทเรียนแกไ้ขปรับปรุง รวมทงั
ขยายผลและเผยแพร่ผลสู่สาธารณชน (5) ตอ้งยดึหลกัความตอ้งการและปัญหาของประชาชนเป็น
จุดเริมตน้ของกิจกรรม (6) การร่วมกิจกรรมต่างๆของประชาชน ตอ้งคาํนึงถึงขีดความสามารถของ
ประชาชนทีจะสามารถดาํเนินการต่อไปไดโ้ดยไม่ตอ้งพึงพาบุคคลภายนอกชุมชน ตอ้งทาํให้
ประชาชนเกิดความสาํนึกเป็นเจา้ของกิจกรรมและสามารถทาํต่อไปได ้ (7) กิจกรรมทีเขา้ไปใน
ชุมชนตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและความพร้อมของชุมชน (8) การเริมตน้กิจกรรมตอ้ง
อาศยัผูน้าํเป็นผูบุ้กเบิกและชกัชวนชาวบา้นใหเ้กิดความตอ้งการมีส่วนร่วมดาํเนินงานหรือกิจกรรม
ทีประชาชนตอ้งการ นอกจากนีการมีส่วนร่วมของประชาชนตอ้งใชท้รัพยากรในทอ้งถินของตนเอง
มาจดัสรรให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนให้มากทีสุด การมีส่วนร่วมของประชาชนควรมีเงือนไขคือ 
ประชาชนตอ้งมีอิสรภาพมีส่วนร่วม สามารถเขา้มามีส่วนร่วม เตม็ใจทีจะมีส่วนร่วม ตอ้งไม่เสียเงิน 
ค่าใชจ่้ายในการมีส่วนร่วมและตอ้งไม่รู้สึกกระทบกระเทือนต่อตาํแหน่งหนา้ทีหรือสถานภาพทาง
สงัคมหากจะมีส่วนร่วม 

 กระบวนการมีส่วนร่วม 

 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนนั ประชาชนจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในทุกขนัตอน
ของการปฏิบติังานซึงบณัฑร อ่อนดาํและบญัชร แกว้ส่อง มีแนวคิดทีสอดคลอ้งกนัในขนัตอนการมี
ส่วนร่วม คือ ขนัตอนที 1 การมีส่วนร่วมในขนัการริเริมการพฒันา เป็นขนัตอนทีประชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจกาํหนด
ความตอ้งการของชุมชน และจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการ ขนัตอนที 2 การมีส่วนร่วมในขนั
การวางแผนในการพฒันาซึงเป็นขนัตอนของการกาํหนดนโยบาย วตัถุประสงคข์องโครงการ วิธีการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ตลอดจนแนวทางการดาํเนินงานและทรัพยากรทีจะใช ้ ขนัตอนที 3 การมีส่วนร่วมในขนัตอนการ
ดาํเนินการพฒันา เป็นส่วนทีประชาชนมีส่วนร่วมในการสรางประโยชน์ใหก้บัชุมชน  โดยไดรั้บการ
สนบัสนุนดา้นงบประมาณ เทคโนโลย ีจากองคก์รภาคีพฒันา ขนัตอนที 4 การมีส่วนร่วมในขนัตอนรับ
ผลประโยชน์จากการพฒันาซึงเป็นการไดรั้บผลประโยชน์ทางดา้นวตัถุและทางดา้นจิตใจ ขนัตอนที 5 

การมีส่วนร่วมในขนัประเมินผลการพฒันาเป็นการประเมินว่าการทีประชาชนเขา้ร่วมพฒันา ได้
ดาํเนินการสาํเร็จตามวตัถุประสงคเ์พียงใด การประเมินอาจประเมิน แบบยอ่ย (formative evaluation) 
เป็นการประเมินผลความกา้วหนา้เป็นระยะๆ หรืออาจประเมินผลรวม (summative evaluation) ซึงเป็น
การประเมินผลสรุปรวมยอด
 เสริมศกัดิ วิศาลาภรณ์ ไดเ้สนอแนวทางในการพฒันาการมีส่วนร่วมคือ ( ) การใหชุ้มชน
ไดท้ราบจุดมุ่งหมายของการมีส่วนร่วม เช่น เพือพฒันาการศึกษา แต่จุดมุ่งหมายเฉพาะของการมีส่วน
ร่วมคืออะไร เช่น เพือกาํหนดนโยบาย วางแผนปฏิบติัการ การบริหารบุคคล สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ 
เป็นตน้ (2) ผูที้ควรจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมตอ้งเหมาะสมกบัภารกิจทีตอ้งปฏิบติั ประกอบดว้ย ความรู้
และทกัษะ ความสามารถทีจะทาํประโยชน์ มีเวลาพอทีจะเขา้มามีส่วนร่วม (3) ภารกิจหลกัของการมี
ส่วนร่วมนันจะมีภารกิจย่อยๆด้วยเช่น  ถา้ภารกิจหลกัคือการบริหารงานบุคคล ภารกิจย่อยอาจ
ประกอบดว้ยการสรรหา การเลือนขนัเลือนตาํแหน่ง การพฒันาบุคลากร เป็นตน้ ดงันนั การใหชุ้มชน
เขา้มามีส่วนร่วมควรพิจารณาว่าเรืองอะไรทีควรจะใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม (4)  รูปแบบของการมีส่วน
ร่วมมีหลายวิธีเช่น ร่วมเป็นกรรมการ ร่วมเสนอความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการตดัสินใจหรือร่วมในการ
แสวงหาทรัพยากร เป็นตน้ รูปแบบหรือวิธีการมีส่วนร่วมจาํเป็นจะตอ้งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
บุคคลและภารกิจ (5) ความเหมาะสมของการมีส่วนร่วมของประชาชนกบักิจกรรม ของชุมชนอาจมีมาก
นอ้ยต่างกนั 114 

 ปาริชาติ วลยัเสถียรและคณะ กล่าวถึง กระบวนการมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย 4 ประการ คือ 
(1) การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชน เป็นการกระตุน้ให้ประชาชนไดร่้วมกนัเรียนรู้สภาพชุมชน 
การดาํเนินชีวิต ทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม เพือใชเ้ป็นขอ้มูลเบืองตน้ในการทาํงานและร่วมคน้หา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหา ตลอดจนการจดัลาํดบัความสําคญัของปัญหาการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนโดยมีการรวมกลุ่มอภิปรายและแสดงความคิดเห็น เพือกาํหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์
วิธีการ แนวทางการดาํเนินงานและทรัพยากรทีจะตอ้งใช้ (2) การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ

114เสริมศกัดิ วิศาลาภรณ์, “ปัญหาและแนวโนม้เกียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารการศึกษา หน่วยที ” ใน ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาปัญหาและแนวโนม้ทางการ
บริหารการศึกษา หน่วยที 5-8 (นนทบุรี : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2549), 214 - 215. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

พฒันาโดยการสนบัสนุนดา้นวสัดุอุปกรณ์แรงงาน เงินทุนหรือเขา้ร่วมบริหารงาน การใชท้รัพยากร 
การประสานงาน และดาํเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก (3) การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์จากการพฒันา เป็นการนาํเอากิจกรรมมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ทงัดา้นวตัถุและจิตใจ 
โดยอยูบ่นพืนฐานของความเท่าเทียมกนัของบุคคลและสังคม (4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลพฒันา เพือทีจะแกปั้ญหาต่างๆทีเกิดขึนไดท้นัที115 
 จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนประกอบดว้ย
ประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยอาจเป็นการตดัสินใจตงัแต่เริมตน้ซึงเป็นการแกปั้ญหา
และความตอ้งการ และการตดัสินใจในการร่วมวางแผน การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานโดยอาจ
เขา้ร่วมสนบัสนุนดา้นทรัพยากรหรือการเขา้ร่วมในการบริหารและการร่วมมือรวมถึงการเขา้ร่วม
ในการลงแรงและร่วมใจ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ โดยอาจเป็นผลประโยชน์ทางวตัถุ
ทางสงัคมหรือโดยส่วนตวั อยา่งใดอยา่งหนึงหรือหลายอยา่งควบคู่กนัไป และการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล โดยอาจเขา้ร่วมในการติดตามประเมินผลและนาํไปปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน จาํแนกตามมิติระดบัการมีส่วนร่วมใน 3 รูปแบบคือ 
( ) การมีส่วนร่วมแบบชายขอบ (marginal participation) เป็นการมีส่วนร่วมทีเกิดจากความสัมพนัธ์เชิง
อาํนาจทีไม่เท่าเทียมกนักล่าวคือ ฝ่ายหนึงรู้สึกดอ้ยอาํนาจกว่า มีทรัพยากรหรือความรู้ดอ้ยกว่าอีกฝ่าย
หนึง เป็นตน้ (2) การมีส่วนร่วมแบบบางส่วน (partial participation) เป็นการมีส่วนร่วมทีเกิดจากการ
กาํหนดนโยบายของรัฐ โดยไม่รู้ความตอ้งการของประชาชน ดงันนั การมีส่วนร่วมจึงเป็นเพียง
ประชาชนไดร่้วมแสดงความคิดเห็นในการดาํเนินกิจกรรมบางส่วนบางเรืองเท่านนั (3) การมีส่วนร่วม
แบบสมบูรณ์ (full participation) เป็นการมีส่วนร่วมในทุกขนัตอนของการพฒันาดว้ยความเท่าเทียมกนั
ทุกฝ่าย จดัเป็นการมีส่วนร่วมในการพฒันาอยา่งแทจ้ริงของประชาชนตามแนวความคิดและหลกัการ
พฒันาชุมชน เมือนาํมาใชใ้นการเรียนรู้จะสนบัสนุนและส่งเสริมให้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของ
ชุมชนดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ116 รูปแบบการมีส่วนร่วมทีสหประชาชาติจาํแนกไวมี้ลกัษณะคือ 
( ) การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง (spontaneous) ซึงโดยการอาสาสมคัรหรือการรวมตวักนัเองเพือแกไ้ข
ปัญหาของตนเอง โดยเป็นการกระทาํไม่ไดรั้บการช่วยเหลือจากภายนอกซึงเป็นรูปแบบทีเป็นเป้าหมาย 
(2) การมีส่วนร่วมแบบชกันาํ (induced) ซึงเป็นการเขา้ร่วมโดยความตอ้งการ ความเห็นชอบหรือ

115ปาริชาติ วลยัเสถียรและคณะ, กระบวนการและเทคนิคการทาํงานของนกัพฒันา 
(กรุงเทพมหานคร : เอดิสัน เพรสโปรดกัท,์ 2543), 143. 

116เฉลียว บุรีภกัดี, การพฒันาชุมชน (กรุงเทพมหานคร : ทบวงมหาวิทยาลยั, ), . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

สนบัสนุนโดยรัฐบาล ซึงเป็นรูปแบบทวัไปของประเทศกาํลงัพฒันา (3) การมีส่วนร่วมแบบบงัคบั 
(coercive) เป็นการเขา้ร่วมโดยความตอ้งการความเห็นชอบหรือสนบัสนุนโดยรัฐบาล ภายใตก้ารจดัการ
โดยเจา้หนา้ทีของรัฐหรือโดยการบงัคบัโดยตรงรูปแบบนีเป็นรูปแบบทีผูก้ระทาํไดรั้บผลทนัที แต่จะไม่
ไดผ้ลในระยะยาว และมกัจะมีผลเสียตรงทีไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชนในทีสุด117 
 การมีส่วนร่วมมีรูปแบบทีหลากหลายแลว้แต่สถานการณ์ว่า จะให้การเขา้มีส่วนร่วมมาก
น้อยเพียงใด ขึนอยู่กบัจุดประสงคข์องผูเ้ป็นเจา้โครงการหรือเรืองนันๆ แต่ในการรวมกลุ่มกนัของ
ประชาชนในชุมชนหากให้ทุกคนเต็มใจเขา้มามีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์ ทีให้ประชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในทุกขนัตอนของการดาํเนินงานจะทาํให้ประชาชนรู้สึกถึงการเขา้มาเป็นส่วนหนึงของชุมชน 
สังคม เห็นความสาํคญัของตนเองทีจะสามารถแกปั้ญหาหรือเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาชุมชนของตนเอง
ได ้สําหรับการดาํเนินงานวฒันธรรมก็ควรให้ประชาชนในชุมชนเขา้ร่วมทุกกระบวนการของการ
ดาํเนินงานวฒันธรรม ชุมชนตอ้งการจะพฒันา อนุรักษ ์สืบสานวฒันธรรมอยา่งไร และจะมีส่วนร่วม
ไดอ้ยา่งไร ผูป้ฏิบติังานวฒันธรรมตอ้งหาคาํตอบโดยการให้ประชาชนเขา้มาแสดงความคิดเห็น บอก
ความตอ้งการของชุมชน ร่วมมือกนัจดักิจกรรม ชุมชนเองกจ็ะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจเห็นความสาํคญั
ของตนเองทีสามารถร่วมดาํเนินงานต่างๆได ้ทาํให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึงการมีส่วนร่วมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นการสนบัสนุนใหบุ้คคลมีความอิสระ
ในการตัดสินใจเป็นส่วนทีสะท้อนให้เห็นความต้องการของบุคคลทีแท้จริง ทําให้เกิดการ
สร้างสรรคม์ติร่วมกนัของกลุ่มบุคคลก่อให้เกิดความชอบธรรมในการตดัสินใจ เนืองจากเป็นการ
สร้างขอ้ตกลงทีเกิดจากการยอมรับร่วมกนัภายในกลุ่ม พร้อมกบัเป็นการพฒันาศกัยภาพของบุคคล
ไปดว้ย เพราะในการมีส่วนร่วมนนัมีการแลกเปลียนความรู้และขอ้คิดเห็นระหว่างกนัจึงเป็นเวที
แห่งการเรียนรู้ แลกเปลียนความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ทุกคนไดมี้โอกาสบอกความตอ้งการของ
ตนเอง และเมือร่วมกนัดาํเนินการจะทาํให้เกิดความรู้สึกการเป็นเจา้ของทีจะดูแลสิงทีทาํขึนมาจาก
การมีส่วนร่วม 
 สําหรับการวิจยัฉบบันี ผูว้ิจยันาํแนวคิดการมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใชก้บัการกาํหนด
นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมในประเทศไทย โดยใชแ้นวคิดของ
กระบวนการกาํหนดนโยบาย ขนัที  เป็นขนัระบุถึงปัญหาและจาํแนกปัญหาทีเกิดขึน ผูว้ิจยัจึงเห็น

117United Nation อา้งถึงใน สิริพฒัน์ ลาภจิตร, “ปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดั
อุบลราชธานี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ), . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ความสําคัญของการมีส่วนร่วมโดยยึดหลักการทีว่า การค้นหาปัญหาและอุปสรรคของการ
ดาํเนินงานงานวฒันธรรมตอ้งคน้พบมาจากผูป้ฏิบติังานวฒันธรรม ดงันนัจึงดาํเนินการศึกษาสภาพ
ปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนจากการทาํงานวฒันธรรมของสมาชิกสภาวฒันธรรม ขอ้คน้พบทีได้
จากการศึกษาจึงเป็นขอ้มูลทีมาจากผูป้ฏิบติังานวฒันธรรมอย่างแทจ้ริงและเป็นความตอ้งการของ
สมาชิกสภาวฒันธรรมทีตอ้งการแกไ้ขปัญหา ขนัที  เป็นขนัการจดัทาํขอ้เสนอนโยบาย เป็นการ
ริเริมและพฒันาการนโยบายเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการนําไปปฏิบติั ผูว้ิจยัได้เลือก
ผูเ้ชียวชาญจากสภาวฒันธรรมทีเป็นผูเ้คยดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการสภาวฒันธรรมหรือกาํลงั
ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการสภาวฒันธรรมทีมีประสบการณ์การทาํงานในสภาวฒันธรรมและ
เป็นทียอมรับวา่มีบทบาทสาํคญัต่อการดาํเนินงานของสภาวฒันธรรมเขา้มาเป็นผูร่้วมในการกาํหนด (ร่าง) 
นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม เพือนาํไปสู่การแกปั้ญหาต่างๆที
เกิดขึนกบัสภาวฒันธรรมทีขอ้คน้พบในขนัที  จากนนัในกระบวนการกาํหนดนโยบายขนัที  เป็น
ขนัประกาศเป็นนโยบาย การทาํนโยบายใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย เป็นทียอมรับและผูป้ฏิบติัพึงพอใจ
มากทีสุด ผูว้ิจยันาํกระบวนการมีส่วนร่วมมาใชใ้นขนันีคือ สอบถามความคิดเห็นเกียวกบั (ร่าง) 
นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมจากสมาชิกสภาวฒันธรรมและ
หวัหนา้ส่วนราชการในส่วนภูมิภาคของกระทรวงวฒันธรรม เป็นผูต้ดัสินใจว่า จะเห็นดว้ยหรือไม่
เห็นดว้ยกบั(ร่าง) นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม ซึงหากเห็นดว้ย
กบั(ร่าง) นโยบายดงักล่าว เมือนาํไปใชป้ฏิบติัจริงในพืนทีก็จะเกิดการยอมรับและไดรั้บประโยชน์
จากการนาํนโยบายไปปฏิบติัทงัสภาวฒันธรรมและกระทรวงวฒันธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

งานวจิัยทีเกยีวข้อง 

 
งานวจิัยในประเทศ 

 ไพชยนต ์สูรยาทิตย ์ศึกษาเรือง ปัญหาการดาํเนินงานของศูนยว์ฒันธรรมประจาํจงัหวดั 
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบปัญหาว่า งานหอวฒันธรรม งานวฒันธรรมเพือการพฒันางาน
ระบบสารสนเทศทางวฒันธรรม และงานถ่ายทอดวฒันธรรมของศูนยว์ฒันธรรมประจาํจงัหวดัที
ตงัอยูใ่นโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา มีปัญหามากกว่าศูนยว์ฒันธรรมประจาํจงัหวดั
ทีตงัอยูใ่นสถาบนัราชภฎั ขอ้เสนอแนะในวิจยัคือ ศูนยว์ฒันธรรมประจาํจงัหวดั ตอ้งแสวงหาความ
ร่วมมือสถานศึกษา หน่วยงานราชการ มูลนิธิหรือการสนบัสนุนจากชุมชนสาํหรับการดาํเนินงาน
ของศูนยแ์ละควรจดัใหมี้การส่งเสริมและเผยแพร่วฒันธรรมประเพณี เผยแพร่ผลงานของศิลปินใน
จงัหวดัทีประสบผลสาํเร็จ มีการสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่เจา้หนา้ทีประจาํศูนย ์ตลอดจนประสานงาน
กบัศิลปินในทอ้งถิน ผูน้าํชุมชน เพือให้ทุกฝ่ายเห็นความสําคญัของงานวฒันธรรม และให้การ
สนบัสนุนสาํหรับดาํเนินงานของศูนยว์ฒันธรรมประจาํจงัหวดัใหเ้กิดประสิทธิผล118  
 ชาติชาย กนักา ศึกษาเรือง บทบาทของสาํนกังานศึกษาธิการอาํเภอในการส่งเสริมงาน
ของสภาวฒันธรรม พบปัญหาการดาํเนินงานของสํานกังานศึกษาธิการอาํเภอในการส่งเสริมงาน
ของสภาวฒันธรรมดา้นวสัดุอุปกรณ์ การส่งเสริมการวิจยั คน้ควา้ เพือพฒันางานดา้นวฒันธรรม 

ดา้นการประชุมสภาวฒันธรรมอาํเภอซึงคณะกรรมการบริหารสภาวฒันธรรมไม่ไดรั้บสวสัดิการ
เบียประชุม ดังนัน สภาวฒันธรรมอาํเภอจึงมีความตอ้งการให้ภาครัฐสนับสนุนด้านทรัพยากร      
ดา้นความร่วมมือและประสานงานและดา้นขอ้มูลสารสนเทศทางวฒันธรรมให้กบัสภาวฒันธรรม
อย่างเร่งด่วน จากการศึกษามีขอ้เสนอแนะว่า การวางแผนสําหรับการประชุมสภาวฒันธรรม
ประจาํปีควรมีกาํหนดทีชดัเจน ควรจดัทาํแผนประชาสัมพนัธ์งานดา้นวฒันธรรมประจาํปีและ
เผยแพร่งานดา้นวฒันธรรมให้ประชาชนไดรั้บทราบอย่างทวัถึง ควรพฒันาระบบขอ้มูลดา้น
วฒันธรรมให้เป็นระบบมีความถูกตอ้งและสามารถนาํไปใชอ้า้งอิงได้ ควรจดัสรรงบประมาณให้
เป็นเงินกองทุนใหแ้ก่สภาวฒันธรรมเพือใชส้าํหรับบริหารงานดา้นวฒันธรรม ควรจดัอบรมสัมมนา
บุคลากรทีดาํเนินงานดา้นวฒันธรรม ให้สามารถดาํเนินการวิจยัได ้ เพือจะไดน้าํผลวิจยัไปพฒันา
งานวฒันธรรม ควรติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานดา้นวฒันธรรมในทุกระยะเพือจะได้
ทราบถึงขอ้มูลทีจะนาํไปปรับปรุงและพฒันางาน การจดัทาํแผนงานหรือโครงการดา้นวฒันธรรม

118ไพชยนต ์สูรยาทิตย,์ ปัญหาการดาํเนินงานของศูนยว์ฒันธรรมประจาํจงัหวดั ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ [Online], accessed 24 February 2011. Available from http://www.thaiedresearch.org/

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ประจาํปีควรประสานงานกับคณะกรรมการสภาวฒันธรรม เพือให้มีส่วนร่วมในการนําเสนอ
แผนงานหรือโครงการและในการจดัประชุมสภาวฒันธรรมควรเชิญผูที้มีความรู้และประสบการณ์
ทางดา้นวฒันธรรมเขา้ร่วมประชุมดว้ย119 
 มาลี ทนัใจ ไดด้าํเนินการวิจยัเรือง การบริหารงานวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมอาํเภอและ
ตาํบลในจงัหวดัแพร่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาการปฏิบติังาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติั
ภารกิจการบริหารงาน จากการวิจยัพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัตามภารกิจการวฒันธรรม
ของสภาวฒันธรรมคือ นโยบายการดาํเนินงานดา้นวฒันธรรมขาดความชดัเจนและต่อเนือง ทาํให้มี
ปัญหาดา้นการวางแผนการดาํเนินงานและการบูรณาการงานวฒันธรรมร่วมกบัหน่วยงานอืนอยา่งเป็น
ระบบ ส่งผลต่อทาํให้ขาดความร่วมมือจากองค์กรทงัภาครัฐและเอกชน บุคลากรขาดความรู้ด้าน
วฒันธรรม ไม่มีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมดา้นวฒันธรรมทาํให้ประชาชนในทอ้งถินไม่สนใจงาน
วฒันธรรม นอกจากนี คณะกรรมการและสมาชิกสภาวฒันธรรมยงัไม่เขา้ใจบทบาทหนา้ทีของตนเองจึง
ทาํให้การดาํเนินงานวฒันธรรมการบริหารงานวฒันธรรมไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดาํเนินงานวฒันธรรม120 
 อธิศ แกว้บวัดี ไดด้าํเนินการวิจยัเรืองสภาพ ปัญหาและแนวทางพฒันาการปฏิบติังานตาม
หน้าทีคณะกรรมการบริหารสภาวฒันธรรมอาํเภอในจงัหวดักาํแพงเพชร ผลวิจยัพบว่า ปัญหาของ     
สภาวฒันธรรมคือ การขาดองคค์วามรู้ดา้นวฒันธรรม การจดักิจกรรมไม่เป็นไปตามความตอ้งการของ
ทอ้งถิน การขาดความร่วมมือจากองค์กรอืนในทอ้งถิน ไม่มีการยกย่องภูมิปัญญาทอ้งถินส่งผลให้
สถานศึกษาไม่มีการเรียนการสอนเกียวกบัวฒันธรรมหรือภูมิปัญญาทอ้งถิน แนวทางในการพฒันางาน
ของสภาวฒันธรรมคือ การใหค้วามรู้แก่สภาวฒันธรรม การใหค้าํแนะนาํการจดักิจกรรมในทอ้งถินและ
วิธีการบูรณาการความร่วมมือกบัองคก์รอืนในทอ้งถิน121 

119ชาติชาย กนักา, บทบาทของสาํนกังานศึกษาธิการอาํเภอในการส่งเสริมงานของสภาวฒันธรรม
ภาควฒันธรรม 8  [Online], accessed 24 February 2011. Available from http://www.thaiedresearch.org/ 
 120มาลี ทนัใจ, “การบริหารงานของสภาวฒันธรรมอาํเภอและตาํบลในจงัหวดัแพร่” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ), 
บทคดัยอ่. 

121อธิศ แก้วบวัดี, “การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางพฒันาการปฏิบติังานตามหน้าที
คณะกรรมการบริหารสภาวฒันธรรมอาํเภอในจงัหวดักาํแพงเพชร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร, ),  - . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 เอมอร โกลละสุต ศึกษาเรือง ปัญหาการดาํเนินงานของสภาวฒันธรรมทอ้งถินจงัหวดั
ศรีษะเกษ มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาการดาํเนินงานและปัญหาในการดาํเนินงานของสภาวฒันธรรม
ทอ้งถิน จงัหวดัศรีษะเกษ  ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาหลกัในการดาํเนินงานของสภาวฒันธรรมคือ
ความไม่ชัดเจนของแผนการดาํเนินงานของสภาวฒันธรรม ความไม่มีเอกภาพในการตดัสินใจ
ดาํเนินการเรืองใดๆ เพราะการตดัสินใจไปขึนอยูก่บัสาํนกัเลขาธิการสภาวฒันธรรมซึงเป็นบุคลากร
ภาครัฐ แนวทางในการแกปั้ญหาคือ การพฒันาศกัยภาพของคณะกรรมการให้ทราบถึงบทบาทและ
หน้าทีในการดาํเนินงานวฒันธรรมซึงหากคณะกรรมการสภาวฒันธรรมไดรั้บการพัฒนาอย่าง
ต่อเนืองจะส่งผลให้สภาวฒันธรรมมีความเขม้แข็ง สามารถปฏิบติัภารกิจตามบทบาทไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ122  
 นงนุช ป่าเขียว ศึกษาเรือง การดาํเนินงานและแนวทางการพฒันางานวฒันธรรมจงัหวดั
ลาํปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาการดําเนินงานและแนวทางการพัฒนางานวัฒนธรรม  
จากการศึกษาพบว่า สภาพการดาํเนินงานมีปัญหาดา้นบุคลากรสภาวฒันธรรมไม่ทราบภารกิจงาน
ของตนเอง นโยบายปฏิบติังานวฒันธรรมไม่ชดัเจน การบริหารงานของสภาวฒันธรรมไม่มีเอกภาพ
เพราะไม่มีอาํนาจในการบงัคบับญัชา งบประมาณไม่เพียงพอ  ไม่มีการศึกษาวิจยัดา้นวฒันธรรมใน
ทอ้งถิน ไม่มีการเก็บและบนัทึกขอ้มูลดา้นวฒันธรรม  ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในสนบัสนุน
และเข้าร่วมกิจกรรม แนวทางพัฒนาสภาวัฒนธรรมคือ การกําหนดนโยบายจากหน่วยงาน
ส่วนกลางทีชดัเจน การมีกฎหรือระเบียบทีมีอาํนาจบงัคบัทางกฎหมาย การจดัสรรงบประมาณที
เพียงพอ การใหค้วามรู้ดา้นวฒันธรรมและการวิจยัทางวฒันธรรมใหก้บัสภาวฒันธรรม123 
 
 
 
 
 

122เอมอร โกลละสุต, “ปัญหาการดําเนินงานของสภาวัฒนธรรมท้องถิน จังหวัด
ศรีษะเกษ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม, ),  – . 

123นงนุช ป่าเขียว, “การดําเนินงานและแนวทางการพฒันางานวฒันธรรมจังหวดั
ลําปาง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง, ),  - . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 สุธีกานต ์สุวรรณอาํไพ ศึกษาวิจยัเรือง ปัญหาการปฏิบติังานดา้นการส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนา และวฒันธรรมของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสระแกว้ พบวา่กาปฏิบติังาน
ดา้นส่งเสริมวฒันธรรมปัญหาเกียวกบับุคลากรทีขาดความรู้ดา้นการบริหารจดัการงานวฒันธรรม 
ขอ้เสนอแนะในการแก้ปัญหาคือ การสร้างความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าทีด้านวฒันธรรม
ให้กบัสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและขอความร่วมมือกบัสภาวฒันธรรมในการดาํเนินงาน
วฒันธรรมในทอ้งถิน124 
 วนัแรม สมบูรณ์สาร ศึกษาวิจยัเรือง บทบาทของคณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอ
ในจงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบว่า สภาวฒันธรรมไม่การวางแผนการดาํเนินงานดา้นวฒันธรรม 
คณะกรรมการสภาวฒันธรรมไม่ทราบบทบาทและหน้าทีตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ
กระทรวงวฒันธรรม การขาดความร่วมมือจากองคก์รภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนใน
ทอ้งถิน ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆมีน้อย ไม่มีการสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจยั
วฒันธรรมและพฒันาทางวฒันธรรมในการใชภู้มิปัญญาทอ้งถินแกปั้ญหาและพฒันาคุณภาพชีวิต
ของคนในทอ้งถิน ขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหาคือ หน่วยงานทีเกียวขอ้งควรจดัการอบรมเพิม
ความรู้และศกัยภาพในการทาํงานสภาวฒันธรรมจดัทาํแผนงานดา้นวฒันธรรมร่วมกับองค์กร
ปกครองทอ้งถินเพือขอสนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินงานวฒันธรรม พร้อมทงัการสนบัสนุน
และส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสภาวฒันธรรม125 
 
 
 
 
 
 
 

124สุธีกานต ์ สุวรรณอาํไพ, “ปัญหาการปฏิบติังานดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรมของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดัสระแกว้” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสถาบนัราชภฏัรําไพพรรณี, ), 79 – 84. 

125วนัแรม สมบูรณ์สาร, “บทบาทของคณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอในจงัหวดั
นครปฐม” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพือการพฒันา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม, ),  – . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 สายสวาท โสขวญัฟ้า ศึกษาเรือง  การประเมินประสิทธิผลในการดําเนินงานของ        
สภาวฒันธรรมจงัหวดัสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2547-2549 ผลการวิจยัพบว่า การไม่มีกฎหมาย
หรือขอ้บงัคบัทีเอือต่อการปฏิบติังานวฒันธรรม การไม่มีการวางแผนการดาํเนินโครงการหรือ
กิจกรรม ไม่มีการบูรณาการแผนงานร่วมกับหน่วยงานอืนและไม่มีการประชาสัมพันธ์งาน
วฒันธรรมซึงส่งผลต่อประสิทธิผลในการดาํเนินงานวฒันธรรม126 
 พิชยั สุขวุ่น ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรือง การมีส่วนร่วมในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม
ทอ้งถินของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและประชาชนในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า สมาชิก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมทอ้งถินนอ้ยมาก 
แนวทางแกไ้ขคือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอ้งประชาสัมพนัธ์งานวฒันธรรม การขอความร่วมมือ
กบัประชาชนในการร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรม การร่วมมือกบัสถานศึกษาจดัการเรียนการสอน
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถินเป็นหลกัสูตรใหเ้ด็กและเยาวชนไดเ้รียนรู้วฒันธรรมทอ้งถินตนเอง และการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลในการบริหารจัดการ
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถินอยา่งแทจ้ริง127 
 ศุภชาติ บุญยะเพ็ญ ได้ศึกษาเรือง การส่งเสริมงานวฒันธรรมทอ้งถินขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลตอ้งส่งเสริมงานวฒันธรรมทอ้งถินด้านการวางแผนงานเกียวกับวฒันธรรมทอ้งถิน การ
จดัเกบ็ขอ้มูลวฒันธรรมทอ้งถิน การอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถิน และดา้นการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
วฒันธรรมทอ้งถิน ปัญหาการดาํเนินการส่งเสริมวฒันธรรมทอ้งถินทีสาํคญัคือ การขาดงบประมาณ
ในการดาํเนินงานวฒันธรรมทอ้งถิน ซึงมีขอ้เสนอแนะว่า ควรมีจดักิจกรรมและประชาสัมพนัธ์

 126สายสวาท  โสขวัญฟ้า ,  “การประเมินประสิทธิผลในการดําเนินงานของสภา
วฒันธรรมจงัหวดัสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2547 – 2549” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการวิจยัและสถิติทางการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, ), 

 – . 
127พิชยั สุขวุ่น, “การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมทอ้งถินของสมาชิก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและประชาชนในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาศิลปศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, ),  บทคดัยอ่. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

เกียวกับวฒันธรรมทอ้งถินให้มาก เพือเป็นการสร้างจิตสํานึกให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน
ทอ้งถิน128 
 จากงานวิจยัทีศึกษาเกียวกบัสภาวฒันธรรม สรุปไดว้า่ สภาวฒันธรรมมีปัญหาในดา้นของ
การขาดความชดัเจนและต่อเนืองของนโยบายดา้นวฒันธรรม การขาดความร่วมมือจากหน่วยงานหรือ
องค์กรต่างๆ เช่น ชุมชน องค์กรภาคเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน เป็นตน้ การขาดการวาง
แผนการดาํเนินงานวฒันธรรม การขาดการบูรณาการงานวฒันธรรมร่วมกบัหน่วยงาน การขาดความรู้
ของสมาชิกสภาวฒันธรรมในเรืองของการบริหารงานวฒันธรรมและองค์วามรู้ด้านวฒันธรรม        
การขาดการประชาสัมพนัธ์งานวฒันธรรม และการไม่เขา้ใจบทบาทหน้าทีของคณะกรรมการและ
สมาชิกสภาวฒันธรรม 
 
  

128ศุภชาติ บุญยะเพญ็, “การส่งเสริมงานวฒันธรรมทอ้งถินขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดัมหาสารคาม” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, ), บทคดัยอ่. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที  

 
วธีิดําเนินการวจิัย 

 
 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) ประเภทการวิจยัเชิงสํารวจ 
(survey research) ใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัแบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษา   
( ) สภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมในประเทศไทย และ ( ) นโยบายและ
แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมในประเทศไทย  ผูใ้ห้ขอ้มูลคือ สมาชิกสภาวฒันธรรม 
ผูบ้ริหารของกระทรวงวฒันธรรม นักวิชาการและผูที้เกียวขอ้งกบังานวฒันธรรม วิธีดาํเนินการวิจยั 
ระเบียบวิธีวิจยั ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรทีศึกษา เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั การสร้างและพฒันา
เครืองมือ การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล มีรายละเอียด ดงันี 
 

วธีิการและขันตอนในการดําเนินการวิจัย 
 
 เพือใหก้ารวิจยัในครังนีเป็นไปอยา่งมีระเบียบ ถูกตอ้งตามแนวทางและวตัถุประสงค์ที
กาํหนดไว ้ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนัตอนในการวิจยัแบ่งออกเป็น  ระยะดว้ยกนัคือ  
 ระยะที  การศึกษาสภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม
โดยการวิจยัเชิงสาํรวจ   
  ขนัตอนที  ศึกษาเอกสารต่างๆทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม  
   1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 
   . วิเคราะห์ลกัษณะงานของสภาวฒันธรรม 
  ขนัตอนที  สาํรวจสภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที
ของสภาวฒันธรรม 
   1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
   . การสร้างและพฒันาเครืองมือ 
   . การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
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 ระยะที  การศึกษา (ร่าง) นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม  
  ขนัตอนที  การพฒันา (ร่าง) นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
โดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัแบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)  
   . การสร้างและพฒันาเครืองมือ 
   . การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  ขันตอนที  การปรับแก้ไข (ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของ                 
สภาวฒันธรรมโดยผูเ้ชียวชาญ 
   . การสงัเคราะห์และวิเคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากผูเ้ชียวชาญ 
   . ปรับแกไ้ข (ร่าง) นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
 ระยะที  สาํรวจความคิดเห็นเกียวกบั(ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังาน
ของสภาวฒันธรรม  
  ขันตอนที  สอบถามความเห็นจากหัวหน้าส่วนราชการในส่วนภูมิภาคของ
กระทรวงวฒันธรรมและสมาชิกสภาวฒันธรรมทวัประเทศว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยโดยใช้
แบบสอบถาม 
  ขนัตอนที  สอบทานความคิดเห็นจากผูบ้ริหารระดบัสูงของกระทรวงวฒันธรรม โดย
การวิพากษใ์นลกัษณะการสนทนากลุ่ม (focus group) เพือนาํความคิดเห็นมาเป็นขอ้มูลสนบัสนุน 
 ซึงสามารถสรุปเป็นขนัตอนในการดาํเนินงานไดด้งันี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

แผนภูมิที  สรุปขนัตอนการดาํเนินงานวิจยั 
   
 ระยะท ี  การศึกษาสภาพ  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม  

 ขนัตอนที  ศึกษาเอกสารต่างๆทีเกียวขอ้งกบัปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
                  - แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 
                  - วิเคราะห์ลกัษณะงาน 

 

 ขนัตอนที  สาํรวจสภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
                  - ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
                  - การสร้างและพฒันาเครืองมือ 
                  - การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 

   
 ระยะท ี  การศึกษา(ร่าง) นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม  
 ขนัตอนที  การพฒันา (ร่าง) นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม  

                  โดยใชร้ะเบียบวธีิการวจิยัแบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) 
                  - การสร้างและพฒันาเครืองมือ 
                  - การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 

 ขนัตอนที  (ร่าง) นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
                  - สังเคราะห์และวเิคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากผูเ้ชียวชาญ 
                  - ปรับแกไ้ข(ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
                    โดยผูเ้ชียวชาญ 

 

   
 ระยะท ี  สาํรวจความคิดเห็นเกียวกบั(ร่าง) นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังาน 

ของสภาวฒันธรรม 
 

 ขนัตอนที  สอบถามความเห็นจากหวัหนา้ส่วนราชการในส่วนภมิูภาคของกระทรวงวฒันธรรมและ 
                  สมาชิกสภาวฒันธรรมทวัประเทศวา่เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย โดยใชแ้บบสอบถาม 

 

 ขนัตอนที  สอบทานความคิดเห็นจากผูบ้ริหารระดบัสูงของกระทรวงวฒันธรรม โดยการวิพากษ ์

                  ในลกัษณะการสนทนากลุ่ม (focus group) 
 

   
 นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมในประเทศไทย  
   
 
รายละเอียดในแต่ละขนัตอนของการวิจยัมีดงัต่อไปนี 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ระยะที   การศึกษาสภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม 

 การศึกษาสภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม ผูว้ิจยัดาํเนินการ 
ดงันี 
 ขันตอนท ี  ศึกษาเอกสารต่างๆทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 

 เป็นขนัตอนการศึกษาเอกสารต่างๆทีเกียวกบัแนวคิด ทฤษฎี สถิติ วรรณกรรมรวมถึงงานวิจยั
หรือรายงานของหน่วยงานต่างๆ เพือการสร้างความรู้ ความเขา้ใจหรือองคค์วามรู้ทีเกียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติังานวฒันธรรมของสภาวฒันธรรม เพือเป็นแนวทางสาํหรับการศึกษาสภาพ ปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม ดงันี 
  1. การแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้งเพือรวบรวมขอ้มูลสาํหรับกาํหนด
แนวทางการศึกษาสภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
  เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกียวกบัการดาํเนินงานวฒันธรรมจากตาํรา ขอ้มูลทางสถิติ 
วรรณกรรม เอกสารทางวิชาการ รวมถึงงานวิจยัหรือรายงานของหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัสภาวฒันธรรม 
จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น กระทรวงวฒันธรรม สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ หอสมุด
แห่งชาติ  สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํานัก
หอสมุดกลางมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  อินเตอร์เน็ต  เป็นตน้  
  2. การศึกษาและวิเคราะห์ลกัษณะงานของสภาวฒันธรรม 
  เป็นการศึกษาวตัถุประสงค ์ขอบข่ายงานวฒันธรรม บทบาทหนา้ทีของสภาวฒันธรรม 
คณะกรรมการสภาวฒันธรรม และสมาชิกสภาวฒันธรรม ขอ้มูลทีไดจ้ะเป็นการบรรยายลกัษณะ
งานและกิจกรรมในการทาํงานวฒันธรรม ซึงขอ้มูลเหล่านีจะนาํมาเชือมโยงเป็นแนวทางในการวิจยั   
 ขันตอนท ี 2 สาํรวจสภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ทีของ
สภาวฒันธรรม    
 เป็นการนาํผลการศึกษาวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมมา
สร้างแบบสอบถามเพือสาํรวจ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม ซึง
ผูว้ิจยัดาํเนินการดงันี 
  ขอบเขตของการศึกษา 
  การศึกษาสภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม ประกอบดว้ย 
  .  ตวัแปรพืนฐาน เป็นตวัแปรทีเกียวกบัขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  .  การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ทีของสภาวฒันธรรม จาํนวน  ดา้น ประกอบดว้ย 
   .  ดา้นการวางแผนการปฏิบติังานวฒันธรรม 
   .  ดา้นการติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

   .  ดา้นองคค์วามรู้ทางวฒันธรรม 
   .  ดา้นการพฒันาความร่วมมือกบัองคก์รอืน 
   .  ดา้นทรัพยากรเพือการดาํเนินงานวฒันธรรม 
   .  ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมทางวฒันธรรม 
   .  ดา้นการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ผลการดาํเนินงานวฒันธรรม 
   .  ดา้นการเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม 
  การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ผูว้ิจัยกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการสํารวจสภาพ ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม ดงันี  
   ประชากร 
   ประชากรทีใชใ้นการวิจยั คือ สมาชิกสภาวฒันธรรมจากสภาวฒันธรรมทวัประเทศ 
จาํนวน 1,003 แห่ง   
   ตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 
   ตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั คือ สมาชิกสภาวฒันธรรม จาํนวน  คน จากสภาวฒันธรรม 
จาํนวน 278 แห่ง ซึงไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งดงันี  
    ขนัตอนที  การกาํหนดขนาดตวัอย่างโดยใชต้ารางการประมาณขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งของเครจซีและมอร์แกน(Krejcie and Morgan)129 ไดข้นาดตวัอยา่ง จาํนวน 278 แห่ง และ
ดาํเนินการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling) 
    ขนัตอนที  ผูใ้หข้อ้มูล (respondents) คือ สมาชิกสภาวฒันธรรมทีไดม้าจาก
สภาวฒันธรรมจาํนวน  แห่งในขนัตอนที  ซึงสภาวฒันธรรมแต่ละแห่งจะมีผูใ้ห้ขอ้มูลจาํนวน 
 คน ไดแ้ก่ ประธานสภาวฒันธรรม  คน รองประธานสภาวฒันธรรม  คน เลขาธิการสภาวฒันธรรม 
 คน  กรรมการบริหารสภาวฒันธรรม  คน และสมาชิกสภาวฒันธรรม  คน รวมมีผูใ้ห้ขอ้มูล
ทงัสิน จาํนวน ,  คน  
 ซึงการสาํรวจสภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมนี นาํไปใชใ้น
การศึกษาระยะที 2 ต่อไป 
 
 

129พวงรัตน์  ทวีรัตน์, วิธีวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์, พิมพค์รังที  8  
(กรุงเทพมหานคร :  ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2543), 303.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ระยะที   การศึกษา (ร่าง) นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม  
 การศึกษา (ร่าง) นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมผูว้ิจยั
ใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัแบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) ซึงดาํเนินการดงันี 
 ขันตอนท ี  การพฒันา (ร่าง) นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม  
  ผูว้ิจัยทาํการเลือกผูเ้ชียวชาญในการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย จาํนวน  คนโดยวิธี 
Snowball Technique เลือกผูเ้ชียวชาญทีมีประสบการณ์เกียวกบังานดา้นวฒันธรรมในแต่ละกลุ่ม จาํนวน   
 กลุ่มๆละ  คน รวมทงัหมด  คน ดงันี 

   กลุ่มที  กลุ่มผูเ้ชียวชาญจากกระทรวงวฒันธรรม จาํนวน  คน ประกอบดว้ยผูมี้
คุณสมบติัดงันี 
    .  เป็นผูที้เคยดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของกระทรวงวฒันธรรมหรือกาํลงัเป็น
ผูที้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของกระทรวงวฒันธรรม และมีประสบการณ์ทาํงานเกียวขอ้งกบังาน 
ดา้นวฒันธรรม หรือ 
    .  เป็นผูเ้ชียวชาญทางดา้นงานวฒันธรรมของกระทรวงวฒันธรรมทงัใน
อดีตและปัจจุบนั 
   กลุ่มที  กลุ่มผูเ้ชียวชาญจากสภาวฒันธรรม จาํนวน  คน ประกอบดว้ยผูมี้
คุณสมบติัดงันี  
    .  เป็นผูเ้คยดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการสภาวฒันธรรมหรือกาํลงัดาํรง
ตาํแหน่งในคณะกรรมการสภาวฒันธรรม หรือ 
    .  เป็นผูที้มีประสบการณ์การทาํงานในสภาวฒันธรรม ไม่นอ้ยกวา่  ปี หรือ 
    .  เป็นผูที้ไดรั้บการยอมรับวา่มีบทบาทสาํคญัต่อการดาํเนินงานของสภาวฒันธรรม 
   กลุ่มที  กลุ่มนกัวิชาการหรือผูส้นใจงานดา้นวฒันธรรม จาํนวน  คน 
    .  เป็นผูที้กาํลงัดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกลุ่มแผนงานและยทุธศาสตร์หรือ
ผู ้อ ํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมหรือนักวิชาการวัฒนธรรมและมี
ประสบการณ์การทาํงานในสภาวฒันธรรม ไม่นอ้ยกวา่  ปี หรือ 
    .  สอนหรือวิจยัเกียวกบัเรืองวฒันธรรมในสถาบนัอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า     

 ปี หรือ 
    .  มีผลงานเกียวกบังานดา้นวฒันธรรมจนเป็นทียอมรับกนัอยา่งแพร่หลาย 
หรือ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

    .  มีประสบการณ์การทํางานเกียวกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดหรือ              
สภาวฒันธรรมอาํเภอ ไม่นอ้ยกวา่  ปี หรือ 
    .  เป็นผูส้นใจและใหก้ารสนบัสนุนงานดา้นวฒันธรรมดว้ยดีเสมอมา 
 ขันตอนที  การปรับแกไ้ข (ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
  การปรับแกไ้ข (ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
ผูว้ิจยัดาํเนินการดงันี 
   . การสังเคราะห์และวิเคราะห์ขอ้มูลจากผูเ้ชียวชาญ 
    1.1 ในขนัตอนนีเป็นการสังเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามเดลฟายรอบที 1 ซึง
เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด สอบถามผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  คน ว่า ( ) ภาครัฐควรมีนโยบาย
อยา่งไรเพือการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม  และ ( ) มีแนวทางอยา่งไรในส่งเสริมการปฏิบติังาน
ของสภาวฒันธรรมทีสอดคลอ้งกบันโยบายจากขอ้ที ( ) โดยผูว้ิจยันาํคาํตอบของผูเ้ชียวชาญแต่ละ
คนมารวบรวมความคิดเห็นและวิเคราะห์โดยละเอียดแลว้นาํมาสังเคราะห์เป็นประเด็นต่างๆจากนนั
นาํไปพฒันาเป็นแบบสอบถาม เดลฟายรอบที 2 ต่อไป 
    .  ผูว้ิจยัสังเคราะห์และวิเคราะห์คาํตอบจากแบบสอบถามเดลฟายรอบที 2 
ซึงเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าทีตอบโดยผูเ้ชียวชาญกลุ่มเดิม สาํหรับการสังเคราะห์
ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ผูว้ิจยันาํขอ้เสนอแนะแต่ละขอ้คาํถามทีผูเ้ชียวชาญแต่ละท่านให้แกไ้ขมา
สรุปและเพิมเติมในขอ้คาํถามนนัๆ ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ผูว้ิจยัใชส้ถิติในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่ามธัยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์ของแต่ละขอ้คาํถาม ผลทีไดจ้ากการ
วิเคราะห์คือ อนัดบัความสําคญัของขอ้คาํถามแต่ละขอ้ ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของ
คาํตอบของผูเ้ชียวชาญ 
    .  ผูว้ิจยัวิเคราะห์คาํตอบจากแบบสอบถามเดลฟายรอบที 3 โดยใชส้ถิติใน
การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่ามธัยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์แลว้นาํผลทีไดเ้ปรียบเทียบกบั
เกณฑ์ทีกําหนดไว้ ผลทีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลคือ (ร่าง)นโยบายเพือการปฏิบัติงานของ          
สภาวฒันธรรม และแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
   . นํา (ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
ส่งกลบัไปให้ผูเ้ชียวชาญพิจารณาแกไ้ขอีกครัง แลว้ส่งกลบัคืนให้กบัผูว้ิจยัไดแ้กไ้ข และเมือแกไ้ข
เสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํผลทีไดจ้ากระยะที  นี นาํไปสาํรวจความคิดเห็นเกียวกบั(ร่าง)นโยบายและ
แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม ในระยะที  ต่อไป 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ระยะที  สํารวจความคิดเห็นเกียวกับ(ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของ   
สภาวฒันธรรม  

 เป็นการสํารวจความคิดเห็นเกียวกบั (ร่าง) นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังาน
ของสภาวฒันธรรม รายละเอียดดงันี 
 ขันตอนที  สอบถามความคิดเห็นเกียวกับ(ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริมการ
ปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมจากหัวหน้าส่วนราชการในส่วนภูมิภาคของกระทรวงวฒันธรรมและ
สมาชิกสภาวฒันธรรมทวัประเทศ 
 เป็นการสอบถามความเห็นเกียวกบั(ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของ    
สภาวฒันธรรมจากหวัหนา้ส่วนราชการในส่วนภูมิภาคของกระทรวงวฒันธรรมและสมาชิกสภาวฒันธรรม
ทวัประเทศวา่เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย โดยใชแ้บบสอบถาม 
  ประชากร 

  ประชากรทีใช้ในการดาํเนินงานขนัตอนนี ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการในส่วน
ภูมิภาคของกระทรวงและสมาชิกสภาวฒันธรรมทวัประเทศ จาํนวน  คน ประกอบดว้ย 
   . หวัหนา้ส่วนราชการในส่วนภูมิภาคของกระทรวงวฒันธรรม จาํนวน  คน 
   . สมาชิกสภาวฒันธรรมทวัประเทศจาํนวน  จงัหวดั  ๆละ  คนรวมทงัสิน  คน 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทีได้นี นําเสนอต่อทีประชุมผูบ้ริหารระดับสูงของกระทรวง
วฒันธรรม เพือสอบทาน(ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
 ขันตอนที  สอบทานความคิดเห็นผูบ้ริหารระดบัสูงของกระทรวงวฒันธรรมเกียวกบั 
(ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 

 เป็นการสอบทานความคิดเห็นผูบ้ริหารระดบัสูงของกระทรวงวฒันธรรม จาํนวน  คน 
ประกอบด้วย ปลดักระทรวงวฒันธรรม รองปลดักระทรวงวฒันธรรม หัวหน้าผูต้รวจราชการ
กระทรวงวฒันธรรม ผูต้รวจราชการกระทรวงวฒันธรรม และอธิบดี  เกียวกบั (ร่าง)นโยบายและ
แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมโดยการวิพากษใ์นลกัษณะการสนทนากลุ่ม (focus 
group) เพือนาํความคิดเห็นมาเป็นขอ้มูลสนบัสนุน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

การสร้างและพฒันาเครืองมือทีใช้ในการวจิัย 
 ระยะที  การศึกษาสภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม 
 เครืองมือทีใช้ในระยะที  ได้แก่ แบบสอบถามสภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม ซึงการสร้างและพฒันาเครืองมือ ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการดงันี 
  . ศึกษาเอกสารต่างๆทีเกียวกบัแนวคิด ทฤษฎี สถิติ วรรณกรรมรวมถึงงานวิจยัหรือรายงาน
ของหน่วยงานต่างๆ และวิเคราะห์ลกัษณะงานของสภาวฒันธรรม  เพือขอ้มูลนาํมาเชือมโยงเป็น
แนวทางในการวิจยั 
  . สร้างแบบสอบถาม โดยใช้ขอ้มูลทีได้จากขอ้  และนําเสนอผูท้รงคุณวุฒิเพือ
ตรวจสอบความเทียงตรงในเนือหา (content validity) ภาษาทีใช ้ และความสอดคลอ้ง (Index of Item 
Objective Congruence = IOC)130  
  . นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(try - out)กบัสมาชิกสภาวฒันธรรม
อาํเภอเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน แลว้นาํแบบสอบถามทีไดรั้บ
กลบัคืนมาหาค่าความเชือมนั (reliability) ไดค่้าความเชือมนั .8604 
  4. นาํแบบสอบถามสภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
ทีปรับปรุงแลว้ไปใชเ้กบ็รวมรวบขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป  
 ระยะที  การศึกษา (ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม 

 การสร้างและพฒันาเครืองมือทีใช้ในการศึกษา (ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริมการ
ปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม ในระยะนี ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามดงันี 
  . สร้างและพฒันาเครืองมือ ตามระเบียบวิธีการวิจยัแบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi 
technique) เป็นแบบสอบถาม จาํนวน  ชุด ไดแ้ก่ แบบสอบถามเดลฟายรอบที  แบบสอบถามเดลฟาย
รอบที  และแบบสอบถามเดลฟายรอบที   
   .  การสร้างและพฒันาเครืองมือ แบบสอบถามเดลฟายรอบที  
   แบบสอบถามเดลฟายรอบที  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (open ended) ซึง
ผูว้ิจยัสร้างขึนจากการนาํผลการศึกษาสภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
เป็นกรอบในการสร้างคาํถาม 
 
 

 130มาเรียม นิลพนัธ์ุ, วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ , พิมพ์ครังที  
(นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, ),  - . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

   .  การสร้างและพฒันาเครืองมือ แบบสอบถามเดลฟายรอบที  
   แบบสอบถามเดลฟายรอบที  เป็นแบบสอบถามประมาณค่า  ระดบั ทีผูว้ิจยันาํ
ผลการสังเคราะห์คาํตอบของผูเ้ชียวชาญทีได้จากแบบสอบถามเดลฟายรอบที  มาพฒันาเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามแนวความคิดของไลเคิร์ท  (Likert’s  rating  scale)131 
และนาํเสนอผูเ้ชียวชาญกลุ่มเดิมเพือตรวจสอบความเทียงตรงในเนือหา (content validity) ภาษาทีใช ้และ
ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence = IOC) และปรับปรุงแกไ้ขจนสมบูรณ์  
   .  การสร้างและพฒันาเครืองมือ แบบสอบถามเดลฟายรอบที   
   แบบสอบถามเดลฟายรอบที  มีลกัษณะขอ้คาํถามเหมือนกับแบบสอบถาม    
เดลฟายรอบที  แต่มีการเพิมเติมการรายงานใหผู้เ้ชียวชาญไดท้ราบความคิดเห็นของกลุ่มโดยแสดง
ตาํแหน่งของค่ามธัยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์(interquartile range) ของแต่ละขอ้
คาํถาม รวมทงัตาํแหน่งทีผูเ้ชียวชาญคนนนัตอบในแบบสอบถามเดลฟายรอบที  

  . พฒันาเครืองมือเพือใชเ้ป็นแบบสอบถามความเหมาะสมของ (ร่าง) นโยบายและ
แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม โดยการนําผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทีได้จาก
แบบสอบถามเดลฟายรอบที   
 ระยะที  สํารวจความคิดเห็นเกียวกับ(ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ของสภาวฒันธรรม  

 เครืองมือทีใชใ้นระยะนี ไดแ้ก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบั(ร่าง)นโยบายและ
แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม และกรอบในการวิพากษ์ซึงการพฒันาเครืองมือ 
ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการดงันี 
  . นาํผลจากการศึกษาระยะที  มาพฒันาเป็นแบบสอบถามความเห็นเกียวกบั(ร่าง)
นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมวา่เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย  
  . กรอบการวิพากษ์เกียวกบั (ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของ
สภาวฒันธรรม เป็นการนาํผลจากการศึกษาระยะที  มาเป็นกรอบในการวิพากษ์เกียวกบั (ร่าง)
นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
 
 
 

131Rensis Likert, อา้งถึงใน  พวงรัตน์ ทวีรัตน์,  วิธีวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์  
(กรุงเทพมหานคร : ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2543),  107 – 108. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

เครืองมือทใีช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เครืองมือทีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลการวิจยั สรุปไดด้งันี  
 
ตารางที  สรุปเครืองมือทีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 

ขันตอนในการดําเนินการวจิัย เครืองมือทใีช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ระยะที 1 การศึกษาสภาพ ปัญหาและอุปสรรค แบบสอบถามสภาพ ปัญหาและอุปสรรค 
 ในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม ในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
ระยะที  การศึกษา (ร่าง) นโยบายและแนวทาง . แบบสอบถามเดลฟายรอบที 
 ส่งเสริมการปฏิบติังานของ . แบบสอบถามเดลฟายรอบที      
 สภาวฒันธรรม . แบบสอบถามเดลฟายรอบที  
  4. แบบสอบถามความเหมาะสมของ (ร่าง) 

นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังาน
ของสภาวฒันธรรม 

ระยะที  สาํรวจความคิดเห็นเกียวกบั . แบบสอบถามความเห็นเกียวกบั(ร่าง) 
 (ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริม นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของ 
 การปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม   สภาวฒันธรรม 
  . กรอบการวิพากษ ์
 เครืองมือทีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในแต่ละระยะมีรายละเอียดดงันี 
 ระยะที  การศึกษาสภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรม  
โดยการวิจยัเชิงสาํรวจ เป็นแบบสอบถามสภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนที 1 เป็นคาํถามเกียวกบัขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (check list)  
  ตอนที 2 เป็นคาํถามเกียวกบัสภาพการปฏิบติังานวฒันธรรมตามบทบาทหนา้ทีของ
สภาวฒันธรรม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
  ตอนที  เป็นคาํถามปลายเปิด (open ended) เกียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ทีของสภาวฒันธรรม 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 ระยะที  การศึกษา (ร่าง) นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม 
  . เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามระเบียบวิธีการวิจยัแบบเทคนิคเดลฟาย 
(Delphi technique) จาํนวน  ชุด ไดแ้ก่ แบบสอบถามเดลฟายรอบที  แบบสอบถามเดลฟายรอบที 
 และแบบสอบถามเดลฟายรอบที  

   .  แบบสอบถามเดลฟายรอบที  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (open ended)  
โดยมีลักษณะเป็นการถามเกียวกับประเด็นนโยบายและแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานของ           
สภาวฒันธรรม ดงันี ( ) ภาครัฐควรมีนโยบายอย่างไรเพือการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมและ           
( ) มีแนวทางอยา่งไรในส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมทีสอดคลอ้งกบันโยบาย 
   .  แบบสอบถามเดลฟายรอบที  เป็นการสังเคราะห์คาํตอบจากแบบสอบถาม       
เดลฟายรอบที  มาพฒันาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
   .  แบบสอบถามเดลฟายรอบที  เป็นแบบสอบถามทีมีขอ้คาํถามเหมือนกบั
แบบสอบถามเดลฟายรอบที  แต่แบบสอบถามเดลฟายรอบที นี มีการเพิมเติมการรายงานให้
ผูเ้ชียวชาญไดท้ราบความคิดเห็นของกลุ่ม โดยแสดงตาํแหน่งของค่ามธัยฐาน (median) และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล ์(interquartile range) ของแต่ละขอ้คาํถาม รวมทงัตาํแหน่งทีผูเ้ชียวชาญคนนนั
ตอบในแบบสอบถามเดลฟายรอบที  
  2. แบบสอบถามความเหมาะสมของ (ร่าง) นโยบายและแนวทางส่งเสริมการ
ปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม เป็นการสอบถามความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมของ (ร่าง) 
นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
 ระยะที  สํารวจความคิดเห็นเกยีวกบั(ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ของสภาวฒันธรรม   
  1. แบบสอบถามความเห็นเกียวกบั (ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังาน
ของสภาวฒันธรรมจากประชากร เพือสอบถามวา่เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนที 1 เป็นคาํถามเกียวกบัขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซึงเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list)  
   ตอนที 2 เป็นการสอบถามความเห็นเกียวกบั (ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริม
การปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
  2. กรอบการวิพากษ ์เป็นการนาํ (ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของ   
สภาวฒันธรรม สอบทานความคิดเห็นของผูบ้ริหารระดบัสูงของกระทรวงวฒันธรรม 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เพือให้การวิจยัเป็นไปอย่างราบรืนและถูกตอ้งตามระเบียบของบณัฑิตวิทยาลยัใน     
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขนัตอนดงันี 

ระยะที  การศึกษาสภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม 
  1. ผูว้ิจยัทาํหนงัสือถึงบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร เพือทาํหนงัสือขอความ
อนุเคราะห์ไปยงัสภาวฒันธรรมทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเพือตอบแบบสอบถาม 
  . ในการส่งแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์พร้อมกาํหนด
วนัทีส่งแบบสอบถามกลบัคืนผูว้ิจยั พร้อมนีผูว้ิจยัไดแ้นบซองติดแสตมป์ พร้อมจ่าหนา้ซองถึงผูว้ิจยั
เพืออาํนวยความสะดวกในการส่งแบบสอบถามคืนผูว้ิจยัทางไปรษณีย ์
  3. ติดตามและสอบถามไปยงัสภาวฒันธรรมกรณีทียงัไม่ไดส่้งแบบสอบถามกลบัคืน
ผูว้ิจยัตามทีกาํหนดไว ้
 ระยะที  การศึกษา (ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบตัิงานของสภาวัฒนธรรม 

   . ผูว้ิจยัทาํหนงัสือถึงบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากรเพือทาํหนงัสือขอความ
อนุเคราะห์ไปยงัผูเ้ชียวชาญทีเป็นประชากร 
  . ผูว้ิจัยนําส่งหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย สรุปผลการศึกษาสภาพ ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมและแบบสอบถามเดลฟายรอบที ดว้ยตนเองเพือ
แนะนาํตวั พร้อมอธิบายวตัถุประสงคข์องการวิจยั วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล และนดัหมายวนัทีเก็บ
แบบสอบถามคืน หรือหากผูเ้ชียวชาญอยูต่่างจงัหวดั ผูว้ิจยัไดป้ระสานงานก่อนการส่งเอกสารทาง
ใหท้างไปรษณีย ์
  . ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามเดลฟายรอบที  จากผูเ้ชียวชาญคืน
ตามเวลาทีกาํหนด โดยเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเองและรอรับแบบสอบถามทางไปรษณีย ์
นอกจากนี  ผูว้ิจยัยงัติดต่อสอบถามไปยงัผูเ้ชียวชาญ ในกรณีทียงัไม่ไดส่้งแบบสอบถามกลบัคืน
ผูว้ิจยัตามทีกาํหนดไว ้
  . สาํหรับแบบสอบถามเดลฟายรอบที  และ แบบสอบถามเดลฟายรอบที  ผูว้ิจยั
ดาํเนินการเหมือนกบัขอ้  
  . หลงัจากผูว้ิจยัวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากแบบสอบถามเดลฟายรอบที   
แลว้ ผูว้ิจยันาํส่งแบบสอบถามความเหมาะสมของ (ร่าง) นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังาน
ของสภาวฒันธรรมให้กบัผูเ้ชียวชาญกลุ่มเดิมดว้ยตนเองและทางไปรษณีย ์พร้อมกบันดัหมายวนัที
เกบ็แบบสอบถามกลบัคืน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ระยะที  สํารวจความคดิเห็นเกยีวกบั (ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ของสภาวฒันธรรม

ในระยะทีนี ผูว้ิจยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล ดงันี
  .  ผู ้วิจัยขอความอนุเคราะห์ผู ้จัดการประชุมกระทรวงวัฒนธรรม  เพือแจก
แบบสอบถามความเห็นเกียวกบั (ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
ในวนัที  ธันวาคม  ณ โรงแรมบางกอก ชฎา กรุงเทพ และขอเก็บแบบสอบถามคืนวนัที               

 ธนัวาคม  
  2. ผูว้ิจยัขอความอนุเคราะห์ผูบ้ริหารระดบัสูงกระทรวงวฒันธรรมวิพากษ ์(ร่าง) 
นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม ในลกัษณะการสนทนากลุ่ม (focus 
group) เมือวนัที  ธนัวาคม  ณ กระทรวงวฒันธรรม 
 

สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมือผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา นาํแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ 
จดัระเบียบขอ้มูลและลงรหสั แลว้นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ  ดงันี    
 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามและการวิเคราะห์
สภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมใชค่้าความถี (frequencies) และค่าร้อยละ 
(percentage)  
 . การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามเดลฟายรอบที  ใช้วิธีการนําคาํตอบของ
ผูเ้ชียวชาญแต่ละคนมารวบรวมความคิดเห็นและวิเคราะห์โดยละเอียดแลว้นาํมาสังเคราะห์เป็น
ประเดน็ต่างๆ    
 . การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามเดลฟายรอบที  และแบบสอบถามเดลฟายรอบ
ที  ซึงเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ใชว้ิธีหาค่าทางสถิติไดแ้ก่ ค่ามธัยฐาน (median) 
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์(interquartile range) ของแต่ละขอ้คาํถาม ซึงกาํหนดค่าระดบัคะแนน
ของช่วงนาํหนกัเป็น 5 ระดบั มีความหมายดงันี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 ระดบั   หมายถึง นโยบายส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
     มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีสุด 
แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
      มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

 ระดบั   หมายถึง นโยบายส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
     มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
     มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

 ระดบั   หมายถึง นโยบายส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
     มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
     มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ระดบั   หมายถึง นโยบายส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
     มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 
แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
     มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 

 ระดบั   หมายถึง นโยบายส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
     มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 
แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
     มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

   ซึงกาํหนดค่านาํหนกัของแต่ละขอ้ดงันี นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของ
สภาวฒันธรรมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีสุดใหค่้านาํหนกั 5 คะแนน ระดบัมากใหค่้านาํหนกั  
4 คะแนน ระดบัปานกลางใหค่้านาํหนกั 3 คะแนน ระดบันอ้ยใหค่้านาํหนกั 2 คะแนน และระดบั
นอ้ยทีสุดใหค่้านาํหนกั 1 คะแนน   
 . แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เมือคาํนวณหาค่าเฉลียรายขอ้แลว้แปลผลเทียบ
กบัเกณฑเ์พือแปลความหมาย ดงันี 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 ค่าเฉลีย 4.50 – 5.00 หมายถึง นโยบายส่งเสริมการปฏิบติังานของ 
     สภาวฒันธรรมเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุด
แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของ 
     สภาวฒันธรรมเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

 ค่าเฉลีย 3.50 – 4.49 หมายถึง นโยบายส่งเสริมการปฏิบติังานของ 
     สภาวฒันธรรมเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของ 
     สภาวฒันธรรมเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

 ค่าเฉลีย 2.50 – 3.49 หมายถึง นโยบายส่งเสริมการปฏิบติังานของ 
     สภาวฒันธรรมเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของ 
     สภาวฒันธรรมเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลีย 1.50 – 2.49 หมายถึง นโยบายส่งเสริมการปฏิบติังานของ 
     สภาวฒันธรรมเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 
แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของ 
     สภาวฒันธรรมเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 

 ค่าเฉลีย 1.00 – 1.49 หมายถึง นโยบายส่งเสริมการปฏิบติังานของ 
     สภาวฒันธรรมเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด
แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของ 
     สภาวฒันธรรมเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

 . แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เมือคาํนวณหาค่ามธัยฐาน (median) แต่ละขอ้
แลว้นาํมาเทียบกบัเกณฑเ์พือแปลความหมาย ดงันี 
 ค่ามธัยฐาน 4.50 – 5.00 แสดงวา่ ขอ้ความนนัมีความเหมาะสมมากทีสุด 
 ค่ามธัยฐาน 3.50 – 4.49 แสดงวา่ ขอ้ความนนัมีความเหมาะสมมาก 
 ค่ามธัยฐาน 2.50 – 3.49 แสดงวา่ ขอ้ความนนัมีความเหมาะสมปานกลาง 
 ค่ามธัยฐาน 1.50 – 2.49 แสดงวา่ ขอ้ความนนัมีความเหมาะสมนอ้ย 
 ค่ามธัยฐาน 1.00 – 1.49 แสดงวา่ ขอ้ความนนัมีความเหมาะสมนอ้ยทีสุด 
 ค่ามธัยฐานทีกาํหนดเป็นเกณฑ์การยอมรับในการวิจัยครังนีกลุ่มผูเ้ชียวชาญตอ้งมี
ความเห็นวา่ เหมาะสมมากทีสุดคือ ค่ามธัยฐานตงัแต่ 4.50 ขึนไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 . แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เมือคาํนวณหาค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์
(interquartile range/IR) แต่ละขอ้จากคาํตอบของผูเ้ชียวชาญแลว้ พิจารณาความสอดคลอ้งตาม
เกณฑ ์ดงัต่อไปนี 
  ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ สูงกว่า 3.00 แสดงว่า คาํตอบของผูเ้ชียวชาญไม่มีความ
สอดคลอ้งกนั 
  ค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์ระหวา่ง 2.00 – 2.99 แสดงวา่คาํตอบของผูเ้ชียวชาญมี
ความสอดคลอ้งกนัตาํ 
  ค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์ระหว่าง 1.01 – 1.99 แสดง ว่าคาํตอบของผูเ้ชียวชาญมี
ความสอดคลอ้งกนัปานกลาง 
  ค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์ระหว่าง 0.51 – 1.00 แสดงว่า คาํตอบของผูเ้ชียวชาญมี
ความสอดคลอ้งกนัสูง 
  ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ตาํกว่า 0.50 แสดงว่า คาํตอบของผูเ้ชียวชาญมีความ
สอดคลอ้งกนัสูงมาก 
 ดังนัน ค่าความสอดคล้องทีกําหนดเป็นเกณฑ์ยอมรับในการวิจัย มีความค่าพิสัย
ระหวา่งควอไทลเ์ท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 1.00
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
บทที   

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล
 

 การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยันีเพือให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการ
วิจยัเรือง นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมในประเทศไทย ผูว้ิจยัได้
แบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น 3 ระยะดว้ยกนั คือ  
 ระยะที  การวิเคราะห์สภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม   
 ระยะที  การวิเคราะห์ (ร่าง) นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม
 ระยะที  การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกียวกบั(ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังาน
ของสภาวฒันธรรม
  
ระยะท ี  การวเิคราะห์สภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม  
  การวิเคราะห์สภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม ผูว้ิจัยส่ง
แบบสอบถามไปยงัผูใ้หข้อ้มูลทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งซึงไดแ้ก่ประธานสภาวฒันธรรม รองประธานสภาวฒันธรรม           
เลขาธิการสภาวฒันธรรม กรรมการบริหารสภาวฒันธรรม และสมาชิกสภาวฒันธรรม จาํนวน ,  ฉบบั      
ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาและสมบูรณ์ จาํนวน ,  ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 84.89 นาํมาวิเคราะห์และ        
เสนอผลการวิเคราะห์โดยใชต้ารางประกอบคาํบรรยาย  ดงันี 

1.1 ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลทวัไปและการปฏิบติังานในสภาวฒันธรรม ซึงขอ้มูลไดม้าจากสมาชิก
สภาวฒันธรรม รวมทงัสิน ,  คน ผูว้ิจยัใชว้ิธีหาค่าความถี (frequencies) และค่าร้อยละ (percentages) 
เมือพิจารณาตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ ผลปรากฏดงันี  
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ตารางที   ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 

ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถาม 
จาํนวน(คน) ร้อยละ 

เพศ   
 เพศชาย  70.00 
 เพศหญิง 354 30.00 
อาย ุ   
 ตาํกวา่  30  ปี 25 2.19 
 ระหวา่ง  31 – 40  ปี 94 7.97 
 ระหวา่ง  41 – 50  ปี 188 15.93 
 ระหวา่ง  51 – 60  ปี 275 23.31 
 มากกวา่  60  ปี ขึนไป 598 50.60 
ระดบัการศึกษา   
 ตาํกวา่ปริญญาตรี 575 48.73 
 ปริญญาตรี 486 41.19 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 119 10.08 
อาชีพ   
 รับราชการ/ขา้ราชการบาํนาญ 391 33.14 
 พนกังานรัฐวิสาหกิจ 54 4.58 
 ผูน้าํชุมชน   388 32.88 
 นกัธุรกิจ/กิจการส่วนตวั 62 5.25 
 เกษตรกรรม 284 24.07 
 อืนๆ   0.08 
ภาคีเครือข่ายวฒันธรรมทีสงักดั   
 ภาครัฐ 445 .  
 ภาคเอกชน  .  
 ภาคชุมชน  .  
 ภาควิชาการ 201 .  
 ภาคธุรกิจ  .  
ประสบการณ์การทาํงานในสภาวฒันธรรม   
 นอ้ยกวา่  2  ปี   .  
 ระหวา่ง  3 –  5 ปี  .  
 ระหวา่ง  6 – 8  ปี  .  
 9  ปีขึนไป  .  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

จากตางรางที  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน  คน  คิดเป็น
ร้อยละ .  และเป็นเพศหญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มีอายมุากกว่า  ปีขึน
ไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาไดแ้ก่ อายรุะหว่าง -  ปี  จาํนวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ .  และอายุตาํกว่า  ปี มีน้อยทีสุด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  การศึกษาระดบั
ตาํกว่าาปริญญาตรีมีมากทีสุด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาไดแ้ก่  การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีน้อยทีสุด จาํนวน 

 คน        คิดเป็นร้อยละ .  อาชีพรับราชการหรือขา้ราชการบาํนาญมีมากทีสุด จาํนวน  คน คิด
เป็นร้อยละ .  รองลงมาไดแ้ก่ ผูน้าํชุมชน จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 32.88 ตามลาํดบั ภาคี
เครือข่ายวฒันธรรมทีสมาชิกสภาวฒันธรรมสังกดั พบว่า มีภาคีเครือข่ายภาครัฐมากทีสุด จาํนวน  
คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาไดแ้ก่ เครือข่ายภาคชุมชน จาํนวน .  คน คิดเป็นร้อยละ .  
และเครือข่ายภาคธุรกิจมีนอ้ยทีสุด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนประสบการณ์ในการทาํงาน
อยูร่ะหวา่ง -  ปี  มีมากทีสุด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการ
ทาํงาน  ปีขึนไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ยกว่า  ปีมี
นอ้ยทีสุด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .     
 .   สภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทขีองสภาวฒันธรรม 

 การวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีของสภาวฒันธรรม ผูว้ิจัยใช้
วิธีการหาค่าความถี (frequencies) และค่าร้อยละ (percentages) มีรายละเอียดดงัต่อไปนี          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ตารางที 3 ค่าความถี (frequencies) และค่าร้อยละ (percentages) ของการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ทีของสภาวฒันธรรม 

 

บทบาทหนา้ทีของสภาวฒันธรรม 
 

การปฏิบติั 
 

ร้อยละ ร้อยละขององคก์ร 
รัฐ อปท. การศึกษา ศาสนา ประชาชน 

.    การกาํหนดนโยบายหรือจดัทาํแผนการ ปฏิบติั .  5.23 35.60 1.20 0.00 9.24 
 ดาํเนินงานวฒันธรรม ร่วมกบัองคก์รอืน ไม่ปฏิบติั .       

. การเสนอกรอบแนวทางการปฏิบติังาน ปฏิบติั .  .  .  .  .  .  
 กบัองคก์รอืน ไม่ปฏิบติั .       

. การบรรจุแผนการปฏิบติังานวฒันธรรมเขา้ ปฏิบติั .  .  .  .  .  .  
 ร่วมกบัแผนปฏิบติัการขององคก์รอืน ไม่ปฏิบติั .       

. การศึกษาดูงานหรือทศันศึกษาเพือแลก  ปฏิบติั .  .  .  .  .  .  
 เปลียนประสบการณ์ดา้นวฒันธรรมกบั ไม่ปฏิบติั .       
 องคก์รอืน        

. จดัอบรมความรู้ดา้นวฒันธรรมใหก้บั ปฏิบติั .  .  .  .  .  .  
 องคก์รอืน ไม่ปฏิบติั .       

. การจดัประชุมทางวชิาการเพือแลกเปลียน ปฏิบติั .  .  .  .  .  .  
 ความรู้ดา้นวฒันธรรมกบัองคก์รอืน ไม่ปฏิบติั .       

. การสร้างแกนนาํในองคก์รอืนเพือเป็น ปฏิบติั .  .  .  .  .  .  
 กลไกสนบัสนุนการดาํเนินงานวฒันธรรม ไม่ปฏิบติั .       

. การใหค้าํปรึกษาและแนะนาํการดาํเนินงาน  ปฏิบติั .  .  .  .  .  .  
 วฒันธรรมใหก้บัองคก์รอืน   ไม่ปฏิบติั .       

. การไดรั้บการสนบัสนุนดา้นทรัพยากร ปฏิบติั .  .  .  .  .  .  
 จากองคก์ารอืน ไม่ปฏิบติั .       

. การส่งเสริมการจดักิจกรรมทางวฒันธรรม ปฏิบติั .  .  .  .  .  .  
 ใหก้บัองคก์รอืน ไม่ปฏิบติั .       

. การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมและผล ปฏิบติั .  .  .  .  .  .  
 การดาํเนินงานวฒันธรรม ไม่ปฏิบติั .       

. การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม ปฏิบติั .  .  .  .  .  .  
 ในองคก์รอืน ไม่ปฏิบติั .       

  
 จากตารางที  พบว่า ในภาพรวมสภาวฒันธรรมไดมี้การปฏิบติังานตามบทบาทหน้าที 
เป็นลาํดบัแรกคือ การไดรั้บการสนบัสนุนดา้นทรัพยากร คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาไดแ้ก่ การให้
คาํปรึกษาและแนะนาํการดาํเนินงานวฒันธรรม คิดเป็นร้อยละ .  ลาํดบัทีสามไดแ้ก่ การศึกษาดู
งานหรือทศันศึกษาเพือแลก เปลียนประสบการณ์ดา้นวฒันธรรม  คิดเป็นร้อยละ .  ลาํดบัทีสี
ไดแ้ก่ การบรรจุแผนการปฏิบติังานวฒันธรรมเขา้ร่วมกบัแผนปฏิบติัการขององคก์รอืน คิดเป็นร้อย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ละ .  และลาํดบัทีหา้ คือ การส่งเสริมการจดักิจกรรมทางวฒันธรรม คิดเป็นร้อยละ .  และเมือ
พิจารณาแยกแต่ละบทบาทหนา้ทีของสภาวฒันธรรมไดมี้ปฏิบติัพบวา่ 
 สภาวฒันธรรมมีการกาํหนดนโยบายหรือจดัทาํแผนการดาํเนินงานวฒันธรรมร่วมกับ
องค์กรอืนๆ คิดเป็นร้อยละ . โดยองค์กรทีมีการกาํหนดนโยบายหรือจดัทาํแผนการดาํเนินงาน
ร่วมกบัสภาวฒันธรรม มากทีสุดคือ องคก์รปกครองทอ้งถิน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาไดแ้ก่ 
องคก์รภาคประชาชน คิดเป็นร้อยละ .  และองคก์รองคก์รภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 

สภาวฒันธรรมมีการเสนอกรอบแนวทางการปฏิบติังานวฒันธรรมกบัองคก์รอืนๆ คิดเป็น
ร้อยละ .  โดยองคก์รทีสภาวฒันธรรมไดมี้การเสนอกรอบแนวทางการปฏิบติังานวฒันธรรมใหก้บั
องคก์รปกครองทอ้งถินมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 23.65 รองลงมาไดแ้ก่ องคก์รภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 
10.80 และองคก์รการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 6.62 ตามลาํดบั 

องคก์รปกครองทอ้งถินมีการบรรจุแผนการปฏิบติังานวฒันธรรมของสภาวฒันธรรม
เขา้ร่วมกบัแผนปฏิบติัการขององคก์รมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา ไดแ้ก่ องคก์รภาครัฐ 
คิดเป็นร้อยละ .  และองคก์รการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 2.86 ตามลาํดบั 
 สภาวฒันธรรมไดมี้การศึกษาดูงานหรือทศันศึกษาเพือแลกเปลียนประสบการณ์ดา้น
วฒันธรรมกบัองคก์รภาคประชาชนมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา ไดแ้ก่ องคก์รภาครัฐ 
คิดเป็นร้อยละ .  และองคก์รปกครองทอ้งถิน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 

สภาวฒันธรรมจดัอบรมให้ความรู้ดา้นวฒันธรรมให้กบัองคก์รองคก์รภาคประชาชน
มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาไดแ้ก่ องคก์รปกครองทอ้งถิน คิดเป็นร้อยละ .  และ
องคก์รภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 

สภาวฒันธรรม มีการจดัประชุมทางวิชาการเพือแลกเปลียนความรู้ดา้นวฒันธรรมกบั
องคก์รภาคประชาชนมากทีสุด ร้อยละ .  รองลงมาไดแ้ก่ องคก์รปกครองทอ้งถิน คิดเป็นร้อยละ 
.  และองคก์รภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 

สภาวฒันธรรมมีการสร้างแกนนาํเพือเป็นกลไกสนับสนุนการดาํเนินงานวฒันธรรมใน
องคก์รภาคประชาชนมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 15.96 รองลงมาไดแ้ก่ องคก์รการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
6.11 และองคก์รภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 

สภาวฒันธรรมให้คาํปรึกษาและแนะนาํการดาํเนินงานวฒันธรรมให้กบัองคก์รปกครอง
ทอ้งถินมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ  28.64 รองลงมา ไดแ้ก่ องคก์รภาคประชาชน คิดเป็นร้อยละ 24.02 
และองคก์รการศึกษา คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 

สภาวฒันธรรมไดรั้บการสนบัสนุนดา้นทรัพยากรจากองคก์รปกครองทอ้งถินมากทีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 51.47 รองลงมา ไดแ้ก่ องคก์รภาคประชาชน คิดเป็นร้อยละ 13.12 และองคก์ร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ศาสนา คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดับซึงได้รับสนับสนุนทรัพยากรด้านงบประมาณมากทีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่ อาคาร/สถานทีและวสัดุอุปกรณ์ ตามลาํดบั 

สภาวฒันธรรมมีการส่งเสริมการจดักิจกรรมทางวฒันธรรมใหก้บัองคก์รภาคประชาชน
มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 29.01 รองลงมา ไดแ้ก่ องคก์รปกครองทอ้งถิน คิดเป็นร้อยละ 12.12 และ
องคก์รการศึกษา คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั โดยสนบัสนุนในลกัษณะของการประชาสัมพนัธ์
มากทีสุด รองลงมาไดแ้ก่ บุคลากรและวสัดุอุปกรณ์ ซึงกิจกรรมทางวฒันธรรมทีสภาวฒันธรรมให้
การส่งเสริมและสนบัสนุนมากทีสุดคือ การอนุรักษว์ฒันธรรม รองลงมาไดแ้ก่ การฟืนฟูวฒันธรรม 
และการถ่ายทอดวฒันธรรม ตามลาํดบั 

สภาวฒันธรรมมีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมและผลการดาํเนินงานวฒันธรรม
ใหก้บัองคก์รภาคประชาชนมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 16.77 รองลงมา ไดแ้ก่ องคก์รปกครองทอ้งถิน 
คิดเป็นร้อยละ 13.92 และองคก์รภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั โดยใชสื้อประชาสัมพนัธ์
ประเภทวิทยชุุมชนมากทีสุด รองลงมาไดแ้ก่ โทรทศัน์/เคเบิลทีวี และใชเ้วทีการประชุมผูน้าํชุมชน/
กาํนนัผูใ้หญ่บา้นเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมและผลการดาํเนินงานวฒันธรรม ตามลาํดบั 

สภาวฒันธรรมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัทางวฒันธรรมในองคก์รทางการศึกษามากทีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 16.49 รองลงมาไดแ้ก่ องคก์รภาคประชาชน คิดเป็นร้อยละ 8.34 และองคก์รปกครอง
ทอ้งถิน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ซึงมีการพฒันาศกัยภาพเครือข่ายเฝ้าระวงัทางวฒันธรรมโดย
การจดัอบรม/สัมมนาให้ความรู้มากทีสุด รองลงมาไดแ้ก่ การจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้งานเฝ้าระวงั
ทางวฒันธรรม 
 สภาวฒันธรรมไดมี้การปฏิบติังานตามบทบาทหน้าทีในรอบ  ปีทีผ่านมาในประเด็น
ดงันี สภาวฒันธรรมไดร่้วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในการกาํหนดนโยบายหรือจดัทาํ
แผนการดาํเนินงานวฒันธรรมและบรรจุแผนการปฏิบติังานวฒันธรรมเขา้กับแผนประจาํปีให้
คาํปรึกษาและแนะนาํการดาํเนินงานวฒันธรรมและไดรั้บการสนบัสนุนดา้นทรัพยากรจากองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน 
 สภาวฒันธรรมไดร่้วมมือกบัภาคประชาชนในการไปศึกษาดูงานหรือทศันศึกษาเพือ
แลกเปลียนประสบการณ์ดา้นวฒันธรรมและส่งเสริมการจดักิจกรรมทางวฒันธรรมให้กบัภาค
ประชาชน 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ตารางที  ความคิดเห็นเกียวกบัภาครัฐควรมีนโยบายอยา่งไรเพือส่งเสริมการปฏิบติังาน 
ของสภาวฒันธรรม 

 
 

ที นโยบายของภาครัฐ 
เพือส่งเสริมการปฏิบติังานวฒันธรรม 

ผูต้อบแบบสอบถาม  

ลาํดบัที 
จาํนวน(คน) ร้อยละ 

1. การพฒันาความร่วมมือดา้นวฒันธรรมกบัองคก์รต่างๆ  .  1 
2. การวางแผนการดาํเนินงานทีมีกรอบการดาํเนินงานที

ชดัเจน 
 .  2 

3. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกาํหนดนโยบาย
ระดบัประเทศ 

 .  3 

4. การประชาสมัพนัธ์ทีมีประสิทธิภาพเขา้ถึงทุกพืนที 855 .  4 
5. การบริหารจดัการองคค์วามรู้ทางวฒันธรรม 815 .  5 
6. การระดมทรัพยากรเพือการดาํเนินงานดา้นวฒันธรรม 790 .  6 
7. การส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรทีเหมาะสม

สาํหรับการจดักิจกรรมทางวฒันธรรมแก่องคก์รต่างๆ 
775 .  7 

8. บทบาทการเฝ้าระวงัทางวฒันธรรมสภาวฒันธรรม 685 .  8 
9. การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานอย่างชดัเจน

และต่อเนือง 
595 .  9 

  
 จากตารางที  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่า ภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมการ
ปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมในดา้นต่างๆ ดงันี ลาํดบัทีแรกไดแ้ก่ การพฒันาความร่วมมือดา้น
วฒันธรรมกบัองคก์รต่างๆ คิดเป็นร้อยละ .  ลาํดบัทีสองคือ การมีแผนการดาํเนินงานทีมีกรอบ
การดาํเนินงานทีชดัเจน คิดเป็นร้อยละ .  ลาํดบัทีสามคือ การให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมของ
ในการกาํหนดนโยบายระดบัประเทศ คิดเป็นร้อยละ .  ลาํดบัทีสีไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์ทีมี
ประสิทธิภาพเขา้ถึงทุกพืนที คิดเป็นร้อยละ .  ลาํดบัทีห้าไดแ้ก่ การบริหารจดัการองคค์วามรู้
ทางวฒันธรรม คิดเป็นร้อยละ .  ลาํดบัทีหกไดแ้ก่ การระดมทรัพยากรเพือการดาํเนินงานดา้น
วฒันธรรม คิดเป็นร้อยละ .  ลาํดบัทีเจ็ดคือ การส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรทีเหมาะสม
สาํหรับการจดักิจกรรมทางวฒันธรรมแก่องคก์รต่างๆ คิดเป็นร้อยละ .  ลาํดบัทีแปดคือ บทบาท
การเฝ้าระวงัทางวฒันธรรมสภาวฒันธรรม  คิดเป็นร้อยละ .  และลาํดับสุดทา้ย ไดแ้ก่ การ
ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานอยา่งชดัเจนและต่อเนือง คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 1.3  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าทขีองสภาวฒันธรรม 

 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีของสภาวฒันธรรม         
ผูว้ิจยัใชว้ิธีการหาค่าความถี (frequencies) และค่าร้อยละ (percentages) รายละเอียดดงัต่อไปนี        
 
ตารางที  5   ค่าความถี (frequencies) และค่าร้อยละ (percentages) ปัญหาและอุปสรรค

ในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ทีของสภาวฒันธรรม 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน ร้อยละขององคก์รทีทาํใหเ้กิดปัญหา 
รัฐ อปท. การศึกษา ศาสนา ประชาชน 

. ดา้นการวางแผนการปฏิบติังานวฒันธรรม มี ความถี       
  ร้อยละ .  24.35 28.10 10.62 2.31 3.43 
 ไม่มี ความถี       
  ร้อยละ .  .  .  .  .  .  

. ดา้นการติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน มี ความถี ,       
  ร้อยละ .  37.15 34.35 10.46 1.46 4.00 
 ไม่มี ความถี       
  ร้อยละ .  .  .  .  .  .  

. ดา้นองคค์วามรู้ทางวฒันธรรม มี ความถี       
  ร้อยละ .  23.63 18.10 16.18 2.87 21.85 
 ไม่มี ความถี       
  ร้อยละ .  .  .  .  .  .  

. ดา้นการพฒันาความร่วมมือกบัองคก์รอืน มี ความถี       
  ร้อยละ .  5.20 24.26 5.14 1.91 19.84 
 ไม่มี ความถี       
  ร้อยละ .  .  .  .  .  .  

. ดา้นทรัพยากรเพอืการดาํเนินงานวฒันธรรม มี ความถี ,       
  ร้อยละ .  16.50 34.20 9.02 3.10 34.58 
 ไม่มี ความถี       
  ร้อยละ .  .  .  .  .  .  

. ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดั มี ความถี       
    กิจกรรมทางวฒันธรรม  ร้อยละ .  5.07 19.83 4.64 1.98 24.60 
 ไม่มี ความถี       
  ร้อยละ .  .  .  .  .  .  

. ดา้นการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ผลการ   มี ความถี       
    ดาํเนินงานวฒันธรรม  ร้อยละ .  27.53 22.88 14.54 3.57 15.90 
 ไม่มี ความถี       
  ร้อยละ .  .  .  .  .  .  

. ดา้นการเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม มี ความถี       
  ร้อยละ .  19.94 27.47 2.36 3.88 25.68 
 ไม่มี ความถี       
  ร้อยละ .  .  .  .  .  .  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

จากตารางที  พบวา่ ในภาพรวมสภาวฒันธรรมมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ทีกบัองคก์รอืนในดา้นทรัพยากรเพือการดาํเนินงานวฒันธรรมมากทีสุด คิดเป็นร้อย
ละ .  ลาํดบัทีสองไดแ้ก่ ดา้นการติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน คิดเป็นร้อยละ .  ลาํดบั
ทีสามไดแ้ก่ ดา้นการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ผลการดาํเนินงานวฒันธรรม คิดเป็นร้อยละ .  
ลาํดบัทีสีไดแ้ก่ ดา้นองคค์วามรู้ทางวฒันธรรม คิดเป็นร้อยละ .  ลาํดบัทีห้าไดแ้ก่ ดา้นการเฝ้า
ระวงัทางวฒันธรรม คิดเป็นร้อยละ .  ลาํดับทีหกได้แก่ ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน
วฒันธรรม คิดเป็นร้อยละ .  ลาํดบัทีเจ็ดไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรม
ทางวฒันธรรม คิดเป็นร้อยละ .  และลาํดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาความร่วมมือกบัองคก์ร
อืน คิดเป็นร้อยละ .  และเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  

องค์กรทีทาํให้สภาวัฒนธรรมเกิดปัญหาและเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าทีดา้นการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานคือ องคก์รภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ .  
ดา้นการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ผลการดาํเนินงานวฒันธรรม คิดเป็นร้อยละ .  และดา้นองค์
ความรู้ทางวฒันธรรม คิดเป็นร้อยละ .  
 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน เป็นองค์กรทีทาํให้สภาวฒันธรรมเกิดปัญหาและเป็น
อุปสรรคในดา้นทรัพยากรเพือการดาํเนินงานวฒันธรรม คิดเป็นร้อยละ .   ดา้นการวางแผนการ
ปฏิบติังานวฒันธรรม คิดเป็นร้อยละ .  และดา้นการพฒันาความร่วมมือ คิดเป็นร้อยละ .   

องคก์รภาคประชาชน เป็นองคก์รทีทาํให้สภาวฒันธรรมเกิดปัญหาและเป็นอุปสรรคใน
ดา้นการเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม คิดเป็นร้อยละ .  และการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรม
ทางวฒันธรรม คิดเป็นร้อยละ .    
 1.4 ข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง 

 ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์และวิเคราะห์ขอ้มูลจากคาํตอบกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัทีมีขอ้เสนอแนะ
เกียวกบัการวางแผนการปฏิบติังานวฒันธรรม การติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน องค์ความรู้ดา้น
วฒันธรรม การพฒันาความร่วมมือกบัองคก์รอืน ทรัพยากรเพือการดาํเนินงานวฒันธรรม การส่งเสริมและ
สนบัสนุนการจดักิจกรรมทางวฒันธรรม การประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ผลการดาํเนินงานวฒันธรรม    
การเฝ้าระวงัทางวฒันธรรมและขอ้เสนอแนะอืนๆ ผูว้ิจยัใชว้ิธีหาค่าความถี (frequencies) และค่าร้อยละ 
(percentage) ผลปรากฏดงันี  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ตารางที  ค่าความถี (frequencies) และค่าร้อยละ (percentage) ขอ้เสนอแนะจากกลุ่มตวัอยา่ง
 

 

ที 
 

ประเดน็ขอ้เสนอแนะ ผูต้อบแบบสอบถาม 
จาํนวน (คน) ร้อยละ 

. การวางแผนการปฏิบติังานวฒันธรรม   
 .  ควรมีการจดัทาํแผนการปฏิบติัการงานวฒันธรรมอยา่งต่อเนืองและ ชดัเจน 247 20.93 
  และใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
 .  ความไม่แน่นอนในการกาํหนดนโยบายของภาครัฐ ทาํใหก้ารวางแผน  15.08 
  เปลียนแปลงตลอดเวลากิจกรรมทีวางแผนไวไ้ม่เป็นไปตามทีกาํหนด   
. การติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน   
 .  ควรมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานวฒันธรรมอยา่งจริงจงั  20.17 
  โดยทีสภาวฒันธรรมตอ้งมีการวางแผนการติดตามและประเมินผล    
  ปรากฏในแผนปฏิบติัการ   
 .  นกัวิชาการวฒันธรรมตอ้งเป็นผูติ้ดตามและประเมินผล การดาํเนินงาน  17.97 
  วฒันธรรมดว้ยตนเองเพราะประชาชนทีเขา้มาทาํงานในสภาวฒันธรรม   
  ไม่มีความรู้และไม่สามารถติดตามและประเมินผลได ้   
 .  ควรมีเจา้หนา้ทีจากส่วนกลางมาตรวจสอบหรือกาํกบัดูแล  13.98 
  การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานวฒันธรรมเพือจะได ้   
  ทราบจุดอ่อนหรือจุดแขง็และแกปั้ญหาในการทาํงานไดท้นัเวลา   
 .  ควรกาํหนดกรอบการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานวฒันธรรม  10.00 
  ทีชดัเจนเป็นรูปแบบและตรวจสอบได ้   

3. องคค์วามรู้ดา้นวฒันธรรม   
 3.1 ควรจดัอบรมหรือสัมมนาเครือข่ายวฒันธรรมหรือแกนนาํอยา่งนอ้ยปีละ  18.98 
   ครังเพือใหเ้ขา้ใจและมีจิตสาํนึกในการรักษาสืบทอดและเฝ้าระวงัทาง   
  วฒันธรรม   
 3.2 ควรมีการนาํองคค์วามรู้ใหม่ๆมาเผยแพร่ใหแ้ก่เครือข่ายวฒันธรรม 141 11.95 
  เพือจะไดน้าํมาใชป้ระโยชน์ในการบริหารและจดัการองคค์วามรู้ดา้น   
  วฒันธรรม   
 3.3 ควรจดัเวทีใหป้ราชญช์าวบา้นไดแ้ลกเปลียนความรู้อยา่งนอ้ย  8.73 
  ปีละ  ครัง   
. การพฒันาความร่วมมือกบัองคก์รอืน   
 .  ควรมีการพฒันาความร่วมมือกบัองคก์รปกครองทอ้งถิน เนืองจาก  39.24 
  มีงบประมาณทีจะทาํงานดา้นวฒันธรรมมาก   
 .  กระทรวงวฒันธรรมควรมีนโยบายทีช่วยใหห้น่วยงานอืนมี  37.80 
  การบูรณาการการทาํงานร่วมกบัสภาวฒันธรรม     
 .  สภาวฒันธรรมตอ้งทาํขอ้ตกลงกบัหน่วยงานอืนๆ ในทอ้งถินที  25.51 
  สามารถใหค้วามช่วยเหลืองานวฒันธรรมได ้เช่น สถานบนั   
  ทางการศึกษา องคก์รปกครองทอ้งถิน เป็นตน้   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ตารางที   (ต่อ)
 

ที 
 

ประเดน็ขอ้เสนอแนะ ผูต้อบแบบสอบถาม 
จาํนวน (คน) ร้อยละ 

. ทรัพยากรเพือการดาํเนินงานวฒันธรรม   
 .  กระทรวงวฒันธรรมควรจดัสรรงบประมาณใหม้ากกวา่ปัจจุบนั  เพราะการ  .  
  จดัสรรงบประมาณใหใ้นแต่ละปีนอ้ยมากแสดงใหเ้ห็นวา่ ภาครัฐเองกย็งั   
  ไม่เห็นความสาํคญัของสภาวฒันธรรม   
 .  การขาดแคลนเทคโนโลยแีละวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  .  
 .  ขาดแคลนบุคลากรทีทาํงานประจาํอยูที่สภาวฒันธรรม ทาํใหก้าร  .  
  ดาํเนินงานต่างๆไม่ต่อเนือง   
. การส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมทางวฒันธรรม   
 .  ควรส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมทีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมทอ้งถิน  .  
 .  การขาดแคลนงบประมาณ จดักิจกรรมจึงมีขอ้จาํกดัไปดว้ย  .  
. การประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ผลการดาํเนินงานวฒันธรรม   
 .  ควรจดัหาเทคโนโลยทีีทนัสมยัหรืออุปกรณ์ทีจะใชเ้ป็นสือหรือ  .  
  เครืองมือในการประชาสัมพนัธ์ใหก้บัสภาวฒันธรรม   
 .  ควรขอความร่วมมือจากหน่วยงานหรือเชิญสือมวลชนเขา้ร่วมกิจกรรม  .  
  ทางวฒันธรรม  เพือเป็นการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมทางวฒันธรรม   
 .  วทิยชุุมชนเป็นเครือข่ายวฒันธรรมภาคประชาชนทีสามารถช่วย  .  
  ประชาสัมพนัธ์งานวฒันธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี   
. การเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม   
 .  ควรมีการรณรงคใ์หส้ถานศึกษามีการเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม  .  
 .  ควรส่งเสริมการจดัตงัศนูยเ์ฝ้าระวงัทางวฒันธรรมในระดบัตาํบล  .  
  หรือหมู่บา้นหรือสถานศึกษา และส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรม   
  อยา่งต่อเนือง   
 .  ควรมีควรจดัสรรงบประมาณในการทาํงานเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม  .  
  ในระดบัตาํบลหรือหมู่บา้นหรือสถานศึกษา   
 .  ควรมีอาสาสมคัรเฝ้าระวงัทางวฒันธรรมใหเ้ป็นรูปธรรม  .  
. ขอ้เสนอแนะอืนๆ   
 .  ควรมีการมอบประกาศเกียรติคุณใหก้บัผูใ้หค้วามร่วมมือทีปรากฏ  .  
  แก่สังคมเพราะเป็นบุคคลทีใหค้วามสาํคญัในการสืบทอดงาน   
  วฒันธรรมอยา่งแทจ้ริงในระดบัชุมชน   
 .  ควรสร้างแรงจูงใจในการทาํงานใหก้บัเจา้หนา้ทีของรัฐและ  .  
  ประชาชน   
 .  ควรมีกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัทีเคร่งครัดสาํหรับการ  .  
  ปฏิบติังานวฒันธรรม   

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ระยะท ี   การวิเคราะห์ (ร่าง) นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม  
เป็นการวิเคราะห์ (ร่าง) นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมที

ดาํเนินการตามระเบียบวิธีการวิจยัแบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) ซึงศึกษาจากผูเ้ชียวชาญดา้น
วฒันธรรม จาํนวน 21 คน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที  กลุ่มผูเ้ชียวชาญจากกระทรวงวฒันธรรม จาํนวน  คน 
กลุ่มที  กลุ่มผูเ้ชียวชาญจากสภาวฒันธรรม จาํนวน  คน และกลุ่มที  กลุ่มนกัวิชาการหรือผูส้นใจงาน
ดา้นวฒันธรรม จาํนวน  คน ใช ้Snowball Technique  ในการเลือกผูเ้ชียวชาญแต่ละกลุ่ม เครืองมือทีใชใ้น
วิจยัคือ แบบสอบถาม จาํนวน  ชุด ไดแ้ก่ แบบสอบถามแบบเดลฟายรอบที  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
และแบบสอบถามเดลฟายรอบที  และแบบสอบถามเดลฟายรอบที  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ดงันี 

แบบสอบถามแบบเดลฟายรอบที  เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด(open ended)ใชส้อบถาม
ผูเ้ชียวชาญว่า ( ) ภาครัฐควรมีนโยบายอย่างไรเพือการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมและ ( ) มีแนวทาง
อยา่งไรในส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมทีสอดคลอ้งกบันโยบายจากขอ้ที  จากนนัผูว้ิจยันาํ
คาํตอบของผูเ้ชียวชาญแต่ละคนมารวบรวมความคิดเห็นและวิเคราะห์โดยละเอียดแลว้นาํมาสังเคราะห์
เป็นประเดน็ 
 แบบสอบถามเดลฟายรอบที  เป็นการสังเคราะห์คาํตอบจากแบบสอบถามแบบเดลฟาย      
รอบที   มาพฒันาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เพือให้ผูเ้ชียวชาญกลุ่มเดิมแสดงความ
คิดเห็นในลกัษณะของการจดัอนัดบัความสาํคญัของขอ้คาํถามแต่ละขอ้ สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ค่ามธัยฐาน (median) และค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์(interquartile range) ของแต่ละขอ้คาํถาม  
 แบบสอบถามเดลฟายรอบที  เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าเหมือนกับ
แบบสอบถามเดลฟายรอบที  แต่มีการรายงานให้ผูเ้ชียวชาญไดท้ราบความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญ 
โดยแสดงตาํแหน่งของค่ามธัยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์(interquartile range) และแสดง
ตาํแหน่งทีผูเ้ชียวชาญคนนนัตอบในแบบสอบถามเดลฟายรอบที  สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ค่ามธัยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์(interquartile range) การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถาม
ทงั  ชุด มีรายละเอียดดงันี 
 1. การวเิคราะห์ข้อมูลทไีด้จากแบบสอบถามแบบเดลฟายรอบที  

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามแบบเดลฟายรอบที  นี ผูว้ิจัยนําคาํตอบจาก
แบบสอบถามปลายเปิด (open ended) จากผูเ้ชียวชาญ  คน มารวบรวมความคิดเห็นและวิเคราะห์
โดยละเอียดแลว้นาํมาสงัเคราะห์เป็นประเดน็ ผลปรากฏดงันี 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

   1.1 นโยบายส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม  
  จากการสังเคราะห์คาํตอบของผูเ้ชียวชาญ  สามารถสรุปเป็นประเด็นนโยบาย
ส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมไดด้งันี 
   1.1.1 จดัทาํบนัทึกเป็นขอ้ตกลงร่วมกนั (MOU) ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน  เพือประสานความร่วมมือและร่วมรับผดิชอบการดาํเนินงานวฒันธรรมร่วมกนั 
   .1.2 การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ดา้นการเผยแพร่ และ
แลกเปลียนศิลปวฒันธรรม 
   1.1.3 การกาํหนดนโยบายและจดัทาํแผนแม่บทวฒันธรรมแห่งชาติ ตอ้งใหภ้าค
ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือทาํประชาพิจารณ์ 
   1.1.4 ภาครัฐควรมีเวทีกลางให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนได้มีโอกาส
แลกเปลียนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการดาํเนินงานวฒันธรรมทงัในระดบัทอ้งถิน 
ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ     
   1.1.5 มีคู่มือการดาํเนินงานวฒันธรรมใหก้บัตวัแทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน  เพือใหก้ารดาํเนินงานวฒันธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
   1.1.6 สนบัสนุนการจดัตงักองทุนส่งเสริมวฒันธรรม โดยระดมทรัพยากรจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน   
   1.1.7 พฒันาสภาวฒันธรรมใหเ้ป็นคลงัแห่งความรู้ดา้นการอนุรักษ ์ฟืนฟู สืบทอด 
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิน 
   1.1.8 ใชง้านวฒันธรรมเป็นยุทธศาสตร์ในการรักษาความเป็นชาติ สร้างความ
กลมเกลียวของคนในชาติและเป็นกลยทุธ์ในการประสานความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนในสงัคม 
   1.1.9 ออกกฎหมายให้สภาวฒันธรรมเป็นนิติบุคคล และสรรหาบุคลากรจาก
องคก์รภาคเอกชนและประชาชน โดยมีภาครัฐเป็นฝ่ายส่งเสริมสนบัสนุนดา้นงบประมาณ 
   1.1.10 ธรรมนูญสภาวฒันธรรมตอ้งเป็นถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของทอ้งถิน โดยมีสาระแกนกลางเหมือนกนัทวัประเทศ 
   1.1.11 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวสัดิการใหก้บัคณะกรรมการและสมาชิก
สภาวฒันธรรม เพือเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจ ในการปฏิบติังานวฒันธรรม 
   1.1.12 พฒันาบุคลากรในการบริหารจดัการงานวฒันธรรม โดยการส่งเสริมและ
ให้ความรู้ด้านวฒันธรรมแก่คณะกรรมการและสมาชิกสภาวฒันธรรม เพือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานวฒันธรรมอยา่งต่อเนือง 
   1.1.13 งานวฒันธรรมตอ้งเป็นวาระแห่งชาติ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

   1.1.14 ผลิตบุคลากรทีปฏิบติังานดา้นวฒันธรรมเพิมขึนใหค้รอบคลุมทุกพนืที 
   1.1.15 ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณดาํเนินงานวฒันธรรมอย่างเพียงพอและ
ต่อเนือง 
   1.1.16 กาํหนดให้มีแผนพฒันาวฒันธรรมแห่งชาติ (ระยะยาว  ปี)และตอ้ง
สอดคลอ้งกบัแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
   1.1.17 รณรงคใ์หป้ระชาชนพฒันาภูมิปัญญา นาํวฒันธรรมมาใชป้ระโยชน์ใน
เชิงสร้างสรรค ์
   1.1.18 ส่งเสริม สนบัสนุน ใหมี้การศึกษา คน้ควา้วิจยัดา้นวฒันธรรม 
   1.1.19 ภาครัฐตอ้งจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการลงทุนทางวฒันธรรมและ
บริการดา้นวฒันธรรม 
   1.1.20 นาํภูมิปัญญามาเป็นทุนทางวฒันธรรมเพือใชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคม 
   1.1.21 สร้างมาตรการทางกฎหมาย ให้ประชาชนไดรู้้ถึงสิทธิและหนา้ทีในการ
ดาํเนินงานวฒันธรรมตามรัฐธรรมนูญ 
   1.1.22 สภาวฒันธรรมเป็นองคก์รทีทาํให้สังคมทีมีคุณภาพ โดยทาํหนา้ทีในการ
เฝ้าระวงัทางวฒันธรรม สอดส่องดูแลเดก็และเยาวชน ใหมี้คุณธรรม จิตสาํนึก และมีภูมิคุม้กนัทีดี 
   1.1.23 สภาวฒันธรรมตอ้งเป็นนกัประชาสมัพนัธ์มืออาชีพทีสามารถเผยแพร่งาน
วฒันธรรมให้ทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าของวฒันธรรม และตระหนกัถึงมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน
ดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 
   1.1.24 ในการบริหารจดัการงานวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมควรมีตวัแทนจาก
เดก็และเยาวชน เขา้มาร่วมดาํเนินการดว้ย 
   1.2 แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม 

  จากการสังเคราะห์คาํตอบของผูเ้ชียวชาญ สามารถสรุปเป็นประเด็นแนวทาง
ส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมไดด้งันี  

   1.2.1 กาํหนดรูปแบบและหลกัการความร่วมมือในการดาํเนินงานวฒันธรรม
ระหวา่งหน่วยงานต่างๆใหช้ดัเจน 
   1. .  แสวงหาแนวทางสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการเผยแพร่และ
แลกเปลียนวฒันธรรม 
   .2.3 จดัทาํแผนพฒันาวฒันธรรมแห่งชาติ แผนพฒันาวฒันธรรมระดบัภาค/
ระดบัจงัหวดั/ระดบัทอ้งถินใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

   1.2.4 พฒันากฎหมายเพือสนบัสนุนการปฏิบติังานวฒันธรรมของสภาวฒันธรรม 
   . .  ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณเพือการดาํเนินงานวฒันธรรม พร้อมทงัจดั
สวสัดิการใหก้บัสภาวฒันธรรม 
   1.2.6 นายกรัฐมนตรีและภาครัฐควรกาํกบัดูแลและบรรจุงานวฒันธรรมให้เป็น
วาระแห่งชาติ   
   .2.7 พฒันาศกัยภาพใหก้บัผูป้ฏิบติังานดา้นวฒันธรรม 
   1.2.8 จดัตงัอาสาสมคัรพิทกัษว์ฒันธรรมทอ้งถินเพือเป็นแนวร่วมในการทาํงาน
วฒันธรรม 
   1.2.9 ส่งเสริมการศึกษาและวิจยัปัญหาดา้นวฒันธรรมไทย เพือการวิเคราะห์
ปัญหา และการหาแนวทางการแกปั้ญหา   
   1.2.10 หลกัสูตรการศึกษาของชาติตอ้งบรรจุการเรียนการสอนเรืองการรักษา
และสืบทอดวฒันธรรมทอ้งถินโดยมีกระบวนการและรูปแบบทีเหมาะสมกบัทอ้งถิน 
   1.2.11 รณรงคใ์หป้ระชาชนเกิดความตระหนกั และจิตสาํนึกในการธาํรง รักษา
และดูแลวฒันธรรมไทยใหเ้ป็นพืนฐานเอกลกัษณ์ของประเทศ   
   1.2.12 สนบัสนุนสภาวฒันธรรมเป็นองคก์รระดบัชาติทีสาํคญั เพือดาํเนินงาน
ส่งเสริมวฒันธรรมและภูมิปัญญาของชาติ 
   1.2.13 ส่งเสริมการจดักิจกรรมทางศาสนา วฒันธรรม ประเพณีหรือวิถีชีวิต ดว้ย
การมีส่วนร่วมของทุกองคก์รและประชาชนในพืนที โดยมีสภาวฒันธรรมเป็นแกนกลาง 
   1.214 สร้างทศันคติ ความรู้ และความเขา้ใจว่าทุกคนมีหนา้ทีเสริมสร้าง ฟืนฟูและ
การดูแลรักษาวฒันธรรมทีเป็นสมบติัของชาติและเป็นรากฐานความเป็นอยูข่องประชาชนทุกคน  
   1.2.15 พฒันาฐานขอ้มูลสารสนเทศดา้นวฒันธรรมให้ทนัสมยัและเชือถือได ้
เพือใหป้ระชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์สูงสุด 
   1.2.16 ส่งเสริมใหมี้การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจดัเก็บองคค์วามรู้
ดา้นวฒันธรรม และใหมี้ช่องทางการเขา้ถึงองคค์วามรู้ทีหลากหลาย 
   1.2.17 สนบัสนุนองคค์วามรู้ทีจาํเป็นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนในพืนที เพือสนบัสนุนการทาํงานวฒันธรรมใหมี้ประสิทธิภาพ 
   1.2.18 สร้างค่านิยมและจิตสาํนึกให้กบัประชาชนต่อบทบาทในการมีส่วนร่วม
ทางวฒันธรรมของประชาชน 
   1.2.19 ปรับปรุงกฎหมายคุม้ครองลิขสิทธิภูมิปัญญาไทยและจดลิขสิทธิภูมิปัญญา
ไทยเพือรักษาภูมิปัญญาไทย เช่น ชือมวยไทย ชือขา้วหอมมะลิไทย เป็นตน้  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

   1.2.20 เพิมพูนความรู้ให้กบับุคลากรสภาวฒันธรรมอย่างต่อเนือง ทงัดา้นองค์
ความรู้ทางวฒันธรรมและการบริหารจดัการงานวฒันธรรม 
   1.2.21 ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่องคค์วามรู้เกียวกบัวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถิน ใหป้ระชาชนนาํไปใชป้ระโยชน์และต่อยอดองคค์วามรู้ 
   1.2.22 สร้างเครือข่ายสือมวลชนเพือประโยชน์ในการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์
งานวฒันธรรม 
   1.2.23 สนบัสนุนประชาสมัพนัธ์เชิงรุกในการเผยแพร่การทาํงานและผลงานของ
สภาวฒันธรรม โดยใชสื้อต่างๆใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เพือสร้างภาพลกัษณ์ทีดีของสภาวฒันธรรม 
 2. การวเิคราะห์ข้อมูลทไีด้จากแบบสอบถามเดลฟายรอบที   
 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามเดลฟายรอบที  วิเคราะห์จากแบบสอบมาตราส่วน
ประมาณค่าทีให้ผูเ้ชียวชาญกลุ่มเดิมแสดงความคิดเห็นในลกัษณะของการจดัอนัดบัความสาํคญัของขอ้
คาํถามแต่ละขอ้ใชว้ิธีการหาค่ามธัยฐาน (median/Mdn.)และค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์(interquartile range/IR) 
และนาํมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ทีกาํหนดไว ้ดงันี 
 ค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์สูงกวา่ 3.00 แสดงวา่ คาํตอบของผูเ้ชียวชาญไม่มีความสอดคลอ้งกนั 
 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์ระหว่าง 2.00 – 2.99 แสดงว่าคาํตอบของผูเ้ชียวชาญมีความ
สอดคลอ้งกนัตาํ 
 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์ระหว่าง 1.01 – 1.99 แสดง ว่าคาํตอบของผูเ้ชียวชาญมีความ
สอดคลอ้งกนัปานกลาง 
 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์ระหว่าง 0.51 – 1.00 แสดงว่า คาํตอบของผูเ้ชียวชาญมีความ
สอดคลอ้งกนัสูง 
 ค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์ตาํกวา่ 0.50 แสดงว่า คาํตอบของผูเ้ชียวชาญมีความสอดคลอ้ง
กนัสูงมาก 
 ค่าความสอดคล้องทีกาํหนดเป็นเกณฑ์ยอมรับในการวิจัย มีความค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทลเ์ท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 1.00 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ตารางที  ค่ามธัยฐาน (median) และค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์(interquartile range)  
นโยบายส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมจากแบบสอบถามเดลฟายรอบที  

 

ที 
 

นโยบายส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
 

Mdn. 
 

IR แปลค่า 
(เหมาะสม/สอดคลอ้ง) 

. งานวฒันธรรมตอ้งเป็นวาระแห่งชาติ 5.00 0.50 เหมาะสมมากทีสุด/ 
    สอดคลอ้งสูงมาก 
. ใชง้านวฒันธรรมเป็นยทุธศาสตร์ในการรักษาความเป็นชาติ  .  0.50 เหมาะสมมากทีสุด/ 
 สร้างความกลมเกลียวของคนในชาติ และเป็นกลยทุธ์ในการ   สอดคลอ้งสูงมาก 
 ประสานความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนในสังคม    
. พฒันาสภาวฒันธรรมใหเ้ป็นคลงัแห่งความรู้ดา้นการอนุรักษ ์ .  0.50 เหมาะสมมากทีสุด/ 
 ฟืนฟ ูสืบทอด ศิลปวฒันธรรมและภมิูปัญญาทอ้งถิน   สอดคลอ้งสูงมาก 
. ออกกฎหมายใหส้ภาวฒันธรรมเป็นนิติบุคคล และสรรหา .  1.00 เหมาะสมมากทีสุด/ 
 บุคลากรจากองคก์รภาคเอกชนและประชาชน โดยมีภาครัฐ   สอดคลอ้งสูง 
 เป็นฝ่ายส่งเสริมสนบัสนุนดา้นงบประมาณ    
. พฒันาบุคลากรในการบริหารจดัการงานวฒันธรรม โดยการ 5.00 1.00 เหมาะสมมากทีสุด/ 
 ส่งเสริมและใหค้วามรู้ดา้นวฒันธรรมแก่คณะกรรมการและ   สอดคลอ้งสูง 
 สมาชิกสภาวฒันธรรม  เพือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน    
 วฒันธรรมอยา่งต่อเนือง    
. สภาวฒันธรรมตอ้งเป็นนกัประชาสัมพนัธ์มืออาชีพที  5.00 1.00 เหมาะสมมากทีสุด/ 
 สามารถเผยแพร่งานวฒันธรรมใหทุ้กภาคส่วนเห็นคุณค่า   สอดคลอ้งสูง 
 ของวฒันธรรม และตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมในการ    
 ดาํเนินงานดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม    
. การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งประเทศ เพือ .  .  เหมาะสมมากทีสุด/ 
 เผยแพร่และแลกเปลียนศิลปวฒันธรรม   สอดคลอ้งสูง 
. กาํหนดใหมี้แผนพฒันาวฒันธรรมแห่งชาติ (ระยะยาว   ปี)  4.00 1.00 เหมาะสมมาก/ 
 และตอ้งสอดคลอ้งกบัแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและ   สอดคลอ้งสูง 
 สังคมแห่งชาติ    
. นาํภูมิปัญญามาเป็นทุนทางวฒันธรรมเพือใชใ้นการพฒันา  4.00 1.00 เหมาะสมมาก/ 
 เศรษฐกิจ และสังคม   สอดคลอ้งสูง 
. จดัทาํบนัทึกเป็นขอ้ตกลงร่วมกนั (MOU) ระหวา่งภาครัฐ  .  .  เหมาะสมมากทีสุด/ 

 ภาคเอกชน และภาคประชาชน  เพือประสานความร่วมมือและ   สอดคลอ้งสูง 
 ร่วมรับผดิชอบการดาํเนินงานวฒันธรรมร่วมกนั    

11. ธรรมนูญสภาวฒันธรรมตอ้งถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดให ้ .  .  เหมาะสมมาก/ 
 สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถินโดยมีสาระแกนกลาง   สอดคลอ้งสูง 
 เหมือนกนัทวัประเทศ    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ตารางที  (ต่อ)
 

ที 
 

นโยบายส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
 

Mdn. 
 

IR แปลค่า 
(เหมาะสม/สอดคลอ้ง) 

. การกาํหนดนโยบายและจดัทาํแผนแม่บทวฒันธรรมแห่งชาติ  .  1.00 เหมาะสมมาก/ 
 ตอ้งใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือทาํ   สอดคลอ้งสูง 
 ประชาพิจารณ์    
. ภาครัฐควรมีเวทีกลางใหภ้าคเอกชนและภาคประชาชนไดมี้โอกาส .  1.00 เหมาะสมมาก/ 

 แลกเปลียนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการดาํเนินงาน   สอดคลอ้งสูง 
 วฒันธรรมทงัในระดบัทอ้งถิน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ    
. ส่งเสริม สนบัสนุน ใหมี้การศึกษา คน้ควา้วจิยัดา้นวฒันธรรม 4.00 1.00 เหมาะสมมาก/ 

    สอดคลอ้งสูง 
. สร้างมาตรการทางกฎหมาย ใหป้ระชาชนไดรู้้ถึงสิทธิและ 4.00 1.00 เหมาะสมมาก/ 

 หนา้ทีในการดาํเนินงานวฒันธรรมตามรัฐธรรมนูญ   สอดคลอ้งสูง 
. ภาครัฐสนบัสนุนงบประมาณดาํเนินงานวฒันธรรมอยา่ง 4.00 1.00 เหมาะสมมาก/ 

 เพียงพอและต่อเนือง   สอดคลอ้งสูง 
. ผลิตบุคลากรทีปฏิบติังานดา้นวฒันธรรมเพิมขึนให ้ 4.00 1.00 เหมาะสมมาก/ 

 ครอบคลุมทุกพืนที   สอดคลอ้งสูง 
. การส่งเสริมคุณภาพชีวติและสวสัดิการใหก้บัคณะกรรมการ 4.00 1.00 เหมาะสมมาก/ 

 และสมาชิกสภาวฒันธรรม เพือเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจ    สอดคลอ้งสูง 
 ในการปฏิบติังานวฒันธรรม    
. รณรงคใ์หป้ระชาชนพฒันาภูมิปัญญา นาํวฒันธรรมมาใช ้ 4.00 1.50 เหมาะสมมาก/ 

 ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค ์   สอดคลอ้งปานกลาง 
. ภาครัฐตอ้งจดัสรรทรัพยากรสนบัสนุนการลงทุนทาง 3.00 1.50 เหมาะสมปานกลาง/ 

 วฒันธรรมและบริการดา้นวฒันธรรม   สอดคลอ้งปานกลาง 
. สภาวฒันธรรมเป็นองคก์รทีทาํใหส้ังคมมีคุณภาพ โดยทาํ  3.00 1.50 เหมาะสมปานกลาง/ 

 หนา้ทีในการเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม สอดส่องดูแลเดก็ และ   สอดคลอ้งปานกลาง 
 เยาวชน ใหมี้คุณธรรม จิตสาํนึก และมีภมิูคุม้กนัทีดี    
. ในการบริหารจดัการงานวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมควรมี 3.00 1.50 เหมาะสมปานกลาง/ 

 ตวัแทนจากเดก็และเยาวชนเขา้มาร่วมดาํเนินการดว้ย   สอดคลอ้งปานกลาง 
. มีคู่มือการดาํเนินงานวฒันธรรมใหก้บัตวัแทนภาครัฐ  .  1.00 เหมาะสมปานกลาง/ 

 ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพือใหก้ารดาํเนินงาน   สอดคลอ้งสูง 
 วฒันธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกนั    
. สนบัสนุนการจดัตงักองทุนส่งเสริมวฒันธรรม โดยระดม  .  1.00 เหมาะสมปานกลาง/ 

 ทรัพยากรจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน     สอดคลอ้งสูง 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

จากตารางที 7 ผูเ้ชียวชาญหลายท่านได้ให้ข้อเสนอแนะและให้แก้ไข/เพิมข้อความ   
สามารถสรุปเป็นประเดน็ไดด้งันี

ขอ้  งานวฒันธรรมตอ้งเป็นวาระแห่งชาติ  แกเ้ป็น ผลกัดนังานวฒันธรรมให้เป็นวาระ
แห่งชาติ เพือส่งเสริมสนบัสนุนใหค้นไทยไดต้ระหนกัถึงคุณค่า ความสาํคญั การรับผดิชอบร่วมกนั
ในการรักษาเอกลกัษณ์วฒันธรรมความเป็นไทยใหย้งัยนื

ขอ้  ใชง้านวฒันธรรมเป็นยทุธศาสตร์ในการรักษาความเป็นชาติ สร้างความกลมเกลียวของ
คนในชาติและเป็นกลยุทธ์ในการประสานความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนในสังคม แกเ้ป็น สนับสนุนให้
งานวฒันธรรมเป็นกลไกสําคญัในการรักษาความเป็นชาติและพฒันาประเทศโดยมีสภาวฒันธรรมเป็น
องคก์รหลกัในการบูรณาการงานวฒันธรรมใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของทุกองคก์ร

ขอ้  ให้นาํมารวมกบัขอ้ , ,  และขอ้  แลว้แกเ้ป็น พฒันาและส่งเสริมให้สภาวฒันธรรม
เป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม และขยายบทบาทให้สภาวัฒนธรรม               
เป็นศูนยก์ลางในการนาํภูมิปัญญาทอ้งถินมาสร้างมูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจบนพืนฐานความรู้และ
ความเป็นไทย รวมทงัส่งเสริมการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศทีเหมาะสมมาใชใ้นการสร้างระบบการ
จดัเกบ็องคค์วามรู้ดา้นวฒันธรรม และพฒันาช่องทางการเขา้ถึงองคค์วามรู้ใหมี้ความหลากหลาย 

ขอ้  ออกกฎหมายให้สภาวฒันธรรมเป็นนิติบุคคล และสรรหาบุคลากรจากองคก์ร
ภาคเอกชนและประชาชน โดยมีภาครัฐเป็นฝ่ายส่งเสริมสนบัสนุนดา้นงบประมาณ แกเ้ป็น ผลกัดนั
ใหมี้การแกไ้ข ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ เพือส่งเสริมการเป็นนิติบุคคลของสภาวฒันธรรม 
ภายใตก้ารบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพ ปลอดจากการแทรกแซงจากหน่วยงานภาครัฐและ
การเมือง และมีภาครัฐสนบัสนุนดา้นงบประมาณและวิชาการ

ขอ้  พฒันาบุคลากรในการบริหารจดัการงานวฒันธรรม โดยการส่งเสริมและให้
ความรู้ด้านวฒันธรรมแก่คณะกรรมการและสมาชิกสภาวฒันธรรม เพือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานวฒันธรรมอย่างต่อเนือง แกเ้ป็น สนบัสนุนการพฒันาระบบบริหารงานวฒันธรรมและ
สมรรถนะบุคลากรสภาวฒันธรรมอยา่งต่อเนือง เพือใหมี้ขีดความสามารถในการบริหารจดัการงาน
วฒันธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ขอ้  สภาวฒันธรรมตอ้งเป็นนกัประชาสัมพนัธ์มืออาชีพทีสามารถเผยแพร่งานวฒันธรรม
ให้ทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าของวฒันธรรม และตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานดา้นศาสนา 
ศิลปะและวฒันธรรม แกเ้ป็น ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ของสภาวฒันธรรมให้มีประสิทธิภาพยิงขึน 
โดยการสนบัสนุนทงัในระดบันโยบายและปฏิบติั วางแนวทางเพือสร้างเครือข่ายสือมวลชนทงัภาครัฐ
และภาคเอกชน เพือประโยชน์ต่อการพฒันางานวฒันธรรม พร้อมกบัขยายบทบาทใหส้ภาวฒันธรรมเป็น
ศูนยก์ลางในการประชาสมัพนัธ์งานวฒันธรรมในพืนที

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ขอ้  ให้นาํมารวมกบัขอ้  แลว้แกเ้ป็น ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการกาํหนดนโยบายและเสนอนโยบายการบริหารงานสภาวฒันธรรม การจดัทาํแผนงาน
วฒันธรรม เพือใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของทุกชุมชน และเป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดทิศทาง
และยุทธศาสตร์ของนโยบายวฒันธรรมทีสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพฒันา
ประเทศและเชือมโยงกบัแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

ขอ้  ใหน้าํมารวมกบัขอ้  แลว้แกเ้ป็น ส่งเสริมและพฒันาความร่วมมือระหว่างสภาวฒันธรรม
กบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพืนที เพือเป็นกลไกในการเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ใหก้บัสภาวฒันธรรม 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า นโยบายเพือการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมทีมีค่าความ
เหมาะสมมากทีสุดและมีค่าความสอดคลอ้งตาํกว่า .  (Mdn.= . - . , IR= . - . ) ตามเกณฑ์ที
กาํหนดไว ้โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉลียมากไปหาค่าเฉลียนอ้ย ดงันี 
 ผลกัดนังานวฒันธรรมใหเ้ป็นวาระแห่งชาติ เพือส่งเสริมสนบัสนุนใหค้นไทยไดต้ระหนกั
ถึงคุณค่า ความสาํคญั การรับผิดชอบร่วมกนัในการรักษาเอกลกัษณ์วฒันธรรมความเป็นไทยให้ยงัยืน      
( Mdn.=5.00, IR=0.50) 
 สนบัสนุนใหง้านวฒันธรรมเป็นกลไกสาํคญัในการรักษาความเป็นชาติและพฒันาประเทศ 
โดยมีสภาวฒันธรรมเป็นองคก์รหลกัในการบูรณาการงานวฒันธรรมให้สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของ
ทุกองคก์ร (Mdn.=5.00, IR=0.50) 
 พฒันาและส่งเสริมให้สภาวฒันธรรมเป็นศูนยก์ลางขององคค์วามรู้ดา้นศาสนา ศิลปะและ
วฒันธรรม และขยายบทบาทให้สภาวฒันธรรมเป็นศูนยก์ลางในการนําภูมิปัญญาทอ้งถินมาสร้าง
มูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจบนพืนฐานความรู้และความเป็นไทยรวมทังส่งเสริมการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศทีเหมาะสมมาใชใ้นการสร้างระบบการจดัเก็บองคค์วามรู้ดา้นวฒันธรรม และพฒันาช่อง
ทางการเขา้ถึงองคค์วามรู้ใหมี้ความหลากหลาย (Mdn.=5.00, IR=0.50) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ตารางที 8 ค่ามธัยฐาน (median) และค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์(interquartile range)  
แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมจากแบบสอบถามเดลฟายรอบที  

 
 

ที 
 

แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
 

Mdn. 
 

IR แปลค่า 
(เหมาะสม/สอดคลอ้ง) 

. นายกรัฐมนตรีและภาครัฐควรกาํกบัดูแลงานวฒันธรรม .00 .  เหมาะสมมาก/ 
 และบรรจุงานวฒันธรรมใหเ้ป็นวาระแห่งชาติ   สอดคลอ้งสูงมาก 
. สนบัสนุนสภาวฒันธรรมเป็นองคก์รระดบัชาติทีสาํคญั .00 .  เหมาะสมมาก/ 
 เพือดาํเนินงานส่งเสริมวฒันธรรมและภมิูปัญญาของชาติ   สอดคลอ้งสูง 
. รณรงคใ์หป้ระชาชนเกิดความตระหนกั และจิตสาํนึกในการธาํรง   .00 .  เหมาะสมมาก/ 
 รักษาและดูแลวฒันธรรมไทยใหเ้ป็นพืนฐานเอกลกัษณ์ของประเทศ   สอดคลอ้งสูง 
. ส่งเสริมการจดักิจกรรมทางศาสนา วฒันธรรม ประเพณี .  .  เหมาะสมมาก/ 
 หรือวถีิชีวติ ดว้ยการมีส่วนร่วมของทุกองคก์รและ   สอดคลอ้งสูง 
 ประชาชนในพืนที โดยมีสภาวฒันธรรมเป็นแกนกลาง    
. พฒันาฐานขอ้มูลสารสนเทศดา้นวฒันธรรมใหท้นัสมยัและ .  .  เหมาะสมมาก/ 
 เชือถือได ้เพือใหป้ระชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์สูงสุด   สอดคลอ้งสูง 
. ส่งเสริมใหมี้การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการ .  .  เหมาะสมมาก/ 
 จดัเกบ็องคค์วามรู้ดา้นวฒันธรรม และใหมี้ช่องทางการ   สอดคลอ้งสูง 
 เขา้ถึงองคค์วามรู้ทีหลากหลาย    
. ส่งเสริมการศึกษาและวจิยัปัญหาดา้นวฒันธรรมไทย เพือ .  .  เหมาะสมมาก/ 
 การวเิคราะห์ปัญหา และการหาแนวทางการแกปั้ญหา     สอดคลอ้งสูง 
. หลกัสูตรการศึกษาของชาติตอ้งบรรจุการเรียนการสอน .  .  เหมาะสมมาก/ 
 เรืองการรักษาและสืบทอดวฒันธรรมทอ้งถินโดยมี   สอดคลอ้งสูง 
 กระบวนการและรูปแบบทีเหมาะสมกบัทอ้งถิน    
. กาํหนดรูปแบบและหลกัการความร่วมมือในการ .  .  เหมาะสมมาก/ 
 ดาํเนินงานวฒันธรรมระหวา่งหน่วยงานต่างๆใหช้ดัเจน   สอดคลอ้งสูง 
. สนบัสนุนองคค์วามรู้ทีจาํเป็นแก่หน่วยงานภาครัฐ .  .  เหมาะสมมาก/ 

 ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพืนที เพือสนบัสนุนการ   สอดคลอ้งสูง 
 ทาํงานวฒันธรรมใหมี้ประสิทธิภาพ    
. จดัทาํแผนพฒันาวฒันธรรมแห่งชาติ แผนพฒันาวฒันธรรม .  .  เหมาะสมปานกลาง/ 

 ระดบัภาค/ระดบัจงัหวดั/ระดบัทอ้งถินใหส้อดคลอ้งกบั   สอดคลอ้งปานกลาง 
 แนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
. สร้างค่านิยมและจิตสาํนึกใหก้บัประชาชนต่อบทบาทใน .  .  เหมาะสมปานกลาง/ 

 การมีส่วนร่วมทางวฒันธรรมของประชาชน   สอดคลอ้งปานกลาง 
. พฒันากฎหมาย เพือสนบัสนุนการปฏิบติังานวฒันธรรม .  .  เหมาะสมปานกลาง/ 

 ของสภาวฒันธรรม   สอดคลอ้งปานกลาง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ตารางที  (ต่อ)
 

ที 
 

แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
 

Mdn. 
 

IR แปลค่า 
(เหมาะสม/สอดคลอ้ง) 

. ปรับปรุงกฎหมายคุม้ครองลิขสิทธิภมิูปัญญาไทยและจด .  .  เหมาะสมปานกลาง/ 
 ลิขสิทธิภมิูปัญญาไทยเพือรักษาภมิูปัญญาไทย เช่น ชือมวย   สอดคลอ้งปานกลาง 
 ชือขา้วหอมมะลิไทย  เป็นตน้     
. เพมิพนูความรู้ใหก้บับุคลากรสภาวฒันธรรมอยา่งต่อเนือง ทงัดา้น .  .  เหมาะสมปานกลาง/ 

 องคค์วามรู้ทางวฒันธรรมและการบริหารจดัการงานวฒันธรรม   สอดคลอ้งปานกลาง 
. สนบัสนุนการพฒันาบุคลากรตามความตอ้งการของ .  .  เหมาะสมปานกลาง/ 

 สภาวฒันธรรม   สอดคลอ้งปานกลาง 
. ส่งเสริมการจดัตงัอาสาสมคัรวฒันธรรมทอ้งถินเพือเป็น .  .  เหมาะสมปานกลาง/ 

 แนวร่วมในการทาํงานวฒันธรรม   สอดคลอ้งปานกลาง 
. ภาครัฐสนบัสนุนงบประมาณเพือการดาํเนินงานวฒันธรรม .  .  เหมาะสมปานกลาง/ 

 พร้อมทงัจดัสวสัดิการใหก้บัสภาวฒันธรรม   สอดคลอ้งปานกลาง 
. ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่องคค์วามรู้เกียวกบัวฒันธรรมและ .  .  เหมาะสมปานกลาง/ 

 ภมิูปัญญาทอ้งถิน ใหป้ระชาชนนาํไปใชป้ระโยชน์และ   สอดคลอ้งปานกลาง 
 ต่อยอดองคค์วามรู้    
. สร้างเครือข่ายสือมวลชนเพือประโยชน์ในการเผยแพร่และ .  .  เหมาะสมปานกลาง/ 

 ประชาสัมพนัธ์งานวฒันธรรม   สอดคลอ้งปานกลาง 
. สนบัสนุนประชาสัมพนัธ์เชิงรุกในการเผยแพร่การทาํงาน .  .  เหมาะสมปานกลาง/ 

 และผลงานของสภาวฒันธรรม โดยใชสื้อต่างๆใหเ้กิด   สอดคลอ้งปานกลาง 
 ประโยชน์สูงสุด เพือสร้างภาพลกัษณ์ทีดีของสภาวฒันธรรม    
. แสวงหาแนวทางสร้างความร่วมมือระหวา่งประเทศในการ .  .  เหมาะสมปานกลาง/ 

 เผยแพร่และแลกเปลียนวฒันธรรม   สอดคลอ้งปานกลาง 
 
จากตารางที   ผูเ้ชียวชาญหลายท่านไดใ้หข้อ้เสนอแนะและใหแ้กไ้ข/เพิมความสามารถ

สรุปเป็นประเดน็ไดด้งันี
ขอ้  รณรงคใ์หป้ระชาชนเกิดความตระหนกั และจิตสาํนึกในการธาํรง รักษาและดูแล

วฒันธรรมไทยให้เป็นพืนฐานเอกลกัษณ์ของประเทศ แกเ้ป็น สนับสนุนให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนกั และจิตสาํนึกในการธาํรงรักษาและดูแลวฒันธรรมไทย 

ขอ้  ส่งเสริมการศึกษาและวิจยัปัญหาดา้นวฒันธรรมไทย เพือการวิเคราะห์ปัญหา และ
การหาแนวทางการแก้ปัญหา แก้เป็น สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยวัฒนธรรมไทยและ
วฒันธรรมทอ้งถิน เพือทราบความหมาย และความสาํคญัของวฒันธรรมในฐานะทีเป็นมรดกของ
ไทยอยา่งถ่องแท ้ซึงความรู้ดงักล่าวถือเป็นรากฐานของการดาํเนินชีวิต  เพือใหเ้ห็นคุณค่าทาํใหเ้กิด
การยอมรับและนาํไปใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสมต่อไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ขอ้  หลกัสูตรการศึกษาของชาติตอ้งบรรจุการเรียนการสอนเรืองการรักษาและสืบทอด
วัฒนธรรมท้องถินโดยมีกระบวนการและรูปแบบทีเหมาะสมกับท้องถิน แก้เป็น สนับสนุน
สถานศึกษาให้บรรจุการเรียนการสอนเรืองการรักษาและสืบทอดวฒันธรรมทอ้งถินไวใ้นหลกัสูตร 
โดยมีกระบวนการและรูปแบบทีเหมาะสมกบัทอ้งถิน

ขอ้  จดัทาํแผนพฒันาวฒันธรรมแห่งชาติ แผนพฒันาวฒันธรรมระดบัภาค/ระดบั
จงัหวดั/ระดบัทอ้งถินให้สอดคลอ้งกบัแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แกไ้ข
เป็น สนบัสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการใหข้อ้คิดเห็นต่อการจดัทาํแผนพฒันา
วฒันธรรมแห่งชาติ แผนพฒันาวฒันธรรมระดบัภาค/ระดบัจงัหวดั/ระดบัทอ้งถินและแผนยทุธศาสตร์
ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ขอ้  พฒันากฎหมาย เพือสนับสนุนการปฏิบติังานวฒันธรรมของสภาวฒันธรรม แกเ้ป็น 
ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ เพือสนับสนุนให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนสามารถ
ดาํเนินงานวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน  ภายใตก้ารกาํกบัและสนบัสนุนจากภาครัฐ
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมทีมีค่าความ
เหมาะสมมากและมีค่าความสอดคลอ้งตาํกวา่ .  โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉลียมากไปหาค่าเฉลียนอ้ย คือ  
 นายกรัฐมนตรีและภาครัฐควรกาํกบัดูแลงานวฒันธรรมและบรรจุงานวฒันธรรมให้
เป็นวาระแห่งชาติ (Mdn.= . , IR= . ) สนบัสนุนสภาวฒันธรรมเป็นองคก์รระดบัชาติทีสาํคญั 
เพือดาํเนินงานส่งเสริมวฒันธรรมและภูมิปัญญาของชาติ (Mdn.= . , IR= . ) รณรงคใ์หป้ระชาชน
เกิดความตระหนกั และจิตสาํนึกในการธาํรง รักษาและดูแลวฒันธรรมไทยใหเ้ป็นพืนฐานเอกลกัษณ์ ของประเทศ 
(Mdn.= . , IR= . )  ส่งเสริมการจดักิจกรรมทางศาสนา วฒันธรรม ประเพณีหรือวิถีชีวิตดว้ยการ
มีส่วนร่วมของทุกองคก์รและประชาชนในพืนที โดยมีสภาวฒันธรรมเป็นแกนกลาง (Mdn.= . , 
IR= . ) พฒันาฐานขอ้มูลสารสนเทศดา้นวฒันธรรมใหท้นัสมยัและเชือถือได ้เพือใหป้ระชาชนได้
ใชป้ระโยชน์สูงสุด (Mdn.= . , IR= . ) ส่งเสริมใหมี้การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการ
จดัเกบ็องคค์วามรู้ดา้นวฒันธรรม และใหมี้ช่องทางการเขา้ถึงองคค์วามรู้ทีหลากหลาย (Mdn.= . , 
IR= . ) ส่งเสริมการศึกษาและวิจยัปัญหาดา้นวฒันธรรมไทย เพือการวิเคราะห์ปัญหา และการหา
แนวทางการแกปั้ญหา (Mdn.= . , IR= . ) หลกัสูตรการศึกษาของชาติตอ้งบรรจุการเรียนการ
สอนเรืองการรักษาและสืบทอดวฒันธรรมทอ้งถินโดยมีกระบวนการและรูปแบบทีเหมาะสมกบั
ทอ้งถิน (Mdn.= . , IR= . ) กาํหนดรูปแบบและหลกัการความร่วมมือในการดาํเนินงาน
วฒันธรรมระหว่างหน่วยงานต่างๆใหช้ดัเจน (Mdn.= . , IR= . ) สนบัสนุนองคค์วามรู้ทีจาํเป็น
แก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในพืนที เพือสนบัสนุนการทาํงานวฒันธรรมให้
มีประสิทธิภาพ (Mdn.= . , IR= . ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 . การวเิคราะห์ข้อมูลทไีด้ในแบบสอบถามเดลฟายรอบที 3 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามเดลฟายรอบที 3 นี ผูว้ิจยันาํขอ้มูลทีไดจ้ากการตอบ
แบบสอบถามเดลฟายรอบที 3 ทีแต่มีการแสดงตาํแหน่งของค่ามธัยฐาน (median) และค่าพิสยัระหวา่ง 
ควอไทล ์(interquartile range) และคาํตอบของผูเ้ชียวชาญแต่ละคนในแบบสอบถามเดลฟายรอบที 2 
เพือยืนยนัคาํตอบหรืออาจเปลียนคาํตอบในแบบสอบถามเดลฟายรอบที 3 และนาํขอ้มูลทีไดม้า
วิเคราะห์หาค่ามธัยฐาน (median)และค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์(interquartile range) ผลปรากฏดงันี 
 
ตารางที 9 ค่ามธัยฐาน (median) และค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์(interquartile range)  

นโยบายส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมจากแบบสอบถามเดลฟายรอบที 3 
 

 

ที 
 

นโยบายส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
 

Mdn. 
 

IR 
แปลค่า 

(เหมาะสม/สอดคลอ้ง) 
. ผลกัดนังานวฒันธรรมให้เป็นวาระแห่งชาติ เพือส่งเสริม

สนบัสนุนใหค้นไทยไดต้ระหนกัถึงคุณค่า ความสาํคญั การ
รับผิดชอบร่วมกนัในการรักษาเอกลกัษณ์วฒันธรรมความ
เป็นไทยใหย้งัยนื 

.  0.50 เหมาะสมมากทีสุด/ 
สอดคลอ้งสูงมาก 

. สนับสนุนให้งานวฒันธรรมเป็นกลไกสําคญัในการรักษา
ความเป็นชาติและพฒันาประเทศ โดยมีสภาวฒันธรรมเป็น
องค์กรหลกัในการบูรณาการงานวฒันธรรมให้สอดคลอ้ง
กบัยทุธศาสตร์ของทุกองคก์ร 

5.00 0.50 เหมาะสมมากทีสุด/ 
สอดคลอ้งสูงมาก 

. พฒันาและส่งเสริมให้สภาวฒันธรรมเป็นศูนยก์ลางขององค์
ความรู้ดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม และขยายบทบาท
ให้สภาวฒันธรรมเป็นศูนยก์ลางในการนาํภูมิปัญญาทอ้งถิน
มาสร้างมูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจบนพืนฐานความรู้และความ
เป็นไทยรวมทังส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที
เหมาะสมมาใชใ้นการสร้างระบบการจดัเก็บองคค์วามรู้ดา้น
วฒันธรรม และพฒันาช่องทางการเขา้ถึงองค์ความรู้ให้มี
ความหลากหลาย 

.  0.50 เหมาะสมมากทีสุด/ 
สอดคลอ้งสูงมาก 

. ส่งเสริมและพฒันาความร่วมมือระหว่างสภาวฒันธรรมกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพืนทีเพือ
เป็นกลไกในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัสภาวฒันธรรม 

.  .  เหมาะสมมากทีสุด/ 
สอดคลอ้งสูงมาก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ตารางที  (ต่อ)
 

ที 
 

นโยบายส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
 

Mdn. 
 

IR 
แปลค่า 

(เหมาะสม/สอดคลอ้ง) 
. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกาํหนด

นโยบายและเสนอนโยบายการบริหารงานสภาวฒันธรรม การ
จดัทาํแผนงานวฒันธรรม เพือใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของทุก
ชุมชน และเป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดทิศทางและยุทธศาสตร์
ของนโยบายวัฒนธรรมทีสอดคล้องกับแนวนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศและเชือมโยงกับแนวทางของ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

5.00 1.00 เหมาะสมมากทีสุด/ 
สอดคลอ้งสูง 

. ผลกัดนัให้มีการแกไ้ข ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ เพือ
ส่งเสริมการเป็นนิติบุคคลของสภาวฒันธรรม ภายใตก้ารบริหาร
จดัการทีมีประสิทธิภาพ ปลอดจากการแทรกแซงจากหน่วยงาน
ภาครัฐและการเมือง และมีภาครัฐสนับสนุนดา้นงบประมาณ
และวิชาการ 

5.00 1.00 เหมาะสมมาก/ 
สอดคลอ้งสูง 

. สนบัสนุนการพฒันาระบบบริหารงานวฒันธรรมและสมรรถนะ
บุคลากรสภาวฒันธรรมอยา่งต่อเนือง เพือใหมี้ขีดความสามารถ
ในการบริหารจดัการงานวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

.  1.00 เหมาะสมมากทีสุด/ 
สอดคลอ้งสูง 

. ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ของสภาวฒันธรรมใหมี้ประสิทธิภาพ
ยิงขึน โดยการสนับสนุนทงัในระดบันโยบายและปฏิบติัวาง
แนวทางเพือสร้างเครือข่ายสือมวลชนทงัภาครัฐและภาคเอกชน 
เพือประโยชน์ต่อการพฒันางานวฒันธรรม พร้อมกับขยาย
บทบาทให้สภาวฒันธรรมเป็นศูนยก์ลางในการประชาสัมพนัธ์
งานวฒันธรรมในพืนที

5.00 1.00 เหมาะสมมากทีสุด/ 
สอดคลอ้งสูง 

 จากตารางที 9 พบว่า ผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นเกียวกบันโยบายเพือการปฏิบติังานของ
สภาวฒันธรรม โดยไดน้โยบายทีมีค่าความเหมาะสมมากทีสุด มีค่าความสอดคลอ้งตาํกว่า .  
(Mdn.= . - . , IR= . - . ) ซึงถือวา่อยูใ่นระดบัทียอมรับได ้ดงันี 
 ผลักดันงานวฒันธรรมให้เป็นวาระแห่งชาติ เพือส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยได้
ตระหนกัถึงคุณค่า ความสาํคญั การรับผิดชอบร่วมกนัในการรักษาเอกลกัษณ์วฒันธรรมความเป็น
ไทยใหย้งัยนื (Mdn.= . , IR=0.50) สนบัสนุนใหง้านวฒันธรรมเป็นกลไกสาํคญัในการรักษาความ
เป็นชาติและพฒันาประเทศ โดยมีสภาวฒันธรรมเป็นองคก์รหลกัในการบูรณาการงานวฒันธรรม
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของทุกองค์กร (Mdn.=5.00,IR=0.50)พัฒนาและส่ง เสริมให ้            
สภาวฒันธรรมเป็นศูนยก์ลางขององคค์วามรู้ดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมและขยายบทบาทให้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

สภาวฒันธรรมเป็นศูนยก์ลางในการนาํภูมิปัญญาทอ้งถินมาสร้างมูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจบนพืน
ฐานความรู้และความเป็นไทย รวมทงัส่งเสริมการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศทีเหมาะสมมาใชใ้นการ
สร้างระบบการจดัเก็บองค์ความรู้ดา้นวฒันธรรม และพฒันาช่องทางการเขา้ถึงองค์ความรู้ให้มี
ความหลากหลาย (Mdn.=5.00, IR=0.50) ส่งเสริมและพฒันาความร่วมมือระหว่างสภาวฒันธรรมกบั
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพืนที เพือเป็นกลไกในการเสริมสร้างความเขม้แขง็
ให้กบัสภาวฒันธรรม(Mdn.= . , IR= . ) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การกาํหนดนโยบายและเสนอนโยบายการบริหารงานสภาวฒันธรรม การจดัทาํแผนงานวฒันธรรม 
เพือให้เป็นไปตามความต้องการของทุกชุมชน และเป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดทิศทางและ
ยทุธศาสตร์ของนโยบายวฒันธรรมทีสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ
และเชือมโยงกบัแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (Mdn.=5.00, IR=1.00) 
ผลกัดันให้มีการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ เพือส่งเสริมการเป็นนิติบุคคลของสภา
วฒันธรรม ภายใตก้ารบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ ปลอดจากการแทรกแซงจากหน่วยงานภาครัฐและ
การเมือง และมีภาครัฐสนบัสนุนดา้นงบประมาณและวิชาการ (Mdn.=5.00, IR=1.00) สนบัสนุนการ
พฒันาระบบบริหารงานวฒันธรรมและสมรรถนะบุคลากรสภาวฒันธรรมอยา่งต่อเนือง เพือใหมี้ขีด
ความสามารถในการบริหารจดัการงานวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Mdn.=5.00, IR=1.00) 
ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ของสภาวฒันธรรมให้มีประสิทธิภาพยิงขึนโดยการสนับสนุนทงัใน
ระดบันโยบายและปฏิบติั วางแนวทางเพือสร้างเครือข่ายสือมวลชนทงัภาครัฐและภาคเอกชน เพือ
ประโยชน์ต่อการพฒันางานวฒันธรรม พร้อมกบัขยายบทบาทให้สภาวฒันธรรมเป็นศูนยก์ลางใน
การประชาสมัพนัธ์งานวฒันธรรมในพืนที (Mdn.=5.00, IR=1.00) 
 จากการหาค่าความเหมาะสมและค่าความสอดคลอ้งของนโยบายส่งเสริมการปฏิบติังาน
ของสภาวฒันธรรม ทาํให้พบว่า นโยบายผลกัดนังานวฒันธรรมให้เป็นวาระแห่งชาติ เพือส่งเสริม
สนบัสนุนใหค้นไทยไดต้ระหนกัถึงคุณค่า ความสาํคญั การรับผิดชอบร่วมกนัในการรักษาเอกลกัษณ์
วฒันธรรมความเป็นไทยใหย้งัยนื นโยบายสนบัสนุนใหง้านวฒันธรรมเป็นกลไกสาํคญัในการรักษา
ความเป็นชาติและพัฒนาประเทศ โดยมีสภาวัฒนธรรมเป็นองค์กรหลักในการบูรณาการงาน
วฒันธรรมใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของทุกองคก์ร นโยบายพฒันาและส่งเสริมใหส้ภาวฒันธรรม
เป็นศูนยก์ลางขององคค์วามรู้ดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม และขยายบทบาทให้สภาวฒันธรรม
เป็นศูนยก์ลางในการนาํภูมิปัญญาทอ้งถินมาสร้างมูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจบนพืนฐานความรู้และความ
เป็นไทยรวมทงัส่งเสริมการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศทีเหมาะสมมาใชใ้นการสร้างระบบการจดัเก็บ
องคค์วามรู้ดา้นวฒันธรรม และพฒันาช่องทางการเขา้ถึงองคค์วามรู้ใหมี้ความหลากหลายและนโยบาย
ส่งเสริมและพฒันาความร่วมมือระหว่างสภาวฒันธรรมกบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ประชาชนในพืนที เพือเป็นกลไกในการเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัสภาวฒันธรรม ซึงผลการ
วิเคราะห์ค่าความเหมาะสมมากทีสุดและค่าความสอดคลอ้งสูงมาก ทาํใหเ้ห็นถึงความตอ้งการใหเ้ป็น
นโยบายมากทีสุด 

ตารางที 10 ค่ามธัยฐาน (median) และค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์(interquartile range)  
แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมจากแบบสอบถามเดลฟายรอบที  

 
 

ที 
 

แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
 

Mdn. 
 

IR แปลค่า 
(เหมาะสม/สอดคลอ้ง) 

. นายกรัฐมนตรีและภาครัฐควรกาํกบัดูแลงานวฒันธรรม
และบรรจุงานวฒันธรรมใหเ้ป็นวาระแห่งชาติ 

.  .  เหมาะสมมากทีสุด/ 
สอดคลอ้งสูงมาก 

. สนบัสนุนสภาวฒันธรรมเป็นองคก์รระดบัชาติทีสําคญั 
เพือดาํเนินงานส่งเสริมวฒันธรรมและภมิูปัญญาของชาติ 

.  .  เหมาะสมมากทีสุด/ 
สอดคลอ้งสูงมาก 

. สนบัสนุนใหป้ระชาชนเกิดความตระหนกั และจิตสาํนึก
ในการธาํรงรักษาและดูแลวฒันธรรมไทย 

.  .  เหมาะสมมากทีสุด/ 
สอดคลอ้งสูงมาก 

. ส่งเสริมการจดักิจกรรมทางศาสนา วฒันธรรม ประเพณี
หรือวิถีชีวิต  ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกองค์กรและ
ประชาชนในพืนที โดยมีสภาวฒันธรรมเป็นแกนกลาง 

.  .  เหมาะสมมากทีสุด/ 
สอดคลอ้งสูงมาก 

5. พฒันาฐานขอ้มูลสารสนเทศดา้นวฒันธรรมให้ทนัสมยั
และเชือถือได ้เพือใหป้ระชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์สูงสุด 

.  .  เหมาะสมมากทีสุด/ 
สอดคลอ้งสูง 

6. ส่งเสริมให้มีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการ
จดัเก็บองคค์วามรู้ดา้นวฒันธรรม และใหมี้ช่องทางการ
เขา้ถึงองคค์วามรู้ทีหลากหลาย 

.  .  เหมาะสมมากทีสุด/ 
สอดคลอ้งสูง 

7. สนับสนุนการศึกษา ค้นควา้ วิจัยวฒันธรรมไทยและ
วฒันธรรมทอ้งถินเพือทราบความหมาย และความสาํคญั
ของวฒันธรรมในฐานะทีเป็นมรดกของไทยอยา่งถ่องแท ้
ซึงความรู้ดังกล่าวถือเป็นรากฐานของการดํา เนิน
ชีวิต เพือใหเ้ห็นคุณค่าทาํใหเ้กิดการยอมรับและนาํไปใช้
ประโยชน์อยา่งเหมาะสมต่อไป 

.  .  เหมาะสมมากทีสุด/ 
สอดคลอ้งสูง 

8. สนับสนุนสถานศึกษาให้บรรจุการเรียนการสอนเรือง
การรักษาและสืบทอดวฒันธรรมทอ้งถินไวใ้นหลกัสูตร 
โดยมีกระบวนการและรูปแบบทีเหมาะสมกบัทอ้งถิน 

.  .  เหมาะสมมากทีสุด/ 
สอดคลอ้งสูง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ตารางที 10 (ต่อ) 
 

ที 
 

แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
 

Mdn. 
 

IR แปลค่า 
(เหมาะสม/สอดคลอ้ง) 

9. กําหนดรูปแบบและหลักการความร่วมมือในการ
ดาํเนินงานวฒันธรรมระหวา่งหน่วยงานต่างๆใหช้ดัเจน 

.  .  เหมาะสมมากทีสุด/ 
สอดคลอ้งสูง 

10. สนับสนุนองค์ความรู้ทีจําเป็นแก่หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพืนที เพือสนับสนุน
การทาํงานวฒันธรรมใหมี้ประสิทธิภาพ 

.  .  เหมาะสมมากทีสุด/ 
สอดคลอ้งสูง 

. สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การให้ข้อคิดเห็นต่อการจัดทาํแผนพฒันาวฒันธรรม
แห่งชาติ แผนพฒันาวฒันธรรมระดบัภาค/ระดบัจงัหวดั 
/ระดับท้องถินและแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
แนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

.  .  เหมาะสมมากทีสุด/ 
สอดคลอ้งสูง 

. สร้างค่านิยมและจิตสาํนึกใหก้บัประชาชนต่อบทบาทใน
การมีส่วนร่วมทางวฒันธรรมของประชาชน 

.  .  เหมาะสมมากทีสุด/ 
สอดคลอ้งสูง 

. ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ  เพือ
สนับสนุนให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนสามารถ
ดาํเนินงานวฒันธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน  
ภายใตก้ารกาํกบัและสนบัสนุนจากภาครัฐ 

.  .  เหมาะสมมากทีสุด/ 
สอดคลอ้งสูง 

. ปรับปรุงกฎหมายคุม้ครองลิขสิทธิภูมิปัญญาไทยและจด
ลิขสิทธิภูมิปัญญาไทยเพือรักษาภูมิปัญญาไทย เช่น ชือมวย
ไทย ชือขา้วหอมมะลิไทย  เป็นตน้  

.  .  เหมาะสมมากทีสุด/ 
สอดคลอ้งสูง 

. เพิมพนูความรู้ใหก้บับุคลากรสภาวฒันธรรมอยา่งต่อเนืองทงั
ด้านองค์ความรู้ทางวฒันธรรมและการบริหารจัดการงาน
วฒันธรรม 

.  .  เหมาะสมมากทีสุด/ 
สอดคลอ้งสูง 

. สนบัสนุนการพฒันาบุคลากรตามความตอ้งการของสภา
วฒันธรรม 

.  .  เหมาะสมมากทีสุด/ 
สอดคลอ้งสูง 

. ส่งเสริมการจดัตงัอาสาสมคัรวฒันธรรมทอ้งถินเพือเป็น
แนวร่วมในการทาํงานวฒันธรรม 

.  .  เหมาะสมมากทีสุด/ 
สอดคลอ้งสูง 

. ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณเพือการดํา เ นินงาน
วฒันธรรม พร้อมทงัจดัสวสัดิการใหก้บัสภาวฒันธรรม 

.  .  เหมาะสมมากทีสุด/ 
สอดคลอ้งสูง 

. ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่องค์ความรู้เกียวกบัวฒันธรรม
และภูมิปัญญาทอ้งถิน ให้ประชาชนนาํไปใชป้ระโยชน์
และต่อยอดองคค์วามรู้ 

.  .  เหมาะสมมากทีสุด/ 
สอดคลอ้งสูง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ตารางที  (ต่อ)
 

ที 
 

แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
 

Mdn. 
 

IR แปลค่า 
(เหมาะสม/สอดคลอ้ง) 

. สร้างเครือข่ายสือมวลชนเพือประโยชน์ในการเผยแพร่
และประชาสัมพนัธ์งานวฒันธรรม 

.  .  เหมาะสมมากทีสุด/ 
สอดคลอ้งสูง 

. สนับสนุนประชาสัมพนัธ์เชิงรุกในการเผยแพร่การทาํงาน
และผลงานของสภาวัฒนธรรม โดยใช้สือต่างๆให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพือสร้างภาพลกัษณ์ทีดีของสภาวฒันธรรม 

.  .  เหมาะสมมากทีสุด/ 
สอดคลอ้งสูง 

  

 จากตารางที  พบวา่ ผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นเกียวกบัแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังาน
ของสภาวฒันธรรม โดยไดแ้นวทางส่งเสริมการปฏิบติังานทีมีค่าความเหมาะสมมากทีสุด มีค่าความ
สอดคลอ้งสูงมาก (Mdn.= . - . , IR= . - . ) ซึงถือวา่อยูใ่นระดบัทียอมรับได ้ดงันี 
 นายกรัฐมนตรีและภาครัฐควรกาํกบัดูแลงานวฒันธรรมและบรรจุงานวฒันธรรมให้
เป็นวาระแห่งชาติ (Mdn.= . , IR= . ) สนบัสนุนสภาวฒันธรรมเป็นองคก์รระดบัชาติทีสาํคญั 
เพือดาํเนินงานส่งเสริมวฒันธรรมและภูมิปัญญาของชาติ (Mdn.= . , IR= . ) รณรงคใ์ห้
ประชาชนเกิดความตระหนกั และจิตสาํนึกในการธาํรงรักษาและดูแลวฒันธรรมไทยใหเ้ป็นพืนฐาน
เอกลกัษณ์ของประเทศ (Mdn.= . , IR= . )ส่งเสริมการจดักิจกรรมทางศาสนา วฒันธรรม 
ประเพณีหรือวิถีชีวิต ดว้ยการมีส่วนร่วมของทุกองคก์รและประชาชนในพืนที โดยมีสภาวฒันธรรม
เป็นแกนกลาง (Mdn.= . , IR= . )นอกจากนีทุกแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของ                 
สภาวฒันธรรมมีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีสุด และค่าความสอดคลอ้งสูงทุกแนวทาง 
(Mdn.= . , IR= . )  
 ดงันัน จากการหาค่าความเหมาะสมและค่าความสอดคลอ้งของแนวทางส่งเสริมการ
ปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม ทาํใหพ้บว่า นายกรัฐมนตรีและภาครัฐควรกาํกบัดูแลงานวฒันธรรม
และบรรจุงานวฒันธรรมให้เป็นวาระแห่งชาติ สนับสนุนสภาวฒันธรรมเป็นองคก์รระดบัชาติที
สําคญั เพือดาํเนินงานส่งเสริมวฒันธรรมและภูมิปัญญาของชาติ รณรงค์ให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนัก และจิตสํานึกในการธาํรง รักษาและดูแลวฒันธรรมไทยให้เป็นพืนฐานเอกลกัษณ์ของ
ประเทศ  ส่งเสริมการจดักิจกรรมทางศาสนา วฒันธรรม ประเพณีหรือวิถีชีวิต ดว้ยการมีส่วนร่วม
ของทุกองคก์รและประชาชนในพืนที โดยมีสภาวฒันธรรมเป็นแกนกลาง ผลการวิเคราะห์ค่าความ
เหมาะสมมากทีสุดและค่าความสอดคลอ้งสูงมาก ทาํใหเ้ห็นถึงความตอ้งการใหเ้ป็นแนวทางส่งเสริม
การปฏิบติังานมากทีสุด 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 จากการวิเคราะห์แบบสอบถามทงั  ชุด สามารถสรุปเป็น(ร่าง)นโยบายและแนวทาง
ส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม ไดด้งันี 
 . นโยบายส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม 

 สภาวฒันธรรมเป็นองคก์รภาคประชาชนทีสําคญัยิงในการขบัเคลือนงานวฒันธรรม
ระดบัชุมชุมในการอนุรักษห์รือฟืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน ศิลปวฒันธรรมอนัดีงามของ
ทอ้งถินและของชาติ เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการงานวฒันธรรมและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทอ้งถิน จึงควรมีนโยบายเพือการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมในประเทศไทย ดงันี 
  1.1 ผลกัดนังานวฒันธรรมให้เป็นวาระแห่งชาติ เพือส่งเสริมสนบัสนุนให้คนไทย
ไดต้ระหนักถึงคุณค่า ความสําคญั การรับผิดชอบร่วมกนัในการรักษาเอกลกัษณ์วฒันธรรมความ
เป็นไทยใหย้งัยนื 
  .  สนับสนุนให้งานวฒันธรรมเป็นกลไกสําคญัในการรักษาความเป็นชาติและ
พฒันาประเทศ โดยมีสภาวฒันธรรมเป็นองคก์รหลกัในการบูรณาการงานวฒันธรรมให้สอดคลอ้ง
กบัยทุธศาสตร์ของทุกองคก์ร 
  .  พฒันาและส่งเสริมให้สภาวฒันธรรมเป็นศูนยก์ลางขององคค์วามรู้ดา้นศาสนา 
ศิลปะและวฒันธรรม และขยายบทบาทใหส้ภาวฒันธรรมเป็นศูนยก์ลางในการนาํภูมิปัญญาทอ้งถินมา
สร้างมูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจบนพืนฐานความรู้และความเป็นไทยรวมทงัส่งเสริมการนาํเทคโนโลยี
สารสนเทศทีเหมาะสมมาใชใ้นการสร้างระบบการจดัเก็บองคค์วามรู้ดา้นวฒันธรรม และพฒันาช่อง
ทางการเขา้ถึงองคค์วามรู้ใหมี้ความหลากหลาย 
  1.4 ส่งเสริมและพฒันาความร่วมมือระหว่างสภาวฒันธรรมกบัหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพืนที เพือเป็นกลไกในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัสภาวฒันธรรม 
  1.5 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและเสนอ
นโยบายการบริหารงานสภาวฒันธรรม การจดัทาํแผนงานวฒันธรรม เพือใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ
ของทุกชุมชน และเป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ของนโยบายวฒันธรรมที
สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและเชือมโยงกับแนวทางของ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
  .  ผลกัดนัให้มีการแกไ้ข ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ เพือส่งเสริมการเป็น
นิติบุคคลของสภาวฒันธรรม ภายใตก้ารบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ ปลอดจากการแทรกแซง
จากหน่วยงานภาครัฐและการเมือง และมีภาครัฐสนบัสนุนดา้นงบประมาณและวิชาการ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

  1.7 สนบัสนุนการพฒันาระบบบริหารงานวฒันธรรมและสมรรถนะบุคลากรสภา
วฒันธรรมอย่างต่อเนือง เพือให้มีขีดความสามารถในการบริหารจดัการงานวฒันธรรมไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  1.8  ส่งเสริมการประชาสมัพนัธ์ของสภาวฒันธรรมใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึน โดยการ
สนบัสนุนทงัในระดบันโยบายและปฏิบติั วางแนวทางเพือสร้างเครือข่ายสือมวลชนทงัภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพือประโยชน์ต่อการพฒันางานวฒันธรรม พร้อมกบัขยายบทบาทให้สภาวฒันธรรม
เป็นศูนยก์ลางในการประชาสมัพนัธ์งานวฒันธรรมในพืนที   
 . แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม 

 เพือใหส้ภาวฒันธรรมดาํเนินงานวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงจาํเป็นทีจะตอ้งมี
แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมในประเทศไทย เพือใชเ้ป็นแนวปฏิบติัหรือ
วิธีการทีสอดคลอ้งกบันโยบาย ดงันี  
  2.1 นายกรัฐมนตรีและภาครัฐควรกาํกบัดูแลงานวฒันธรรมและบรรจุงานวฒันธรรม
ใหเ้ป็นวาระแห่งชาติ 
  2.2 สนบัสนุนสภาวฒันธรรมเป็นองคก์รระดบัชาติทีสาํคญั เพือดาํเนินงานส่งเสริม
วฒันธรรมและภูมิปัญญาของชาติ 
  2.3 สนบัสนุนให้ประชาชนเกิดความตระหนกั และจิตสาํนึกในการธาํรงรักษาและ
ดูแลวฒันธรรมไทย 
  2.4 ส่งเสริมการจดักิจกรรมทางศาสนา วฒันธรรม ประเพณีหรือวิถีชีวิต ดว้ยการมี
ส่วนร่วมของทุกองคก์รและประชาชนในพืนที โดยมีสภาวฒันธรรมเป็นแกนกลาง 
  2.5 พฒันาฐานขอ้มูลสารสนเทศดา้นวฒันธรรมให้ทนัสมยัและเชือถือได ้เพือให้
ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์สูงสุด 
  2.6 ส่งเสริมให้มีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการจดัเก็บองคค์วามรู้ดา้น
วฒันธรรม และใหมี้ช่องทางการเขา้ถึงองคค์วามรู้ทีหลากหลาย 
  2.7 สนับสนุนการศึกษา คน้ควา้ วิจยัวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมทอ้งถินเพือ
ทราบความหมาย และความสาํคญัของวฒันธรรมในฐานะทีเป็นมรดกของไทยอย่างถ่องแท ้ซึง
ความรู้ดังกล่าวถือเป็นรากฐานของการดาํเนินชีวิต เพือให้เห็นคุณค่าทาํให้เกิดการยอมรับและ
นาํไปใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสมต่อไป 
  2.8  สนับสนุนสถานศึกษาให้บรรจุการเรียนการสอนเรืองการรักษาและสืบทอด
วฒันธรรมทอ้งถินไวใ้นหลกัสูตร โดยมีกระบวนการและรูปแบบทีเหมาะสมกบัทอ้งถิน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

  2.9  กาํหนดรูปแบบและหลกัการความร่วมมือในการดาํเนินงานวฒันธรรมระหว่าง
หน่วยงานต่างๆใหช้ดัเจน 
  2.10 สนบัสนุนองคค์วามรู้ทีจาํเป็นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ในพืนที เพือสนบัสนุนการทาํงานวฒันธรรมใหมี้ประสิทธิภาพ 
  2.11 สนบัสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการใหข้อ้คิดเห็นต่อการ
จดัทาํแผนพฒันาวฒันธรรมแห่งชาติ แผนพฒันาวฒันธรรมระดบัภาค/ระดบัจงัหวดั/ระดบัทอ้งถิน  
และแผนยทุธศาสตร์ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
  2.12 สร้างค่านิยมและจิตสาํนึกให้กบัประชาชนต่อบทบาทในการมีส่วนร่วมทาง
วฒันธรรมของประชาชน 
  2.13 ปรับปรุงและแกไ้ขกฎหมายและกฎระเบียบ เพือสนบัสนุนใหภ้าคเอกชนและ
ภาคประชาชนสามารถดาํเนินงานวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน  ภายใตก้ารกาํกบัและ
สนบัสนุนจากภาครัฐ 
  2.14 ปรับปรุงกฎหมายคุม้ครองลิขสิทธิภูมิปัญญาไทยและจดลิขสิทธิภูมิปัญญาไทยเพือ
รักษาภูมิปัญญาไทย เช่น ชือมวยไทย ชือขา้วหอมมะลิไทย  เป็นตน้  
  2.15 เพิมพนูความรู้ใหก้บับุคลากรสภาวฒันธรรมอยา่งต่อเนือง ทงัดา้นองคค์วามรู้
ทางวฒันธรรมและการบริหารจดัการงานวฒันธรรม 
  2.16 สนบัสนุนการพฒันาบุคลากรตามความตอ้งการของสภาวฒันธรรม 
  2.17 ส่งเสริมการจดัตงัอาสาสมคัรวฒันธรรมทอ้งถินเพือเป็นแนวร่วมในการทาํงาน
วฒันธรรม 

 2.18 ภาครัฐสนบัสนุนงบประมาณเพือการดาํเนินงานวฒันธรรม พร้อมทงัจดัสวสัดิการ
ใหก้บัสภาวฒันธรรม 

 2.19 ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่องคค์วามรู้เกียวกบัวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิน 
ใหป้ระชาชนนาํไปใชป้ระโยชน์และต่อยอดองคค์วามรู้ 

 2.20 สร้างเครือข่ายสือมวลชนเพือประโยชน์ในการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์งาน
วฒันธรรม 

 2.21 สนบัสนุนประชาสัมพนัธ์เชิงรุกในการเผยแพร่การทาํงานและผลงานของสภา
วฒันธรรม โดยใชสื้อต่างๆใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เพือสร้างภาพลกัษณ์ทีดีของสภาวฒันธรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ระยะที    การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกียวกับ(ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของ              
สภาวฒันธรรม 

 ผูว้ิจยัไดน้าํ(ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมทีได้
จากตอนที  สาํรวจความคิดเห็นจากประชากร  กลุ่มทีเกียวขอ้ง คือ  
 ขนัตอนที  สอบถามความเห็นเกียวกบั (ร่าง) นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังาน
ของสภาวฒันธรรม จากหัวหนา้ส่วนราชการในส่วนภูมิภาคของกระทรวงวฒันธรรมและสภาวฒันธรรม
ทวัประเทศ จาํนวน  คนวา่เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยเกียวกบั(ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรม เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ได้แก่ แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถี (frequencies) และค่าร้อยละ (percentage) 
 ขนัตอนที 2 สอบทานความคิดเห็นเกียวกบั (ร่าง) นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังาน
ของสภาวัฒนธรรม จากผู ้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม จํานวน  คน ประกอบด้วย 
ปลดักระทรวงวฒันธรรม รองปลดักระทรวงวฒันธรรม หัวหนา้ผูต้รวจราชการกระทรวงวฒันธรรม ผูต้รวจ
ราชการกระทรวงวฒันธรรม และอธิบดี โดยการวิพากษใ์นลกัษณะการสนทนากลุ่ม (focus group) เพือนาํ
ความคิดเห็นนีมาเป็นขอ้มูลสนบัสนุนและขอ้เสนอแนะในการนาํเสนอ (ร่าง) นโยบายและแนวทางส่งเสริม
การปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมต่อไป
 .  การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกียวกับ(ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ของสภาวัฒนธรรม จากหัวหน้าส่วนราชการในส่วนภูมิภาคของกระทรวงวัฒนธรรมและ             
สภาวฒันธรรมทวัประเทศ

การวิเคราะห์ความเห็นเกียวกบั(ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของ        
สภาวฒันธรรม ประชากรไดแ้ก่ หวัหนา้ส่วนราชการในส่วนภูมิภาคของกระทรวงวฒันธรรม จาํนวน 

 คน และสมาชิกสภาวฒันธรรมจากทวัประเทศ จาํนวน  คน รวมทงัสิน  คน ไดรั้บคาํตอบ
กลบัคืนมาและสมบูรณ์ จาํนวน  ฉบบั คิดเป็นร้อยละ .  นาํมาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์
โดยใชต้ารางประกอบคาํบรรยาย  

 3.1.1.  ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  การวิเคราะห์ขอ้มูลทวัไปและความเห็นเกียวกบั(ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริม
การปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม ซึงขอ้มูลได้มาจากหัวหน้าส่วนราชการในส่วนภูมิภาคของ
กระทรวงวัฒนธรรมและสมาชิกสภาวัฒนธรรมทัวประเทศ จํานวน  คน ผูว้ิจัยใช้วิธีหา
ค่าความถี (frequencies) และค่าร้อยละ (percentages) ผลปรากฏดงันี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ตารางที   ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 

 

ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถาม 
จาํนวน(คน) ร้อยละ 

เพศ   
 เพศชาย 248 67.95 
 เพศหญิง 117 32.05 
อาย ุ   
 ตาํกวา่  30  ปี - - 
 ระหวา่ง  31 – 40  ปี 38 10.41 
 ระหวา่ง  41 – 50  ปี 62 16.99 
 ระหวา่ง  51 – 60  ปี 115 31.51 
 มากกวา่  60  ปี ขึนไป 150 41.09 
ระดบัการศึกษา   
 ตาํกวา่ปริญญาตรี 133 36.44 
 ปริญญาตรี 174 47.67 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 58 15.89 
อาชีพ   
 รับราชการ/ขา้ราชการบาํนาญ 141 38.63 
 พนกังานรัฐวิสาหกิจ 18 4.93 
 ผูน้าํชุมชน   89 24.38 
 นกัธุรกิจ/กิจการส่วนตวั 41 11.23 
 เกษตรกรรม 76 20.82 
ประสบการณ์การทาํงานในสภาวฒันธรรม   
 นอ้ยกวา่  2  ปี  41 11.23 
 ระหวา่ง  3 –  5 ปี 111 30.41 
 ระหวา่ง  6 – 8  ปี 145 39.73 
 9  ปีขึนไป 68 18.63 
หน่วยงาน/องคก์ร ทีสงักดั    
 ส่วนราชการในส่วนภูมิภาคของกระทรวงวฒันธรรม 41 11.23 
 สภาวฒันธรรม 324 88.76 
  

จากตารางที  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน  คนคิดเป็น
ร้อยละ .  และเป็นเพศหญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มีอายมุากกว่า  ปีขึน
ไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาไดแ้ก่ อายรุะหว่าง -  ปี  จาํนวน  คน คิดเป็น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ร้อยละ .  และอายรุะหวา่ง -  ปี มีนอ้ยทีสุด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  การศึกษาระดบั
ปริญญาตรีมีมากทีสุด จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาได้แก่ การศึกษาระดับ                    
ตาํกว่าปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีนอ้ยทีสุด 
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  อาชีพรับราชการหรือขา้ราชการบาํนาญมีมากทีสุด จาํนวน  คน 
คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาไดแ้ก่ ผูน้าํชุมชน จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 24.38 และอาชีพพนกังาน
รัฐวิสาหกิจมีจาํนวนนอ้ยทีสุด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในส่วนราชการในส่วนภูมิภาคของกระทรวงวฒันธรรม จาํนวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ .  อยู่ในสังกัดสภาวัฒนธรรม จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
ประสบการณ์การทาํงานวฒันธรรมอยู่ระหว่าง -  ปี  มีมากทีสุด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
รองลงมาได้แก่ ประสบการณ์การทาํงานยู่ระหว่าง -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ
ประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ยกวา่  ปีมีนอ้ยทีสุด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .
  . . . การวิเคราะห์ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกียวกับ(ร่าง)นโยบายและ
แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม  
  การวิเคราะห์ความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเกียวกบั(ร่าง)นโยบายและแนวทาง
ส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม ผูว้ิจัยใช้วิธีหาค่าความถี (frequencies) และค่าร้อยละ 
(percentages) ผลปรากฏดงันี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ตารางที  ค่าความถี (frequencies) และค่าร้อยละ (percentages) ความเห็นเกียวกบั (ร่าง)นโยบาย
ส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 

 
ที

 
นโยบายเพือการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม

ผูต้อบแบบสอบถาม
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ
. ผลกัดนังานวฒันธรรมให้เป็นวาระแห่งชาติ เพือส่งเสริม

สนับสนุนให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่า ความสําคัญ   
การรับผิดชอบร่วมกนัในการรักษาเอกลกัษณ์วฒันธรรม
ความเป็นไทยใหย้งัยนื 

.  .

. สนับสนุนให้งานวฒันธรรมเป็นกลไกสําคญัในการรักษา
ความเป็นชาติและพฒันาประเทศ โดยมีสภาวฒันธรรมเป็น
องค์กรหลกัในการบูรณาการงานวฒันธรรมให้สอดคลอ้ง
กบัยทุธศาสตร์ของทุกองคก์ร 

. .

. พฒันาและส่งเสริมให้สภาวฒันธรรมเป็นศูนยก์ลางขององค์
ความรู้ดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม และขยายบทบาทให้
สภาวฒันธรรมเป็นศูนยก์ลางในการนาํภูมิปัญญาทอ้งถินมา
สร้างมูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจบนพืนฐานความรู้และความเป็น
ไทย รวมทงัส่งเสริมการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศทีเหมาะสม
มาใชใ้นการสร้างระบบการจดัเก็บองคค์วามรู้ดา้นวฒันธรรม 
และพฒันาช่องทางการเขา้ถึงองคค์วามรู้ใหมี้ความหลากหลาย 

. .

. ส่งเสริมและพฒันาความร่วมมือระหวา่งสภาวฒันธรรมกบั
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพืนที 
เพือเป็นกลไกในการเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัสภา
วฒันธรรม 

. .

. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
กาํหนดนโยบายและเสนอนโยบายการบริหารงานสภา
วฒันธรรม การจดัทาํแผนงานวฒันธรรม เพือใหเ้ป็นไปตาม
ความต้องการของทุกชุมชน และเป็นประโยชน์ต่อการ
กาํหนดทิศทางและยทุธศาสตร์ของนโยบายวฒันธรรม ที
สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศและเชือมโยงกบัแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

. .

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ตารางที  (ต่อ)
 
ที

 
นโยบายเพือการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม

ผูต้อบแบบสอบถาม
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ
. ผลกัดนัให้มีการแกไ้ข ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ 

เพือส่งเสริมการเป็นนิติบุคคลของสภาวฒันธรรม ภายใต้
การบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพปลอดจากการแทรกแซง
จากหน่วยงานภาครัฐและการเมือง และมีภาครัฐสนบัสนุน
ดา้นงบประมาณและวิชาการ 

. .

. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารงานวัฒนธรรมและ
สมรรถนะบุคลากรสภาวฒันธรรมอย่างต่อเนือง เพือให้มี
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการงานวฒันธรรมได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

. .

. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของสภาวัฒนธรรมให้มี
ประสิทธิภาพยงิขึน โดยการสนบัสนุนทงัในระดบันโยบาย
และปฏิบติั วางแนวทางเพือสร้างเครือข่ายสือมวลชนทงั
ภาครัฐและภาคเอกชน เพือประโยชน์ต่อการพฒันางาน
วฒันธรรม พร้อมกบัขยายบทบาทให้สภาวฒันธรรมเป็น
ศนูยก์ลางในการประชาสัมพนัธ์งานวฒันธรรมในพืนที

. .

 
 จากตารางที  ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเกียวกับ(ร่าง)นโยบายเพือการ
ปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบั(ร่าง)นโยบายเพือการปฏิบติังาน
ของสภาวฒันธรรมทงัหมดทุกขอ้ ร้อยละ  ขึนไป ทาํให้พบว่า ทุกนโยบาย ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความเห็นสอดคลอ้งกนัว่าตอ้งการให้เป็นนโยบายเพือการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมในประเทศ
ไทยมากทีสุด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ตารางที  ค่าความถี (frequencies) และค่าร้อยละ (percentages) ความเห็นเกียวกบัแนวทางส่งเสริม
การปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 

 
ที

 
แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม

ผูต้อบแบบสอบถาม
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ
1. นายกรัฐมนตรีและภาครัฐควรกาํกบัดูแลงานวฒันธรรม

และบรรจุงานวฒันธรรมใหเ้ป็นวาระแห่งชาติ 
 .   .  

2. สนับสนุนสภาวฒันธรรมเป็นองค์กรระดับชาติทีสําคญั 
เพือดาํเนินงานส่งเสริมวฒันธรรมและภมิูปัญญาของชาติ 

 .   .  

3. สนับสนุนให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และจิตสํานึก
ในการธาํรงรักษาและดูแลวฒันธรรมไทย 

 .   .  

4. ส่งเสริมการจดักิจกรรมทางศาสนา วฒันธรรม ประเพณี
หรือวิ ถี ชีวิต  ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกองค์กรและ
ประชาชนในพืนที โดยมีสภาวฒันธรรมเป็นแกนกลาง 

 .   .  

5. พฒันาฐานขอ้มูลสารสนเทศด้านวฒันธรรมให้ทันสมัย
และเชือถือได ้เพือใหป้ระชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์สูงสุด 

 .   .  

6. ส่งเสริมให้มีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
จดัเก็บองคค์วามรู้ดา้นวฒันธรรม และให้มีช่องทางการ
เขา้ถึงองคค์วามรู้ทีหลากหลาย 

 .   .  

. สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยวัฒนธรรมไทยและ
วฒันธรรมทอ้งถินเพือทราบความหมาย และความสําคญั
ของวฒันธรรมในฐานะทีเป็นมรดกของไทยอยา่งถ่องแท ้ซึง
ความรู้ดงักล่าวถือเป็นรากฐานของการดาํเนินชีวิต เพือให้
เห็นคุณค่าทาํใหเ้กิดการยอมรับและนาํไปใชป้ระโยชน์อยา่ง
เหมาะสมต่อไป 

 .   .  

. สนบัสนุนสถานศึกษาให้บรรจุการเรียนการสอนเรืองการ
รักษาและสืบทอดวฒันธรรมทอ้งถินไวใ้นหลกัสูตรโดยมี
กระบวนการและรูปแบบทีเหมาะสมกบัทอ้งถิน 

 .   .  

. กําหนดรูปแบบและหลักการความ ร่วมมือในการ
ดาํเนินงานวฒันธรรมระหวา่งหน่วยงานต่างๆใหช้ดัเจน 

 .   .  

. สนับสนุนองค์ความรู้ ทีจํา เ ป็นแก่หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพืนที เพือสนบัสนุนการ
ทาํงานวฒันธรรมใหมี้ประสิทธิภาพ 

 .   .  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ตารางที  (ต่อ)
 
ที

 
แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม

ผูต้อบแบบสอบถาม
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ
. สนบัสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ

ให้ขอ้คิดเห็นต่อการจดัทาํแผนพฒันาวฒันธรรมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาวฒันธรรมระดับภาค/ระดับจังหวดั/ระดับ
ทอ้งถินและแผนยทุธศาสตร์ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 .   .  

. สร้างค่านิยมและจิตสํานึกให้กบัประชาชนต่อบทบาทใน
การมีส่วนร่วมทางวฒันธรรมของประชาชน 

 .   .  

. ปรับปรุงและแกไ้ขกฎหมายและกฎระเบียบเพือสนบัสนุน
ให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนสามารถดําเนินงาน
วฒันธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึนภายใตก้ารกาํกบั
และสนบัสนุนจากภาครัฐ 

 .   .  

. ปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิภูมิปัญญาไทยและจด
ลิขสิทธิภูมิปัญญาไทยเพือรักษาภูมิปัญญาไทย เช่น ชือมวย
ไทย ชือขา้วหอมมะลิไทย  เป็นตน้  

 .   .  

. เพิมพนูความรู้ใหก้บับุคลากรสภาวฒันธรรมอยา่งต่อเนือง 
ทงัดา้นองค์ความรู้ทางวฒันธรรมและการบริหารจดัการ
งานวฒันธรรม 

 .   .  

. สนับสนุนการพฒันาบุคลากรตามความตอ้งการของสภา
วฒันธรรม 

 .   .  

. ส่งเสริมการจดัตงัอาสาสมคัรวฒันธรรมทอ้งถินเพือเป็น
แนวร่วมในการทาํงานวฒันธรรม 

 .   .  

. ภาค รัฐสนับสนุนงบประมาณเ พือการดํา เ นินงาน
วฒันธรรม พร้อมทงัจดัสวสัดิการใหก้บัสภาวฒันธรรม 

 .   .  

. ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่องคค์วามรู้เกียวกบัวฒันธรรมและ
ภมิูปัญญาทอ้งถิน ใหป้ระชาชนนาํไปใชป้ระโยชน์และต่อ
ยอดองคค์วามรู้ 

 .   .  

. สร้างเครือข่ายสือมวลชนเพือประโยชน์ในการเผยแพร่
และประชาสัมพนัธ์งานวฒันธรรม 

 .   .  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ตารางที  (ต่อ)

ที

 
 

แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม
ผูต้อบแบบสอบถาม

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ

. สนบัสนุนประชาสัมพนัธ์เชิงรุกในการเผยแพร่การทาํงานและ
ผลงานของสภาวฒันธรรม โดยใชสื้อต่างๆให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เพือสร้างภาพลกัษณ์ทีดีของสภาวฒันธรรม 

 .   .  

 
 จากตารางที  ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเกียวกับแนวทางส่งเสริมการ
ปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังาน
ของสภาวฒันธรรมทงัหมดทุกขอ้ ทาํใหพ้บว่า ทุกแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการใหเ้ป็นแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมไทยมาก
ทีสุด
 . .3. สอบทานความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรมเกียวกับ (ร่าง) 
นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม 

 ผูว้ิจยันาํ (ร่าง) นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมให้ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงกระทรวงวฒันธรรม จาํนวน  คน ประกอบดว้ย ปลดักระทรวงวฒันธรรม รองปลดักระทรวง
วฒันธรรม หัวหน้าผูต้รวจราชการกระทรวงวฒันธรรม ผูต้รวจราชการกระทรวงวฒันธรรม และอธิบดี 
วิพากษ ์(ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม ในลกัษณะการสนทนากลุ่ม 
(focus group) เพือนาํความคิดเห็นมาเป็นขอ้มูลสนบัสนุน สรุปไดด้งันี 
   . . . . ผูบ้ริหารกระทรวงวฒันธรรม เห็นว่า (ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริม
การปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมทีนาํเสนอเป็นการส่งเสริมใหส้ภาวฒันธรรมปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพเพิมขึน และอีกทงัเป็นการวิเคราะห์มาจากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญและความเห็น
ของหัวหน้าส่วนราชการในส่วนภูมิภาคของกระทรวงวฒันธรรมและสภาวฒันธรรมทวัประเทศ 
พร้อมทงัสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวฒันธรรมทีเนน้หนกัถึงความสาํคญัของ
งานวฒันธรรม ซึงสภาวฒันธรรมเป็นเครือข่ายของกระทรวงวฒันธรรมทีสาํคญัยิงในส่วนภูมิภาค 
การมีนโยบายส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมถือเป็นมิติใหม่ทีจะตอ้งใหค้วามสาํคญัและ
ผลกัดนัใหเ้กิดขึนต่อไป 
  . . . . นโยบายเพือการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมและแนวทางส่งเสริมการ
ปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม มีความสอดคลอ้งกนัสามารถนาํแนวทางการส่งเสริมการปฏิบติังาน
ของสภาวฒันธรรมไปใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัตามนโยบายได ้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

  . . . . นโยบายผลกัดนังานวฒันธรรมใหเ้ป็นวาระแห่งชาติ เพือส่งเสริมสนบัสนุน
ให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่า ความสําคัญ การรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาเอกลักษณ์
วฒันธรรมความเป็นไทยให้ยงัยืน ผูบ้ริหารกระทรวงวฒันธรรมมีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า ตอ้ง
พยายามผลกัดนังานวฒันธรรมเป็นวาระแห่งชาติเพือขบัเคลือนงานวฒันธรรมในสู่ระดบัทอ้งถิน
ถือว่าเรืองของวฒันธรรมเป็นวาระเร่งด่วนทีทุกภาคส่วนตอ้งให้ความสาํคญั ให้ความร่วมมือและมี
ส่วนร่วมในการดาํเนินงาน หากสามารถดาํเนินการได ้งานวฒันธรรมจะเป็นงานทียงิใหญ่ระดบัชาติ 
ทีทุกภาคส่วนตอ้งให้ความสําคญั และพยายามให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงวฒันธรรมให้ความ
ร่วมมือดว้ย และสามารถนาํแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมมาเป็นแนวทางการ
นาํนโยบายไปสู่การปฏิบติัคือการทีนายกรัฐมนตรีและภาครัฐควรกาํกบัดูแลงานวฒันธรรมและ
บรรจุงานวฒันธรรมใหเ้ป็นวาระแห่งชาติ และการสนบัสนุนสภาวฒันธรรมเป็นองคก์รระดบัชาติที
สาํคญั เพือดาํเนินงานส่งเสริมวฒันธรรมและภูมิปัญญาของชาติ  
  . . . . นโยบายสนบัสนุนให้งานวฒันธรรมเป็นกลไกสาํคญัในการรักษาความเป็น
ชาติและพฒันาประเทศ โดยมีสภาวฒันธรรมเป็นองค์กรหลกัในการบูรณาการงานวฒันธรรมให้
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของทุกองคก์ร ผูบ้ริหารเห็นว่า การใชง้านวฒันธรรมในการรักษาความเป็น
ชาติ สร้างความกลมเกลียวของคนในชาติ ประเด็นทีสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวฒันธรรมทีตอ้งการให้กระทรวงวฒันธรรมสร้างความภาคภูมิใจในวฒันธรรมของชาติ    
โดยส่งเสริมสนับสนุนให้จดักิจกรรม เช่น การจดัการความรู้มรดกศิลปวฒันธรรม การจดักิจกรรม
เผยแพร่ความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรมสู่ชุมชน การสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนดา้นวฒันธรรมใน
สถานศึกษา เป็นตน้ โดยนโยบายนีสอดคลอ้งกบัแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมที
สามารถนําไปแนวทางการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ สนับสนุนให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนกั และจิตสาํนึกในการธาํรงรักษาและดูแลวฒันธรรมไทย ส่งเสริมการจดักิจกรรมทางศาสนา 
วฒันธรรม ประเพณีหรือวิถีชีวิต ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกองค์กรและประชาชนในพืนที โดยมี      
สภาวฒันธรรมเป็นแกนกลาง และสร้างทศันคติ ความรู้ และความเขา้ใจว่าทุกคนมีหนา้ทีเสริมสร้าง 
ฟืนฟูและการดูแลรักษาวฒันธรรมทีเป็นสมบติัของชาติและเป็นรากฐานความเป็นอยู่ของประชาชน
ทุกคน ซึงประเด็นนี สภาวฒันธรรมสามารถเป็นองคก์รทีสนับสนุนการจดักิจกรรมและเผยแพร่      
องคค์วามรู้ซึงจะสามารถทาํใหป้ระชาชนในชาติเกิดความตระหนกัในการรักษาวฒันธรรมของชาติ  
  . . . . นโยบายพฒันาและส่งเสริมให้สภาวฒันธรรมเป็นศูนยก์ลางขององคค์วามรู้
ด้านศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม และขยายบทบาทให้สภาวฒันธรรมเป็นศูนย์กลางในการนํา            
ภูมิปัญญาทอ้งถินมาสร้างมูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจบนพืนฐานความรู้และความเป็นไทยรวมทงัส่งเสริม
การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศทีเหมาะสมมาใชใ้นการสร้างระบบการจดัเก็บองคค์วามรู้ดา้นวฒันธรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

และพฒันาช่องทางการเขา้ถึงองคค์วามรู้ใหมี้ความหลากหลาย ผูบ้ริหารมีความเห็นว่า มีความสาํคญั
เป็นอย่างยิงว่า ควรจะส่งเสริมและสนับสนุนให้สภาวฒันธรรมเป็นศูนยร์วมองคค์วามรู้ทางศาสนา 
ศิลปะและวฒันธรรม มีขอ้มูลทีถูกตอ้งใหบ้ริการแก่ชุมชนและประชาชนทีสนใจ นอกจากนียงัตอ้งนาํ
เทคโนโลยีทีเหมาะสมมาใชแ้ลว้ตอ้งพฒันาช่องทางการเขา้ถึงแหล่งของมูลดว้ย ซึงน่าจะนาํแนวทาง
ส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมมาเป็นแนวทางการนํานโยบายไปสู่การปฏิบติั ได้แก่        
การพฒันาฐานขอ้มูลสารสนเทศดา้นวฒันธรรมให้ทนัสมยัและเชือถือได ้เพือให้ประชาชนไดใ้ช้
ประโยชน์สูงสุด การส่งเสริมให้มีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการจดัเก็บองคค์วามรู้ดา้น
วฒันธรรม และใหมี้ช่องทางการเขา้ถึงองคค์วามรู้ทีหลากหลาย การสนบัสนุนการศึกษา คน้ควา้ วิจยั
วฒันธรรมไทยและวฒันธรรมทอ้งถิน เพือทราบความหมายและความสาํคญัของวฒันธรรมในฐานะที
เป็นมรดกของไทยอย่างถ่องแท ้ซึงความรู้ดงักล่าวถือเป็นรากฐานของการดาํเนินชีวิต เพือให้เห็น
คุณค่าทาํใหเ้กิดการยอมรับและนาํไปใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสมต่อไปและการสนบัสนุนสถานศึกษา
ให้บรรจุการเรียนการสอนเรืองการรักษาและสืบทอดวฒันธรรมท้องถินไวใ้นหลักสูตรโดยมี
กระบวนการและรูปแบบทีเหมาะสมกับท้องถินซึงนโยบายและแนวปฏิบัติเหล่านีจะทําให ้              
สภาวฒันธรรมมีบทบาทมากขึนในทอ้งถิน และเป็นศูนยร์วมองค์ความรู้ทางศาสนา ศิลปะและ
วฒันธรรม และเพิมโอกาสในการเขา้ถึงองคค์วามรู้ทีเกียวขอ้งกบัภูมิปัญญาและรากเหงา้ของประชน
ในทอ้งถินมากขึน 
  . . . . ส่งเสริมและพฒันาความร่วมมือระหว่างสภาวฒันธรรมกบัหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพืนที เพือเป็นกลไกในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัสภาวฒันธรรม 
ผูบ้ริหารมีความเห็นวา่ กระทรวงวฒันธรรมมีความตอ้งการทีจะประสานความร่วมมือกบัทุกกระทรวง
เพือขอความร่วมมือในการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวฒันธรรมใหก้บัสภาวฒันธรรมในระดบัพืนที 
และจะพยายามพฒันาความร่วมมือหรือหารูปแบบทีเหมาะสมสาํหรับแต่ละพืนที เพือจะใหป้ฏิบติังาน
วัฒนธรรมได้อย่างราบรืนซึงนโยบายนีสอดคล้องกับแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของ                  
สภาวฒันธรรมทีสามารถนาํไปเป็นแนวทางการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั ไดแ้ก่ การกาํหนดรูปแบบ
และหลกัการความร่วมมือในการดาํเนินงานวฒันธรรมระหว่างหน่วยงานต่างๆอย่างชดัเจนและการ
สนับสนุนองค์ความรู้ทีจาํเป็นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพืนทีเพือ
สนบัสนุนการทาํงานวฒันธรรมให้มีประสิทธิภาพ เพราะการไดรั้บความร่วมมือจากองคก์รทุกภาค
ส่วนจะทาํให้การปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมเป็นไปอย่างราบรืนและเขม้แข็งขึน และตอ้งมีการ
สัมมนาเพือหารูปแบบทีเหมาะสมเป็นแกนกลางให้กบัสภาวฒันธรรมแต่ละแห่งก็นาํไปปรับใชใ้ห้
เหมาะสมกบัพืนที เรืองนีจะสอดคลอ้งกบัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงของกระทรวงวฒันธรรมกบักระทรวง
หรือหน่วยงานอืนๆ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

. . . . นโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย
และเสนอนโยบายการบริหารงานสภาวฒันธรรม การจดัทาํแผนงานวฒันธรรม เพือให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของทุกชุมชน และเป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ของนโยบาย
วฒันธรรมทีสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศและเชือมโยงกบัแนวทาง
ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผูบ้ริหารมีความเห็นว่า กระทรวงวฒันธรรมไดเ้นน้การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการทาํงานวฒันธรรมมาโดยตลอด และจะตอ้งดาํเนินงานวฒันธรรมใน      
เชิงรุก เพิมบทบาทของภาคประชาชนให้มากขึนซึงถือเป็นหลกัสากล สภาวฒันธรรมตอ้งดาํเนินการ
จะตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชนและผูเ้กียวขอ้งทุกภาคส่วนในสังคมไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการร่วม
รับรู้ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติัและร่วมรับผดิชอบในเรืองวฒันธรรม เป็นการเพิมคุณภาพการ
ดาํเนินงานวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมใหม้ากขึนและเป็นทียอมรับร่วมกนัของทุกฝ่ายเห็นดว้ยอยา่ง
ยงิกบัร่างนโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมทีนาํเสนอ และสามารถนาํ
แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมมาเป็นแนวทางการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั 
ได้แก่ การสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการให้ขอ้คิดเห็นต่อการจัดทาํ
แผนพฒันาวฒันธรรมแห่งชาติ แผนพฒันาวฒันธรรมระดบัภาค/ระดบัจงัหวดั/ระดบัทอ้งถินและแผน
ยุทธศาสตร์ให้สอดคลอ้งกับแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการสร้าง
ค่านิยมและจิตสํานึกให้กบัประชาชนต่อบทบาทในการมีส่วนร่วมทางวฒันธรรมของประชาชนซึง
เป็นแนวทางในการทาํงานของทุกส่วนราชการและสภาวฒันธรรมมาโดยตลอด การเพิมบทบาทของ
ภาคประชาชนให้มากขึนซึงถือเป็นหลกัสากล นโยบายนีจะเป็นการเพิมคุณภาพการดาํเนินงาน
วฒันธรรมของสภาวฒันธรรมและสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล 
  . . . . ผลกัดนัใหมี้การแกไ้ข ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ เพือส่งเสริมการเป็น
นิติบุคคลของสภาวฒันธรรม ภายใตก้ารบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ ปลอดจากการแทรกแซงจาก
หน่วยงานภาครัฐและการเมือง และมีภาครัฐสนับสนุนดา้นงบประมาณและวิชาการซึงผูบ้ริหารมี
ความเห็นว่า กระทรวงวฒันธรรมให้ความสนใจกบัการทีจะให้สภาวฒันธรรมมีฐานะเป็นนิติบุคคล
และมีกฎหมายหรือระเบียบรองรับจะทาํให้การดาํเนินงานและการสนบัสนุนจากองคก์รอืนๆสะดวก
ขึน เมือกาํหนดเป็นนโยบายแลว้จะไดมี้ความพยายามทีจะผลกัดนัใหเ้กิดขึนใหไ้ด ้นอกจากนียงัเห็นวา่
สามารถนาํแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมมาเป็นแนวทางการนาํนโยบายไปสู่การ
ปฏิบติัได้แก่  การปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ เพือสนับสนุนให้ภาคเอกชนและ        
ภาคประชาชนสามารถดาํเนินงานวฒันธรรมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึนภายใตก้ารกาํกบัและ
สนับสนุนจากภาครัฐและการปรับปรุงกฎหมายคุม้ครองลิขสิทธิภูมิปัญญาไทยและจดลิขสิทธิ           
ภูมิปัญญาไทยเพือรักษาภูมิปัญญาไทย เช่น ชือมวยไทย ชือขา้วหอมมะลิไทย เป็นตน้ การปรับปรุง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

กฎหมายทางวฒันธรรมใหมี้กฎ ระเบียบหรือขอ้บงัคบัทีเอือประโยชน์ต่อการดาํเนินงานวฒันธรรมจะ
ทาํใหก้ารดาํเนินงานและการสนบัสนุนจากองคก์รอืนๆสะดวกขึน 
  . . . . สนับสนุนการพฒันาระบบบริหารงานวฒันธรรมและสมรรถนะบุคลากร        
สภาวฒันธรรมอย่างต่อเนือง เพือให้มีขีดความสามารถในการบริหารจดัการงานวฒันธรรมไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารมีความเห็นว่า การมีนโยบายทีชดัเจนในเรืองของการพฒันาระบบการบริหาร
และเพิมความสามารถของบุคลากรทีทาํงานวฒันธรรมจะสามารถทาํใหง้านวฒันธรรมในพืนทีเขม้แขง็
ขึนและนโยบายนีสอดคลอ้งกบัแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมทีสามารถนาํไปใช้
เป็นแนวทางการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั ไดแ้ก่ การเพิมพูนความรู้ให้กบับุคลากรสภาวฒันธรรม
อยา่งต่อเนือง ทงัดา้นองคค์วามรู้ทางวฒันธรรมและการบริหารจดัการงานวฒันธรรม การสนบัสนุนการ
พฒันาบุคลากรตามความต้องการของสภาวฒันธรรมในพืนที การส่งเสริมการจัดตังอาสาสมัคร
วฒันธรรมทอ้งถินเพือเป็นแนวร่วมในการทาํงานวฒันธรรม และภาครัฐสนบัสนุนงบประมาณเพือการ
ดาํเนินงานวฒันธรรม พร้อมทงัจดัสวสัดิการให้กบัสภาวฒันธรรม ซึงผูท้าํงานวฒันธรรมตอ้งมีความรู้ 
ความเขา้ใจ และมีความรับผดิชอบ ในดาํเนินงานดา้นวฒันธรรมอยา่งจริงจงั ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการ
พฒันาบุคลากรของสภาวฒันธรรม และการมีอาสาสมคัรทีช่วยดูแลงานวฒันธรรมในภูมิภาค เพราะว่า
การมีอาสาสมคัรก็จะไดช่้วยทาํหน้าทีเผยแพร่ความรู้ทางวฒันธรรมให้กบัประชาชนในทอ้งถินหรือ
ติดตามหรือรายงานเรืองราวทางวฒันธรรม เพือจะได้สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วส่วน
งบประมาณสนบัสนุนกระทรวงวฒันธรรมตอ้งหาแนวทางของบประมาณจากรัฐบาล
  . . . . ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ของสภาวฒันธรรมให้มีประสิทธิภาพยิงขึน        
โดยการสนบัสนุนทงัในระดบันโยบายและปฏิบติั วางแนวทางเพือสร้างเครือข่ายสือมวลชนทงัภาครัฐ
และภาคเอกชน เพือประโยชน์ต่อการพฒันางานวฒันธรรม พร้อมกบัขยายบทบาทให้สภาวฒันธรรม
เป็นศูนยก์ลางในการประชาสัมพนัธ์งานวฒันธรรมในพนืที ซึงผูบ้ริหารมีความเห็นว่างานประสัมพนัธ์
นนัมีความสาํคญัไม่นอ้ยกว่างานอืนๆ การทาํงานในพืนทีตอ้งเนน้เรืองการประชาสัมพนัธ์ให้มากและ
ตอ้งใชสื้อเช่น การใชสื้อและศิลปินพืนบา้นในการประชาสัมพนัธ์ใชสื้อวิทยุ โทรทศัน์ รวมทงัตอ้ง
อาศยัความร่วมมือจากสือมวลชนช่วยประชาสัมพนัธ์งานดา้นวฒันธรรมอยา่งต่อเนืองเพือใหป้ระชาชน
เห็นคุณค่า ความจาํเป็นและประโยชน์ของวฒันธรรม ซึงสามารถนาํแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของ
สภาวฒันธรรมมาเป็นแนวทางการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่องค์
ความรู้เกียวกบัวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถินใหป้ระชาชนนาํไปใชป้ระโยชน์และต่อยอดองคค์วามรู้ 
การสร้างเครือข่ายสือมวลชนเพือประโยชน์ในการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์งานวฒันธรรม และการ
สนับสนุนประชาสัมพนัธ์เชิงรุกในการเผยแพร่การทาํงานและผลงานของสภาวฒันธรรมโดยใชสื้อ
ต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพือสร้างภาพลกัษณ์ทีดีของสภาวฒันธรรมซึงนโยบายและแนวทาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ขา้งตน้จะทาํให้การประชาสัมพนัธ์งานวฒันธรรมกวา้งขวางลงไปถึงระดบัทอ้งถิน ให้ประชาชนเห็น
คุณค่าวฒันธรรมอย่างแทจ้ริง ต้องอาศยัความร่วมมือจากสือมวลชนช่วยประชาสัมพนัธ์งานด้าน
วฒันธรรมอยา่งต่อเนือง 
 โดยภาพรวมแลว้ผูบ้ริหารระดบัสูงของกระทรวงวฒันธรรมเห็นดว้ยกบั (ร่าง) นโยบาย
และแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมทีมีความสอดคลอ้งกนั และหากนาํนโยบายและ
แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมไปปฏิบติัแลว้ เห็นว่าจะสามารถทาํให้องคก์รภาค
ประชาชนและองคก์รทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ฟืนฟูและสืบทอดมรดกทางวฒันธรรม
ของชาติใหสื้บต่อไป 
 
  
  
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที  5  

 
สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษา ( ) สภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของ
สภาวฒันธรรมในประเทศไทย และ ( ) นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมใน
ประเทศไทย โดยระยะที  เป็นการศึกษาสภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
กลุ่มตวัอย่างคือ สมาชิกสภาวฒันธรรม จาํนวน ,  คน ผูใ้ห้ขอ้มูลไดแ้ก่ ประธานสภาวฒันธรรม รอง
ประธานสภาวฒันธรรม เลขาธิการสภาวฒันธรรม กรรมการบริหารสภาวฒันธรรมและสมาชิกสภา
วฒันธรรม เครืองมือทีใชใ้นขนัตอนนีเป็นแบบสอบถาม จาํนวน 1 ชุด สอบถามเกียวกบัขอ้มูลทวัไป
สภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ทีของสภาวฒันธรรม การวิเคราะห์ขอ้มูล
ใชส้ถิติในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ระยะที  การศึกษา (ร่าง) 
นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม ใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัแบบเทคนิค   
เดลฟาย (Delphi technique)โดยผูเ้ชียวชาญดา้นวฒันธรรม จาํนวน 21 คน เครืองมือทีใช้คือ 
แบบสอบถาม จาํนวน  ชุด สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่ามธัยฐาน (median) และค่าพิสัย
ระหว่างคลอไทล์ (interquartile range) ระยะที  สํารวจความคิดเห็นเกียวกบั (ร่าง) นโยบายและ
แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม เครืองมือทีใชคื้อ แบบสอบถาม จาํนวน  ชุด ผูใ้ห้
ขอ้มูลคือ หัวหน้าส่วนราชการในส่วนภูมิภาคของกระทรวงวฒันธรรมและสมาชิกสภาวฒันธรรมทวั
ประเทศ และการสอบทานความคิดเห็นผูบ้ริหารระดบัสูงของกระทรวงวฒันธรรมโดยการวิพากษใ์น
ลกัษณะการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารหาค่าความถี (frequencies) และค่าร้อยละ (percentage) 
ประกอบการบรรยายเชิงพรรณนา (descriptive analysis)   

 
สรุปผลการวจัิย 
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. การศึกษาสภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานของสภาวฒันธรรม   
 1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุมากกว่า  ปีขึนไปจบการศึกษาระดับตาํกว่าปริญญาตรีมีมากที        
สุดส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการหรือขา้ราชการบาํนาญ เครือข่ายวฒันธรรมทีสังกดัส่วนใหญ่อยูใ่น
ภาครัฐ ประสบการณ์ในการทาํงานอยูร่ะหวา่ง  -  ปี 

 .  สภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ทีของสภาวฒันธรรม 
พบว่า ในภาพรวมสภาวฒันธรรมมีสมาชิกตงัแต่  คนขึนไป มีการบริหารงานในรูปแบบของ 
คณะกรรมการบริหารสภาวฒันธรรม โดยมีธรรมนูญสภาวฒันธรรมใชเ้ป็นขอ้บงัคบัในการบริหาร
จดัการและการดาํเนินงานของสภาวฒันธรรม ซึงธรรมนูญสภาวฒันธรรมของสภาวฒันธรรม       
ทุกแห่ง จะมีสาระสําคญัของธรรมนูญตามทีกาํหนดไวใ้นระเบียบกระทรวงวฒันธรรมว่าด้วย      
สภาวฒันธรรม พ.ศ.  คณะกรรมการบริหารสภาวฒันธรรมประกอบดว้ย ประธานสภาวฒันธรรม  
รองประธานสภาวฒันธรรม  เลขาธิการสภาวฒันธรรม และกรรมการบริหารสภาวฒันธรรม  ซึง       
สภาวฒันธรรมแต่ละแห่งอาจมีจาํนวนคณะกรรมการบริหารสภาวฒันธรรมจาํนวนไม่เท่ากนัขึนอยูก่บั
ธรรมนูญของสภาวฒันธรรมนนัๆกาํหนดไว ้เนืองจากตามระเบียบกระทรวงวฒันธรรม พ.ศ.  
ไม่ได้ระบุจาํนวนคณะกรรมการบริหารไว  ้แต่เปิดโอกาสให้สภาวฒันธรรมเป็นผูก้าํหนดขึนเอง 
สําหรับสภาวฒันธรรมจงัหวดันันตามระเบียบกระทรวงวฒันธรรมไดมี้การกาํหนดให้สํานักงาน
วฒันธรรมเป็นสํานักงานเลขาธิการ โดยมีวฒันธรรมจงัหวดั เป็นเลขาธิการสภาวฒันธรรมจงัหวดั    
สภาวฒันธรรมอาํเภอมีนกัวิชาการวฒันธรรมทีดูแลอาํเภอนนัๆ เป็นเลขาธิการสภาวฒันธรรมอาํเภอ 
สมาชิกสภาวฒันธรรมมาจากองค์กรทีดาํเนินงานดา้นวฒันธรรมหรือองค์กรทีดาํเนินงานอยู่ใน
ทอ้งทีนนัๆ ซึงถือเป็นองคก์รเครือข่ายทางวฒันธรรมไม่นอ้ยกว่า  กลุ่ม ไดแ้ก่ เครือข่ายภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคชุมชน ภาคธุรกิจและเครือข่ายภาควิชาการ สภาวฒันธรรมส่วนใหญ่มีการประชุม
ประจาํปีตามทีกาํหนดไวใ้นธรรมนูญสภาวฒันธรรม โดยเฉลียมีการประชุมปีละ ครัง และอาจมี
การจดัประชุมคณะกรรมการบริหารสภาวฒันธรรมเมือมีเรืองเสนอพิจารณาหรือมีวาระสาํคญั ซึง
ส่วนใหญ่การบริหารจดัการในสภาวฒันธรรมจะเป็นหนา้ทีของสาํนกัเลขาธิการสภาวฒันธรรมทงั
ระดบัจงัหวดัและอาํเภอ กิจกรรมทีจดัขึนโดยสภาวฒันธรรมมีการจดัประมาณ -  ครังต่อปี ซึงเป็น
กิจกรรมทีส่งเสริมวฒันธรรมดา้นการอนุรักษว์ฒันธรรมในทอ้งถินเป็นส่วนใหญ่ สาํหรับการปฏิบติั
ตามบทบาทหน้าทีของสภาวฒันธรรมในภาพรวมพบว่า สภาวฒันธรรมได้มีการปฏิบติังานตาม
บทบาทหน้าทีเป็นลาํดับแรกคือ การได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากร  รองลงมาได้แก่ การให้
คาํปรึกษาและแนะนาํการดาํเนินงานวฒันธรรม ลาํดบัทีสามไดแ้ก่ การศึกษาดูงานหรือทศันศึกษา
เพือแลก เปลียนประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม  ลาํดับทีสีได้แก่ การบรรจุแผนการปฏิบัติงาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

วฒันธรรมเขา้ร่วมกบัแผนปฏิบติัการขององคก์รอืน และลาํดบัทีหา้ คือ การส่งเสริมการจดักิจกรรม
ทางวฒันธรรม และเมือพิจารณาแยกแต่ละบทบาทหนา้ทีของสภาวฒันธรรมไดมี้ปฏิบติั พบว่า สภา
วฒันธรรมไดรั้บความร่วมมือจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมากทีสุดในการกาํหนดนโยบายหรือ
จดัทาํแผนการดาํเนินงานวฒันธรรมและบรรจุแผนการปฏิบติังานวฒันธรรมเขา้กบัแผนประจาํปี 
การให้คาํปรึกษาและแนะนาํการดาํเนินงานวฒันธรรม และการสนับสนุนด้านทรัพยากรและ        
สภาวฒันธรรมไดรั้บความร่วมมือจากภาคประชาชนมากทีสุดในการศึกษาดูงานหรือทศันศึกษาเพือ
แลกเปลียนประสบการณ์ดา้นวฒันธรรมและไดมี้การส่งเสริมการจดักิจกรรมทางวฒันธรรมใหก้บัภาค
ประชาชน  
  สภาวฒันธรรมส่วนใหญ่ไม่ไดมี้การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ทีในประเด็นของการ
เสนอกรอบแนวทางการปฏิบติังาน การจดัอบรมความรู้ดา้นวฒันธรรม การจดัประชุมทางวิชาการเพือ
แลกเปลียนความรู้ด้านวฒันธรรม การสร้างแกนนําในองค์กรอืนเพือเป็นกลไกสนับสนุนการ
ดาํเนินงานวฒันธรรม การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมและผลการดาํเนินงานวฒันธรรม และไม่มี
การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม  
  สาํหรับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ทีของสภาวฒันธรรม  
พบว่า  ในภาพรวมสภาวฒันธรรมมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าทีกบั
องคก์รอืนในดา้นทรัพยากรเพือการดาํเนินงานวฒันธรรมมากทีสุด ลาํดบัทีสองไดแ้ก่ ดา้นการติดตาม
ประเมินผลการดาํเนินงาน ลาํดบัทีสามไดแ้ก่ ดา้นการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ผลการดาํเนินงาน
วฒันธรรม ลาํดบัทีสีไดแ้ก่ ดา้นองคค์วามรู้ทางวฒันธรรม ลาํดบัทีห้าไดแ้ก่ ดา้นการเฝ้าระวงัทาง
วฒันธรรม ลาํดบัทีหกไดแ้ก่ ดา้นการวางแผนการปฏิบติังานวฒันธรรม ลาํดบัทีเจ็ดไดแ้ก่ ดา้นการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมทางวฒันธรรม และลาํดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาความ
ร่วมมือกบัองคก์รอืน และเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
  ดา้นการวางแผนการปฏิบติังานวฒันธรรม ปัญหาและอุปสรรคเกิดจากองคก์รปกครอง
ทอ้งถินมากทีสุด รองลงมาไดแ้ก่ องคก์รภาครัฐ และองคก์รการศึกษา ตามลาํดบั    

 ด้านการติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคเกิดจากองค์กร
ภาครัฐมากทีสุด รองลงมาไดแ้ก่ องคก์รปกครองทอ้งถิน และองคก์รการศึกษา ตามลาํดบั    

 ดา้นองคค์วามรู้ทางวฒันธรรม ปัญหาและอุปสรรคเกิดจากการขาดองคค์วามรู้ทาง
วฒันธรรมขององคก์รภาครัฐมากทีสุด รองลงมาไดแ้ก่ องคก์รภาคประชาชน และองคก์รปกครอง
ทอ้งถิน ตามลาํดบั 

 ดา้นการพฒันาความร่วมมือ ปัญหาและอุปสรรคเกิดจากองคก์รปกครองทอ้งถิน
มากทีสุด  รองลงมาไดแ้ก่ องคก์รภาคประชาชน และองคก์รการศึกษา ตามลาํดบั    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

 ดา้นทรัพยากรเพือการดาํเนินงานวฒันธรรม ปัญหาและอุปสรรคเกิดองคก์รภาค
ประชาชนมากทีสุด รองลงมาไดแ้ก่ องคก์รปกครองทอ้งถิน และองคก์รภาครัฐ ตามลาํดบั    

 ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมทางวฒันธรรม ปัญหาและอุปสรรค
เกิดจากองคก์รปกครองทอ้งถินมากทีสุด รองลงมาไดแ้ก่ องคก์รภาคประชาชน และองคก์รภาครัฐ 
ตามลาํดบั 

 ด้านการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ผลการดําเนินงานวัฒนธรรม ปัญหาและ
อุปสรรคเกิดองค์กรภาครัฐมากทีสุด รองลงมาได้แก่ องค์กรปกครองทอ้งถิน และองค์กรภาค
ประชาชน ตามลาํดบั 

 ดา้นการเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม ปัญหาและอุปสรรคเกิดจากองคก์รภาคประชาชน
มากทีสุด  รองลงมาไดแ้ก่ องคก์รปกครองทอ้งถิน และองคก์รภาครัฐ ตามลาํดบั 
 .  กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นว่า ภาครัฐควรมีนโยบายเพือการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉลียมากไปหาค่าเฉลียนอ้ย ดงันี   

 ลาํดบัที  การพฒันาความร่วมมือดา้นวฒันธรรมกบัองคก์รต่างๆ   
 ลาํดบัที   การวางแผนการดาํเนินงานทีมีกรอบการดาํเนินงานทีชดัเจน 
 ลาํดบัที  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกาํหนดนโยบายระดบัประเทศ 

  ลาํดบัที  การประชาสมัพนัธ์ทีมีประสิทธิภาพเขา้ถึงทุกพืนที 
 ลาํดบัที  การบริหารจดัการองคค์วามรู้ทางวฒันธรรม 

  ลาํดบัที  การระดมทรัพยากรเพือการดาํเนินงานดา้นวฒันธรรม 
  ลาํดบัที  การส่งเสริมและสนบัสนุนทรัพยากรทีเหมาะสมสาํหรับการจดักิจกรรม
ทางวฒันธรรมแก่องคก์รต่างๆ 
  ลาํดบัที  บทบาทการเฝ้าระวงัทางวฒันธรรมสภาวฒันธรรม 

 ลาํดบัที  การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานอยา่งชดัเจนและต่อเนือง 
.  ขอ้เสนอแนะจากกลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอย่างมีขอ้เสนอแนะในการพฒันาการบริหารจดัการงานวฒันธรรม และแกไ้ข

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม ดงันี  
  . .  ดา้นการวางแผนการปฏิบติังานวฒันธรรม 
   สภาวฒันธรรมควรควรมีการจัดทาํแผนการปฏิบัติการงานวฒันธรรมอย่าง
ต่อเนืองและชดัเจนและใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และควรที
จะมีการกาํหนดนโยบายของภาครัฐทีจะทาํให้สภาวฒันธรรมสามารถวางแผนการปฏิบติังานได้
ชดัเจน   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

  . .   การติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน 
   . . .  สภาวฒันธรรมควรมีการวางแผนการติดตามและประเมินผลปรากฏอยู่
ในแผนปฏิบติัการ เพือให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานวฒันธรรมอยา่งจริงจงั โดยมี
นกัวิชาการวฒันธรรมตอ้งเป็นผูติ้ดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของสภาวฒันธรรม 
   1.5.2.2 การตรวจสอบหรือกาํกบัดูแลการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน
วฒันธรรมควรมีเจา้หนา้ทีจากส่วนกลางร่วมตรวจสอบการดาํเนินงานของสภาวฒันธรรม เพือจะได้
ทราบจุดอ่อนหรือจุดแขง็และแกปั้ญหาในการทาํงานไดท้นัเวลา 
  . .   องคค์วามรู้ดา้นวฒันธรรม 
   สภาวัฒนธรรมควรจัดอบรมหรือสัมมนาเครือข่ายวัฒนธรรมหรือจัดเวที
แลกเปลียนความรู้ อย่างน้อยปีละ  ครัง เพือนําองค์ความรู้ใหม่ๆมาเผยแพร่ให้แก่เครือข่าย
วฒันธรรมเพือจะไดน้าํมาใชป้ระโยชน์ในการบริหารและจดัการองคค์วามรู้ดา้นวฒันธรรม  และ
เป็นการสร้างจิตจิตสาํนึกในการรักษา สืบทอด และเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม  
  . .   การพฒันาความร่วมมือกบัองคก์รอืน 
   ภาครัฐและสภาวฒันธรรมควรมีนโยบายทีส่งเสริมการพฒันาความร่วมมือกับ
องคก์รปกครองทอ้งถินและองคก์รอืนในพืนที เพือใหค้วามช่วยเหลือการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม
โดยเฉพาะองคก์รปกครองทอ้งถินซึงมีงบประมาณทีจะทาํงานดา้นวฒันธรรมจาํนวนมาก 
  . .  ทรัพยากรเพือการดาํเนินงานวฒันธรรม 
   กระทรวงวฒันธรรมควรจดัสรรงบประมาณให้กบัสภาวฒันธรรมเพิมขึน เนืองจาก
ในปัจจุบนัสภาวฒันธรรมขาดแคลนเทคโนโลยแีละวสัดุอุปกรณ์และบุคลากรในการปฏิบติังานของ
สภาวฒันธรรม 
  . .   การส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมทางวฒันธรรม 
   สภาวฒันธรรมควรส่งเสริมและสนับสนุนควรมีความสอดคล้องกับแต่ละ
ทอ้งถินและควรไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณเพือจดักิจกรรมของชุมชน/หมู่บา้น   
  . .   การประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ผลการดาํเนินงานวฒันธรรม 
   ภาครัฐควรจดัหาเทคโนโลยีทีทนัสมยัหรืออุปกรณ์ทีจะใชเ้ป็นสือหรือเครืองมือ
ในการประชาสมัพนัธ์ใหก้บัสภาวฒันธรรมและประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานหรือสือมวลชน
เพือเป็นเครือข่ายในการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมทางวฒันธรรม   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

  .   การเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม 
   สภาวฒันธรรมควรมีการรณรงค์ให้สถานศึกษามีอาสาสมัครเฝ้าระวงัทาง
วฒันธรรมและส่งเสริมการจดัตงัศูนยเ์ฝ้าระวงัทางวฒันธรรมในระดับตาํบลหรือหมู่บา้นหรือ
สถานศึกษา   
  5.9 ขอ้เสนอแนะอืนๆ 
   สภาวฒันธรรมควรมีการสร้างแรงจูงใจในการทาํงานใหก้บัเจา้หนา้ทีของรัฐและ
ประชาชน เช่น การมอบประกาศเกียรติคุณให้กบัผูใ้ห้ความร่วมมือทีปรากฏแก่สังคมเพราะเป็น
บุคคลทีใหค้วามสาํคญัในการสืบทอดงานวฒันธรรมอยา่งแทจ้ริงในระดบัชุมชน เป็นตน้ 
 
.  การศึกษา (ร่าง) นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม 

 การศึกษา (ร่าง) นโยบายแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมเป็นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากแบบสอบถาม จาํนวน  ชุด สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดด้งันี 
  .  นโยบายส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม   
   ผูเ้ชียวชาญไดมี้ความเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกนัว่า ควรมีนโยบายส่งเสริม
การปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม ดงันี 
   . .  ผลกัดนังานวฒันธรรมให้เป็นวาระแห่งชาติ เพือส่งเสริมสนบัสนุนให้คน
ไทยไดต้ระหนักถึงคุณค่า ความสําคญั การรับผิดชอบร่วมกนัในการรักษาเอกลกัษณ์วฒันธรรม
ความเป็นไทยใหย้งัยนื 
   . .  สนับสนุนให้งานวฒันธรรมเป็นกลไกสําคญัในการรักษาความเป็นชาติ
และพฒันาประเทศ โดยมีสภาวฒันธรรมเป็นองค์กรหลักในการบูรณาการงานวัฒนธรรมให้
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของทุกองคก์ร 
   . .  พฒันาและส่งเสริมให้สภาวฒันธรรมเป็นศูนยก์ลางขององคค์วามรู้ดา้น
ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม และขยายบทบาทใหส้ภาวฒันธรรมเป็นศูนยก์ลางในการนาํภูมิปัญญา
ทอ้งถินมาสร้างมูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจบนพืนฐานความรู้และความเป็นไทย รวมทงัส่งเสริมการนาํ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีเหมาะสมมาใชใ้นการสร้างระบบการจดัเก็บองคค์วามรู้ดา้นวฒันธรรม 
และพฒันาช่องทางการเขา้ถึงองคค์วามรู้ใหมี้ความหลากหลาย 
   . .  ส่งเสริมและพฒันาความร่วมมือระหว่างสภาวฒันธรรมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพืนที เพือเป็นกลไกในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กบั
สภาวฒันธรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

   . .  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย
และเสนอนโยบายการบริหารงานสภาวฒันธรรม การจดัทาํแผนงานวฒันธรรม เพือให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของทุกชุมชน และเป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดทิศทางและยทุธศาสตร์ของนโยบาย
วฒันธรรมทีสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศและเชือมโยงกบัแนวทาง
ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
   . .  ผลกัดนัให้มีการแกไ้ข ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ เพือส่งเสริมการ
เป็นนิติบุคคลของสภาวฒันธรรม ภายใต้การบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพ ปลอดจากการ
แทรกแซงจากหน่วยงานภาครัฐและการเมือง และมีภาครัฐสนบัสนุนดา้นงบประมาณและวิชาการ 
   . .  สนบัสนุนการพฒันาระบบบริหารงานวฒันธรรมและสมรรถนะบุคลากร
สภาวฒันธรรมอยา่งต่อเนือง เพือให้มีขีดความสามารถในการบริหารจดัการงานวฒันธรรมไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
   . .  ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ของสภาวฒันธรรมให้มีประสิทธิภาพยิงขึน 
โดยการสนับสนุนทงัในระดบันโยบายและปฏิบติั วางแนวทางเพือสร้างเครือข่ายสือมวลชนทงั
ภาครัฐและภาคเอกชน เพือประโยชน์ต่อการพฒันางานวฒันธรรม พร้อมกบัขยายบทบาทให้สภาวฒันธรรม
เป็นศูนยก์ลางในการประชาสมัพนัธ์งานวฒันธรรมในพืนที   
  .  แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
   ผูเ้ชียวชาญไดมี้ความเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกนัว่า ควรมีแนวทางส่งเสริม
การปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม ดงันี 
   . .  นายกรัฐมนตรีและภาครัฐควรกาํกับดูแลงานวฒันธรรมและบรรจุงาน
วฒันธรรมใหเ้ป็นวาระแห่งชาติ 
   . .  สนับสนุนสภาวฒันธรรมเป็นองค์กรระดบัชาติทีสําคญั เพือดาํเนินงาน
ส่งเสริมวฒันธรรมและภูมิปัญญาของชาติ 
   . .  สนบัสนุนใหป้ระชาชนเกิดความตระหนกั และจิตสาํนึกในการธาํรงรักษา
และดูแลวฒันธรรมไทย 
   . .  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา วฒันธรรม ประเพณีหรือวิถีชีวิต     
ดว้ยการมีส่วนร่วมของทุกองคก์รและประชาชนในพืนที โดยมีสภาวฒันธรรมเป็นแกนกลาง 
   . .  พฒันาฐานขอ้มูลสารสนเทศด้านวฒันธรรมให้ทนัสมัยและเชือถือได ้
เพือใหป้ระชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์สูงสุด 
   . .  ส่งเสริมให้มีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการจดัเก็บองคค์วามรู้
ดา้นวฒันธรรม และใหมี้ช่องทางการเขา้ถึงองคค์วามรู้ทีหลากหลาย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

   . .  สนบัสนุนการศึกษา คน้ควา้ วิจยัวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมทอ้งถินเพือ
ทราบความหมายและความสําคญัของวฒันธรรมในฐานะทีเป็นมรดกของไทยอย่างถ่องแทซึ้ง
ความรู้ดังกล่าวถือเป็นรากฐานของการดาํเนินชีวิต เพือให้เห็นคุณค่าทาํให้เกิดการยอมรับและ
นาํไปใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสมต่อไป 
   . .  สนบัสนุนสถานศึกษาให้บรรจุการเรียนการสอนเรืองการรักษาและสืบทอด
วฒันธรรมทอ้งถินไวใ้นหลกัสูตร โดยมีกระบวนการและรูปแบบทีเหมาะสมกบัทอ้งถิน 
   . .  กาํหนดรูปแบบและหลกัการความร่วมมือในการดาํเนินงานวฒันธรรม
ระหวา่งหน่วยงานต่างๆใหช้ดัเจน 
   . .  สนบัสนุนองคค์วามรู้ทีจาํเป็นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ในพืนที เพือสนบัสนุนการทาํงานวฒันธรรมใหมี้ประสิทธิภาพ 
   . .  สนบัสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการให้ขอ้คิดเห็น
ต่อการจดัทาํแผนพฒันาวฒันธรรมแห่งชาติ แผนพฒันาวฒันธรรมระดบัภาค/ระดบัจงัหวดั/ระดบั
ทอ้งถินและแผนยทุธศาสตร์ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
   . .  สร้างค่านิยมและจิตสาํนึกใหก้บัประชาชนต่อบทบาทในการมีส่วนร่วม
ทางวฒันธรรมของประชาชน 
   . .  ปรับปรุงและแกไ้ขกฎหมายและกฎระเบียบ เพือสนบัสนุนใหภ้าคเอกชน
และภาคประชาชนสามารถดาํเนินงานวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน  ภายใตก้ารกาํกบั
และสนบัสนุนจากภาครัฐ 
   . .  ปรับปรุงกฎหมายคุม้ครองลิขสิทธิภูมิปัญญาไทยและจดลิขสิทธิภูมิปัญญา
ไทยเพือรักษาภูมิปัญญาไทย เช่น ชือมวยไทย ชือขา้วหอมมะลิไทย  เป็นตน้  
   . .  เพิมพูนความรู้ให้กบับุคลากรสภาวฒันธรรมอยา่งต่อเนืองทงัดา้นองคค์วามรู้
ทางวฒันธรรมและการบริหารจดัการงานวฒันธรรม 
   . .  สนบัสนุนการพฒันาบุคลากรตามความตอ้งการของสภาวฒันธรรม 
   . .  ส่งเสริมการจดัตงัอาสาสมคัรวฒันธรรมทอ้งถินเพือเป็นแนวร่วมในการ
ทาํงานวฒันธรรม 

  . .  ภาครัฐสนบัสนุนงบประมาณเพือการดาํเนินงานวฒันธรรม พร้อมทงัจดั
สวสัดิการใหก้บัสภาวฒันธรรม 

  . .  ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่องคค์วามรู้เกียวกบัวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถิน ใหป้ระชาชนนาํไปใชป้ระโยชน์และต่อยอดองคค์วามรู้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

  . .  สร้างเครือข่ายสือมวลชนเพือประโยชน์ในการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์        
งานวฒันธรรม 

  . .  สนบัสนุนประชาสมัพนัธ์เชิงรุกในการเผยแพร่การทาํงานและผลงานของ
สภาวฒันธรรม โดยใชสื้อต่างๆใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เพือสร้างภาพลกัษณ์ทีดีของสภาวฒันธรรม 
 

.  สํารวจความคดิเห็นเกยีวกบั (ร่าง) นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม 

 3.1 สอบถามความเห็นเกียวกบั(ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของ 
สภาวฒันธรรมจากหัวหน้าส่วนราชการในส่วนภูมิภาคของกระทรวงวฒันธรรมและสมาชิก        
สภาวฒันธรรมทวัประเทศ  

  3.1.1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  การวิเคราะห์ขอ้มูลทัวไปของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม     
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายมุากกว่า  ปีขึนไป จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากทีสุด ส่วนใหญ่
มีอาชีพรับราชการหรือขา้ราชการบาํนาญ มีประสบการณ์การทาํงานยูร่ะหวา่ง -  ปี  
  . .  ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเกียวกับ(ร่าง)นโยบายและแนวทาง
ส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม  
  ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเกียวกบั(ร่าง) นโยบายส่งเสริมการปฏิบติังานของ    
สภาวัฒนธรรม พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับ(ร่าง)นโยบายเพือการปฏิบัติงานของ                
สภาวฒันธรรมทงัหมดทุกขอ้ ซึงไดแ้ก่ นโยบายผลกัดนังานวฒันธรรมให้เป็นวาระแห่งชาติเพือ
ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้นไทยไดต้ระหนกัถึงคุณค่า ความสาํคญั การรับผดิชอบร่วมกนัในการรักษา
เอกลกัษณ์วฒันธรรมความเป็นไทยให้ยงัยืน นโยบายสนบัสนุนให้งานวฒันธรรมเป็นกลไกสาํคญั
ในการรักษาความเป็นชาติและพฒันาประเทศ โดยมีสภาวฒันธรรมเป็นองคก์รหลกัในการบูรณา
การงานวฒันธรรมให้สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของทุกองค์กร นโยบายพฒันาและส่งเสริมให ้    
สภาวฒันธรรมเป็นศูนยก์ลางขององคค์วามรู้ดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม และขยายบทบาทให้
สภาวฒันธรรมเป็นศูนยก์ลางในการนาํภูมิปัญญาทอ้งถินมาสร้างมูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจบนพืน
ฐานความรู้และความเป็นไทย รวมทงัส่งเสริมการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศทีเหมาะสมมาใชใ้นการ
สร้างระบบการจดัเก็บองค์ความรู้ดา้นวฒันธรรม และพฒันาช่องทางการเขา้ถึงองค์ความรู้ให้มี
ความหลากหลาย นโยบายส่งเสริมและพฒันาความร่วมมือระหว่างสภาวฒันธรรมกบัหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพืนที เพือเป็นกลไกในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กบั
สภาวฒันธรรม นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย
และเสนอนโยบายการบริหารงานสภาวฒันธรรม การจดัทาํแผนงานวฒันธรรม เพือให้เป็นไปตาม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

ความตอ้งการของทุกชุมชน และเป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดทิศทางและยทุธศาสตร์ของนโยบาย
วฒันธรรมทีสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศและเชือมโยงกบัแนวทาง
ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายผลกัดนัใหมี้การแกไ้ข ปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบ เพือส่งเสริมการเป็นนิติบุคคลของสภาวัฒนธรรม ภายใต้การบริหารจัดการทีมี
ประสิทธิภาพ ปลอดจากการแทรกแซงจากหน่วยงานภาครัฐและการเมือง และมีภาครัฐสนบัสนุน
ด้านงบประมาณและวิชาการ นโยบายสนับสนุนการพฒันาระบบบริหารงานวฒันธรรมและ
สมรรถนะบุคลากรสภาวฒันธรรมอยา่งต่อเนือง เพือใหมี้ขีดความสามารถในการบริหารจดัการงาน
วฒันธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และนโยบายส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ของสภาวฒันธรรมใหมี้
ประสิทธิภาพยิงขึน โดยการสนับสนุนทงัในระดับนโยบายและปฏิบติั วางแนวทางเพือสร้าง
เครือข่ายสือมวลชนทงัภาครัฐและภาคเอกชน เพือประโยชน์ต่อการพฒันางานวฒันธรรม พร้อมกบั
ขยายบทบาทให้สภาวฒันธรรมเป็นศูนยก์ลางในการประชาสัมพนัธ์งานวฒันธรรมในพืนทีทาํให้
เห็นถึงความตอ้งการใหเ้ป็นนโยบายมากทีสุด 
  ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเกียวกับแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของ       
สภาวฒันธรรมพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม
ทงัหมดทุกขอ้ คือ ( ) นายกรัฐมนตรีและภาครัฐควรกาํกบัดูแลงานวฒันธรรมและบรรจุงานวฒันธรรม
ให้เป็นวาระแห่งชาติ ( ) สนับสนุนสภาวฒันธรรมเป็นองค์กรระดบัชาติทีสําคญั เพือดาํเนินงาน
ส่งเสริมวฒันธรรมและภูมิปัญญาของชาติ ( ) สนบัสนุนใหป้ระชาชนเกิดความตระหนกั และจิตสาํนึก
ในการธาํรงรักษาและดูแลวฒันธรรมไทย ( ) ส่งเสริมการจดักิจกรรมทางศาสนา วฒันธรรม ประเพณี
หรือวิถีชีวิต ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกองค์กรและประชาชนในพืนที โดยมีสภาวฒันธรรมเป็น
แกนกลาง ( ) พฒันาฐานขอ้มูลสารสนเทศดา้นวฒันธรรมใหท้นัสมยัและเชือถือได ้เพือใหป้ระชาชน
ไดใ้ชป้ระโยชน์สูงสุด ( ) ส่งเสริมให้มีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการจดัเก็บองคค์วามรู้
ดา้นวฒันธรรม และให้มีช่องทางการเขา้ถึงองคค์วามรู้ทีหลากหลาย ( ) สนบัสนุนการศึกษา คน้ควา้ 
วิจยัวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมทอ้งถินเพือทราบความหมาย และความสาํคญัของวฒันธรรมใน
ฐานะทีเป็นมรดกของไทยอยา่งถ่องแท ้ซึงความรู้ดงักล่าวถือเป็นรากฐานของการดาํเนินชีวิต เพือให้
เห็นคุณค่าทาํใหเ้กิดการยอมรับและนาํไปใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสมต่อไป ( ) สนบัสนุนสถานศึกษา
ให้บรรจุการเรียนการสอนเรืองการรักษาและสืบทอดวฒันธรรมท้องถินไวใ้นหลักสูตรโดยมี
กระบวนการและรูปแบบทีเหมาะสมกบัทอ้งถิน ( )กาํหนดรูปแบบและหลกัการความร่วมมือในการ
ดาํเนินงานวฒันธรรมระหว่างหน่วยงานต่างๆให้ชัดเจน ( ) สนับสนุนองค์ความรู้ทีจาํเป็นแก่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพืนที เพือสนับสนุนการทาํงานวฒันธรรมให้มี
ประสิทธิภาพ ( ) สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการให้ขอ้คิดเห็นต่อการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

จดัทาํแผนพฒันาวฒันธรรมแห่งชาติ แผนพฒันาวฒันธรรมระดบัภาค/ระดบัจงัหวดั/ระดบัทอ้งถิน  
และแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ               
( ) สร้างค่านิยมและจิตสํานึกให้กับประชาชนต่อบทบาทในการมีส่วนร่วมทางวฒันธรรมของ
ประชาชน ( ) ปรับปรุงและแกไ้ขกฎหมายและกฎระเบียบ เพือสนับสนุนให้ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนสามารถดําเนินงานวฒันธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึนภายใต้การกํากับและ
สนบัสนุนจากภาครัฐ ( ) ปรับปรุงกฎหมายคุม้ครองลิขสิทธิภูมิปัญญาไทยและจดลิขสิทธิภูมิปัญญา
ไทยเพือรักษาภูมิปัญญาไทย เช่น ชือมวยไทย ชือขา้วหอมมะลิไทย เป็นตน้ ( ) เพิมพนูความรู้ใหก้บั
บุคลากรสภาวฒันธรรมอย่างต่อเนือง ทงัดา้นองคค์วามรู้ทางวฒันธรรมและการบริหารจดัการงาน
วฒันธรรม ( ) สนับสนุนการพฒันาบุคลากรตามความตอ้งการของสภาวฒันธรรม ( ) ส่งเสริม    
การจัดตังอาสาสมัครวฒันธรรมท้องถินเพือเป็นแนวร่วมในการทาํงานวฒันธรรม ( ) ภาครัฐ
สนับสนุนงบประมาณเพือการดาํเนินงานวฒันธรรม พร้อมทงัจดัสวสัดิการให้กบัสภาวฒันธรรม     
( ) ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่องค์ความรู้เกียวกับวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิน ให้ประชาชน
นาํไปใชป้ระโยชน์และต่อยอดองคค์วามรู้ ( ) สร้างเครือข่ายสือมวลชนเพือประโยชน์ในการเผยแพร่
และประชาสัมพนัธ์งานวฒันธรรม ( ) สนบัสนุนประชาสมัพนัธ์เชิงรุกในการเผยแพร่การทาํงานและ
ผลงานของสภาวฒันธรรม โดยใชสื้อต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพือสร้างภาพลกัษณ์ทีดีของสภา
วฒันธรรม ทาํใหพ้บวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการใหเ้ป็นแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของ
สภาวฒันธรรมในประเทศไทยมากทีสุด 
 3.2 สอบทานความคิดเห็นเกียวกบั (ร่าง) นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของ
สภาวฒันธรรมจากผูบ้ริหารระดบัสูงของกระทรวงวฒันธรรมโดยการวิพากษ ์
 การสอบทานความคิดเห็นเกียวกบั(ร่าง)นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของ
สภาวฒันธรรมจากผูบ้ริหารระดบัสูงของกระทรวงวฒันธรรมโดยการวิพากษ ์ เพือนาํความคิดเห็น
มาเป็นขอ้มูลสนบัสนุน สรุปไดว้่า ผูบ้ริหารระดบัสูงของกระทรวงวฒันธรรม จาํนวน  คน เห็น
ดว้ยทงัหมดกบั (ร่าง) นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมและมีความ
คิดเห็นในภาพรวมสรุปไดว้่า โดยภาพรวมผูบ้ริหารกระทรวงวฒันธรรม เห็นดว้ย (ร่าง)นโยบายและ
แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมทีนาํเสนอสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลและ
ของกระทรวงวฒันธรรมทีเน้นหนักถึงความสําคญัของงานวฒันธรรม โดยทีนโยบายเพือการ
ปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม มีความ
สอดคลอ้งกนัสามารถนาํแนวทางการส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมไปใชเ้ป็นแนวทาง
ปฏิบติัตามนโยบายได ้ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

การอภิปรายผล 
 

. สภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานของสภาวัฒนธรรม 

จากผลการวิจยัพบว่า สภาวฒันธรรมไดร่้วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมากทีสุด
ในการกาํหนดนโยบายหรือจดัทาํแผนการดาํเนินงานวฒันธรรมนัน เป็นเพราะว่า สภาวฒันธรรมมี
ประชาชนอาศยัอยู่ในชุมชนร่วมเป็นสมาชิกและสภาวฒันธรรมมีภารกิจสอดคลอ้งกนักับองค์กร
ปกครองทอ้งถินในงานดา้นวฒันธรรม ความใกลชิ้ดกบัองคก์รปกครองทอ้งถินจึงมีมาก ประกอบกบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเองก็มีงบประมาณทีจะใหก้ารสนบัสนุนงานดา้นวฒันธรรมได ้เนืองจาก
มีกฎหมายกาํหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมีอาํนาจและหนา้ทีตามพระราชบญัญติัสภาตาํบล 
และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.2537 และ แกไ้ขเพิมเติม(ฉบบัที 3 พ.ศ.2542) ในการส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรมและบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถินและวฒันธรรมอนัดีของ
ทอ้งถิน และตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจาย อาํนาจให้แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน พ.ศ.2542 ในการจดัระบบการบริการสาธารณะ เพือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน
ของตนเองโดยการบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิน 
และผลการวิจัยยงัพบอีกพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถินได้มีการบรรจุแผนการปฏิบัติงาน
วฒันธรรมของสภาวฒันธรรมเขา้ร่วมกบัแผนปฏิบติัการขององคก์รเพือใหเ้ป็นไปตามภารกิจมากทีสุด 
โดยให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของทอ้งถินดว้ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 
โดยสภาวฒันธรรมให้คาํปรึกษาและแนะนาํในการดาํเนินงานวฒันธรรมให้กบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถินมากทีสุด เพราะว่าบุคลากรหรือสมาชิกสภาวฒันธรรมมีประสบการณ์ในดา้นวฒันธรรมมา
อย่างยาวนานและเป็นผูเ้ชียวชาญในวฒันธรรมนนัๆเป็นอย่างดี และองคก์รปกครองทอ้งถินเอง บาง
แห่งก็ไม่มีเจา้หน้าทีทีมีความรู้เรืองเกียวกบัวฒันธรรมหรือการบริหารจดัการงานวฒันธรรมตาม
อาํนาจหนา้ทีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน จึงทาํใหส้ภาวฒันธรรมเขา้มามีบทบาท มีส่วนร่วมให้
คาํแนะนาํและร่วมกิจกรรมขององคก์รปกครองทอ้งถินมากทีสุด นอกจากนี สภาวฒันธรรมไดรั้บการ
สนับสนุนดา้นทรัพยากรจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมากทีสุด ไม่ว่าจะเป็นวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 
รวมถึงงบประมาณในการจดักิจกรรมของทอ้งถินและสอดคลอ้งกบัภารกิจขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถินทีเกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม  

จากผลการวิจัยพบว่า สภาวฒันธรรมส่วนใหญ่ได้มีการศึกษาดูงานหรือทศันศึกษาเพือ
แลกเปลียนประสบการณ์ดา้นวฒันธรรมกบัองคก์รภาคประชาชนมากทีสุด เป็นเพราะว่า สภาวฒันธรรมมี
เครือข่ายอยูท่วัประเทศ การศึกษาดูงาน แลกเปลียนความรู้ ประสบการณ์การทาํงานดา้นวฒันธรรมซึงกนั
และกนั จึงเป็นสิงทีสภาวฒันธรรมให้ความสาํคญัและกระตุน้ให้องคก์รในชุมชนเห็นคุณค่าของตนเอง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

เกิดการอนุรักษ ์ฟืนฟ ูพฒันาและถ่ายทอดวฒันธรรมไทยและประชาชนถือเป็นเจา้ของวฒันธรรม เป็นผูรู้้
เรืองวฒันธรรมนันๆของตนเอง และสภาวฒันธรรมยงัไดมี้การส่งเสริมการจดักิจกรรมทางวฒันธรรม
ให้กบัองคก์รภาคประชาชนมากทีสุด โดยสนับสนุนในดา้นการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารการจดั
กิจกรรม รวมทงับุคลากรในการให้คาํปรึกษาในการจดักิจกรรมและวสัดุอุปกรณ์ทีสามารถจดัสรรให้ได ้
กิจกรรมทีสภาวฒันธรรมใหก้ารสนบัสนุนมากทีสุดคือ การอนุรักษว์ฒันธรรม ซึงส่วนใหญ่เป็นประเพณี
ของทอ้งถินทีชุมชนให้ความสาํคญัและร่วมกนัจดักิจกรรมขึนเป็นประจาํทุกปี และดว้ยบทบาทหนา้ที
ของสภาวฒันธรรม ตอ้งสนบัสนุนให้ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ ์ฟืนฟู และ
ถ่ายทอดวฒันธรรมอีกดว้ย  

จากผลการวิจยัพบว่า การเสนอกรอบแนวทางการปฏิบติังานวฒันธรรมของสภาวฒันธรรม
เกือบครึงหนึงทีตอบแบบสอบถามไม่มีการเสนอกรอบแนวทางการปฏิบติังานวฒันธรรมอย่าง
ชดัเจน เป็นเพราะวา่ สภาวฒันธรรมเองกไ็ม่มีกรอบการดาํเนินงานวฒันธรรมทีชดัเจน เนืองจากการ
ไม่ทราบบทบาทหน้าทีของสภาวฒันธรรม ทาํให้การจะนาํเสนอกรอบการดาํเนินงานวฒันธรรม
ให้กบัองค์กรอืนๆได้รับทราบจึงเป็นเรืองยาก ดงันันหากสภาวฒันธรรมไดมี้การปรับปรุงหรือ
พฒันาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในการบริหารจดัการงานวัฒนธรรม จะทาํให้สามารถเสนอกรอบ
และแนวทางการดาํเนินงานวฒันธรรมในแต่ละปีใหก้บัองคก์รอืนได ้ก็จะส่งผลใหส้ามารถวางแผน
ร่วมกนัและประสานขอความร่วมมือดา้นทรัพยากรต่างๆไดง่้ายขึน และไม่มีสร้างแกนนาํเพือเป็น
กลไกสนับสนุนการดาํเนินงานวฒันธรรมในองคก์รอืนๆ เพราะว่าประชาชนในทอ้งถินยงัไม่เขา้ใจ
งานวฒันธรรม และไม่ทราบถึงผลประโยชน์ทีชุมชนจะไดรั้บจากการดาํเนินงานวฒันธรรมในทอ้งถิน
ของตนเอง การจะสร้างแกนนาํทางวฒันธรรมในทอ้งถินไดน้นั สภาวฒันธรรมจะตอ้งมีกิจกรรมทีให้
ประชาชนสามารถเขา้มาร่วมได้อย่างต่อเนือง ให้ประชาชนได้เรียนรู้วฒันธรรมอย่างช้าๆซึมซับ
วฒันธรรมไปพร้อมๆกนั แลว้ประชาชนในพืนทีจะเขา้ใจและเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน
วฒันธรรมในฐานะผูเ้ป็นเจา้ของวฒันธรรม จะทาํให้สภาวฒันธรรมและทอ้งถินมีความเขม้แข็ง
สามารถขบัเคลือนงานวฒันธรรมใหเ้ดินหนา้ต่อไปไดต้ามวตัถุประสงคข์องการจดัตงัสภาวฒันธรรม 
นอกจากนี ผลการวิจยัยงัพบว่า สภาวฒันธรรมครึงหนึงไม่เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมและผล
การดาํเนินงานวฒันธรรมใหก้บัองคก์รอืนๆไดรั้บรู้และรับทราบ เป็นเพราะดว้ยงบประมาณทีจาํกดั 
ขาดบุคลากร เครืองมือและอุปกรณ์ ขาดความรู้เรืองการประชาสัมพนัธ์งานวฒันธรรม ซึงปัญหาที
เกิดขึนนีภาครัฐตอ้งใหก้ารสนบัสนุนในทุกๆดา้นเพือใหง้านวฒันธรรมดาํเนินไปได ้และสภาวฒันธรรม
ก็คงตอ้งระดมทรัพยากรจากทอ้งถินเพือปฏิบติัตามภารกิจหลกัของสภาวฒันธรรมในการอนุรักษ ์
ส่งเสริม ฟืนฟู วฒันธรรมในทอ้งถิน ตอ้งสร้างแรงจูงใจและกระตุน้ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจใน
การดาํเนินงานดา้นวฒันธรรม ใหป้ระชาชนตระหนกัถึงความสาํคญัของวฒันธรรมทีประชาชนทุก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

คนเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ รักษา สืบทอดวัฒนธรรมซึงสือทีจะใช้ในการ
ประชาสัมพนัธ์ทีเขา้ถึงประชาชนในทอ้งถินไดม้ากคือ วิทยชุุมชน โปสเตอร์ ป้ายผา้ การประชุมกาํนนั
ผูใ้หญ่บ้าน การประชุมในสถานศึกษาต่างๆ เป็นต้น และไม่มีการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทาง
วฒันธรรมกบัองค์กรใดๆ เพราะว่า สภาวฒันธรรมยงัไม่มีความรู้เรืองการเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม      
การจะไปสร้างความรู้ความเขา้ใจในงานเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม ใหแ้ก่เด็กและเยาวชนหรือประชาชน
ในทอ้งถินจึงน่าจะเป็นเรืองยาก และดว้ยแนวทางการดาํเนินงานเฝ้าระวงัทางวฒันธรรมยงัไม่มีความ
ชดัเจน ทาํให้สภาวฒันธรรมไม่สามารถดาํเนินการได ้ดงันนั ภาครัฐจาํเป็นตอ้งกาํหนดความชดัเจน
ของการเฝ้าระวงัทางวฒันธรรมคืออะไร กลุ่มเป้าหมายคือใคร และจะให้สภาวฒันธรรมดาํเนินการ
อยา่งไรทีสามารถเห็นไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม สามารถอธิบายให้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายให้เขา้ใจ
และร่วมมือกบัสภาวฒันธรรมได ้

จากผลการวิจยัพบว่า สภาวฒันธรรมมากกว่าครึงหนึง ไม่มีการจดัอบรมใหค้วามรู้ดา้น
วฒันธรรมและการจดัประชุมทางวิชาการเพือแลกเปลียนความรู้ดา้นวฒันธรรมให้กบัองคก์รใดๆ 
ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของสําลี เก็งทอง เรือง การศึกษาสภาพและปัญหาการดาํเนินงาน
วฒันธรรมของสภาวฒันธรรมอาํเภอในเขตการศึกษา  ซึงพบว่า สภาวฒันธรรมไม่มีความรู้ดา้น
วฒันธรรมการประชุมทางวิชาการเพือแลกเปลียนความรู้ดา้นวฒันธรรมจึงเป็นสิงทียุง่ยากและตอ้ง
เตรียมการเป็นอย่างดี การไม่มีจดัอบรมให้ความรู้ดา้นวฒันธรรมให้กบัหน่วยงานอืนๆน้อยมาก 
นอกจากนีบุคลากรของทางราชการยงัขาดความรู้ดา้นวฒันธรรมทีจะถ่ายทอดให้กบับุคลากรของ
สภาวฒันธรรมอีกดว้ย ซึงบุคลากรเหล่านีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาดา้นความรู้ ทกัษะในการ
ดาํเนินงานวฒันธรรมอยา่งเร่งด่วน เพือใหก้ารดาํเนินงานวฒันธรรมในทอ้งถินดาํเนินการไปได ้อีก
ทงังบประมาณทีไดรั้บอยา่งจาํกดั ยงัเป็นอีกปัจจยัหนึงทีทาํให้สภาวฒันธรรมไม่สามารถจดัอบรม
ใหค้วามรู้ดา้นวฒันธรรมแก่องคก์รอืนไดเ้ลย  
 ในภาพรวมแลว้ สภาพการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมในปัจจุบนัไดรั้บความร่วมมือ
จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินและองคก์รภาคประชาชนมากทีสุด และไดป้ฏิบติังานตามบทบาท
หน้าทีร่วมกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน องค์กรภาคประชาชน องค์กรทางการศึกษาองค์กร
ภาครัฐ และองค์กรทางศาสนา และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพือการขบัเคลือนงาน
วฒันธรรม แต่ยงัคงมีปัจจยัต่างๆทีทาํให้งานวฒันธรรมในทอ้งถินขบัเคลือนไปไดไ้ม่ราบรืนซึง
ไดแ้ก่ การขาดความรู้ของบุคลากร การขาดงบประมาณ การวางแผน ซึงควรจะไดรั้บการพฒันาให้
สภาวฒันธรรมสามารถดาํเนินงานวฒันธรรมใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน 
  จากผลการวิจยัพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมที
เกิดจากองคก์รภาครัฐ ไดแ้ก่ ( ) ดา้นการติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน เนืองจากภารกิจของ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

องคก์รภาครัฐนนัมีมาก การติดตามประเมินผลการดาํเนินงานวฒันธรรมในส่วนทีไดร่้วมมือกบั
สภาวฒันธรรมอาจถูกมองขา้มไปและด้วยการขาดความรู้และชาํนาญการด้านการติดตามและ
ประเมินผลการดาํเนินงานจึงทาํใหเ้กิดปัญหาในดา้นนี ( ) ดา้นองคค์วามรู้ทางวฒันธรรม เนืองจาก
บุคลากรของสภาวฒันธรรมยงัขาดความรู้ความเขา้ใจวฒันธรรม หน่วยงานภาครัฐทีกาํกบัดูแลควร
ใหค้วามสนใจในการใหค้วามรู้ดว้ยวิธีการทีเหมาะสมและตามความตอ้งการของสภาวฒันธรรมใน
แต่ละพนืที รวมถึงเจา้หนา้ทีทีปฏิบติังานร่วมกบัสภาวฒันธรรมตอ้งมีองคค์วามรู้ในเรืองวฒันธรรม 
ดงันัน การมีความรู้ดา้นต่างๆเกียวกบัวฒันธรรมจึงเป็นเรืองสําคญัของสภาวฒันธรรมทีรัฐควร
ส่งเสริมอยา่งจริงจงั ( ) ดา้นการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ผลการดาํเนินงานวฒันธรรม เนืองจาก
บุคลากรของสภาวฒันธรรมและเจา้หนา้ทีทีปฏิบติังานร่วมกบัสภาวฒันธรรมขาดความรู้ดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ ขาดความต่อเนืองในการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ผลการดาํเนินงาน รวมทงัยงั
ขาดเครือข่ายทีเป็นสือมวลชนทีจะเป็นผูป้ระชาสัมพนัธ์กิจกรรมและผลการดาํเนินงานวฒันธรรม
ในทอ้งถิน 
 จากผลการวิจยัพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมทีเกิด
จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ไดแ้ก่ ( ) ดา้นขาดทรัพยากรเพือการดาํเนินงานวฒันธรรม เช่น 
การขาดงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ และสถานที เป็นตน้ในการปฏิบติังานวฒันธรรมอนัเป็นผลมา
จากการไดรั้บงบประมาณสนับสนุนน้อยเกินไป และกฎหรือระเบียบยงัไม่เอือต่อการดาํเนินการ
จดัหาวสัดุอุปกรณ์ สะทอ้นให้เห็นถึงการให้ความสาํคญัในงานดา้นวฒันธรรมของฝ่ายบริหารซึง
ยงัให้ความสาํคญันอ้ย ( ) ดา้นการวางแผนการปฏิบติังานวฒันธรรม เนืองจากการของบประมาณ
ในแต่ละปี สภาวฒันธรรมของบประมาณสนบัสนุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินและตอ้งผา่น
การกลนักรองหลายขนัตอนเพือไม่ให้งานซาํซอ้นในการจดัสรรงบประมาณ เพราะตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.  ทีกําหนด
หลกัเกณฑก์ารสนบัสนุนขององคก์ารปกครองทอ้งถิน อาจสนบัสนุนงบประมาณใหห้น่วยงานอืน
ในจงัหวดัในภารกิจดา้นการศึกษาหรือดา้นการสาธารณสุขได ้ ภารกิจอืนนอกจากภารกิจดา้น
การศึกษาหรือดา้นการสาธารณสุข องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินจะสนบัสนุนไดต่้อเมือไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน
ระดบัจงัหวดัเป็นรายกรณีไป ซึงบางครังทาํให้การของบประมาณของสภาวฒันธรรมไม่ไดรั้บการ
พิจารณาตามทีวางแผนไว  ้( ) ดา้นการพฒันาความร่วมมือกบัองคก์รอืน เนืองจากความไม่เขา้ใจ
แก่นแทข้องวฒันธรรมจึงมีการจดักิจกรรมตามวนัสําคญัทางศาสนาและประเพณีสําคญัเป็นส่วน
ใหญ่ ดงันนัสภาวฒันธรรมควรทาํความเขา้ใจกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินว่างานวฒันธรรมเป็น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

การพฒันาชุมชนทอ้งถินของตนเองให้พฒันาอย่างยงัยืนได ้บนรากฐานทีมนัคงทางวฒันธรรมที
หลากหลายซึงอาจทาํใหเ้กิดความร่วมมือมากกวา่ในปัจจุบนั 
 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรมไม่ว่าจะพบปัญหาและ
อุปสรรคในดา้นใดก็ตามจะพบว่า มีองคก์รหลกัๆอยู่  องคก์รทีเขา้มามีบทบาทในการเกิดปัญหา
และเป็นอุปสรรคไดแ้ก่ ( ) องคก์รภาคประชาชนหรือผูเ้ป็นเจา้ของวฒันธรรมเอง ขาดความรู้ความ
เขา้ใจ ขาดจิตสาํนึกรักษว์ฒันธรรมละไม่รู้บทบาทของตนเอง ( ) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ซึง
ถือว่ามีบทบาทสาํคญัในการขบัเคลือนงานวฒันธรรมร่วมกบัสภาวฒันธรรมดว้ยภารกิจทีคลา้ยคลึง
กัน แต่ต่างกันทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินมีงบประมาณดาํเนินการแต่สภาวฒันธรรมไม่มี
งบประมาณ และงานวฒันธรรมตอ้งใช้งบประมาณในการขบัเคลือน ( ) องค์กรภาครัฐ ยงัให้
ความสําคัญกับงานวัฒนธรรมน้อย ไม่เห็นงานวฒันธรรมมีความสําคัญและไม่รู้จะส่งเสริม
สนับสนุนแบบไหนอย่างไร ซึงสิงเหล่านีทีแตกต่างกับต่างประเทศทีให้ความสําคัญกับงาน
วฒันธรรมอย่างยิง เช่นประเทศทางแถบยุโรปหรือประเทศทีเจริญแลว้ดว้ยเทคโนโลยีหรือแมแ้ต่
ประเทศในแถบทวีปเอเชียดว้ยกนั เช่น ญีปุ่น เกาหลี จีน ก็เนน้ให้ความสาํคญักบังานวฒันธรรมให้
องคก์รภาครัฐส่งเสริมเป็นอุตสาหกรรมทางวฒันธรรม ส่งเสริมการท่องเทียว สามารถนาํรายไดเ้ขา้
ประเทศ สาํหรับประเทศไทยซึงเป็นประเทศทีมีทุนทางวฒันธรรม แต่ยงัไม่สามารถบริหารจดัการ
นําทุนทางวฒันธรรมมาสร้างเป็นฐานในการพฒันาประเทศได้  ซึงสิงเหล่านีทาํให้เห็นได้ว่า 
ประเทศไทยยงัไม่เนน้การสนบัสนุนการดาํเนินงานวฒันธรรมในทอ้งถินอยา่งเป็นรูปธรรม 
 

. นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม 

 นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมจากผลงานวิจยัทีคน้พบ 
สามารถนาํมาอภิปรายผล ไดด้งันี 
 .  นโยบายส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม  
  นโยบายผลกัดนังานวฒันธรรมให้เป็นวาระแห่งชาติ เพือส่งเสริมสนบัสนุนให้คน
ไทยไดต้ระหนักถึงคุณค่า ความสําคญั การรับผิดชอบร่วมกนัในการรักษาเอกลกัษณ์วฒันธรรม
ความเป็นไทยใหย้งัยนื และนโยบายสนบัสนุนใหง้านวฒันธรรมเป็นกลไกสาํคญัในการรักษาความ
เป็นชาติและพฒันาประเทศ โดยมีสภาวฒันธรรมเป็นองคก์รหลกัในการบูรณาการงานวฒันธรรมให้
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของทุกองคก์ร ซึงเป็นขอ้คน้พบจากการวิจยั เป็นเพราะว่าสภาวฒันธรรม 
ทาํงานดา้นวฒันธรรมซึงวฒันธรรมเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในทอ้งถิน ประชาชนเป็นเจา้ของ
วฒันธรรมของตนเองความตอ้งการทีจะใหมี้การกาํหนดใหเ้ป็นนโยบายชาติเพือใหเ้กิดความร่วมมือ
จากองค์กรทุกภาคส่วนสอดคลอ้งตอ้งกันกบัแนวคิดของนานาประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต ้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศออสเตรเลียทีให้ความสําคญักับวฒันธรรมและให้วฒันธรรมเป็น
นโยบายระดบัชาติโดยเนน้การสนบัสนุนและส่งเสริมผลงานทีเกิดจากสร้างสรรคว์ฒันธรรมของ
ประชาชน ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐทงัในส่วนกลางและระดบัทอ้งถินซึงเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน
ใหป้ระชาชนในทอ้งถินเกิดการอนุรักษ ์ฟืนฟูและสืบทอดวฒันธรรมของตนเองโดยใหค้วามสาํคญั
กบัเรืองวฒันธรรมเป็นหลกั ดงันัน หากนาํงานวฒันธรรมกาํหนดเป็นวาระแห่งชาติโดยถือเป็น
นโยบายของรัฐบาลแลว้ทุกหน่วยงานภาครัฐตอ้งให้ความร่วมมือส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรม
ของสภาวฒันธรรมถือเป็นขอ้บงัคบัทีตอ้งปฏิบติัให้เกิดการกระตุน้จิตสํานึกของประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ ทาํให้ตระหนกัเห็นคุณค่าของวฒันธรรม โดยการกาํหนดแนวทาง วิธีการต่างๆให้
วฒันธรรมรักษาความเป็นชาติอย่างจริงจงั เพือให้งานวฒันธรรมทีดาํเนินการโดยสภาวฒันธรรม
ขบัเคลือนได ้ดว้ยความร่วมมือของประชาชนและของทุกภาคส่วนถือเป็นยุทธศาสตร์ทีจะรักษา
ความเป็นชาติไหย้นืยาวต่อไป เช่นเดียวกบัประเทศแถบทวีปยโุรป ทวีปเอเชียและทวีปออสเตรเลีย
ทีมีการกาํหนดใหง้านวฒันธรรมถือเป็นยทุธศาสตร์ชาติ กาํหนดกลยทุธ์การดาํเนินงานต่างๆ ทงัการ
ท่องเทียว อุตสาหกรรม การพาณิชย ์เป็นตน้ ซึงประเทศเหล่านีใชว้ฒันธรรมเป็นยทุธศาสตร์ในการ
พฒันาดา้นเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
  นโยบายพฒันาและส่งเสริมให้สภาวฒันธรรมเป็นศูนยก์ลางขององคค์วามรู้ดา้น
ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม และขยายบทบาทใหส้ภาวฒันธรรมเป็นศูนยก์ลางในการนาํภูมิปัญญา
ทอ้งถินมาสร้างมูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจบนพืนฐานความรู้และความเป็นไทยรวมทงัส่งเสริมการนาํ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีเหมาะสมมาใชใ้นการสร้างระบบการจดัเก็บองคค์วามรู้ดา้นวฒันธรรม 
และพฒันาช่องทางการเขา้ถึงองค์ความรู้ให้มีความหลากหลาย ซึงเป็นขอ้คน้พบจากการวิจยัที
ตอ้งการให้สภาวฒันธรรมเป็นคลงัแห่งความรู้ดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถิน เพราะว่าในแต่ละพืนทีจะมีสภาวฒันธรรมเป็นศูนยก์ลางในการดาํเนินงานวฒันธรรมและ
การแลกเปลียนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดในการดาํเนินงานวฒันธรรม รวมทงัเชือมโยงกนั
เป็นเครือข่ายการดาํเนินงานวฒันธรรมตามบทบาทหน้าทีของสภาวฒันธรรม ดงันัน องคค์วามรู้
ดา้นศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมและภูมิปัญญา จึงควรมีอยูที่สภาวฒันธรรม จากการศึกษาของวนัแรม 
สมบูรณ์สาร ศึกษาวิจยัเรือง บทบาทของคณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอในจงัหวดันครปฐม 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของนงนุช ป่าเขียว ศึกษาเรือง การดาํเนินงานและแนวทางการพฒันางาน
วฒันธรรมจงัหวดัลาํปาง พบว่า สภาวฒันธรรมขาดการศึกษาวิจยัองคค์วามรู้ดา้นวฒันธรรมใน
ทอ้งถินและภูมิปัญญาทอ้งถิน ดงันนั นโยบายขอ้นีจะทาํให้สภาวฒันธรรมมีความพร้อมทีจะให้
ประชาชนเขา้มาแสวงหาความรู้ เป็นห้องสมุดดา้นวฒันธรรม พร้อมทีจะสนับสนุนส่งเสริมการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

ดาํเนินงานด้านวฒันธรรม โดยมีการจดัเก็บขอ้มูลทางวฒันธรรมทีเป็นระบบ ประชาชนทุกคน
สามารถเขา้ถึงแหล่งความรู้นีไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว มีความพร้อมทีจะใหบ้ริการตลอดเวลา 
  นโยบายส่งเสริมและพฒันาความร่วมมือระหว่างสภาวฒันธรรมกบัหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพืนที เพือเป็นกลไกในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ               
สภาวฒันธรรม ซึงเป็นขอ้คน้พบจากการวิจยั เพือประสานความร่วมมือกนัดาํเนินงานวฒันธรรม
ระหว่างสภาวฒันธรรม องคก์รภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของอธิศ แกว้บวัดี เรืองสภาพปัญหาและแนวทางพฒันาการปฏิบติังานตามหน้าทีคณะกรรมการ
บริหารสภาวฒันธรรม พบว่า สภาวฒันธรรมไม่ไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองทอ้งถินและประชาชนในทอ้งถิน หากมีนโยบายขอ้นี จะทาํให้งานวฒันธรรมเกิดขอ้ตกลง
ร่วมกนัและบงัคบัใชร่้วมกนัส่งผลให้สภาวฒันธรรมไดรั้บความร่วมมือเพิมขึนสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของเสริมศกัดิ วิศาลาภรณ์ในการพฒันาการมีส่วนร่วมขององคภ์าคประชาชนทีเสนอว่าหากตอ้งการ
ให้หลายองค์กรมีส่วนร่วมกันการทาํงานในระดับพืนทีควรมีข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจนทัง
จุดมุ่งหมาย องคก์รใดมีส่วนร่วม ลกัษณะการมีส่วนร่วม ประโยชน์ทีไดรั้บโดยภาพรวม  
  นโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและ
เสนอนโยบายการบริหารงานสภาวฒันธรรม การจดัทาํแผนงานวฒันธรรม เพือให้เป็นไปตามความ
ต้องการของทุกชุมชน และเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ของนโยบาย
วฒันธรรมทีสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศและเชือมโยงกบัแนวทาง
ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึงเป็นขอ้คน้พบจากการวิจยั เพราะว่าการกาํหนด
นโยบายหรือแผนแม่บทวฒันธรรม ควรไดรั้บความเห็นชอบจากภาคประชาชนเนืองจากประชาชนคือ
ผูน้าํนโยบายไปปฏิบติั และวฒันธรรมประชาชนเป็นเจา้ของย่อมตอ้งรู้ว่าตอ้งการให้วฒันธรรมเป็น
แบบไหนอย่ารงไรโดยสอดคลอ้งกบัระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ย การรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539 กาํหนดให้ภาครัฐไดรั้บฟังความคิดเห็นของประชาชน
สาํหรับเป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจของภาครัฐในการดาํเนินงานอนัมีผลกระทบต่อประชาชน 
จากการสาํรวจความคิดเห็นของสมาชิกสภาวฒันธรรมในงานวิจยัฉบบันีพบว่า มีความตอ้งการให้ทาํ
แผนงานวฒันธรรมใหส้อดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และเป็นปัญหาทีพบไดจ้ากงานวิจยันีเช่นกนัว่า สภาวฒันธรรมขาดการวางแผนงานวฒันธรรม ดงันี 
สภาวฒันธรรมเกิดจากการรวมกลุ่มของประชาชนในพืนที มีสิทธิและหนา้ทีอนุรักษห์รือฟืนฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถินและของชาติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช  ตอ้งมี การกาํหนดนโยบายและจดัทาํแผนแม่บทวฒันธรรม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

แห่งชาติ โดยใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและทาํประชาพิจารณ์ เป็นนโยบายทีตอ้ง
ถือปฏิบติัตามกฎหมายทีกาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
  นโยบายผลกัดนัใหมี้การแกไ้ข ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ เพือส่งเสริมการเป็น
นิติบุคคลของสภาวฒันธรรม ภายใตก้ารบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ ปลอดจากการแทรกแซงจาก
หน่วยงานภาครัฐและการเมือง และมีภาครัฐสนบัสนุนดา้นงบประมาณและวิชาการ ซึงเป็นขอ้คน้พบ
จากการวิจยัว่า ควรมีการแกไ้ขหรือปรับปรุงกฎระเบียบใหส้ภาวฒันธรรมเป็นนิติบุคคลโดยมีภาครัฐ
เป็นฝ่ายส่งเสริมสนบัสนุนดา้นงบประมาณ เพือสภาวฒันธรรมจะไดมี้อิสระในการบริหารจดัการงาน
วฒันธรรม ในปัจจุบนัสภาวฒันธรรมทีจดัตงัขึนมาไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นเพียงการรวมตวักนั
ของประชาชนเพือทาํงานดา้นวฒันธรรมเท่านนั การบริหารจดัการสภาวฒันธรรมขึนอยูก่บัหน่วยงาน
ทีรับผิดชอบกาํกบัดูแล ไม่มีงบประมาณเป็นของตนเองและไม่มีค่าตอบแทนหรือเงินเดือนให้กบั
สมาชิกสภาวฒันธรรมเป็นการทาํงานดว้ยจิตอาสา  มีบางแห่งทีถูกตงัขึนมาเพือใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
ภาครัฐ แต่ไม่มีความพร้อมทงัดา้นบุคลากรและงบประมาณ สอดคลอ้งกบัผลศึกษาของของศุภชาติ 
บุญยะเพญ็ เรือง การส่งเสริมงานวฒันธรรมทอ้งถินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอเมือง
จังหวดัมหาสารคาม พบว่า ปัญหาของการดาํเนินการส่งเสริมวฒันธรรมในท้องถินทีสําคญัคือ         
ขาดงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและขาดเสถียรภาพ ไม่มีความเป็นอิสระในการ
ตัดสินใจและไม่มีอาํนาจในสายงานการบังคับบัญชา ดังนัน ควรมีการปรับปรุงกฎระเบียบให ้         
สภาวฒันธรรมสามารถตดัสินในและบริหารงานไดค้ล่องตวั   
  นโยบายสนบัสนุนการพฒันาระบบบริหารงานวฒันธรรมและสมรรถนะบุคลากร
สภาวฒันธรรมอยา่งต่อเนือง เพือให้มีขีดความสามารถในการบริหารจดัการงานวฒันธรรมไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ ซึงเป็นขอ้คน้พบจากการวิจยัว่า ควรมีการสนบัสนุนการบริหารงานวฒันธรรมและ
สมรรถนะของบุคลากรของสภาวฒันธรรมดา้นการบริหารจดัการงานวฒันธรรม  เพราะว่าการ
บริหารงานเป็นเรืองทีมีความสําคญัต่อการพฒันาองค์กรพร้อมกับการมีบุคลากรทีมีคุณภาพมี
ความรู้ทางดา้นวฒันธรรมอยา่งรอบดา้น มีทกัษะ ประสบการณ์ และทศันคติทีดีทีเหมาะสมในการ
บริการจัดการงานวฒันธรรม จะเป็นส่วนหนึงทีสนับสนุนความสําเร็จของสภาวฒันธรรม ซึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุธีกานต ์ สุวรรณอาํไพ เรือง ปัญหาการปฏิบติังานดา้นการส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสระแกว้ พบว่า   
มีปัญหาด้านบุคลากรทีขาดความรู้ทางวฒันธรรมและวนัแรม สมบูรณ์สารให้ขอ้เสนอแนะว่า 
หน่วยงานทีเกียวขอ้งควรจดัการอบรมเพิมความรู้และศกัยภาพในการทาํงานแก่สมาชิกสภาวฒันธรรม
ให้มีความรู้ตามบทบาทหน้าทีของสภาวฒันธรรมและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงวฒันธรรมว่า
ดว้ย สภาวฒันธรรม พ.ศ.  ดงันัน หากตอ้งการให้งานดา้นวฒันธรรมไดรั้บการพฒันาควร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

สนบัสนุนให้ความรู้ดา้นบริหารจดัการงานวฒันธรรมและมีการพฒันาบุคลากรสภาวฒันธรรมดว้ย
การใหค้วามรู้ความเขา้ใจงานวฒันธรรมดว้ยวิธีการทีหลากหลาย 
  นโยบายส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ของสภาวฒันธรรมให้มีประสิทธิภาพยิงขึน 
โดยการสนับสนุนทงัในระดบันโยบายและปฏิบติั วางแนวทางเพือสร้างเครือข่ายสือมวลชนทงั
ภาครัฐและภาคเอกชน เพือประโยชน์ต่อการพฒันางานวฒันธรรม พร้อมกับขยายบทบาทให ้     
สภาวฒันธรรมเป็นศูนยก์ลางในการประชาสมัพนัธ์งานวฒันธรรมในพืนที ซึงเป็นขอ้คน้พบจากการ
วิจยัว่า สภาวฒันธรรมตอ้งสามารถประชาสัมพนัธ์งานวฒันธรรมใหทุ้กภาคส่วนไดเ้ห็นคุณค่าของ
วฒันธรรม และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
รวมทงัการสร้างเครือข่ายทีสามารถประชาสัมพนัธ์งานวฒันธรรมเป็นส่วนสาํคญั เช่น วิทยุชุมชน 
หอกระจายข่าว เป็นตน้ ซึงนโยบายดา้นนีสอดคลอ้งกบัผลจากการศึกษาของมาลี ทนัใจ เรืองการ
บริหารงานวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมอาํเภอและตาํบลในจงัหวดัแพร่ ทีพบปัญหาว่า การจดั
กิจกรรมทางวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมยงัไม่ไดรั้บความสนใจจากประชาชน สาเหตุมาจากการ
ขาดการประชาสัมพนัธ์งานดา้นวฒันธรรมอย่างต่อเนือง ขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรทีมี
คุณภาพและมีความรู้ความสามารถในการประชาสัมพนัธ์ และผลการศึกษาของพิชยั สุขวุ่น เรือง 
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมทอ้งถินของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและ
ประชาชนในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ใหข้อ้เสนอแนะวา่ ภาครัฐควรดาํเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์
ให้รู้ถึงคุณค่าของศิลปวฒันธรรมทอ้งถินมากกว่าทีใชสื้อเป็นเพียงเครืองมือประชาสัมพนัธ์ดา้น
การคา้และจากการสํารวจความคิดเห็นของสมาชิกสภาวฒันธรรมในงานวิจยัครังนีพบว่า การ
ประชาสัมพนัธ์เป็นปัญหาอุปสรรคดา้นหนึงของงานวฒันธรรม มีบางประเทศ เช่น จีน เกาหลีใต ้
ยอมลงทุนกับสือโฆษณาทังในประเทศและต่างประเทศเพือให้คนได้รู้จักและติดตากับงาน
วฒันธรรมของจีนและเกาหลีใต ้ทีจะมีขึนเพือเป็นการจูงใจอย่างหนึงซึงถือว่าเป็นวิธีการทีดีและ
รวดเร็วในการประชาสัมพนัธ์ ดงันนั เมือสภาวฒันธรรมทาํหนา้ทีเป็นแหล่งรวบรวมองคค์วามรู้ 
เป็นองคก์รจดักิจกรรมทางดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม ก็จาํเป็นตอ้งเผยแพร่องคค์วามรู้และ
ข่าวสารการทาํกิจกรรมนันออกไปให้กวา้งขวาง เพือเป็นการกระตุ้นให้เห็นคุณค่าของงาน
วฒันธรรม จะส่งผลใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานดา้นวฒันธรรม การประกาศและสือสาร
ให้ประชาชนได้รับรู้ และการเชิญชวนประชาชนทงัภายนอกและภายในท้องถินให้มาเรียนรู้
วฒันธรรมร่วมกนันนัเป็นสิงสาํคญัทีควรกาํหนดใหเ้ป็นนโยบายระดบัประเทศ 
 2.2 แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม 

 แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม จากผลการวิจยัทีคน้พบสามารถ
นาํมาอภิปรายผล ไดด้งันี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

  นายกรัฐมนตรีและภาครัฐควรกาํกบัดูแลงานวฒันธรรมและบรรจุงานวฒันธรรมใหเ้ป็น
วาระแห่งชาติ จากผลการวิจยัพบวา่ นายกรัฐมนตรีและภาครัฐควรกาํกบัดูแลงานวฒันธรรมและบรรจุงาน
วฒันธรรมใหเ้ป็นวาระแห่งชาติ เพราะวา่นายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นผูน้าํเป็นหวัหนา้ฝ่ายบริหารทีสามารถ
กาํหนดการบริหารงานต่างๆได ้แต่รัฐบาลทีผ่านๆมาทุกสมยั ไม่มีการบรรจุงานวฒันธรรมให้เป็นวาระ
แห่งชาติ จากการศึกษาของจาํรัส ปัตตานงั เรืองการปฏิบติังานดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในอาํเภอพล จงัหวดัขอนแก่น พบว่า ปัญหาในการบริหารงาน
วฒันธรรมส่วนใหญ่เกิดจากการขาดงบประมาณทีจะสนบัสนุนทงัจากกระทรวงวฒันธรรมซึงเป็น
หน่วยงานหลกัในการกาํกบัดูแลงานวฒันธรรมและองคก์รปกครองทอ้งถิน ดงันนั หากมีการนาํงาน
วฒันธรรมให้เป็นวาระแห่งชาติจะทาํให้ทุกหน่วยงานภาครัฐให้ความสาํคญัตอ้งปฏิบติั นอกจาก
การบรรจุงานวัฒนธรรมเข้าเป็นวาระแห่งชาติแล้ว ผลทีตามมาคือ การให้ความสําคัญและ
งบประมาณทีจะสนับสนุนส่งต่อให้สภาวฒันธรรมซึงดําเนินการโดยประชาชนจะมีมากขึน 
เนืองจากไดรั้บการดูแลจากฝ่ายบริหาร จะทาํใหก้ารดาํเนินกิจกรรมต่างๆของสภาวฒันธรรมมีความ
คล่องตวัมากยงิขึน ทาํใหก้ารสนบัสนุนสภาวฒันธรรมเป็นองคก์รระดบัชาติทีสาํคญั เพือดาํเนินงาน
ส่งเสริมวฒันธรรมและภูมิปัญญาของชาติ เป็นไปไดม้ากขึน เนืองจากทุกฝ่ายจะใหค้วามสาํคญัและ
เป็นองคก์รภาคประชาชนทีเขม้แขง็ทีทาํงานดา้นวฒันธรรม สาํหรับการสนบัสนุนให้ประชาชนเกิด
ความตระหนัก และจิตสํานึกในการธํารงรักษาและดูแลวฒันธรรมไทย และการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมทางศาสนา วฒันธรรม ประเพณีหรือวิถีชีวิต ดว้ยการมีส่วนร่วมของทุกองคก์รและประชาชน
ในพืนที โดยมีสภาวฒันธรรมเป็นแกนกลาง จากผลการวิจยั ตอ้งการให้สภาวฒันธรรมสนบัสนุน
หรือณรงคใ์ห้ประชาชนเกิดความตระหนัก และมีจิตสํานึกในการธาํรง รักษาวฒันธรรมไทยโดย
ส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรมทางศาสนา วฒันธรรม ประเพณีหรือวิถีชีวิตในพืนทีดว้ยการมีส่วนร่วม
ของทุกองค์กร ซึงจากผลการศึกษาของเอมอร โกลละสุต เรือง ปัญหาการดาํเนินงานของสภา
วฒันธรรมทอ้งถิน จงัหวดัศรีษะเกษ พบว่า ปัญหาทีประชาชนไม่เกิดจิตสาํนึกและเห็นความสาํคญั
ของวฒันธรรม คือ การขาดแรงจูงใจ เนืองจากสภาวฒันธรรมไม่มีการสร้างแรงจูงใจให้กับ
ประชาชนในทอ้งถินทีจะใหเ้ขา้มาร่วมงานวฒันธรรม สิงทีประชาชนในทอ้งถินตอ้งการคือ การยก
ย่องภูมิปัญญาทอ้งถิน ศิลปินพืนบา้นในท้องถินทีมีผลงานและเป็นผูที้ประชาชนยกย่อง และ
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัทีพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมดา้นการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรทางวฒันธรรม เนืองจากขาดความรู้และไม่ทราบบทบาทของ
ตนเองต่อการอนุรักษแ์ละเขา้ร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรม ดงันนั สภาวฒันธรรมตอ้งหาวิธีการสร้าง
จิตสาํนึกในรูปแบบต่างๆ ตามความตอ้งการของแต่ละทอ้งถิน แต่ทงันีจะตอ้งอาศยัความร่วมมือกบั
หน่วยงานอืนๆ ดว้ย และการพฒันาฐานขอ้มูลสารสนเทศดา้นวฒันธรรมให้ทนัสมยัและเชือถือได ้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

เพือใหป้ระชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์สูงสุด และการส่งเสริมใหมี้การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้น
การจดัเก็บองคค์วามรู้ดา้นวฒันธรรม และใหมี้ช่องทางการเขา้ถึงองคค์วามรู้ทีหลากหลาย ซึงจาก
ผลการวิจัยตอ้งการให้สภาวฒันธรรมมีระบบฐานขอ้มูลทีจัดเก็บองค์ความรู้ด้านวฒันธรรมที
ทนัสมยัทุกคนสามารถเขา้ใชป้ระโยชน์ได ้ซึงเป็นช่องทางหนึงทีจะเผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นศาสนา 
ศิลปะและวฒันธรรม  
  การสนับสนุนการศึกษา คน้ควา้ วิจยัวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมทอ้งถินเพือ
ทราบความหมายและความสําคญัของวฒันธรรมในฐานะทีเป็นมรดกของไทยอย่างถ่องแทซึ้ง
ความรู้ดังกล่าวถือเป็นรากฐานของการดาํเนินชีวิต เพือให้เห็นคุณค่าทาํให้เกิดการยอมรับและ
นําไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไป ซึงจากผลการวิจัย ควรมีส่งเสริมการศึกษาและวิจัย 
เพราะว่าขาดการสนบัสนุนจากภาครัฐ และขาดบุคลากรทีมีความรู้ดา้นวิจยั ซึงจากการศึกษาของ   
วนัแรม สมบูรณ์สาร เรือง บทบาทของคณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอในจงัหวดันครปฐม     
พบปัญหาว่า ไม่มีการสนบัสนุนให้มีการศึกษาวิจยัวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิน เพือแกปั้ญหา
และพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในทอ้งถิน ดงันัน เพือแกปั้ญหาดังกล่าวควรมีการส่งเสริมให้มี
การศึกษาและวิจยัปัญหาดา้นวฒันธรรมไทย เพือการวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางการแกปั้ญหา
ของชุมชนและสังคมไทย      
  การสนับสนุนสถานศึกษาให้บรรจุการเรียนการสอนเรืองการรักษาและสืบทอด
วฒันธรรมทอ้งถินไวใ้นหลกัสูตร โดยมีกระบวนการและรูปแบบทีเหมาะสมกบัทอ้งถิน ซึงจาก
ผลการวิจยั ควรมีการส่งเสริมให้สถานศึกษาสอนเรืองวฒันธรรม แลว้สภาวฒันธรรมยงัเป็นคลงั
ความรู้ให้ความช่วยเหลือดา้นวิชาการให้กบัสถานศึกษาไดอี้กดว้ย รวมทงัยงันบัว่าเป็นโอกาสให้
สภาวฒันธรรมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาให้กบัผูเ้รียนซึงเป็นสมาชิกของชุมชนและครูในการ
ร่วมกนัสร้างหลกัสูตรทอ้งถินทีตอบสนองการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการตามสภาพปัญหา
ทีเป็นจริงของผูเ้รียน สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถินนนัๆ การเรียนรู้
จากภูมิปัญญาทีมีอยู่ในทอ้งถิน สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได้อย่างแทจ้ริง ปรับ
ตนเองให้ทนักบัการเปลียนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวตัน์ สามารถนาํความรู้ไปใช้การพฒันา
ตนเอง ครอบครัว และชุมชนไดแ้ละเป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูเ้รียนไดด้ว้ย  
  การกาํหนดรูปแบบและหลกัการความร่วมมือในการดาํเนินงานวฒันธรรมระหว่าง
หน่วยงานต่างๆให้ชดัเจน และการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการให้
ขอ้คิดเห็นต่อการจดัทาํแผนพฒันาวฒันธรรมแห่งชาติ แผนพฒันาวฒันธรรมระดับภาค/ระดับ
จงัหวดั/ระดบัทอ้งถิน และแผนยทุธศาสตร์ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ซึงจากผลการวิจัย ควรมีการกําหนดรูปแบบและหลักการความร่วมมือและ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานวฒันธรรมให้ชดัเจน เนืองจากการจะ
พฒันางานวฒันธรรมในทอ้งถิน โดยมีสภาวฒันธรรมเป็นศูนยก์ลางนนั ควรมีการกาํหนดรูปแบบ
และหลกัการแห่งความร่วมมือว่าจะส่งเสริมสนับสนุนภาคประชาชน ภาครัฐ องค์กรปกครอง
ทอ้งถินและภาคเอกชนอยา่งไร ประสานความร่วมมือกนัในรูปแบบไหนและจะสามารถบูรณาการ
พฒันางานวฒันธรรมเพือร่วมรับผิดชอบการดาํเนินงานวฒันธรรมไดอ้ย่างไร หากมีการกาํหนด
รูปแบบและหลกัการความร่วมมือในการดาํเนินงานวฒันธรรมระหว่างหน่วยงานต่างๆให้ชดัเจน 
จะสามารถขยายความร่วมมือตามภารกิจหนา้ทีของทุกภาคีทีควรให้การสนบัสนุนงานวฒันธรรม 
อย่างเช่น ประเทศเกาหลีใตที้กระทรวงวฒันธรรมของเกาหลีใตถื้อเป็นกระทรวงระดบัตน้ๆของ
ประเทศ มีการกาํหนดรูปแบบหลกัการความร่วมมือจากกระทรวงต่างๆ อยา่งชดัเจนในการส่งเสริม
วฒันธรรมในทุกๆดา้น เช่น การทาํภาพยนตร์ เกาหลีนาํเสนอวฒันธรรมเกาหลีใชเ้ป็นกลยุทธ์ใน
การท่องเทียว เป็นตน้ 
  การปรับปรุงและแกไ้ขกฎหมายและกฎระเบียบ เพือสนับสนุนให้ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนสามารถดาํเนินงานวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน  ภายใตก้ารกาํกบัและ
สนับสนุนจากภาครัฐ และการปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิภูมิปัญญาไทยและจดลิขสิทธิ            
ภูมิปัญญาไทยเพือรักษาภูมิปัญญาไทย เช่น ชือมวยไทย ชือขา้วหอมมะลิไทย  เป็นตน้  ซึงจากผลการวิจยั 
ควรมีการพฒันากฎหมายเพือสนับสนุนการปฏิบติังานวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมโดยเฉพาะ 
เพือให้สภาวฒันธรรมขบัเคลือนงานวฒันธรรมไดอ้ยา่งคล่องตวั แนวทางนีน่าจะสามารถแกปั้ญหา
การดาํเนินงานวฒันธรรมได ้เพราะจากผลการศึกษานงนุช ป่าเขียว พบปัญหาทีเกิดมาจากการไม่มี
อาํนาจในการตดัสินใจ ไม่มีสายการบงัคบับญัชา มีการแทรกแซงจากการเมือง ซึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของสายสวาท โสขวญัฟ้า เรือง การประเมินประสิทธิผลในการดาํเนินงานของสภาวฒันธรรม
จงัหวดัสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2547-2549 คือขาดกฎหมายหรือขอ้บงัคบัทีเอือต่อการทาํงาน 
ฉะนนั หากมีการพฒันากฎหมายเกียวกบัสภาวฒันธรรมขึนโดยเฉพาะก็จะสามารถเพือใหส้ภาวฒันธรรม
ขบัเคลือนงานวฒันธรรมไดอ้ยา่งคล่องตวัและเป็นระเบียบแบบแผนขึนดว้ย 
  การเพิมพนูความรู้ใหก้บับุคลากรสภาวฒันธรรมอยา่งต่อเนือง ทงัดา้นองคค์วามรู้ทาง
วฒันธรรมและการบริหารจดัการงานวฒันธรรม และการสนับสนุนการพฒันาบุคลากรตามความ
ตอ้งการของสภาวฒันธรรม จากผลการวิจยั ควรมีการพฒันาศกัยภาพให้กบับุคลากรสภาวฒันธรรม 
เพราะว่าการขาดความรู้ในการปฏิบติังานวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมเป็นปัญหาในการปฏิบติังาน
ของสภาวฒันธรรม ซึงจะพบไดจ้ากการศึกษาของมาลี ทนัใจ พบว่า บุคลากรทีปฏิบติังานในสภา
วฒันธรรมขาดความรู้ดา้นวฒันธรรม การวิจยัและเผยแพร่วฒันธรรม ขาดความเขา้ใจในงานทีปฏิบติั
และสอดคลอ้งกับผลการวิจัยทีพบว่า บุคลากรสภาวฒันธรรมขาดความรู้ด้านวฒันธรรม ดังนัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

หน่วยงานทีเกียวขอ้งควรมีพฒันาศกัยภาพให้กบัผูป้ฏิบติังานดา้นวฒันธรรม เพือให้งานวฒันธรรม
ดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
  การส่งเสริมการจดัตงัอาสาสมคัรวฒันธรรมทอ้งถินเพือเป็นแนวร่วมในการทาํงาน
วฒันธรรม จากผลการวิจยัควรมีการจดัตงัอาสาสมคัรวฒันธรรมทอ้งถิน เพือเป็นแนวร่วมในการ
ทาํงานวฒันธรรม โดยทาํหนา้ที กาํกบั ดูแล และเฝ้าระวงัการแสดงออกทีขดัแยง้กบัวฒันธรรมทอ้งถิน
หรือส่งผลให้วฒันธรรมทอ้งถินเสือมถอย โดยสภาวฒันธรรมจะตอ้งหาอาสาสมคัรเพือร่วมทาํงาน
ดา้นวฒันธรรม ซึงก็ควรจะตอ้งเป็นประชาชนในทอ้งถินนันๆ เพราะจะสามารถเขา้ถึงทุกพืนทีที
รับผดิชอบไดอ้ยา่งดี ประโยชน์ทีสภาวฒันธรรมและประเทศจะไดรั้บจากการมีอาสาสมคัรวฒันธรรม
ทอ้งถินคือ ประชาชนพร้อมทีจะมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาอย่างจริงใจและจริงจงั นอกจากนี 
อาสาสมคัรยงัถือไดว้่าเป็นทรัพยากรทีสาํคญัของประเทศในการพฒันาดา้นต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง
ในสภาวะทีประเทศชาติมีขอ้จาํกดัในเรืองงบประมาณค่าใชจ่้ายการจา้งบุคลากรเขา้มาทาํงานในหนา้ที
นันๆ ดังตวัอย่างจากประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการสํารวจจาํนวนเยาวชนอาสาสมคัรในประเทศ
สหรัฐอเมริกา พบวา่ มีเยาวชนอาสาสมคัรถึง 13.3 ลา้นคนหรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของจาํนวนประชากร
ทีเป็นเยาวชนโดยมีจาํนวนชวัโมงต่อสัปดาห์ในการช่วยงานอาสาสมคัรต่อคนเท่ากบั 3.5 ชวัโมงซึง
สามารถคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจจากจาํนวนเวลาทีใชไ้ปทงัสินเท่ากบั 7.7 พนัลา้นเหรียญหรือใน
กรณีประเทศสหราชอาณาจกัร มีการศึกษาถึงผลประโยชน์ทีสังคมไดรั้บจากการลงทุนดา้นอาสาสมคัร
ขององคก์รอาสาสมคัรหลายแห่งพบวา่ การลงทุนในงานอาสาสมคัร 1 ปอนด ์สังคมจะไดรั้บผลตอบแทน
ทีเป็นผลประโยชน์มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง 1.3 ถึง 13.5 เท่า สัดส่วนทีแตกต่างกนันีขึนอยูก่บัหลายปัจจยั
ดว้ยกนั เช่น ประเภทงานอาสาสมคัร ประเภทและขนาดขององคก์ร ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 
อยา่งไรก็ตามหากพิจารณาโดยเฉลียแลว้ ผลตอบแทนทีไดรั้บจากการลงทุนดา้นอาสาสมคัรประมาณ   
3 เท่าตวั ดงันนั การจดัตงัอาสาสมคัรวฒันธรรมทอ้งถินของสภาวฒันธรรมจึงเป็นสิงทีควรอยา่งยงิที
จะได้รับการพิจารณาและพิจารณาในเรืองของระบบการรองรับงานอาสาสมัครด้วยเพราะงาน
อาสาสมคัรนอกจากจะเป็นเรืองทีสร้างสาํนึกภายในใจคนแลว้ การมีระบบการบริหารจดัการงาน
อาสาสมคัรทีดีก็เป็นสิงทีสาํคญัไม่นอ้ยกว่ากนั เพราะหากขาดการวางแผนและการบริหารจดัการทีดี 
การจดักิจกรรมอาสาสมคัรอาจจะเป็นสิงทีไปลดทอนความรู้สึกสาํนึกทีดีลงได ้ ประชาชนอาจขาด
ความมนัใจและศรัทธางานอาสาสมคัรทาํใหง้านอาสาสมคัรเป็นสิงทีขาดจิตวิญญาณของอาสาสมคัรที
แทจ้ริง นอกจากนี สภาวฒันธรรมตอ้งมีความรู้และเขา้ใจธรรมชาติของงานอาสาสมคัรและทีสาํคญั
ตอ้งมีหวัใจของความเป็นอาสาสมคัรดว้ยเช่นกนั 
  ภาครัฐสนบัสนุนงบประมาณเพือการดาํเนินงานวฒันธรรม พร้อมทงัจดัสวสัดิการ
ให้กบัสภาวฒันธรรม จากผลการวิจยั ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณเพือการดาํเนินงานวฒันธรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

พร้อมทงัจดัสวสัดิการใหก้บัสภาวฒันธรรม เพราะวา่งบประมาณในการดาํเนินงานวฒันธรรมของสภา
วฒันธรรมทีได้รับไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมและสนับสนุนองค์กรอืนในการจัดกิจกรรม 
ปัจจุบนัสภาวฒันธรรมตอ้งขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองทอ้งถินเป็นส่วนใหญ่ 
บางครังอาจไม่ได้การสนับสนุน ทาํให้บางกิจกรรมทีวางแผนไวต้อ้งระงับไป สําหรับการจัด
สวสัดิการให้กบัสมาชิกสภาวฒันธรรมนนั เป็นเรืองทีมีความสําคญัและจาํเป็นเนืองจากการร่วม
เป็นสมาชิกสภาวฒันธรรมเป็นดว้ยความสมคัรใจและตอ้งเสียสละเป็นอยา่งมาก ไม่มีค่าเบียประชุม
หรือค่าพาหนะประชุม ดงันนั ภาครัฐควรหาวิธีการจดัสวสัดิการให้แก่สมาชิกสภาวฒันธรรม เพือ
เป็นขวญัและกาํลงัใจใหก้บัผูป้ฏิบติังานวฒันธรรม 
  การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่องคค์วามรู้เกียวกบัวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิน ให้
ประชาชนนาํไปใชป้ระโยชน์และต่อยอดองคค์วามรู้ การสร้างเครือข่ายสือมวลชนเพือประโยชน์ใน
การเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์งานวฒันธรรม และการสนบัสนุนประชาสมัพนัธ์เชิงรุกในการเผยแพร่
การทาํงานและผลงานของสภาวฒันธรรม โดยใชสื้อต่างๆใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เพือสร้างภาพลกัษณ์ทีดี
ของสภาวฒันธรรม เป็นแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมทีสามารถนาํไปแกปั้ญหา
จากผลการวิจยัทีพบวา่ ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมเกิดการขาดความ
ต่อเนืองในการประชาสมัพนัธ์ การขาดความรู้ในการประชาสมัพนัธ์ นอกจากนีการสร้างเครือข่ายที
เป็นสือมวลชนยงัเป็นสิงสาํคญัในการประชาสมัพนัธ์งานวฒันธรรม ดงันนั การประชาสัมพนัธ์งาน
วฒันธรรมจึงเป็นสิงสาํคญัต่อการปฏิบติังานดา้นวฒันธรรมเป็นอยา่งยงิ 
 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 
 

 จากขอ้คน้พบของการวิจยั  การศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง  ประกอบกบั
การวิเคราะห์ขอ้มูลรวมทงัการอภิปรายผล  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ  ดงันี 
 . การผลกัดันงานวฒันธรรมให้เป็นวาระแห่งชาติ เพือส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยได้
ตระหนกัถึงคุณค่า ความสาํคญั การรับผดิชอบร่วมกนัในการรักษาเอกลกัษณ์วฒันธรรมความเป็นไทยให้
ยงัยืน จะทาํให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นองคก์รภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน      
ในการอนุรักษ ์ฟืนฟศิูลปวฒันธรรมและพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถิน ซึงภาครัฐตอ้งสนบัสนุนงบประมาณใน
การดาํเนินงานวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมใหม้ากกว่าในปัจจุบนั  ซึงการผลกัดนังานวฒันธรรมใหเ้ป็น
วาระแห่งชาตินี เป็นภารกิจทีสภาวฒันธรรมควรเป็นผูน้าํในการผลกัดนัและมีกระทรวงวฒันธรรมเป็น
ผูส้นบัสนุน เพราะสภาวฒันธรรมเป็นองคก์รภาคประชาชน หากมีการรวมตวักนัของสภาวฒันธรรมจาก
ทวัประเทศกจ็ะสามารถเป็นขอ้เสนอใหก้บัรัฐบาลในการผลกัดนังานวฒันธรรมใหเ้ป็นงานระดบัชาติได ้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

 2. งานวฒันธรรมนายกรัฐมนตรีและภาครัฐควรกาํกบัดูแลงานวฒันธรรมและส่งเสริม
และสนบัสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและเสนอนโยบายการบริหารงาน
สภาวฒันธรรม การจดัทาํแผนงานวฒันธรรม เพือให้เป็นไปตามความต้องการของทุกชุมชน และ
เป็นประโยชน์ต่อการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ของนโยบายวฒันธรรมทีสอดคล้องกับ
แนวนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศและเชือมโยงกบัแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ เพือใหแ้ผนงานเป็นไปตามความตอ้งการของทุกภาคส่วนและสอดคลอ้งเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนัทงัระบบ เพราะเนืองจากงานวฒันธรรมเป็นงานทีเป็นนามธรรมไม่สามารถ
มองเห็นไดแ้ละกระทรวงวฒันธรรมทีกาํกบัดูแลสภาวฒันธรรมยงัเป็นกระทรวงทีถูกจดัให้อยู่ใน
เกรดซีหรือดีซึงคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณไดก้ล่าวไวเ้มือครังดาํรงตาํแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วฒันธรรม ซึงวฒันธรรมมีความสาํคญัต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นความรับผดิชอบของทุกคนที
จะอนุรักษ ์ ส่งเสริม สืบทอด พฒันา ศึกษาวิจยั วฒันธรรมของชาติไว ้ ดงันนั หากวฒันธรรมมี
ความสําคญัอย่างยิงแลว้นายกรัฐมนตรีควรกาํกับดูแลหรือจดัให้รัฐมนตรีทีมีความชาํนาญด้าน
วฒันธรรมเขา้มากาํกบัดูแลงานวฒันธรรมใหค้วามสาํคญักบัวฒันธรรมไทยใหม้าก 
 . ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณเพือการดําเนินงานวัฒนธรรม พร้อมทังจัด
สวสัดิการให้กับสภาวฒันธรรม เช่น ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริหารสภาวฒันธรรม 
เพือให้เป็นขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานวฒันธรรม หรือสวสัดิการด้านอืนๆ เป็นตน้ ซึงใน
ปัจจุบนัผูท้าํงานให้กบัสภาวฒันธรรมไม่ไดมี้ค่าตอบแทนแต่อย่างใด ไม่มีสวสัดิการ ทาํงานใน
ลกัษณะของอาสาสมคัร ซึงตอ้งเป็นผูมี้ใจรักในงานวฒันธรรมและเสียสละอยา่งแทจ้ริง หากสมาชิก
สภาวฒันธรรมมีสิทธิประโยชน์หรือสวสัดิการ ตวัอยา่ง อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นของ
กระทรวงสาธารณสุข ไดรั้บสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น มีสิทธิทีจะไดรั้บสวสัดิการช่วยเหลือใน
การรักษาพยาบาล ค่าหอ้งพิเศษและค่าอาหารพิเศษจากโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการสาธารณสุข
ในสังกดักระทรวงสาธารณสุข มีสิทธิเบิกค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการตามบทบาทหนา้ทีและความ
รับผดิชอบ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นทีผลการปฏิบติังานดีเด่นมีสิทธิจะไดรั้บการเสนอ
ชือเพือขอพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์ตามหลกัเกณฑก์ารขอพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์ 
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นและบุตรมีสิทธิไดรั้บโควตาศึกษาในสถาบนัการศึกษาสังกดั
กระทรวงสาธารณสุข ไดรั้บการลดค่าโดยสารรถไฟ กรมบญัชีกลางเทียบตาํแหน่งอาสาสมคัร
สาธารณสุขเท่ากบัตาํแหน่งขา้ราชการพลเรือนระดบั  สามารถนาํความรู้และประสบการณ์จากการ
เป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขไปเทียบโอนชุดวิชาเรียนของศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน เป็นตน้       
ซึงสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์ทียกตวัอยา่งมานีหากมีการหาช่องทางหรือศึกษาความเป็นไปไดที้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

จะสามารถใหส้มาชิกสภาวฒันธรรมไดรั้บสวสัดิการในลกัษณะเช่นนีบา้งก็คงเป็นอีกแนวทางหนึง
ทีจะทาํใหง้านวฒันธรรมดาํเนินงานเขม้แขง็กวา่ในปัจจุบนั 
 . จากการทีรัฐบาลไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน(ฉบบัที 
) พ.ศ.  และพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.  กระทรวงวฒันธรรมเป็น  
ใน  กระทรวงทีถูกจดัตงัขึนใหม่ โดยกาํหนดให้กระทรวงวฒันธรรมมีอาํนาจหนา้ทีเกียวกบัศาสนา 
ศิลปะและวฒันธรรม มีหน่วยงานในสงักดั ประกอบดว้ย สาํนกังานรัฐมนตรี สาํนกังานปลดักระทรวง
วฒันธรรม กรมการศาสนา กรมศิลปากร  สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ สํานักงาน
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั และศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร (องคก์รมหาชน) และให้โอนบรรดากิจการ 
อาํนาจหนา้ทีและอตัรากาํลงัของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของสาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดัและ
สํานักศึกษาธิการอาํเภอเฉพาะทีเกียวกับงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมมาเป็นของ
สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม และยุบสาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดัและอาํเภอ ซึงในสาํนกังาน
ปลดักระทรวงวฒันธรรมจึงมีหน่วยงานทีปฏิบติัภารกิจงานดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรมในส่วนภูมิภาค 
จงัหวดัละ1 หน่วยงานเท่านนัคือ สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดั ซึงก่อใหเ้กิดผลกระทบเป็นอยา่งยิง
ต่อสภาวฒันธรรมโดยเฉพาะสภาวฒันธรรมอาํเภอ เพราะว่าสาํนกังานศึกษาธิการอาํเภอทาํหนา้ที
เป็นเลขาธิการของสภาวฒันธรรมอาํเภอ และสาํนกังานดงักล่าวมีความพร้อมไปดว้ยบุคลากร วสัดุ 
อุปกรณ์ มีการบริหารจดัการทีเป็นระบบ มีความเขม้แขง็ในระดบัหนึงและเป็นทียอมรับและเชือถือ
ของประชาชนในทอ้งถิน เมือสาํนกังานถูกยบุไปจึงส่งผลกระทบต่อกระบวนการดาํเนินงานทงัใน
ดา้นการบริหารจดัการ ประสานงาน บุคลากร วสัดุอุปกรณ์และสถานทีทาํการของสภาวฒันธรรม 
ถึงแม้ในปัจจุบันสํานักงานวัฒนธรรมบางแห่งได้ส่งนักวิชาการวัฒนธรรมซึงทาํหน้าทีเป็น
เลขาธิการสภาวฒันธรรมอาํเภอลงไปปฏิบติังานในอาํเภอนนัๆ เป็นครังคราว แต่การปฏิบติังานก็ไม่
คล่องตวัและไม่ต่อเนือง รวมถึงความไม่พร้อมในเรืองของบุคลากรสถานทีและวสัดุอุปกรณ์ที
ภาครัฐไม่มีงบประมาณทีจะจดัซือหรือจดัหาให้ได ้ทาํให้สภาวฒันธรรมบางแห่งทีไม่เขม้แข็งอยู่
แลว้อ่อนแอมากกว่าเดิม ซึงเป็นสาเหตุหลกัทีทาํให้สภาวฒันธรรมมีปัญหาหลายดา้นทีคน้พบจาก
การวิจยัฉบบันี ดงันนั กระทรวงวฒันธรรมควรแกปั้ญหาในส่วนนีอยา่งเร่งด่วน ควรหาวิธีการทีจะ
จดัตงัสํานักงานวฒันธรรมในระดบัอาํเภอหรือหาอาคารสถานทีเพือเป็นทีตงัของสภาวฒันธรรม 
เพือการทาํงานของสภาวฒันธรรมอาํเภอและสาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัจะไดอ้ยา่งคล่องตวัยงิขึน 
และเป็นการกระจายงานจากสาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัลงไปยงัพืนทีอาํเภออีกดว้ย 
 5. การเสนอนโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมในงานวิจยั
ฉบบันี  เป็นการวิจยัและนาํเสนอในสภาวการณ์ปัจจุบนั ซึงในอนาคตสภาวการณ์ทีเปลียนแปลงไป
อาจเป็นตวัแปรทาํใหน้โยบายดงักล่าวเปลียนแปลงไปได ้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป 

 

 เพือให้ผลการวิจยันีมีผลสืบเนืองต่อไปในอนาคต ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะทีอาจจะเป็น
ประโยชน์สาํหรับการวิจยัในโอกาสต่อไป ดงันี  
 . ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองปัจจุบนัรวมไปถึงนโยบายของรัฐบาลที
ส่งผลต่อการดาํเนินงานวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมในประเทศไทย 
 . ศึกษาภารกิจหนา้ทีงานดา้นวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมทีควรมีความชดัเจนง่ายต่อ
การปฏิบติัและสะทอ้นถึงประโยชน์ของการปฏิบติังานวฒันธรรม 
 . ศึกษาความเป็นไปไดใ้นเรืองของการจดัสวสัดิการหรือการให้สิทธิประโยชน์แก่
สมาชิกสภาวฒันธรรม เพือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานวฒันธรรม 
 . เนืองจากการวิจยัครังนี ประชากรทีใชเ้ป็นสภาวฒันธรรมจงัหวดัและสภาวฒันธรรม
อาํเภอ ซึงในปัจจุบนัไดมี้การตงัสภาวฒันธรรมตาํบลขึน ดงันันควรมีการศึกษาถึงแนวทางการ
ส่งเสริมสภาวฒันธรรมระดบัตาํบล ซึงอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคทีแตกต่างจากสภาวฒันธรรม
จงัหวดัและสภาวฒันธรรมอาํเภอ 
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ระเบียบกระทรวงวฒันธรรม 
ว่าด้วยสภาวฒันธรรม พ.ศ.  

----------------------- 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.  มาตรา  กาํหนดให้บุคคล                              
ซึงรวมกนัเป็นชุมชน ชุมชนทอ้งถิน หรือชุมชนทอ้งถินดงัเดิม ยอ่มมีสิทธิอนุรักษห์รือฟืนฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถินและของชาติ และมาตรา  กาํหนดใหรั้ฐ
ตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวฒันธรรม ดงัต่อไปนี              
( ) ส่งเสริมและสนบัสนุนความรู้รักสามคัคี และการเรียนรู้ ปลูกจิตสาํนึก และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอนัดีงาม และภูมิปัญญาทอ้งถิน  
 เพือเป็นการสร้างความเขม้แข็งในการดาํเนินงานวฒันธรรมของภาคประชาชนและ
ชุมชนทอ้งถิน โดยการประสานเชือมโยงการดาํเนินงานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ใหส้ามารถ
รองรับกระแสการเปลียนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก  เพิมขีดความสามารถในการบริหาร
เชิงยทุธศาสตร์ทางวฒันธรรม ในลกัษณะของเครือข่ายการดาํเนินงานทีมีพลงั เป็นองคร์วมและ              
มีบูรณาการอนัจะนาํไปสู่การพฒันาทีมี ความสมดุลยงัยนื โดยมุ่งผลสัมฤทธิของทอ้งถินเป็นสาํคญั 
รวมทงัมีกฎระเบียบรองรับการดาํเนินงานของสภาวฒันธรรมทุกระดบัอยา่งชดัเจน ซึงจะนาํไปสู่
การพฒันาการดาํเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขึน ตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย  
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน 
พ.ศ.  และทีแกไ้ขเพิมเติม กระทรวงวฒันธรรมจึงวางระเบียบกระทรวงวฒันธรรมว่าดว้ย สภา
วฒันธรรมไวด้งัต่อไปนี  

 ขอ้  ระเบียบนี เรียกวา่ “ระเบียบกระทรวงวฒันธรรมวา่ดว้ยสภาวฒันธรรม พ.ศ. ”  
 ขอ้  ระเบียบนีให้ใชบ้งัคบัตงัแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป และให้สภา
วฒันธรรม ใชร้ะเบียบนีเป็นแนวทางในการจดัทาํธรรมนูญ  
 บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบัหรือคาํสังอืนใดทีกาํหนดไวแ้ลว้ทีขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี 
ใหใ้ชร้ะเบียบนีแทน  
 ขอ้  ใหย้กเลิกระเบียบกระทรวงวฒันธรรมวา่ดว้ยสภาวฒันธรรม พ.ศ.   
 ขอ้  ใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ขอ้  ในระเบียบนี  
  “สภาวฒันธรรม”  หมายความวา่  สภาวฒันธรรมทีจดัตงัขึนตามระเบียบนี  
   “คณะกรรมการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการบริหารของสภาวฒันธรรม  
   “กรรมการ”  หมายความวา่  กรรมการบริหารสภาวฒันธรรม  
   “ประธาน”  หมายความวา่  ประธานสภาวฒันธรรม  
   “เลขาธิการ”  หมายความวา่  เลขาธิการสภาวฒันธรรม  
   “สมาชิก”  หมายความวา่  สมาชิกของสภาวฒันธรรม  
   “ธรรมนูญ”  หมายความวา่  ธรรมนูญทีเป็นขอ้บงัคบัของสภาวฒันธรรม  
   “สาํนกังานเลขาธิการ หมายความวา่  หน่วยงานทีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็น  
   สภาวฒันธรรม”    ทีตงัสาํนกังานเลขาธิการสภาวฒันธรรม  
   “เครือข่ายวฒันธรรม” หมายความวา่  องคก์รภาครัฐ องคก์รภาคเอกชน  
     องคก์รชุมชน องคก์รภาคธุรกิจ  
     องคก์รภาควิชาการ และหรือองคก์รอืนๆ  
     ทีเป็นสมาชิกของสภาวฒันธรรม  
 ขอ้  ให้สภาวฒันธรรมมีสถานภาพเป็นองคก์รภาคเอกชนทีดาํเนินงานวฒันธรรม
ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรม  
 ขอ้  สภาวฒันธรรมประกอบดว้ยสมาชิกทีมาจากผูแ้ทนองคก์รทีดาํเนินงานวฒันธรรม
หรือองคก์รทีเกียวขอ้งทีดาํเนินงานอยูใ่นทอ้งทีนนัๆ ซึงเป็นองคก์รเครือข่ายวฒันธรรม  
ไม่นอ้ยกวา่  กลุ่ม ดงันี  
 ( ) เครือข่ายภาครัฐ ไดแ้ก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน
และองคก์รภาครัฐทีเป็นองคก์รอิสระ หรือองคก์รภาครัฐในลกัษณะอืน ๆ ทีดาํเนินงานอยู่ใน
ทอ้งถินนนัๆ  
 ( ) เครือข่ายภาคเอกชน ไดแ้ก่ องคก์รทีเกิดจากการรวมตวักนัจดัตงัและดาํเนินการตาม
กฎหมายและกฎระเบียบของราชการ เช่น สมาคม มูลนิธิ องคก์รสาธารณประโยชน์ องคก์รพฒันา
เอกชน และองคก์รการกศุล หรือองคก์รภาคเอกชนอืนๆ ทีดาํเนินงานอยูใ่นทอ้งถินนนัๆ  
 ( ) เครือข่ายภาคชุมชน ไดแ้ก่ องคก์รทีเกิดจากการรวมตวักนัตามความสมคัรใจ               
และความถนดัของประชาชน นอกเหนือจากองคก์รตาม ( ) และดาํเนินงานอยูใ่นทอ้งถินนนัๆ เช่น 
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้น กลุ่มเยาวชน กลุ่มประชาสงัคม กลุ่มออมทรัพย ์ฯลฯ   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ( ) เครือข่ายภาคธุรกิจ ไดแ้ก่ องคก์รทีเกิดจากการรวมตวักนัของผูป้ระกอบการทาง
ธุรกิจต่าง ๆ เช่น บริษทั หา้งร้าน หรือร้านคา้ สถานบริการ สถาบนัการเงิน สหกรณ์ สือมวลชนและ
องคก์รธุรกิจอืนๆ ทีมีอยูใ่นทอ้งถินนนัๆ  
 ( ) เครือข่ายภาควิชาการ ไดแ้ก่ สถาบนัการศึกษา หน่วยงานดา้นศาสนา พิพิธภณัฑ ์
ศิลปกรรม ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั ศูนยว์ฒันธรรม แหล่งเรียนรู้ กลุ่มภูมิปัญญาทอ้งถิน                        
กลุ่มผูท้รงคุณวฒิุ ผูเ้ชียวชาญ หรือผูช้าํนาญการดา้นต่างๆ ทีมีอยูใ่นทอ้งทีนนัๆ  
 ขอ้  ในส่วนภูมิภาคใหมี้สภาวฒันธรรมแต่ละระดบั ประกอบดว้ย  
 ( ) สภาวฒันธรรมภาค เป็นองคก์รทีเกิดจากการรวมตวักนัของสภาวฒันธรรมจงัหวดั
ในภูมิภาคนันๆโดยให้มีเพียงภาคละ  สภา การแบ่งภาคให้เป็นไปตามลกัษณะพืนฐาน                  
ทางวฒันธรรมทีคลา้ยคลึงกนั โดยสาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ เป็นผูก้าํหนด  
 ( ) สภาวฒันธรรมจงัหวดั เป็นองคก์รทีเกิดจากการรวมตวักนัของเครือข่ายวฒันธรรม
และสภาวฒันธรรมอาํเภอ ทีมีอยูใ่นจงัหวดันนัๆ โดยใหมี้เพียงจงัหวดัละ  สภา  
 ( ) สภาวฒันธรรมอาํเภอ เป็นองคก์รทีเกิดจากการรวมตวักนัของเครือข่ายวฒันธรรม
และสภาวฒันธรรมตาํบล ทีมีอยูใ่นอาํเภอนนัๆ โดยใหมี้เพียงอาํเภอละ  สภา  
 ( ) สภาวฒันธรรมตาํบล เป็นองคก์รทีเกิดจากการรวมตวักนัของเครือข่ายวฒันธรรม 
หรือผูแ้ทนจากกลุ่มภูมิปัญญาต่าง ๆ ทีมีอยูใ่นตาํบลนนัๆ โดยใหมี้เพียงตาํบลละ  สภา  
 ( ) การจดัตงัสภาวฒันธรรมอืนๆ นอกเหนือจาก ( ) ( ) ( ) และ ( ) ในเขตจงัหวดั                      
ใหค้ณะกรรมการสภาวฒันธรรมจงัหวดัพิจารณาใหมี้การจดัตงัไดต้ามความเหมาะสม  
 ขอ้  ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหมี้สภาวฒันธรรมในระดบัต่างๆ ดงันี  
 ( ) สภาวฒันธรรมกรุงเทพมหานคร เป็นองคก์รทีเกิดจากการรวมตวักนัของเครือข่าย
วฒันธรรมและสภาวฒันธรรมเขต ในกรุงเทพมหานคร โดยใหมี้  กลุ่มเขต ทงันี ใหส้ภาวฒันธรรม
กรุงเทพมหานคร มีฐานะเทียบเท่ากบัสภาวฒันธรรมภาค  
 ( ) สภาวฒันธรรมกลุ่มเขต เป็นการรวมตวักนัของสภาวฒันธรรมเขตต่างๆ ใน
กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น  กลุ่มเขตๆ ละ  สภา ทงันี ใหส้ภาวฒันธรรมกลุ่มเขตมีฐานะ
เทียบเท่าสภาวฒันธรรมจงัหวดั  
 ( ) สภาวฒันธรรมเขต เป็นองคก์รทีเกิดจากการรวมตวักนัของเครือข่ายวฒันธรรม                
ทีมีอยู่ในเขตนนัๆ โดยให้มีเพียงเขตละ  สภา ทงันีให้สภาวฒันธรรมเขตมีฐานะเทียบเท่า                     
สภาวฒันธรรมอาํเภอ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ( ) การจดัตงัสภาวฒันธรรมอืนๆ นอกเหนือจาก ( ) ( ) และ ( ) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ใหค้ณะกรรมการสภาวฒันธรรมกรุงเทพมหานครพิจารณาใหมี้การจดัตงัไดต้าม
ความเหมาะสม  
 ขอ้  ใหมี้สภาวฒันธรรมไทยในต่างประเทศโดยการจดัตงัและดาํเนินงานใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีสาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติกาํหนด  
 ขอ้  ให้สภาวฒันธรรมทุกระดบั มีหนา้ทีในการอนุรักษสื์บทอด ส่งเสริมและ
ประสานการดาํเนินงานของกระทรวงวฒันธรรมในเขตพืนทีรับผดิชอบ ดงันี  
 ( ) เสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่างๆ ประกอบการจดัทาํแผนพฒันาการ
ดาํเนินงานและการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานวฒันธรรม  
 ( ) เป็นศูนยก์ลางในการแลกเปลียนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดในการดาํเนินงาน
วฒันธรรมโดยเชือมโยงกนัเป็นเครือข่ายการดาํเนินงานวฒันธรรม  
 ( ) ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาการดาํเนินงานวฒันธรรมร่วมกบัองคก์รภาคีและ
เครือข่ายวฒันธรรม  
 ( ) ระดมทรัพยากร บุคลากรและสรรพกาํลงัต่างๆ จากหน่วยงานและองคก์รต่างๆ                  
เพือการดาํเนินงานวฒันธรรม  
 ( ) ส่งเสริม สนบัสนุนการจดักิจกรรมขององคก์รภาคีและเครือข่ายวฒันธรรม เพือการ
อนุรักษ ์ฟืนฟ ูพฒันา สร้างสรรค ์เผยแพร่ แลกเปลียน สืบทอดและเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม  
 ( ) เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมและผลการดาํเนินงานขององค์กรภาคีและเครือข่าย
วฒันธรรม  
 ( ) ดาํเนินการอืนๆ ตามทีกระทรวงวฒันธรรม สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรม
แห่งชาติ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานอืนๆ ขอความร่วมมือ  
 ขอ้  ใหส้ภาวฒันธรรมทุกระดบัจดัใหมี้ธรรมนูญสภาวฒันธรรมของตนเอง เพือใช้
เป็นขอ้บงัคบัในการบริหารจดัการและการดาํเนินงานของสภาวฒันธรรม  
 ธรรมนูญตามวรรคแรก ตอ้งสอดคลอ้งกบับทบญัญติัตามระเบียบนี และไม่ขดัต่อ
กฎหมาย ศีลธรรม หรือวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของทอ้งถิน โดยมีสาระสาํคญัของธรรมนูญ                    
ไม่นอ้ยกวา่ทีกาํหนดไวนี้  
  ( ) ชือสภาวฒันธรรม  
 ( ) บททวัไป กล่าวถึงเรืองทวัๆ ไปเกียวกบัสภาวฒันธรรม เช่น หลกัการ ความเป็นมา 
ความสาํคญั ทีตงั นิยามศพัทส์าํคญั ตราสญัลกัษณ์ ฯลฯ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ( ) เครือข่ายวฒันธรรม กล่าวถึงสถานภาพและเงือนไขผูกพนัขององคก์ร เช่น                     
สภาวฒันธรรมเป็นองคก์รเอกชนอาสาสมคัร  จดัตงัขึนตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาติ เพือส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือในการดาํเนินงานวฒันธรรม                       
ในทอ้งถิน โดยคณะกรรมการ สมาชิก และผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ยนิดีปฏิบติัตามระเบียบกระทรวง
วฒันธรรมวา่ดว้ย สภาวฒันธรรม พ.ศ.  เป็นหลกัในการดาํเนินงาน  
 ( ) วตัถุประสงค ์กล่าวถึงเจตนารมณ์ทีสภาวฒันธรรมมุ่งหวงัดาํเนินการให้บรรลุผลสาํเร็จ  
 ( ) สมาชิก กล่าวถึงคุณสมบติัของสมาชิก การเป็นสมาชิก ประเภทสมาชิก การเริมตน้
และสินสุดสมาชิกภาพ สิทธิและหนา้ทีของสมาชิก เป็นตน้  
 ( ) คณะกรรมการ กล่าวถึงคุณสมบติั วิธีการไดม้า วาระการดาํรงตาํแหน่ง คราวละ             
ไม่เกิน  ปี ไม่จาํกดัวาระ ประเภทและจาํนวนกรรมการซึงเป็นผูแ้ทนองคก์รเครือข่ายในสัดส่วน           
ทีเท่ากนั อาํนาจหนา้ที การพน้จากตาํแหน่งและสิทธิของกรรมการ  
 ( ) การประชุม กล่าวถึงขอ้กาํหนด องคป์ระชุม วิธีการ และรูปแบบของการประชุม
สภาวฒันธรรม และการประชุมคณะกรรมการ  
 ( ) แนวทางการดาํเนินงาน กล่าวถึงวิสัยทศัน์และยทุธศาสตร์ในการดาํเนินงาน รวมทงั
ระบบและวิธีการบริหารจดัการของสภาวฒันธรรม  เช่น สํานักงานเลขาธิการสภาวฒันธรรม                
การบริหารงานทวัไป การพสัดุ การเงินและบญัชี เป็นตน้  
 ( ) เบด็เตลด็ กล่าวถึงเรืองอืน ๆ ทีจาํเป็นตอ้งกาํหนดไวเ้พือให้เป็นแนวทางหรือ                
เกิดความสะดวกและคล่องตวัในการบริหารจดัการหรือการดาํเนินงานของสภาวฒันธรรม เช่น             
การแกไ้ขธรรมนูญ เป็นตน้  
 ( ) บทเฉพาะกาล กล่าวถึงเรืองทีตอ้งการระบุไวเ้ป็นกรณีพิเศษ เนืองจากมีความ
จาํเป็นหรือมีเงือนไขบางอยา่ง  
 ขอ้  สาระสาํคญัของธรรมนูญ ตามขอ้  ใหเ้ป็นไป ดงันี  
 ( ) ธรรมนูญของสภาวฒันธรรมอาํเภอ ใหส้อดคลอ้งกบัธรรมนูญของสภาวฒันธรรม
จงัหวดั ธรรมนูญของสภาวฒันธรรมตาํบล ให้สอดคลอ้งกบัธรรมนูญของสภาวฒันธรรมอาํเภอ 
และธรรมนูญของสภาวฒันธรรมในระดบัตาํกวา่ตาํบล (ถา้มี) ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวฒันธรรมตาํบล  
 ( ) ธรรมนูญของสภาวฒันธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร ใหส้อดคลอ้งกนัตามหลกัการ 
ใน ( ) โดยอนุโลม  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ขอ้  การจดัทาํและแกไ้ขธรรมนูญ  
 ( ) กระบวนการใหไ้ดม้าซึงธรรมนูญใหส้าํนกังานวฒันธรรมจงัหวดั หรือหน่วยงาน
สังกดักรุงเทพมหานครทีไดรั้บมอบหมาย ร่วมกบัผูแ้ทนองคก์รภาคีเป็นผูย้กร่างธรรมนูญ โดยมี
สาระสาํคญัตามขอ้  และไม่ขดัแยง้กบัระเบียบนี นาํเสนอทีประชุมใหญ่สามญัสมาชิกใหค้วาม
เห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของสมาชิกทีเขา้ประชุม จึงจะใชบ้งัคบัได ้ 
 ( ) การแกไ้ขธรรมนูญ ใหค้ณะกรรมการหรือสมาชิกไม่นอ้ยกวา่หนึงในหา้หรือจาํนวน
ตามทีกาํหนดไวใ้นธรรมนูญ เสนอขอแกไ้ข และการแกไ้ขดงักล่าวใหที้ประชุมใหญ่สามญัสมาชิก
พิจารณาตาม ( )  
 ขอ้  การไดม้าซึงคณะกรรมการสภาวฒันธรรม ใหด้าํเนินการโดยวิธีใดวิธีหนึงหรือ
หลายวิธีรวมกัน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมตามมติของทีประชุมใหญ่สามญัสมาชิก 
ดงัต่อไปนี  
 ( ) โดยวิธีการเลือกตงัจากสมาชิกสภาวฒันธรรมตามทีมีชือในทะเบียนสมาชิกที
ถูกตอ้งตามธรรมนูญ  
 ( ) โดยวิธีการสรรหา ใหค้ณะกรรมการบริหารสภาวฒันธรรมเสนอชือผูที้สมควรเป็น
กรรมการสรรหา ไม่เกิน  คน ต่อประธานสภาวฒันธรรมเพือแต่งตงัเป็นกรรมการสรรหากรรมการ
สภาวฒันธรรมชุดใหม่  
 ( ) โดยวิธีการตกลงกนัดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกและสมาชิกให ้ 
สัตยาบนัรับรอง เพือถือเป็นมติของทีประชุม  
 ขอ้  ให้วฒันธรรมจงัหวดัเป็นกรรมการและเลขาธิการของสภาวฒันธรรมจงัหวดั  
และเลขาธิการสภาวฒันธรรมภาคทีสาํนกังานเลขาธิการสภาวฒันธรรมภาคตงัอยู ่ 
 ขอ้  ให้ผูที้ไดรั้บมอบหมายจากวฒันธรรมจงัหวดัเป็นเลขาธิการสภาวฒันธรรม
อาํเภอ หรือ คณะกรรมการสภาวฒันธรรม คดัเลือกจากผูที้เห็นสมควรในทอ้งถินเป็นเลขาธิการสภา
วฒันธรรมอาํเภอ  
 สาํหรับสภาวฒันธรรมอืน ๆ นอกจากนีใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นธรรมนูญ  

 ขอ้  สภาวฒันธรรมทุกระดบัใหมี้ทีตงัสาํนกังานเลขาธิการ ดงันี  
 ( ) สภาวฒันธรรมภาค ให้สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัทีสภาวฒันธรรมภาคตงัอยูท่าํ
หนา้ทีเป็นสาํนกังานเลขาธิการ   
 ( ) สภาวฒันธรรมจงัหวดั ให้สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัทาํหนา้ทีเป็นสาํนกังาน
เลขาธิการ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ( ) สภาวฒันธรรมอาํเภอ ใหค้ดัเลือกหน่วยงานทางวฒันธรรมในอาํเภอ เช่น ศาสนสถาน 
โรงเรียน ศูนยว์ฒันธรรม เทศบาล เป็นตน้ ทาํหนา้ทีเป็นสาํนกังานเลขาธิการกไ็ด ้ 
 ( ) สภาวฒันธรรมตาํบล ใหค้ดัเลือกหน่วยงานทางวฒันธรรมในพืนที เช่น ศาสนสถาน 
โรงเรียน เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นตน้ ทาํหนา้ทีเป็นสาํนกังานเลขาธิการกไ็ด ้ 
 ( ) สภาวฒันธรรมกรุงเทพมหานคร สภาวฒันธรรมกลุ่มเขต และสภาวฒันธรรมเขต   
ในกรุงเทพมหานคร ใหห้น่วยงานสงักดักรุงเทพมหานครทีไดรั้บมอบหมายทาํหนา้ทีเป็นสาํนกังาน
เลขาธิการ  
 สภาวฒันธรรมใดทีมีความพร้อมดา้นสถานที บุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ และ
การบริหารจดัการ มีความประสงคจ์ะใหห้น่วยงานอืนทาํหนา้ทีเป็นสาํนกังานเลขาธิการใหเ้ป็นดุลย
พินิจของสภาวฒันธรรมนนั  
 สภาวฒันธรรมอืนๆ นอกเหนือจากนีให้คดัเลือกหน่วยงานในทอ้งถินทาํหนา้ทีเป็น 
สาํนกังานเลขาธิการสภาวฒันธรรมไดต้ามความเหมาะสม  
 ขอ้  การบริหารจดัการและการดาํเนินงานต่างๆ ของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตาม
ธรรมนูญ  
 การรับ-จ่ายเงินสภาวฒันธรรมใหมี้การจดัทาํบญัชีรับ - จ่าย และมีใบสาํคญัรับเงิน  
หรือหลกัฐานอืนใดทีสามารถตรวจสอบได ้สาํหรับอาํนาจการอนุมติัจ่ายเงินใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนดไว ้ 
ในธรรมนูญและไม่ขดัต่อระเบียบการใชจ่้ายเงินของหน่วยงานทีเป็นผูใ้หส้นบัสนุน  
 ขอ้  ให้คณะกรรมการมีการแต่งตงัคณะอนุกรรมการเพือติดตามผลการดาํเนินงาน
ของสภาวฒันธรรมอยา่งนอ้ยปีละ  ครัง โดยใหส้มาชิกมีส่วนร่วมเป็นอนุกรรมการไม่นอ้ยกว่า
หนึงในสามของคณะอนุกรรมการ และให้รายงานผลการติดตามประเมินผลดงักล่าวต่อสภา
วฒันธรรม หรือองคก์รทีสนบัสนุนทุนในการดาํเนินงานและสาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรม
แห่งชาติ ดงันี  
 ( ) ครังที  รายงานผลการดาํเนินงานระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม โดยรายงาน
ภายในเดือนเมษายน ทุกปี  
 ( ) ครังที  รายงานผลการดาํเนินงานระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกนัยายน โดย
รายงานภายในเดือนตุลาคมทุกปี  
  ( ) ใหจ้ดัทาํสรุปรายงานผลการดาํเนินงานประจาํทุกปี โดยอาจจดัทาํเป็นชุดเอกสาร
หรือรูปเล่มมีสือขอ้มูลประกอบ เช่น ภาพถ่าย สาํเนาเอกสาร เทป แถบบนัทึกภาพและเสียง                 
การบริหารจดัการงบประมาณตามวรรคแรก หากเป็นงบประมาณจากองคก์รภาครัฐให้ถือปฏิบติั

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตามวิธีการบริหารงบประมาณของส่วนราชการเจา้ของงบประมาณ ส่วนงบประมาณอืนๆ ทีไม่มี
ระเบียบกาํหนดไวใ้หป้ฏิบติัตามวิธีการทีระบุไวใ้นธรรมนูญ  
 ขอ้  การรับรองการไดม้าของคณะกรรมการบริหารสภาวฒันธรรมตามขอ้  ( ) ( ) 
และขอ้ ( ) ให้เป็นอาํนาจของผูว้่าราชการจงัหวดัหรือผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครแลว้แต่กรณี 
การประกาศแต่งตงัคณะกรรมการบริหารสภาวฒันธรรมตามขอ้ ( ) ( ) และขอ้  ( ) ใหเ้ป็น
อาํนาจของเลขาธิการคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ  
 การรับรองการไดม้าของคณะกรรมการบริหารสภาวฒันธรรมตามขอ้  ( ) ( ) และ ( ) 
และขอ้ ( ) และ ( ) ใหเ้ป็นอาํนาจของนายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตแลว้แต่กรณี การประกาศ
แต่งตงัคณะกรรมการบริหารสภาวฒันธรรมตามขอ้  ( ) ( ) และ ( ) และขอ้  ( ) และ ( )                    
ให้เป็นอาํนาจของประธานสภาวฒันธรรมจงัหวดัหรือประธานสภาวฒันธรรมกรุงเทพมหานคร
แลว้แต่กรณี  
 ขอ้  ในกรณีทีมีปัญหาในการปฏิบติัตามระเบียบนี ให้เลขาธิการคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาติเป็นผูว้ินิจฉยั  
 ขอ้  ใหค้ณะกรรมการสภาวฒันธรรมทีมีอยูก่่อนประกาศใชร้ะเบียบนี และยงัไม่ครบ
วาระการดาํรงตาํแหน่งให้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระในการดาํรงตาํแหน่งตามที
กาํหนดในธรรมนูญ  
 

       ประกาศ ณ วนัที  มกราคม พ.ศ.   

           ไขศรี ศรีอรุณ 

                         (คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)  
                                       รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ข

แบบสอบถามเพอืการวิจัย

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

แบบสอบถาม 

สภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตังิานของสภาวฒันธรรม 

สําหรับการวจิัยเรือง นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏบิัติงานของสภาวฒันธรรมในประเทศไทย 
-------------------------------------- 

คาํชีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
 1.  แบบสอบถามนีจดัทาํขึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษานโยบายและแนวทางส่งเสริม   
การปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมในประเทศไทย 
  2.  แบบสอบถามฉบบันีมี  3  ตอน  คือ 

ตอนที  1   ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที  2   สภาพการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ทีของสภาวฒันธรรม 
ตอนที  3   ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีของ   

สภาวฒันธรรม 
 3. โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกขอ้ตามสภาพความเป็นจริง  คาํตอบของท่าน    
จะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด  แต่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริม               
การปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมในภาพรวมต่อไป    
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี  ทีกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
 
 
 นางสาวเมธาพร  คงคานอ้ย 

นกัศึกษาปริญญาเอก 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันามนุษย ์

บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
 

รหสั  - -

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ตอนท ี 1 ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํชีแจง .   โปรดทาํเครืองหมาย   ลงใน  หนา้ขอ้ความ  และกรอกขอ้มูลในช่องว่าง
ทีตรงกบัสภาพความเป็นจริงเกียวกบัตวัท่าน 

 . ในแบบสอบถามฉบบันี  ใหค้วามหมายขององคก์รต่างๆ  ดงันี 
  องคก์รภาครัฐ  หมายถึง  หน่วยงานของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ 
  องคก์รปกครองทอ้งถิน  หมายถึง  เทศบาล  องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิน 
  องคก์รทางการศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาทุกระดบั 
  องคก์รดา้นศาสนา  หมายถึง  วดั  มสัยดิ  โบสถ ์(ศาสนาคริสต)์ 
  องคก์รภาคประชาชน หมายถึง กลุ่มอาสาสมคัร ชมรมต่างๆ กลุ่มอนุรักษ ์  
  คณะกรรมการหมู่บา้น  กลุ่มอาชีพ  หรือการรวมตวัตามธรรมชาติในรูปแบบ

อืนๆ  เป็นตน้ 
 
ข้อ ข้อมูลทัวไปและการปฏิบัติงานในสภาวฒันธรรมในรอบ  ปีทีผ่านมา 
1 เพศ  
    ชาย   หญิง 
2 อาย ุ   
    ตาํกวา่    ปี      –  ปี 
     –  ปี     มากกวา่   ปีขึนไป 
     –   ปี  
3 ระดบัการศึกษา  
    ตาํกวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี     
    สูงกวา่ปริญญาตรี   อืนๆ...........................................................................................................   
4 อาชีพ 
    รับราชการ/ขา้ราชการบาํนาญ   นกัธุรกิจ/กิจการส่วนตวั 
    พนกังานรัฐวิสาหกิจ   เกษตรกรรม 
    ผูน้าํชุมชน  เช่น  กาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น  สมาชิก อบต.  ประธานชุมชน  เป็นตน้ 
    อืนๆ โปรดระบุ……………………………………………………………….……………………… 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ข้อ ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตาํแหน่งในสภาวฒันธรรม  
    ประธานสภาวฒันธรรม 
    รองประธานสภาวฒันธรรม 
    เลขาธิการสภาวฒันธรรม 
   กรรมการบริหารสภาวฒันธรรม  
    สมาชิกสภาวฒันธรรม 
6 ภาคีเครือข่ายวฒันธรรมทีสงักดั 
    ภาครัฐ   ภาคเอกชน   ภาคชุมชน 
    ภาควิชาการ   ภาคธุรกิจ   อืนๆ โปรดระบุ ............................................ 
7 ประสบการณ์การทาํงานในสภาวฒันธรรม 
    นอ้ยกวา่  2  ปี    3 – 5  ปี 
    6 – 8  ปี   9  ปีขึนไป 
8 ท่านคิดว่า  ภาครัฐควรมีนโยบายอย่างไรเพือเป็นการส่งเสริมการปฏิบติังานวฒันธรรมให้มี

ประสิทธิภาพ (เลือกคาํตอบไดม้ากกวา่   ขอ้) 
    การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกาํหนดนโยบายระดบัประเทศ 
    การวางแผนการดาํเนินงานทีมีกรอบการดาํเนินงานทีชดัเจน 
    การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานอยา่งชดัเจนและต่อเนือง 
    การบริหารจดัการองคค์วามรู้ทางวฒันธรรม 
    การพฒันาความร่วมมือดา้นวฒันธรรมกบัองคก์รต่างๆ 
    การระดมทรัพยากรเพือการดาํเนินงานดา้นวฒันธรรม 
    การส่งเสริมและสนบัสนุนทรัพยากรทีเหมาะสมสาํหรับการจดักิจกรรมทาง

วฒันธรรมแก่องคก์รต่างๆ 
    การประชาสมัพนัธ์ทีมีประสิทธิภาพเขา้ถึงทุกพืนที 
    บทบาทการเฝ้าระวงัทางวฒันธรรมสภาวฒันธรรม 
    อืนๆ  โปรดระบุ .................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ตอนท ี 2 สภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีของสภาวฒันธรรม 

คาํชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย  ลงในช่องว่างทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที
ของสภาวฒันธรรม (เลือกคาํตอบไดม้ากกวา่  คาํตอบ) 

 
ข้อ การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีของสภาวฒันธรรม 

1 มีการกาํหนดนโยบายหรือจดัทาํแผนการดาํเนินงานวฒันธรรมร่วมกบัองคก์รใดบา้ง 
    ไม่มีการกาํหนดนโยบายหรือจดัทาํแผนการดาํเนินงานวฒันธรรมร่วมกบัองคก์รอืน 
    มีการกาํหนดนโยบายหรือจดัทาํแผนการดาํเนินงานวฒันธรรมร่วมกบัองคก์รต่อไปนี   
           องคก์รภาครัฐ   องคก์รปกครองทอ้งถิน 
           องคก์รทางการศึกษา   องคก์รดา้นศาสนา 

           องคก์รภาคประชาชน  
2 มีการเสนอกรอบแนวทางการปฏิบติังานวฒันธรรมต่อองคก์รใดบา้ง 
    ไม่มีการเสนอกรอบแนวทางการปฏิบติังานวฒันธรรมต่อองคก์รอืน 
    มีการเสนอกรอบแนวทางการปฏิบติังานวฒันธรรมต่อองคก์รต่อไปนี   
           องคก์รภาครัฐ   องคก์รปกครองทอ้งถิน 
           องคก์รทางการศึกษา   องคก์รดา้นศาสนา 

           องคก์รภาคประชาชน  
 องคก์รใดทีบรรจุแผนการปฏิบติังานวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมเขา้ร่วมกบัแผนปฏิบติั

การขององคก์รนนัๆ   
    ไม่มีองคใ์ดทีบรรจุแผนการปฏิบติังานวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมเขา้

ร่วมกบัแผนปฏิบติัการขององคก์ร 
    มีองคก์รทีบรรจุแผนการปฏิบติังานวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมเขา้กบั

แผนปฏิบติัการต่อองคก์รต่อไปนี   
           องคก์รภาครัฐ   องคก์รปกครองทอ้งถิน 
           องคก์รทางการศึกษา   องคก์รดา้นศาสนา 

           องคก์รภาคประชาชน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ข้อ การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีของสภาวฒันธรรม 

 มีการศึกษาดูงานหรือทศันศึกษาเพือแลกเปลียนประสบการณ์ดา้นวฒันธรรมกบัองคก์รอืน 
    ไม่มีการศึกษาดูงานหรือทศันศึกษาในรอบ  1  ปีทีผา่นมา 
    มีการศึกษาดูงานหรือทศันศึกษากบัองคก์รดงัต่อไปนี  
           องคก์รภาครัฐ   องคก์รปกครองทอ้งถิน 
           องคก์รทางการศึกษา   องคก์รดา้นศาสนา 
           องคก์รภาคประชาชน  
 มีการจดัอบรมใหค้วามรู้ดา้นวฒันธรรมใหก้บัองคก์รใดบา้ง 

    ไม่มีการจดัอบรมในรอบ  1  ปีทีผา่นมา 
    มีการจดัอบรมใหก้บัองคก์รต่อไปนี   
           องคก์รภาครัฐ   องคก์รปกครองทอ้งถิน 
           องคก์รทางการศึกษา   องคก์รดา้นศาสนา 

           องคก์รภาคประชาชน  
 มีการจดัประชุมทางวิชาการเพือแลกเปลียนความรู้ดา้นวฒันธรรมใหก้บัองคก์รใดบา้ง 

    ไม่มีการจดัประชุมทางวชิาการในรอบ  1  ปีทีผา่นมา 
    มีการจดัประชุมทางวิชาการกบัองคก์รต่อไปนี   
           องคก์รภาครัฐ   องคก์รปกครองทอ้งถิน 
           องคก์รทางการศึกษา   องคก์รดา้นศาสนา 
           องคก์รภาคประชาชน  
 มีการสร้างแกนนาํในองคก์รใดบา้ง  เพือเป็นกลไกสนบัสนุนการดาํเนินงานวฒันธรรม 

    ไม่มีการสร้างแกนนาํเพือการดาํเนินงานวฒันธรรม 
    มีการสร้างแกนนาํเพือการดาํเนินงานวฒันธรรมกบัองคก์รต่อไปนี   
           องคก์รภาครัฐ   องคก์รปกครองทอ้งถิน 
           องคก์รทางการศึกษา   องคก์รดา้นศาสนา 
           องคก์รภาคประชาชน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ข้อ การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีของสภาวฒันธรรม 

 มีการใหค้าํปรึกษาและแนะนาํการดาํเนินงานวฒันธรรมใหก้บัองคก์รใดบา้ง  เพือเป็นการ
ส่งเสริม  สนบัสนุนและพฒันาการดาํเนินงานวฒันธรรม 

    ไม่เคยมีองคก์รใดขอรับคาํปรึกษาหรือคาํแนะนาํ 
    มีการใหค้าํปรึกษาและแนะนาํการดาํเนินงานวฒันธรรมกบัองคก์รต่อไปนี   
           องคก์รภาครัฐ   องคก์รปกครองทอ้งถิน 
           องคก์รทางการศึกษา   องคก์รดา้นศาสนา 
           องคก์รภาคประชาชน  
 สภาวฒันธรรมไดรั้บการสนบัสนุนดา้นทรัพยากรจากองคก์รใดบา้ง   

    ไม่เคยไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รใดเลย 
    เคยไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รดงัต่อไปนี 
    องคก์รภาครัฐ   องคก์รปกครองทอ้งถิน 
    องคก์รทางการศึกษา   องคก์รดา้นศาสนา 
    องคก์รภาคประชาชน  

1  ถา้ไม่เคยไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รใดเลยในขอ้  ขา้มไปตอบคาํถามขอ้  หากเคย
ไดรั้บการสนับสนุนดา้นทรัพยากรจากองคก์รในคาํถามขอ้  องคก์รเหล่านันให้การ
สนบัสนุนในลกัษณะใด  

    งบประมาณ   วสัดุอุปกรณ์ 
    บุคลากร   อาคาร/สถานที 
    การประชาสมัพนัธ์   เอกสารทางวิชาการ 
    อืนๆ  โปรดระบุ...................................................................................................................................................................................................... 

 สภาวฒันธรรมส่งเสริมการจดักิจกรรมทางวฒันธรรมใหก้บัองคก์รบา้ง 
    ไม่เคยสนบัสนุนองคก์รใดเลย 
    สนบัสนุนองคก์รดงัต่อไปนี 
    องคก์รภาครัฐ   องคก์รปกครองทอ้งถิน 
    องคก์รทางการศึกษา   องคก์รดา้นศาสนา 
    องคก์รภาคประชาชน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ข้อ การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีของสภาวฒันธรรม 

 จากขอ้  หากสภาวฒันธรรมไม่เคยใหก้ารสนบัสนุนองคก์รใดเลย  ขา้มไปตอบคาํถามขอ้  
  แต่ถา้สภาวฒันธรรมเคยให้การสนบัสนุนกิจกรรมทางวฒันธรรมแก่องคก์รในคาํถาม

ขอ้  ใหก้ารสนบัสนุนดา้นใด   
    งบประมาณ   วสัดุอุปกรณ์ 
    บุคลากร   อาคาร/สถานที 
    การประชาสมัพนัธ์   วิชาการ 
    อืนๆ  โปรดระบุ...................................................................................................................................................................................................... 

13 จากคาํถามขอ้  กิจกรรมทางวฒันธรรมส่วนมากทีสภาวฒันธรรมให้การส่งเสริมและ
สนบัสนุนนนัเป็นกิจกรรมทางวฒันธรรมดา้นใด   

    การอนุรักษว์ฒันธรรม   การฟืนฟวูฒันธรรม 
    การถ่ายทอดวฒันธรรม   การพฒันาวฒันธรรม 
    การแลกเปลียนวฒันธรรม   การประชาสมัพนัธ์งานวฒันธรรม 
    การวิจยัวฒันธรรม   อืนๆ  โปรดระบุ...................................................................... 

14 มีการวางแผนงานเพือการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมหรือผลการดาํเนินงานวฒันธรรมของ
สภาวฒันธรรมหรือไม่ 

    ไม่มีการวางแผนการประชาสมัพนัธ์ 
  มีการวางแผนการประชาสัมพนัธ์  

15 มีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมและผลการดาํเนินงานวฒันธรรมของสภาวฒันธรรม
ใหก้บัองคก์รใดบา้ง 

     ไม่มีการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมและผลการดาํเนินงานวฒันธรรม 
     มีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมและผลการดาํเนินงานวฒันธรรมใหก้บั

องคก์รดงัต่อไปนี 
    องคก์รภาครัฐ   องคก์รปกครองทอ้งถิน 
    องคก์รทางการศึกษา   องคก์รดา้นศาสนา 
    องคก์รภาคประชาชน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ข้อ การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีของสภาวฒันธรรม 

16 มีการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม 
    ไม่มีการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม 
    มีการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัทางวฒันธรรมกบัองคก์รต่อไปนี   
           องคก์รภาครัฐ   องคก์รปกครองทอ้งถิน 
           องคก์รทางการศึกษา   องคก์รดา้นศาสนา 
           องคก์รภาคประชาชน  

17 มีการพฒันาศกัยภาพเครือข่ายเฝ้าระวงัทางวฒันธรรมอยา่งไร 
    ไม่เคยมีการพฒันาศกัยภาพ   จดัอบรม/สมัมนาใหค้วามรู้ 
    การจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้   อืนๆ  โปรดระบุ...................................................................... 

ตอนท ี 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 

 

 

ท ี

 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานวฒันธรรม 

 

ปัญหา 
และ 

อุปสรรค 

ปัญหาและอุปสรรคทเีกดิจากองค์กร 
หน่

วย
งาน

ภา
ครั
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คร

องส่
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ท้อ
งถ
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การ
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ทา
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า 

ภา
คป

ระช
าชน

 

  มี ไม่
 ดา้นการวางแผนการปฏิบติังานวฒันธรรม        

 การติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน        

 ดา้นองคค์วามรู้ทางวฒันธรรม        

 การพฒันาความร่วมมือกบัองคก์รอืน        

5 ดา้นทรัพยากรเพือการดาํเนินงานวฒันธรรม        

6 การส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมทาง
วฒันธรรม 

       

7 การประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ผลการดาํเนินงาน
วฒันธรรม 

       

8 การเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม        

 จากปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมขา้งตน้  ท่านมี
ขอ้เสนอแนะในแต่ละดา้นอยา่งไร 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

การวางแผนการปฏิบัติงานวฒันธรรม 

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

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

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

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

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

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
องค์ความรู้ด้านวฒันธรรม 
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
การพฒันาความร่วมมือกบัองค์กรอนื 

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

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

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
ทรัพยากรเพอืการดําเนินงานวัฒนธรรม 

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

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

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกจิกรรมทางวฒันธรรม 

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

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

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

.การประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ผลการดําเนินงานวฒันธรรม 

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

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

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

. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

การเฝ้าระวังทางวฒันธรรม 

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

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

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

อนืๆ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

 

ขอขอบคุณสาํหรับการตอบแบบสอบถามในครังนี 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

                                                         แบบสอบถามเดลฟายรอบที 1 
สําหรับการวจิัยเรือง นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏบิัติงานของสภาวฒันธรรมในประเทศไทย 

-------------------------------------- 

คาํชีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
 1.  แบบสอบถามนีจดัทาํขึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษานโยบายและแนวทางส่งเสริม   
การปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมในประเทศไทย 
 2.  แบบสอบถาม  เป็นคาํถามปลายเปิดมีจาํนวน    ขอ้  
 .  นิยามศพัทเ์ฉพาะ สาํหรับแบบสอบถาม  

 นโยบาย หมายถึง หลกัการหรือแผนงานทีกาํหนดการปฏิบติังานดา้นวฒันธรรม
ของสภาวฒันธรรมใหบ้รรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงคที์วางไว ้
  แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม หมายถึง แนวปฏิบติัหรือวิธีการ
ทีสอดคลอ้งกบันโยบายทีถูกกาํหนดขึนจากงานวิจยั เพือใช้ในการส่งเสริมการปฏิบติังานด้าน
วฒันธรรมของสภาวฒันธรรมในประเทศไทย 
 4. ผูว้ิจยัไดแ้นบขอ้มูลสภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม
ในปัจจุบนัมาพร้อมนี ซึงอาจมีประโยชน์ในการตอบแบบสอบถามของท่าน 
 5.  คาํตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาและส่งเสริมการปฏิบติังานของ      
สภาวฒันธรรมในภาพรวมต่อไป 
 ผู ้วิจัยขอความอนุ เคราะห์ท่านได้โปรดส่งแบบสอบถามกลับคืนผู ้วิจัย  และ
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี  ทีกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม   
 
 
 นางสาวเมธาพร  คงคานอ้ย 

นกัศึกษาปริญญาเอก 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันามนุษย ์

บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

รหสั  - -

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ข้อคาํถาม
 ข้อที    ท่านคิดวา่ ภาครัฐควรมีนโยบายอยา่งไรเพือการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อที   ท่านมีแนวทางอย่างไรในส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรมที
สอดคลอ้งกบันโยบายจากขอ้ที   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

สภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตังิานของสภาวฒันธรรมในปัจจุบัน 
 สภาพการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมจากการศึกษาพบว่าในภาพรวมสภาวฒันธรรม

มีสมาชิกตงัแต่  คนขึนไป มีการบริหารงานในรูปแบบของ คณะกรรมการบริหารสภาวฒันธรรม 
โดยมีธรรมนูญสภาวฒันธรรมใชเ้ป็นขอ้บงัคบัในการบริหารจดัการและการดาํเนินงานของสภา
วฒันธรรม ซึงธรรมนูญสภาวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมทุกแห่ง จะมีสาระสาํคญัของธรรมนูญ
ตามทีกาํหนดไวใ้นระเบียบกระทรวงวฒันธรรมว่าดว้ยสภาวฒันธรรม พ.ศ.  คณะกรรมการ
บริหารสภาวฒันธรรมประกอบดว้ย ประธานสภาวฒันธรรม รองประธานสภาวฒันธรรม  เลขาธิการ
สภาวฒันธรรม และกรรมการบริหารสภาวฒันธรรม ซึงสภาวฒันธรรมแต่ละแห่งอาจมีจาํนวนคณะ
กรรมการบริหารสภาวฒันธรรมจาํนวนไม่เท่ากนัขึนอยูก่บัธรรมนูญของสภาวฒันธรรมนนัๆกาํหนด
ไว ้เนืองจากตามระเบียบกระทรวงวฒันธรรม พ.ศ.  ไม่ไดร้ะบุจาํนวนคณะกรรมการบริหารไว ้แต่
เปิดโอกาสให้สภาวฒันธรรมเป็นผูก้าํหนดขึนเอง สําหรับสภาวฒันธรรมจงัหวดันันตามระเบียบ
กระทรวงวฒันธรรมไดมี้การกาํหนดใหส้าํนกังานวฒันธรรมเป็นสาํนกังานเลขาธิการ โดยมีวฒันธรรม
จงัหวดั เป็นเลขาธิการสภาวฒันธรรมจงัหวดั สภาวฒันธรรมอาํเภอมีนักวิชาการวฒันธรรมทีดูแล
อาํเภอนนัๆ เป็นเลขาธิการสภาวฒันธรรมอาํเภอ สมาชิกสภาวฒันธรรมมาจากองคก์รทีดาํเนินงาน
ดา้นวฒันธรรมหรือองคก์รทีดาํเนินงานอยูใ่นทอ้งทีนนัๆ ซึงถือเป็นองคก์รเครือข่ายทางวฒันธรรม
ไม่นอ้ยกว่า  กลุ่ม ไดแ้ก่ เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน ภาคธุรกิจและเครือข่ายภาค
วิชาการ สภาวฒันธรรมส่วนใหญ่มีการประชุมประจาํปีตามทีกาํหนดไวใ้นธรรมนูญสภาวฒันธรรม 
โดยเฉลียมีการประชุมปีละ -  ครัง และอาจมีการจดัประชุมคณะกรรมการบริหารสภาวฒันธรรม
เมือมีเรืองเสนอพิจารณาหรือมีวาระสาํคญั ซึงส่วนใหญ่การบริหารจดัการในสภาวฒันธรรมจะเป็น
หน้าทีของสํานักเลขาธิการสภาวัฒนธรรมทังระดับจังหวดัและอาํเภอ กิจกรรมทีจัดขึนโดย         
สภาวฒันธรรมมีการจดัประมาณ -  ครังต่อปี ซึงเป็นกิจกรรมทีส่งเสริมวฒันธรรมดา้นการอนุรักษ์
วฒันธรรมในทอ้งถินเป็นส่วนใหญ่ 

สําหรับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมตามบทบาทหน้าที
ของสภาวฒันธรรม ระเบียบกระทรวงวฒันธรรม ว่าดว้ยสภาวฒันธรรม พ.ศ.  จากการศึกษา
พบวา่  
 สภาวฒันธรรมได้มีการกาํหนดนโยบายหรือจัดทาํแผนการดาํเนินงานวฒันธรรม
ร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมากทีสุด รองลงมาไดแ้ก่ องคก์รภาคประชาชน และองคก์ร
องคก์รภาครัฐ ตามลาํดบั

สภาวฒันธรรมมีการเสนอกรอบแนวทางการปฏิบัติงานวฒันธรรมให้กับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถินมากทีสุด รองลงมาไดแ้ก่ องคก์รภาครัฐ และองคก์รการศึกษา ตามลาํดบั

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีการบรรจุแผนการปฏิบัติงานวัฒนธรรมของ                
สภาวฒันธรรมเขา้ร่วมกบัแผนปฏิบติัการขององคก์รมากทีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ องคก์รภาครัฐ และ
องคก์รการศึกษา ตามลาํดบั
 สภาวฒันธรรมไดมี้การศึกษาดูงานหรือทศันศึกษาเพือแลกเปลียนประสบการณ์ดา้น
วฒันธรรมกบัองคก์รภาคประชาชนมากทีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ องคก์รภาครัฐ และองคก์รปกครอง
ทอ้งถิน ตามลาํดบั
 สภาวฒันธรรมจดัอบรมใหค้วามรู้ดา้นวฒันธรรมให้กบัองคก์รภาคประชาชนมากทีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่ องคก์รปกครองทอ้งถิน และองคก์รภาครัฐ ตามลาํดบั
 สภาวฒันธรรม มีการจดัประชุมทางวิชาการเพือแลกเปลียนความรู้ดา้นวฒันธรรมกบั
องคก์รภาคประชาชนมากทีสุด รองลงมาไดแ้ก่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน และองคก์รภาครัฐ 
ตามลาํดบั
 สภาวฒันธรรมมีการสร้างแกนนาํเพือเป็นกลไกสนบัสนุนการดาํเนินงานวฒันธรรมใน
องคก์รภาคประชาชนมากทีสุด รองลงมาไดแ้ก่ องคก์รการศึกษา และองคก์รภาครัฐ ตามลาํดบั
 สภาวัฒนธรรมให้คาํปรึกษาและแนะนําการดําเนินงานวัฒนธรรมให้กับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถินมากทีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ องคก์รภาคประชาชน และองคก์รการศึกษา 
ตามลาํดบั
 สภาวฒันธรรมไดรั้บการสนบัสนุนดา้นทรัพยากรจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมาก
ทีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ องคก์รภาคประชาชน และองคก์รศาสนา ตามลาํดบั ซึงไดรั้บสนบัสนุน
ทรัพยากรดา้นงบประมาณมากทีสุด รองลงมาไดแ้ก่ อาคาร/สถานที และ วสัดุอุปกรณ์ ตามลาํดบั
 สภาวฒันธรรมมีการส่งเสริมการจดักิจกรรมทางวฒันธรรมใหก้บัองคก์รภาคประชาชน
มากทีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินและองคก์รการศึกษา ตามลาํดบัโดย
สนับสนุนในลกัษณะของการประชาสัมพนัธ์มากทีสุด รองลงมาไดแ้ก่ วสัดุอุปกรณ์ ซึงกิจกรรม
ทางวฒันธรรมทีสภาวฒันธรรมให้การส่งเสริมและสนบัสนุนมากทีสุดคือ การอนุรักษว์ฒันธรรม 
รองลงมาไดแ้ก่ การฟืนฟวูฒันธรรม และการถ่ายทอดวฒันธรรม ตามลาํดบั
 สภาวฒันธรรมมีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมและผลการดาํเนินงานวฒันธรรม
ใหก้บัองคก์รภาคประชาชนมากทีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน และองคก์ร
ภาครัฐ ตามลาํดบั โดยใชสื้อประชาสัมพนัธ์ประเภทวิทยชุุมชนมากทีสุด รองลงมาไดแ้ก่ โทรทศัน์/
เคเบิลทีวี และใชเ้วทีการประชุมผูน้าํชุมชน/กาํนนัผูใ้หญ่บา้นเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมและ
ผลการดาํเนินงานวฒันธรรม ตามลาํดบั

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 สภาวฒันธรรมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัทางวฒันธรรมในองคก์รทางการศึกษามากทีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่ องคก์รภาคประชาชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ตามลาํดบั ซึงมีการพฒันา
ศกัยภาพเครือข่ายเฝ้าระวงัทางวฒันธรรมโดยการจดัอบรม/สัมมนาให้ความรู้มากทีสุด รองลงมา
ไดแ้ก่ การจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้งานเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทขีองสภาวฒันธรรม  
 องค์กรทีทาํให้สภาวัฒนธรรมเกิดปัญหาและเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนา้ทีในรอบ  ปีทีผา่นมา คือ องคก์รภาครัฐในดา้นการติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน 
ดา้นองคค์วามรู้ทางวฒันธรรม ดา้นการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ผลการดาํเนินงานวฒันธรรม 
 สาํหรับดา้นการวางแผนการปฏิบติังานวฒันธรรม ดา้นการพฒันาความร่วมมือและดา้น
ทรัพยากรเพือการดาํเนินงานวฒันธรรม องคก์รทีทาํใหส้ภาวฒันธรรมเกิดปัญหาและเป็นอุปสรรคใน
การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ทีคือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 
 ดา้นการส่งเสริมและสนับสนุนการจดักิจกรรมทางวฒันธรรมและการเฝ้าระวงัทาง
วฒันธรรม พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมเกิดจากองคก์รภาค
ประชาชน 

นอกจากนี สภาวฒันธรรมเห็นว่าภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมส่งเสริมการปฏิบติังาน
วฒันธรรมในด้านต่างๆ คือ ลาํดับที ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ภาครัฐควรมีนโยบาย
ส่งเสริมส่งเสริมการปฏิบติังานวฒันธรรมในดา้นต่างๆ ตามลาํดบัดงันี 

1. การพฒันาความร่วมมือดา้นวฒันธรรมกบัองคก์รต่างๆ   
2. การวางแผนการดาํเนินงานทีมีกรอบการดาํเนินงานทีชดัเจน 
3. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกาํหนดนโยบายระดบัประเทศ

 4. การประชาสมัพนัธ์ทีมีประสิทธิภาพเขา้ถึงทุกพืนที 
5. การบริหารจดัการองคค์วามรู้ทางวฒันธรรม 

 6. การระดมทรัพยากรเพือการดาํเนินงานดา้นวฒันธรรม 
 7. การส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรทีเหมาะสมสําหรับการจดักิจกรรมทาง
วฒันธรรมแก่องคก์รต่างๆ 
 8. บทบาทการเฝ้าระวงัทางวฒันธรรมสภาวฒันธรรม 

9. การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานอยา่งชดัเจนและต่อเนือง 
 

-------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

แบบสอบถามเดลฟายรอบที  
สําหรับการวจิัยเรือง นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏบิัติงานของสภาวฒันธรรมในประเทศไทย 

-------------------------------------- 

คาํชีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
 1.  แบบสอบถามเดลฟายรอบที  นีมีจุดมุ่งหมายเพือให้ท่านไดพ้ิจารณานโยบายและ
แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมในประเทศไทย โดยคาํถามทงัหมดไดร้วบรวมมา
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญในการตอบแบบสอบถามเดลฟายรอบที  ซึงผูว้ิจยัพยายามรักษา
ใจความสาํคญัและขอ้ความใหใ้กลเ้คียงกบัทีผูเ้ชียวชาญเสนอมาใหม้ากทีสุด 
 2.  แบบสอบถามเดลฟายรอบที  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าให้
ท่านพิจารณาว่า นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมในประเทศไทย ในแต่
ละขอ้มีความเหมาะสมในระดบัใด โปรดทาํเครืองหมาย  ลงในช่องระดบัความคิดเห็นทีตรงกบั
ความคิดเห็นของท่านมากทีสุด โดยกาํหนดค่าระดบัคะแนนของช่วงนาํหนักเป็น 5 ระดบัมี
ความหมายดงันี

 หมายถึง มีความเหมาะสมมากทีสุด
หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ย
หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ยทีสุด

. ในช่องข้อเสนอแนะ  ผู ้วิจัยเปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นหรือให้
ขอ้เสนอแนะเพิมเติมโดยอิสระ ซึงจะเกิดประโยชน์และมีคุณค่ายงิต่อการวิจยัครังนี 
 . ผูว้ิจยัขอความกรุณาท่านในการตอบแบบสอบถามเดลฟายรอบที  นีภายในเวลา      

 สัปดาห์ เพือความเทียงตรงของการวิจยัและผูว้ิจยัจะเร่งรวบรวมคาํตอบของทุกท่านเพือจดัทาํ
แบบสอบถามเดลฟายรอบที  ต่อไป  
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี  ทีกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
 
 นางสาวเมธาพร  คงคานอ้ย 

นกัศึกษาปริญญาเอก 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันามนุษย ์

บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

รหสั  - -

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

นโยบายส่งเสริมการปฏิบัตงิานของสภาวฒันธรรม

 

ท ี
 

นโยบายส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม 
ระดบัความเหมาะสม  

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

. จัดทําบัน ทึ ก เ ป็นข้อตกลง ร่ วมกัน (MOU)  
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
เพือประสานความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบ
การดาํเนินงานวฒันธรรมร่วมกนั 

      

. การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ  ด้านการเผยแพร่  และแลกเปลียน
ศิลปวฒันธรรม 

      

. การกําหนดนโยบายและจัดทําแผนแม่บท
วฒันธรรมแห่งชาติ ตอ้งใหภ้าคประชาชนมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือทาํประชาพิจารณ์ 

      

. ภาครัฐควรมีเวทีกลางให้ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนได้มี โอกาสแลก เป ลียนความ รู้ 
ประสบการณ์ และแนวคิดในการดําเนินงาน
วฒันธรรมทงัในระดบัท้องถิน ระดบัชาติ และ
ระดบันานาชาติ 

      

. มีคู่มือการดาํเนินงานวฒันธรรมให้กับตวัแทน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  เพือให้
การดําเนินงานวัฒนธรรมเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั 

      

. สนับสนุนการจัดตงักองทุนส่งเสริมวฒันธรรม 
โดยระดมทรัพยากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน   

      

. พฒันาสภาวฒันธรรมใหเ้ป็นคลงัแห่งความรู้ดา้น
การอนุรักษ์ ฟืนฟู สืบทอด ศิลปวฒันธรรมและ
ภมิูปัญญาทอ้งถิน 

      

. ใช้งานวฒันธรรมเป็นยุทธศาสตร์ในการรักษา
ความเป็นชาติ สร้างความกลมเกลียวของคนใน
ชาติและเป็นกลยทุธ์ในการประสานความร่วมมือ
กบัทุกภาคส่วนในสังคม 

      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ท ี
 

นโยบายส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม 
ระดบัความเหมาะสม  

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

. ออกกฎหมายให้สภาวฒันธรรมเป็นนิติบุคคล 
และสรรหาบุคลากรจากองค์กรภาคเอกชนและ
ประชาชน โดยมีภาครัฐเป็นฝ่ายส่งเสริม
สนบัสนุนดา้นงบประมาณ 

      

. ธรรมนูญสภาวฒันธรรมตอ้งเป็นถือปฏิบติัอยา่ง
เคร่งครัดให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิน  โดยมีสาระแกนกลางเหมือนกันทัว
ประเทศ 

      

. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวสัดิการให้กับ
คณะกรรมการและสมาชิกสภาวฒันธรรม เพือ
เป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจ ในการปฏิบติังาน
วฒันธรรม 

      

. พัฒนาบุคลากรในการบริหารจัดการงาน
วฒันธรรม โดยการส่งเสริมและให้ความรู้ดา้น
วฒันธรรมแก่คณะกรรมการและสมาชิกสภา
วฒันธรรม  เพือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน
วฒันธรรมอยา่งต่อเนือง 

      

. งานวฒันธรรมตอ้งเป็นวาระแห่งชาติ       

. ผลิตบุคลากรทีปฏิบติังานดา้นวฒันธรรมเพิมขึน
ใหค้รอบคลุมทุกพนืที 

      

. ภาค รัฐสนับสนุนงบประมาณดํา เ นินงาน
วฒันธรรมอยา่งเพียงพอและต่อเนือง 

      

. กําหนดให้มีแผนพัฒนาวัฒนธรรมแห่งชาติ 
(ระยะยาว    ปี) และตอ้งสอดคลอ้งกบัแนวทาง
ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

      

. รณรงค์ ให้ประชาชนพัฒนาภู มิ ปัญญานํา
วฒันธรรมมาใชป้ระโยชน์ในเชิงสร้างสรรค ์

      

. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการศึกษา คน้ควา้วิจัย
ดา้นวฒันธรรม 

      

. ภาครัฐตอ้งจดัสรรทรัพยากรสนบัสนุนการลงทุน
ทางวฒันธรรมและบริการดา้นวฒันธรรม 

      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ท ี
 

นโยบายส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม 
ระดบัความเหมาะสม  

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

. นาํภูมิปัญญามาเป็นทุนทางวฒันธรรมเพือใชใ้น
การพฒันาเศรษฐกิจ และสังคม 

      

. สร้างมาตรการทางกฎหมาย ใหป้ระชาชนไดรู้้ถึง
สิทธิและหนา้ทีในการดาํเนินงานวฒันธรรมตาม
รัฐธรรมนูญ 

      

. สภาวัฒนธรรมเป็นองค์กรทีทําให้สังคมทีมี
คุณภาพ  โดยทําหน้าทีในการเ ฝ้าระวังทาง
วฒันธรรม สอดส่องดูแลเด็ก และเยาวชน ให้มี
คุณธรรม จิตสาํนึก และมีภมิูคุม้กนัทีดี 

      

. สภาวฒันธรรมต้องเป็นนักประชาสัมพนัธ์มือ
อาชีพทีสามารถเผยแพร่งานวฒันธรรมให้ทุก
ภาคส่วนเห็นคุณค่าของวฒันธรรม และตระหนกั
ถึงมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านศาสนา 
ศิลปะ และวฒันธรรม 

      

. ในการบริหารจัดการงานวฒันธรรมของสภา
วฒันธรรมควรมีตวัแทนจากเด็กและเยาวชน เขา้
มาร่วมดาํเนินการดว้ย 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

แนวทางส่งเสริมการปฏิบตัิงานของสภาวัฒนธรรม

 

ท ี
 

แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม ระดบัความเหมาะสม  

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

. กาํหนดรูปแบบและหลกัการความร่วมมือในการ
ดาํเนินงานวฒันธรรมระหวา่งหน่วยงานต่างๆให้
ชดัเจน 

      

. แสวงหาแนวทางสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประ เทศในการ เ ผยแพ ร่ และแลก เป ลี ยน
วฒันธรรม 

      

. จดัทาํแผนพฒันาวฒันธรรมแห่งชาติ แผนพฒันา
วฒันธรรมระดบัภาค/ระดบัจงัหวดั/ระดบัทอ้งถิน 
ให้สอดคล้องกับแนวทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

      

. พฒันากฎหมาย เพือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
วฒันธรรมของสภาวฒันธรรม 

      

. ภาครัฐสนบัสนุนงบประมาณเพือการดาํเนินงาน
วฒันธรรม พร้อมทังจัดสวัสดิการให้กับสภา
วฒันธรรม 

      

. นายกรัฐมนตรีและภาครับควรกาํกับดูแลและ
บรรจุงานวฒันธรรมใหเ้ป็นวาระแห่งชาติ   

      

. สนบัสนุนการพฒันาบุคลากรตามความตอ้งการ
ของสภาวฒันธรรม 

      

. ส่งเสริมการจดัตงัอาสาสมคัรวฒันธรรมทอ้งถิน
เพือเป็นแนวร่วมในการทาํงานวฒันธรรม 

      

. ส่งเสริมการศึกษาและวิจยัปัญหาดา้นวฒันธรรม
ไทย เพือการวิเคราะห์ปัญหา และการหาแนว
ทางการแกปั้ญหา   

      

. หลกัสูตรการศึกษาของชาติตอ้งบรรจุการเรียน
การสอนเรืองการรักษาและสืบทอดวฒันธรรม
ท้อง ถินโดย มีกระบวนการและ รูปแบบ ที
เหมาะสมกบัทอ้งถิน 

      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ท ี
 

แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม ระดบัความเหมาะสม  

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

. รณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และ
จิตสํานึกในการธาํรง  รักษาและดูแลวฒันธรรม
ไทยใหเ้ป็นพืนฐานเอกลกัษณ์ของประเทศ   

      

 สนบัสนุนสภาวฒันธรรมเป็นองคก์รระดบัชาติที
สาํคญั เพือดาํเนินงานส่งเสริมวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาของชาติ 

      

 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา วฒันธรรม 
ประเพณีหรือวิถีชีวิต ดว้ยการมีส่วนร่วมของทุก
องค์กรและประชาชนในพืนที  โดยมีสภา
วฒันธรรมเป็นแกนกลาง 

      

 สร้างทศันคติ ความรู้ และความเขา้ใจวา่ทุกคนมี
หน้าทีเสริมสร้าง ฟืนฟูและการดูแลรักษา
วฒันธรรมทีเป็นสมบติัของชาติและเป็นรากฐาน
ความเป็นอยูข่องประชาชนทุกคน 

      

 พฒันาฐานขอ้มูลสารสนเทศดา้นวฒันธรรมให้
ทันสมัยและเชือถือได้ เพือให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์สูงสุด 

      

 ส่งเสริมให้มีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการจดัเกบ็องคค์วามรู้ดา้นวฒันธรรม และให้
มีช่องทางการเขา้ถึงองคค์วามรู้ทีหลากหลาย 

      

 สนับสนุนองค์ความรู้ทีจําเป็นแก่หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพืนที 
เพื อสนับสนุนการทํา งานวัฒนธรรมให้ มี
ประสิทธิภาพ 

      

 สร้างค่านิยมและจิตสํานึกให้กับประชาชนต่อ
บทบาทในการมีส่วนร่วมทางวฒันธรรมของ
ประชาชน 

      

 ปรับปรุงกฎหมายคุม้ครองลิขสิทธิภูมิปัญญาไทย
และจดลิขสิทธิภูมิปัญญาไทยเพือรักษาภูมิปัญญา
ไทย เช่น ชือมวยไทย ชือขา้วหอมมะลิไทย  เป็นตน้  

      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ท ี
 

แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม ระดบัความเหมาะสม  

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

 เพิมพูนความรู้ให้กับบุคลากรสภาวฒันธรรม
อย่างต่อเนือง ทงัดา้นองคค์วามรู้ทางวฒันธรรม
และการบริหารจดัการงานวฒันธรรม 

      

 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้เกียวกับ
วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิน ให้ประชาชน
นาํไปใชป้ระโยชน์และต่อยอดองคค์วามรู้ 

      

 สร้างเครือข่ายสือมวลชนเพือประโยชน์ในการ
เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์งานวฒันธรรม 

      

 สนับสนุนประชาสัมพนัธ์เชิงรุกในการเผยแพร่
การทาํงานและผลงานของสภาวฒันธรรม โดย
ใช้สือต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพือสร้าง
ภาพลกัษณ์ทีดีของสภาวฒันธรรม 

      

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

แบบสอบถามเดลฟายรอบท ี  
สําหรับการวจิัยเรือง นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏบิัติงานของสภาวฒันธรรมในประเทศไทย

-------------------------------------- 

คาํชีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

 1. แบบสอบถามฉบบันีเป็นแบบสอบถามเดลฟายรอบที  เป็นผลการวิเคราะห์คาํตอบ
ของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีไดต้อบแบบสอบถามเดลฟายรอบที  ซึงผูว้ิจยัไดแ้สดงความสอดคลอ้งของ
แต่ละขอ้โดยระบุค่ามธัยฐาน (median) และค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์(interquartile range) ทีคาํนวณ
ไดแ้ละระบุคะแนนการตอบของท่านในรอบที  มาดว้ย  

 หมายถึง ค่ามธัยฐาน (median/Mdn.) แสดงถึงความเหมาะสม
หมายถึง ค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์(interquartile range/IR)  

แสดงถึงความสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งกนั
หมายถึง คาํตอบเดิมของท่านในแบบสอบถามเดลฟายรอบที 2

 . การตอบแบบสอบถามเดลฟายรอบที 3 มีจุดมุ่งหมายเพือใหท่้านไดท้บทวนคาํตอบ 
โดยอาจยนืยนัคาํตอบเดิมหรือเปลียนแปลงคาํตอบได ้ดงันี 
  2.1 หากท่านยนืยนัคาํตอบเดิมจากการตอบแบบสอบถามเดลฟายรอบที 2 ท่านไม่
ตอ้งทาํเครืองหมายใด ๆ 
  .  หากท่านตอ้งการเปลียนแปลงคาํตอบ กรุณาทาํเครืองหมาย  ในช่องค่าระดบั
คะแนนใหม่และหากคําตอบใหม่ของท่านอยู่นอกของเขตของค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์
(interquartile range) โปรดใหเ้หตุผลประกอบเฉพาะขอ้นนั 
 . ผูว้ิจยัขอความกรุณาท่านในการตอบแบบสอบถามเดลฟายรอบที  นี ภายในเวลา      
 สปัดาห์ เพือรวบรวมและประมวลผลการวิจยัต่อไป 

 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ทีกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามและใหค้วาม
ร่วมมือดว้ยดีตลอดมา 
 
 นางสาวเมธาพร  คงคานอ้ย 

นกัศึกษาปริญญาเอก 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันามนุษย ์

บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

รหสั  - -

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

นโยบายส่งเสริมการปฏิบัตงิานของสภาวฒันธรรม

 

ท ี
 

นโยบายส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม 

 

ระดบัความเหมาะสม 
ให้เหตุผลเฉพาะข้อที
ตอบอยู่นอกขอบเขต 

  5 4 3 2 1 พสัิยระหว่างควอไทล์ 

. ผลักดันงานวฒันธรรมให้เป็นวาระแห่งชาติ เพือ
ส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยไดต้ระหนักถึงคุณค่า 
ความสําคัญ การรับผิดชอบร่วมกันในการรักษา
เอกลกัษณ์วฒันธรรมความเป็นไทยใหย้งัยนื 

      

. สนบัสนุนให้งานวฒันธรรมเป็นกลไกสําคญัในการ
รักษาความเป็นชาติและพฒันาประเทศโดยมีสภา
วฒันธรรมเป็นองค์กรหลักในการบูรณาการงาน
วัฒนธรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของทุก
องคก์ร 

      

. พฒันาและส่งเสริมให้สภาวฒันธรรมเป็นศูนยก์ลางของ
องค์ความรู้ดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม และขยาย
บทบาทให้สภาวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางในการนํา   
ภมิูปัญญาทอ้งถินมาสร้างมูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจบนพืน
ฐานความรู้และความเป็นไทย รวมทงัส่งเสริมการนาํ
เทคโนโลยสีารสนเทศทีเหมาะสมมาใชใ้นการสร้างระบบ
การจัดเก็บองค์ความรู้ดา้นวฒันธรรม และพฒันาช่อง
ทางการเขา้ถึงองคค์วามรู้ใหมี้ความหลากหลาย 

      

. ผลกัดนัใหมี้การแกไ้ข ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ 
เพือส่งเสริมการเป็นนิติบุคคลของสภาวฒันธรรม ภายใต้
การบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพ ปลอดจากการ
แทรกแซงจากหน่วยงานภาครัฐและการเมือง และมี
ภาครัฐสนบัสนุนดา้นงบประมาณและวิชาการ 

      

. สนับสนุนการพฒันาระบบบริหารงานวฒันธรรมและ
สมรรถนะบุคลากรสภาวฒันธรรมอยา่งต่อเนือง เพือใหมี้
ขีดความสามารถในการบริหารจดัการงานวฒันธรรมได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ท ี
 

นโยบายส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม 

 

ระดบัความเหมาะสม 
ให้เหตุผลเฉพาะข้อที
ตอบอยู่นอกขอบเขต 

  5 4 3 2 1 พสัิยระหว่างควอไทล์ 

. ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ของสภาวฒันธรรมให้มี
ประสิทธิภาพยิงขึน โดยการสนับสนุนทังในระดับ
นโยบายและปฏิบัติวางแนวทางเพือสร้างเครือข่าย
สือมวลชนทงัภาครัฐและภาคเอกชน เพือประโยชน์ต่อ
การพฒันางานวฒันธรรม พร้อมกบัขยายบทบาทให้สภา
วฒันธรรมเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์งาน
วฒันธรรมในพืนที 

      

. สร้างมาตรการทางกฎหมาย ให้ประชาชนได้รู้ถึง
สิทธิและหน้าทีในการดาํเนินงานวฒันธรรมตาม
รัฐธรรมนูญ 

      

. ธรรมนูญของสภาวฒันธรรมตอ้งเป็นถือปฏิบติัอยา่ง
เคร่งครัดและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ทอ้งถิน โดยมีสาระแกนกลางเหมือนกนัทวัประเทศ 

      

. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การกําหนดนโยบายและ เสนอนโยบายการ
บริหารงานสภาวัฒนธรรม  การจัดทําแผนงาน
วฒันธรรม เพือให้เป็นไปตามความตอ้งการของทุก
ชุมชน และเป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ของนโยบายวฒันธรรมทีสอดคลอ้งกบั
แนวนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศและ
เชือมโยงกบัแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

      

. สภาวฒันธรรมเป็นองคก์รทีทาํใหส้ังคมมีคุณภาพ 
โดยทาํหนา้ทีในการเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม 
สอดส่องดูแลเดก็ และเยาวชน ใหมี้คุณธรรม 
จิตสาํนึก และมีภมิูคุม้กนัทีดี  

      

 ภาครัฐสนบัสนุนงบประมาณดาํเนินงานวฒันธรรม
อยา่งเพียงพอและต่อเนือง 

      

. ผลิตบุคลากรทีปฏิบติังานดา้นวฒันธรรมเพิมขึนให้
ครอบคลุมทุกพนืที 

      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ท ี
 

นโยบายส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม 

 

ระดบัความเหมาะสม 
ให้เหตุผลเฉพาะข้อที
ตอบอยู่นอกขอบเขต 

  5 4 3 2 1 พสัิยระหว่างควอไทล์ 

. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการให้กับ
คณะกรรมการและสมาชิกสภาวฒันธรรม เพือเป็น
การสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
วฒันธรรม 

      

. รณรงคใ์ห้ประชาชนนาํภูมิปัญญา และวฒันธรรม 
ซึงเป็นทุนทางวฒันธรรมของชาติมาใชป้ระโยชน์ใน
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 

      

. ภาครัฐตอ้งจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการลงทุน
ทางวฒันธรรมและบริการดา้นวฒันธรรม 

      

. เดก็และเยาวชนควรมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ
งานวฒันธรรมของสภาวฒันธรรม 

      

. มีคู่ มือการดําเนินงานวัฒนธรรมให้กับตัวแทน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  เพือให้การ
ดาํเนินงานวฒันธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

      

. สนบัสนุนการจดัตงักองทุนส่งเสริมวฒันธรรม โดย
ระดมทรัพยากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน   

      

. ส่งเสริมและพฒันาความร่วมมือระหวา่งสภา
วฒันธรรมกบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนในพืนที เพือเป็นกลไกในการเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ใหก้บัสภาวฒันธรรม 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม

 

ท ี
 

แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรม 

 

ระดบัความเหมาะสม 
ให้เหตุผลเฉพาะข้อที
ตอบอยู่นอกขอบเขต 

5 4 3 2 1 พสัิยระหว่างควอไทล์ 

. นายกรัฐมนตรีและภาครัฐควรกํากับดูแลงาน
วฒันธรรมและบรรจุงานวฒันธรรมให้เป็นวาระ
แห่งชาติ 

      

. สนับสนุนสภาวฒันธรรมเป็นองค์กรระดับชาติที
สําคัญ  เ พือดํา เ นินงานส่งเสริมวัฒนธรรมและ   
ภูมิปัญญาของชาติ 

      

. สนับสนุนให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และ
จิตสาํนึกในการธาํรงรักษาและดูแลวฒันธรรมไทย 

      

. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา  วัฒนธรรม 
ประเพณีหรือวิถีชีวิต ด้วยการมีส่วนร่วมของทุก
องคก์รและประชาชนในพืนที โดยมีสภาวฒันธรรม
เป็นแกนกลาง 

      

. ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณเพือการดาํเนินงาน
วัฒนธรรมพร้อมทังจัดสวัส ดิการให้กับสภา
วฒันธรรม 

      

. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านวัฒนธรรมให้
ทันสมัยและเชือถือได้ เพือให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์สูงสุด 

      

. ส่งเสริมให้มีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้น
การจัดเก็บองค์ความรู้ดา้นวฒันธรรม และให้มี
ช่องทางการเขา้ถึงองคค์วามรู้ทีหลากหลาย 

      

. สนบัสนุนการศึกษา คน้ควา้ วิจยัวฒันธรรมไทยและ
วฒันธรรมทอ้งถิน เพือทราบความหมาย และ
ความสาํคญัของวฒันธรรมในฐานะทีเป็นมรดกของ
ไทยอยา่งถ่องแท ้ซึงความรู้ดงักล่าวถือเป็นรากฐาน
ของการดาํเนินชีวิต  เพือใหเ้ห็นคุณค่าทาํใหเ้กิดการ
ยอมรับและนาํไปใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสมต่อไป 

      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ท ี
 

แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรม 

 

ระดบัความเหมาะสม 
ให้เหตุผลเฉพาะข้อที
ตอบอยู่นอกขอบเขต 

5 4 3 2 1 พสัิยระหว่างควอไทล์ 

. สนับสนุนสถานศึกษาให้บรรจุการเรียนการสอน
เรืองการรักษาและสืบทอดวฒันธรรมทอ้งถินไวใ้น
หลกัสูตร โดยมีกระบวนการและรูปแบบทีเหมาะสม
กบัทอ้งถิน 

      

. กาํหนดรูปแบบและหลักการความร่วมมือในการ
ดาํเนินงานวฒันธรรมระหว่างหน่วยงานต่างๆให้
ชดัเจน 

      

. สนับสนุนองค์ความรู้ทีจาํเป็นแก่หน่วยงานภาครัฐ 
ภาค เอกชนและภาคประชาชนในพืน ที  เพื อ
สนบัสนุนการทาํงานวฒันธรรมใหมี้ประสิทธิภาพ 

      

. สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการให้ข้อ คิด เ ห็นต่อการจัดทําแผนพัฒนา
วฒันธรรมแห่งชาติ แผนพัฒนาวฒันธรรมระดับ
ภ าค / ร ะดับ จั งหวัด / ร ะดับท้อ ง ถินและแผน
ยทุธศาสตร์ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

      

. สร้างค่านิยมและจิตสํานึกให้กับประชาชนต่อ
บทบาทในการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมของ
ประชาชน 

      

. ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ  เพือ
สนบัสนุนให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนสามารถ
ดาํเนินงานวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน  
ภายใตก้ารกาํกบัและสนบัสนุนจากภาครัฐ 

      

. ปรับปรุงกฎหมายคุม้ครองลิขสิทธิภูมิปัญญาไทยและจด
ลิขสิทธิภูมิปัญญาไทยเพือรักษาภูมิปัญญาไทย เช่น ชือ
มวยไทย ชือขา้วหอมมะลิไทย  เป็นตน้  

      

. เพิมพูนความรู้ให้กบับุคลากรสภาวฒันธรรมอย่าง
ต่อเนือง ทงัดา้นองค์ความรู้ทางวฒันธรรมและการ
บริหารจดัการงานวฒันธรรม 

      

. สนบัสนุนการพฒันาบุคลากรตามความตอ้งการของ
สภาวฒันธรรมในพืนที 

      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ท ี
 

แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรม 

 

ระดบัความเหมาะสม 
ให้เหตุผลเฉพาะข้อที
ตอบอยู่นอกขอบเขต 

5 4 3 2 1 พสัิยระหว่างควอไทล์ 

. ส่งเสริมการจดัตงัอาสาสมคัรวฒันธรรมทอ้งถินเพือ
เป็นแนวร่วมในการทาํงานวฒันธรรม 

      

. ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณเพือการดาํเนินงาน
วัฒนธรรม  พร้อมทังจัดสวัส ดิการให้กับสภา
วฒันธรรม 

      

. ประชาสั มพัน ธ์ เ ผยแพ ร่องค์ความ รู้ เ กี ยวกับ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน  ให้ประชาชน
นาํไปใชป้ระโยชน์และต่อยอดองคค์วามรู้ 

      

. สร้างเครือข่ายสือมวลชนเพือประโยชน์ในการ
เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์งานวฒันธรรม 

      

. สนับสนุนประชาสัมพนัธ์เชิงรุกในการเผยแพร่การ
ทาํงานและผลงานของสภาวฒันธรรม โดยใช้สือ
ต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพือสร้างภาพลกัษณ์ที
ดีของสภาวฒันธรรม 

      

. แสวงหาแนวทางสร้างความร่วมมือระหวา่งประเทศ
ในการเผยแพร่และแลกเปลียนวฒันธรรม 

      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

แบบสอบถามความเหมาะสม 
(ร่าง) นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏบิัติงานของสภาวฒันธรรม  

สําหรับการวจิัยเรือง นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏบิัติงานของสภาวฒันธรรมในประเทศไทย
-------------------------------------- 

 

คาํชีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

 1.  แบบสอบถามนีจดัทาํขึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พือสอบถามความเหมาะสมของ            
(ร่าง) นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม ทีได้มาจากผลการวิเคราะห์
คาํตอบของกลุ่มผูเ้ชียวชาญ 
  2.  แบบสอบถามฉบบันีมี    ตอน  คือ 

ตอนที  1   สอบถามความเหมาะสมของนโยบายส่งเสริมการปฏิบติังานของ 
สภาวฒันธรรม 

ตอนที  2   สอบถามความเหมาะสมของแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของ 
สภาวฒันธรรม

 3. โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกขอ้ตามความคิดเห็นของท่าน คาํตอบของท่าน    
จะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด แต่จะเป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดนโยบายเพือพฒันาและ
ส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมในภาพรวมต่อไป    
 ขอขอบพระคุณมา  ณ โอกาสนี ทีกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
 
 นางสาวเมธาพร  คงคานอ้ย 

นกัศึกษาปริญญาเอก 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันามนุษย ์

บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

 

 

 

 

 

รหสั  - -

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

นโยบายส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม 

 
 

ท ี
 

นโยบายส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม 
ความคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

. ผลักดันงานวัฒนธรรมให้เป็นวาระแห่งชาติ  เพือ
ส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่า 
ความสําคัญ  การรับผิดชอบร่วมกันในการรักษา
เอกลกัษณ์วฒันธรรมความเป็นไทยใหย้งัยนื 

   

. สนับสนุนให้งานวฒันธรรมเป็นกลไกสําคญัในการ
รักษาความเป็นชาติและพัฒนาประเทศโดยมีสภา
วัฒนธรรมเป็นองค์กรหลักในการบูรณาการงาน
วฒันธรรมใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของทุกองคก์ร 

   

. พฒันาและส่งเสริมให้สภาวฒันธรรมเป็นศูนยก์ลาง
ขององคค์วามรู้ดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม และ
ขยายบทบาทให้สภาวฒันธรรมเป็นศูนยก์ลางในการ
นาํภูมิปัญญาทอ้งถินมาสร้างมูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจ
บนพืนฐานความรู้และความเป็นไทย รวมทงัส่งเสริม
การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศทีเหมาะสมมาใชใ้นการ
สร้างระบบการจดัเก็บองคค์วามรู้ดา้นวฒันธรรม และ
พัฒนาช่องทางการเข้า ถึงองค์ความรู้ให้ มีความ
หลากหลาย 

   

. ส่ ง เส ริมและพัฒนาความ ร่วม มือระหว่ า งสภา
วฒันธรรมกบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนในพืนที เพือเป็นกลไกในการเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ใหก้บัสภาวฒันธรรม 

   

. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การกาํหนดนโยบายและเสนอนโยบายการบริหารงาน
สภาวฒันธรรม การจดัทาํแผนงานวฒันธรรม เพือให้
เป็นไปตามความต้องการของทุกชุมชน  และเป็น
ประโยชน์ต่อการกาํหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ของ
นโยบายวฒันธรรม ทีสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและเชือมโยงกับ
แนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ท ี
 

นโยบายส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม 
ความคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

. ผลักดันให้ มีการแก้ไข  ปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบ เพือส่งเสริมการเป็นนิติบุคคลของสภา
วฒันธรรม ภายใตก้ารบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ 
ปลอดจากการแทรกแซงจากหน่วยงานภาครัฐและ
การเมือง และมีภาครัฐสนบัสนุนดา้นงบประมาณและ
วิชาการ 

   

. สนบัสนุนการพฒันาระบบบริหารงานวฒันธรรมและ
สมรรถนะบุคลากรสภาวัฒนธรรมอย่างต่อเนือง 
เพือให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการงาน
วฒันธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

   

. ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ของสภาวฒันธรรมให้มี
ประสิทธิภาพยิงขึน โดยการสนับสนุนทังในระดับ
นโยบายและปฏิบัติ วางแนวทางเพือสร้างเครือข่าย
สือมวลชนทงัภาครัฐและภาคเอกชน เพือประโยชน์ต่อ
การพฒันางานวฒันธรรม พร้อมกบัขยายบทบาทให้
สภาวฒันธรรมเป็นศูนยก์ลางในการประชาสัมพนัธ์
งานวฒันธรรมในพืนที

   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม

 

ท ี
 

แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม 
ความคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

. นายก รัฐมนตรีและภาค รัฐควรกํากับ ดูแลงาน
วัฒนธรรมและบรรจุงานวัฒนธรรมให้เป็นวาระ
แห่งชาติ 

   

. สนับสนุนสภาวัฒนธรรมเป็นองค์กรระดับชาติที
สําคัญ  เพือดําเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาของชาติ 

   

. สนับสนุนให้ประชาชนเกิดความตระหนัก  และ
จิตสาํนึกในการธาํรงรักษาและดูแลวฒันธรรมไทย 

   

. ส่ง เสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา  วัฒนธรรม 
ประเพณีหรือวิถีชีวิต  ด้วยการมีส่วนร่วมของทุก
องค์กรและประชาชนในพืนที โดยมีสภาวฒันธรรม
เป็นแกนกลาง 

   

5. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านวัฒนธรรมให้
ทันสมัยและเ ชือ ถือได้ เพือให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์สูงสุด 

   

6. ส่งเสริมใหมี้การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการ
จดัเก็บองค์ความรู้ดา้นวฒันธรรม และให้มีช่องทาง
การเขา้ถึงองคค์วามรู้ทีหลากหลาย 

   

7. สนับสนุนการศึกษา คน้ควา้ วิจยัวฒันธรรมไทยและ
วฒันธรรมท้องถินเพือทราบความหมาย และ
ความสําคญัของวฒันธรรมในฐานะทีเป็นมรดกของ
ไทยอย่างถ่องแท  ้ซึงความรู้ดงักล่าวถือเป็นรากฐาน
ของการดาํเนินชีวิต เพือให้เห็นคุณค่าทาํให้เกิดการ
ยอมรับและนาํไปใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสมต่อไป 

   

8. สนบัสนุนสถานศึกษาให้บรรจุการเรียนการสอนเรือง
การรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมท้องถินไว้ใน
หลกัสูตร โดยมีกระบวนการและรูปแบบทีเหมาะสม
กบัทอ้งถิน 

   

9. กําหนดรูปแบบและหลักการความร่วมมือในการ
ดาํเนินงานวฒันธรรมระหวา่งหน่วยงานต่างๆใหช้ดัเจน 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ท ี
 

แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรม 
ความคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

10. สนับสนุนองค์ความรู้ทีจําเป็นแก่หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพืนที เพือสนบัสนุน
การทาํงานวฒันธรรมใหมี้ประสิทธิภาพ 

   

. สนบัสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การให้ขอ้คิดเห็นต่อการจดัทาํแผนพฒันาวฒันธรรม
แห่งชาติ  แผนพัฒนาวัฒนธรรมระดับภาค/ระดับ
จังหวัด /ระดับท้อง ถินและแผนยุทธศาสตร์ ให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

   

. สร้างค่านิยมและจิตสาํนึกให้กบัประชาชนต่อบทบาท
ในการมีส่วนร่วมทางวฒันธรรมของประชาชน 

   

. ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ  เพือ
สนับสนุนให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนสามารถ
ดาํเนินงานวฒันธรรมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน  
ภายใตก้ารกาํกบัและสนบัสนุนจากภาครัฐ 

   

. ปรับปรุงกฎหมายคุม้ครองลิขสิทธิภูมิปัญญาไทยและจด
ลิขสิทธิภูมิปัญญาไทยเพือรักษาภูมิปัญญาไทย เช่น ชือ
มวยไทย ชือขา้วหอมมะลิไทย  เป็นตน้  

   

. เพิมพูนความรู้ให้กับบุคลากรสภาวฒันธรรมอย่าง
ต่อเนือง ทังด้านองค์ความรู้ทางวฒันธรรมและการ
บริหารจดัการงานวฒันธรรม 

   

. สนับสนุนการพฒันาบุคลากรตามความตอ้งการของ
สภาวฒันธรรม 

   

. ส่งเสริมการจดัตงัอาสาสมคัรวฒันธรรมทอ้งถินเพือ
เป็นแนวร่วมในการทาํงานวฒันธรรม 

   

. ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณเพือการดําเนินงาน
วฒันธรรมพร้อมทงัจดัสวสัดิการใหก้บัสภาวฒันธรรม 

   

. ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่องคค์วามรู้เกียวกบัวฒันธรรม
และภู มิ ปัญญาท้อง ถิน  ให้ประชาชนนําไปใช้
ประโยชน์และต่อยอดองคค์วามรู้ 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ท ี
 

แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม 
ความคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

. สร้างเครือข่ายสือมวลชนเพือประโยชน์ในการเผยแพร่
และประชาสัมพนัธ์งานวฒันธรรม 

   

. สนับสนุนประชาสัมพนัธ์เชิงรุกในการเผยแพร่การ
ทาํงานและผลงานของสภาวฒันธรรม โดยใชสื้อต่างๆ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพือสร้างภาพลกัษณ์ทีดีของ
สภาวฒันธรรม 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

แบบสอบถามความเห็นเกยีวกบั
(ร่าง) โยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบตัิงานของสภาวฒันธรรม  

สําหรับการวจิัยเรือง นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏบิัติงานของสภาวฒันธรรมในประเทศไทย
----------------------------------------- 

 
คาํชีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

 1.  แบบสอบถามนีจดัทาํขึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาความคิดเห็นเกียวกบันโยบาย
และแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมในประเทศไทย 
  2.  แบบสอบถามฉบบันีมี  3  ตอน  คือ 

ตอนที  1   ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที  2   สอบถามความคิดเห็นเกียวกบันโยบายและแนวทางส่งเสริม 

การปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
 3. โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกขอ้ตามความคิดเห็นของท่าน คาํตอบของท่าน    
จะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด แต่จะเป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดนโยบายเพือพฒันาและ
ส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมในภาพรวมต่อไป    
 . ผู ้วิจัยขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามฉบับนี  และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที         
ภายในวนัที  ธนัวาคม  และขอขอบพระคุณมา  ณ โอกาสนี ทีกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
 
 
 นางสาวเมธาพร  คงคานอ้ย 

นกัศึกษาปริญญาเอก 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันามนุษย ์

บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

รหสั  - -

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ตอนท ี 1 ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คาํชีแจง .   โปรดทาํเครืองหมาย   ลงใน  หนา้ขอ้ความ  และกรอกขอ้มูลในช่องว่าง

ทีตรงกบัสภาพความเป็นจริงเกียวกบัตวัท่าน 
 
ข้อ ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1 เพศ  
    ชาย   หญิง 
2 อาย ุ   
    ตาํกวา่    ปี      –  ปี 
     –  ปี     มากกวา่   ปีขึนไป 
     –   ปี  
3 ระดบัการศึกษา  
    ตาํกวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี     
    สูงกวา่ปริญญาตรี   อืนๆ...........................................................................................................   
4 อาชีพ 
    รับราชการ/ขา้ราชการบาํนาญ   นกัธุรกิจ/กิจการส่วนตวั 
    พนกังานรัฐวิสาหกิจ   เกษตรกรรม 
    ผูน้าํชุมชน  เช่น  กาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น  สมาชิก อบต.  ประธานชุมชน  เป็นตน้ 
    อืนๆ โปรดระบุ……………………………………………………………….……………………… 
 หน่วยงาน/องคก์รทีสงักดั 

    วฒันธรรมจงัหวดั 
    สภาวฒันธรรม  
     ประธานสภาวฒันธรรม 
     รองประธานสภาวฒันธรรม 
     เลขาธิการสภาวฒันธรรม 
    กรรมการบริหารสภาวฒันธรรม 
     สมาชิกสภาวฒันธรรม 
7 ประสบการณ์การทาํงานในสภาวฒันธรรม 
    นอ้ยกวา่  2  ปี    3 – 5  ปี 
    6 – 8  ปี   9  ปีขึนไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ตอนท ี 2 ความคิดเห็นต่อนโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 

คาํชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย  ลงในช่องว่างทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านเกียวกบันโยบาย
และแนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 

นโยบายส่งเสริมการปฏิบัตงิานของสภาวฒันธรรม

ที นโยบายส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ข้อเสนอแนะ
. ผลกัดนังานวฒันธรรมให้เป็นวาระแห่งชาติ เพือส่งเสริม

สนับสนุนให้คนไทยไดต้ระหนักถึงคุณค่า ความสําคญั 
การรับผิดชอบร่วมกนัในการรักษาเอกลกัษณ์วฒันธรรม
ความเป็นไทยใหย้งัยนื 

. สนบัสนุนใหง้านวฒันธรรมเป็นกลไกสาํคญัในการรักษา
ความเป็นชาติและพฒันาประเทศ โดยมีสภาวฒันธรรม
เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการงานวัฒนธรรมให้
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของทุกองคก์ร 

. พฒันาและส่งเสริมให้สภาวฒันธรรมเป็นศูนยก์ลางของ
องค์ความรู้ดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม และขยาย
บทบาทให้สภาวฒันธรรมเป็นศูนย์กลางในการนําภูมิ
ปัญญาท้องถินมาสร้างมูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจบนพืน
ฐานความรู้และความเป็นไทย รวมทงัส่งเสริมการนาํ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีเหมาะสมมาใช้ในการสร้าง
ระบบการจดัเก็บองค์ความรู้ดา้นวฒันธรรม และพฒันา
ช่องทางการเขา้ถึงองคค์วามรู้ใหมี้ความหลากหลาย 

. ส่งเสริมและพฒันาความร่วมมือระหว่างสภาวฒันธรรม
กบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนใน
พนืที เพือเป็นกลไกในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บั
สภาวฒันธรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ที นโยบายส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ข้อเสนอแนะ
. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ

กาํหนดนโยบายและเสนอนโยบายการบริหารงานสภา
วฒันธรรม การจดัทาํแผนงานวฒันธรรม เพือให้เป็นไป
ตามความตอ้งการของทุกชุมชน และเป็นประโยชน์ต่อ
การกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ของนโยบาย
วฒันธรรม ทีสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายและยทุธศาสตร์
การพัฒนาประเทศและเชือมโยงกับแนวทางของ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

. ผลกัดนัให้มีการแกไ้ข ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ 
เพือส่งเสริมการเป็นนิติบุคคลของสภาวฒันธรรม ภายใต้
การบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพ  ปลอดจากการ
แทรกแซงจากหน่วยงานภาครัฐและการเมือง และมี
ภาครัฐสนบัสนุนดา้นงบประมาณและวิชาการ 

7. สนับสนุนการพฒันาระบบบริหารงานวฒันธรรมและ
สมรรถนะบุคลากรสภาวฒันธรรมอยา่งต่อเนือง เพือใหมี้
ขีดความสามารถในการบริหารจดัการงานวฒันธรรมได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

8. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของสภาวัฒนธรรมให้มี
ประสิทธิภาพยิงขึน  โดยการสนับสนุนทังในระดับ
นโยบายและปฏิบัติ วางแนวทางเพือสร้างเครือข่าย
สือมวลชนทงัภาครัฐและภาคเอกชน เพือประโยชน์ต่อ
การพฒันางานวฒันธรรม พร้อมกบัขยายบทบาทให้สภา
วัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์งาน
วฒันธรรมในพืนที

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

แนวทางส่งเสริมการปฏิบตัิงานของสภาวัฒนธรรม

ท ี แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 

1. นายกรัฐมนตรีและภาครัฐควรกาํกบัดูแลงานวฒันธรรม
และบรรจุงานวฒันธรรมใหเ้ป็นวาระแห่งชาติ 

   

2. สนบัสนุนสภาวฒันธรรมเป็นองคก์รระดบัชาติทีสาํคญั 
เพือดาํเนินงานส่งเสริมวฒันธรรมและภูมิปัญญาของ
ชาติ 

   

3. สนับสนุนให้ประชาชนเกิดความตระหนัก  และ
จิตสาํนึกในการธาํรงรักษาและดูแลวฒันธรรมไทย 

   

4. ส่งเสริมการจดักิจกรรมทางศาสนา วฒันธรรม ประเพณี
หรือวิถีชีวิต ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกองค์กรและ
ประชาชนในพืนที โดยมีสภาวฒันธรรมเป็นแกนกลาง 

   

5. พฒันาฐานขอ้มูลสารสนเทศดา้นวฒันธรรมให้ทนัสมยั
และเชือถือได ้เพือใหป้ระชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์สูงสุด 

   

6. ส่งเสริมให้มีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการ
จดัเกบ็องคค์วามรู้ดา้นวฒันธรรม และใหมี้ช่องทางการ
เขา้ถึงองคค์วามรู้ทีหลากหลาย 

   

. สนับสนุนการศึกษา คน้ควา้ วิจัยวฒันธรรมไทยและ
วฒันธรรมท้องถินเพือทราบความหมาย และ
ความสําคญัของวฒันธรรมในฐานะทีเป็นมรดกของ
ไทยอยา่งถ่องแท ้ซึงความรู้ดงักล่าวถือเป็นรากฐานของ
การดาํเนินชีวิต เพือให้เห็นคุณค่าทาํให้เกิดการยอมรับ
และนาํไปใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสมต่อไป 

   

. สนับสนุนสถานศึกษาให้บรรจุการเรียนการสอนเรือง
การรักษาและสืบทอดวฒันธรรมทอ้งถินไวใ้นหลกัสูตร 
โดยมีกระบวนการและรูปแบบทีเหมาะสมกบัทอ้งถิน 

   

. กําหนดรูปแบบและหลักการความร่วมมือในการ
ดาํเนินงานวฒันธรรมระหวา่งหน่วยงานต่างๆใหช้ดัเจน 

   

10. สนับสนุนองค์ความรู้ทีจําเป็นแก่หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพืนที เพือสนับสนุน
การทาํงานวฒันธรรมใหมี้ประสิทธิภาพ 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ท ี แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 

. สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การให้ขอ้คิดเห็นต่อการจัดทาํแผนพฒันาวฒันธรรม
แห่งชาติ  แผนพัฒนาวัฒนธรรมระดับภาค /ระดับ
จงัหวดั/ระดบัทอ้งถินและแผนยทุธศาสตร์ใหส้อดคลอ้ง
กับแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

   

. สร้างค่านิยมและจิตสํานึกให้กบัประชาชนต่อบทบาท
ในการมีส่วนร่วมทางวฒันธรรมของประชาชน 

   

. ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ  เพือ
สนับสนุนให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนสามารถ
ดาํเนินงานวฒันธรรมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน  
ภายใตก้ารกาํกบัและสนบัสนุนจากภาครัฐ 

   

. ปรับปรุงกฎหมายคุม้ครองลิขสิทธิภูมิปัญญาไทยและจด
ลิขสิทธิภูมิปัญญาไทยเพือรักษาภูมิปัญญาไทย เช่น ชือมวย
ไทย ชือขา้วหอมมะลิไทย  เป็นตน้  

   

. เพิมพูนความรู้ให้กับบุคลากรสภาวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนือง ทังด้านองค์ความรู้ทางวฒันธรรมและการ
บริหารจดัการงานวฒันธรรม 

   

. สนับสนุนการพฒันาบุคลากรตามความตอ้งการของ
สภาวฒันธรรม 

   

. ส่งเสริมการจัดตังอาสาสมัครวฒันธรรมท้องถินเพือ
เป็นแนวร่วมในการทาํงานวฒันธรรม 

   

. ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณเพือการดําเนินงาน
วฒันธรรม พร้อมทงัจดัสวสัดิการใหก้บัสภาวฒันธรรม 

   

. ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่องค์ความรู้เกียวกบัวฒันธรรม
และภูมิปัญญาทอ้งถิน ให้ประชาชนนาํไปใชป้ระโยชน์
และต่อยอดองคค์วามรู้ 

   

. สร้างเครือข่ายสือมวลชนเพือประโยชน์ในการเผยแพร่
และประชาสัมพนัธ์งานวฒันธรรม 

   

. สนับสนุนประชาสัมพนัธ์เชิงรุกในการเผยแพร่การ
ทาํงานและผลงานของสภาวฒันธรรม โดยใชสื้อต่างๆ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพือสร้างภาพลกัษณ์ทีดีของ
สภาวฒันธรรม 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

กรอบการวพิากษ์
การวิจัยเรือง นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏิบตัิงานของสภาวฒันธรรมในประเทศไทย  

----------------------------------------------

. นโยบายส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม  
 .  ผลกัดนังานวฒันธรรมให้เป็นวาระแห่งชาติ เพือส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยได้
ตระหนกัถึงคุณค่า ความสาํคญั การรับผิดชอบร่วมกนัในการรักษาเอกลกัษณ์วฒันธรรมความเป็น
ไทยใหย้งัยนื 
 .  สนบัสนุนใหง้านวฒันธรรมเป็นกลไกสาํคญัในการรักษาความเป็นชาติและพฒันา
ประเทศ โดยมีสภาวฒันธรรมเป็นองคก์รหลกัในการบูรณาการงานวฒันธรรมให้สอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์ของทุกองคก์ร 
 .  พฒันาและส่งเสริมให้สภาวฒันธรรมเป็นศูนยก์ลางขององค์ความรู้ดา้นศาสนา 
ศิลปะและวฒันธรรม และขยายบทบาทใหส้ภาวฒันธรรมเป็นศูนยก์ลางในการนาํภูมิปัญญาทอ้งถิน
มาสร้างมูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจบนพืนฐานความรู้และความเป็นไทย รวมทงัส่งเสริมการนาํ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีเหมาะสมมาใชใ้นการสร้างระบบการจดัเก็บองคค์วามรู้ดา้นวฒันธรรม 
และพฒันาช่องทางการเขา้ถึงองคค์วามรู้ใหมี้ความหลากหลาย 
 .  ส่งเสริมและพฒันาความร่วมมือระหว่างสภาวฒันธรรมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพืนที เพือเป็นกลไกในการเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัสภา
วฒันธรรม 
 .  ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและเสนอ
นโยบายการบริหารงานสภาวฒันธรรม การจดัทาํแผนงานวฒันธรรม เพือให้เป็นไปตามความ
ตอ้งการของทุกชุมชน และเป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ของนโยบาย
วฒันธรรม ทีสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศและเชือมโยงกบั
แนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
 .  ผลกัดนัให้มีการแกไ้ข ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ เพือส่งเสริมการเป็นนิติ
บุคคลของสภาวฒันธรรม ภายใตก้ารบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ ปลอดจากการแทรกแซงจาก
หน่วยงานภาครัฐและการเมือง และมีภาครัฐสนบัสนุนดา้นงบประมาณและวิชาการ 
 .  สนับสนุนการพฒันาระบบบริหารงานวฒันธรรมและสมรรถนะบุคลากรสภา
วฒันธรรมอย่างต่อเนือง เพือให้มีขีดความสามารถในการบริหารจดัการงานวฒันธรรมไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 .  ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ของสภาวฒันธรรมให้มีประสิทธิภาพยิงขึน โดยการ
สนบัสนุนทงัในระดบันโยบายและปฏิบติั วางแนวทางเพือสร้างเครือข่ายสือมวลชนทงัภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพือประโยชน์ต่อการพฒันางานวฒันธรรม พร้อมกบัขยายบทบาทให้สภาวฒันธรรม
เป็นศูนยก์ลางในการประชาสมัพนัธ์งานวฒันธรรมในพืนที   
 

. แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภาวฒันธรรม 
 .  นายกรัฐมนตรีและภาครัฐควรกาํกบัดูแลงานวฒันธรรมและบรรจุงานวฒันธรรมให้
เป็นวาระแห่งชาติ 
 .  สนับสนุนสภาวฒันธรรมเป็นองค์กรระดบัชาติทีสําคญั เพือดาํเนินงานส่งเสริม
วฒันธรรมและภูมิปัญญาของชาติ 
 .  สนบัสนุนใหป้ระชาชนเกิดความตระหนกั และจิตสาํนึกในการธาํรงรักษาและดูแล
วฒันธรรมไทย 
 .  ส่งเสริมการจดักิจกรรมทางศาสนา วฒันธรรม ประเพณีหรือวิถีชีวิต ดว้ยการมีส่วน
ร่วมของทุกองคก์รและประชาชนในพืนที โดยมีสภาวฒันธรรมเป็นแกนกลาง 
 .  พฒันาฐานขอ้มูลสารสนเทศด้านวฒันธรรมให้ทันสมัยและ เชือถือได้ เพือให้
ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์สูงสุด 
 .  ส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บองค์ความรู้ด้าน
วฒันธรรม และใหมี้ช่องทางการเขา้ถึงองคค์วามรู้ทีหลากหลาย 
 .  สนับสนุนการศึกษา คน้ควา้ วิจยัวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมทอ้งถินเพือทราบ
ความหมาย และความสาํคญัของวฒันธรรมในฐานะทีเป็นมรดกของไทยอย่างถ่องแท ้ซึงความรู้
ดงักล่าวถือเป็นรากฐานของการดาํเนินชีวิต เพือให้เห็นคุณค่าทาํให้เกิดการยอมรับและนาํไปใช้
ประโยชน์อยา่งเหมาะสมต่อไป 
 .  สนับสนุนสถานศึกษาให้บรรจุการเรียนการสอนเรืองการรักษาและสืบทอด
วฒันธรรมทอ้งถินไวใ้นหลกัสูตร โดยมีกระบวนการและรูปแบบทีเหมาะสมกบัทอ้งถิน 
 .  กาํหนดรูปแบบและหลกัการความร่วมมือในการดาํเนินงานวฒันธรรมระหว่าง
หน่วยงานต่างๆใหช้ดัเจน 
 .  สนบัสนุนองคค์วามรู้ทีจาํเป็นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ในพืนที เพือสนบัสนุนการทาํงานวฒันธรรมใหมี้ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 .  สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการให้ขอ้คิดเห็นต่อการ
จดัทาํแผนพฒันาวฒันธรรมแห่งชาติ แผนพฒันาวฒันธรรมระดบัภาค/ระดบัจงัหวดั / ระดบัทอ้งถิน  
และแผนยทุธศาสตร์ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
 .  สร้างค่านิยมและจิตสํานึกให้กบัประชาชนต่อบทบาทในการมีส่วนร่วมทาง
วฒันธรรมของประชาชน 
 .  ปรับปรุงและแกไ้ขกฎหมายและกฎระเบียบ เพือสนบัสนุนใหภ้าคเอกชนและภาค
ประชาชนสามารถดาํเนินงานวฒันธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน  ภายใตก้ารกาํกับและ
สนบัสนุนจากภาครัฐ 
 .  ปรับปรุงกฎหมายคุม้ครองลิขสิทธิภูมิปัญญาไทยและจดลิขสิทธิภูมิปัญญาไทยเพือ
รักษาภูมิปัญญาไทย เช่น ชือมวยไทย ชือขา้วหอมมะลิไทย  เป็นตน้  
 .  เพิมพนูความรู้ใหก้บับุคลากรสภาวฒันธรรมอยา่งต่อเนือง ทงัดา้นองคค์วามรู้ทาง
วฒันธรรมและการบริหารจดัการงานวฒันธรรม 
 .  สนบัสนุนการพฒันาบุคลากรตามความตอ้งการของสภาวฒันธรรม 
 .  ส่งเสริมการจดัตงัอาสาสมคัรวฒันธรรมทอ้งถินเพือเป็นแนวร่วมในการทาํงาน
วฒันธรรม 

.  ภาครัฐสนบัสนุนงบประมาณเพือการดาํเนินงานวฒันธรรม พร้อมทงัจดัสวสัดิการ
ใหก้บัสภาวฒันธรรม 

.  ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่องคค์วามรู้เกียวกบัวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิน ให้
ประชาชนนาํไปใชป้ระโยชน์และต่อยอดองคค์วามรู้ 

.  สร้างเครือข่ายสือมวลชนเพือประโยชน์ในการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์งาน
วฒันธรรม 

.  สนับสนุนประชาสัมพนัธ์เชิงรุกในการเผยแพร่การทาํงานและผลงานของ          
สภาวฒันธรรม โดยใชสื้อต่างๆใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เพือสร้างภาพลกัษณ์ทีดีของสภาวฒันธรรม 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค

การวิเคราะห์ความเชือมันของแบบสอบถาม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

แบบประเมินความสอดคล้อง
แบบสอบถามสภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตังิานของสภาวฒันธรรม 

สําหรับการวจิัยเรือง  นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏบิัติงานของสภาวฒันธรรมในประเทศไทย 
----------------------------------------------

คาํชีแจง
 . แบบประเมินฉบบันีมีจุดมุ่งหมายเพือให้ผูท้รงคุณวุฒิไดป้ระเมินความเหมาะสม 
ความสอดคลอ้งของเนือหาและภาษาทีใช ้ ตลอดจนให้ขอ้เสนอแนะอนัจะเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงเครืองมือให้มีความสมบูรณ์ยิงขึน สาํหรับใชเ้ป็นเครืองมือในการศึกษาสภาพ ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ทีของสภาวฒันธรรม  
 . โปรดแสดงความคิดเห็นว่า แบบสอบถามสภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าทีของสภาวฒันธรรม มีความเหมาะสมสอดคลอ้งหรือไม่ในระดบัใด  
โดยทาํเครืองหมาย   ในช่องว่างทีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านและเขียนขอ้เสนอแนะลง
ในช่องวา่งแต่ละรายการ หากเห็นว่าขอ้คาํถามนนัไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคลอ้ง ควรปรับปรุงหรือ
แกไ้ข  โดยกาํหนดระดบัทีใชใ้นการประเมินเป็น    ระดบัดงันี 
 

+  หมายถึง ผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่  มีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 
   หมายถึง ผูท้รงคุณวฒิุไม่แน่ใจวา่  มีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 
-  หมายถึง ผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่  ไม่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 

 
 

ขอ้ 
 

รายการ 
ระดบัความเหมาะสมและสอดคลอ้ง  

ขอ้เสนอแนะ +   -  
1. มีการกาํหนดนโยบายหรือจดัทาํแผนการ

ดาํเนินงานวฒันธรรมร่วมกบัองคก์รใด 
    

2. มีการเสนอกรอบแนวทางการปฏิบติังาน
วฒันธรรมต่อองคก์รใด 

    

. องคก์รใดบา้งทีบรรจุแผนการปฏิบติังาน
วฒันธรรมของสภาวฒันธรรมเขา้ร่วมกบั
แผนปฏิบติัการขององคก์รนนัๆ   

    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ขอ้ 
 

รายการ 
ระดบัความเหมาะสมและสอดคลอ้ง  

ขอ้เสนอแนะ +   -  
4. มีการศึกษาดูงานหรือทศันศึกษาเพือ

แลกเปลียนประสบการณ์ดา้นวฒันธรรม 
    

. มีการจดัอบรมใหค้วามรู้ดา้นวฒันธรรม
ใหก้บัองคก์รใดบา้ง 

    

6. มีการจดัประชุมทางวิชาการเพือ
แลกเปลียนความรู้ดา้นวฒันธรรมใหก้บั
องคก์รใดบา้ง 

    

7. มีการสร้างแกนนาํในองคก์รใดบา้ง เพือ
เป็นกลไกสนบัสนุนการดาํเนินงาน
วฒันธรรม 

    

8. มีการใหค้าํปรึกษาและแนะนาํการ
ดาํเนินงานวฒันธรรมใหก้บัองคก์รใดบา้ง  
เพือเป็นการส่งเสริม  สนบัสนุนและ
พฒันาการดาํเนินงานวฒันธรรม 

    

9. สภาวฒันธรรมไดรั้บการสนบัสนุนดา้น
ทรัพยากรจากองคก์รใดบา้ง   

    

10. เคยไดรั้บการสนับสนุนด้านทรัพยากรจาก
องคก์รเหล่านนัในลกัษณะใด  

    

11. สภาวฒันธรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ทางวฒันธรรมใหก้บัองคก์รใดมากทีสุด   

    

12. สภาวฒันธรรมเคยใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรม
ทางวฒันธรรมแก่องคก์รในดา้น   

    

13. กิจกรรมทางวฒันธรรมทีสภาวฒันธรรมให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนนันเป็นกิจกรรมทาง
วฒันธรรมดา้นใด   

    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ขอ้ 
 

รายการ 
ระดบัความเหมาะสมและสอดคลอ้ง  

ขอ้เสนอแนะ +   -  
14. มีการวางแผนงานเพือการประชาสัมพนัธ์

กิจกรรมหรือผลการดาํเนินงานวฒันธรรม
ของสภาวฒันธรรม 

    

15. มีการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมและ
ผลการดําเนินงานวัฒนธรรมของสภา
วฒันธรรมใหก้บัองคก์รใดบา้ง 

    

16. มี ก า รส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย เ ฝ้ า ร ะ วัง ท า ง
วฒันธรรม 

    

17. มีการพฒันาศกัยภาพเครือข่ายเฝ้าระวงั
ทางวฒันธรรมอยา่งไร 

    

 
 ขอ้เสนอแนะเพิมเติม................................................................................................................................................................................................................ 
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.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

การหาค่าความตรงเชิงเนือหา (IOC) ของ 

แบบสอบถามสภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตังิานของสภาวฒันธรรม 
สําหรับการวจิัยเรือง นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏบิัติงานของสภาวฒันธรรมในประเทศไทย

เกณฑ์การพจิารณา
 . ขอ้คาํถามทีมีค่า IOC ตงัแต่ .  – .  มีค่าความเทียงตรงใชไ้ด ้
 . ขอ้คาํถามทีมีค่า IOC ตาํกวา่ .  ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้
 

 

ขอ้ ผูเ้ชียวชาญคนที   

R  
 

IOC 
     

1 1 1 0 1 0 3 0.6 
2 0 0 1 1 1 3 0.6 
3 1 1 0 0 1 3 0.6 
4 1 1 1 1 1 5 1 
5 1 1 1 1 1 5 1 
6 1 0 1 1 1 4 0.8 
7 1 1 1 1 1 5 1 
8 0 0 1 1 1 3 0.6 
9 0 0 1 1 1 3 0.6 
10 1 1 1 1 1 5 1 
11 0 0 1 1 1 3 0.6 
12 1 1 1 1 1 5 1 
13 1 1 1 1 1 5 1 
14 1 1 1 1 1 5 1 
15 0 0 1 1 1 3 0.6 
16 1 1 1 1 1 5 1 
17 1 1 0 0 1 3 0.6 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

Reliability 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   - S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

Scale              Scale Corrected
Mean         Variance       Item- Alpha
if Item        if Item   Total if Item
Deleted        Deleted   Correlation Deleted

ข1 9.8333         8.9368        .5716           .8427
ข2 9.7667         8.0471        .6352           .8399
ข3 9.8000         8.7172        .2465           .8622
ข4 9.9333         8.2023        .3720           .8576
ข5 9.8333         8.2126        .4436           .8510
ข6 9.8000         7.6138        .7913           .8291
ข7 9.7667         8.0471        .6352           .8399
ข8 9.7333         8.0644     .7243           .8437
ข9 9.8333         8.0057        .6385           .8642
ข10 9.7299        8.2575        .5806           .8596
ข11 9.8333         8.7172        .5806           .8568
ข12 9.8667         8.8395      .3665          .8412
ข13 9.8000         8.9447       .6406          .8747

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 13 

Alpha =      .8604 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

แบบประเมินความสอดคล้อง
แบบสอบถามเดลฟายรอบท ี  

สําหรับการวจิัยเรือง  นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏบิัติงานของสภาวฒันธรรมในประเทศไทย 
------------------------------------------

คาํชีแจง
 . แบบประเมินฉบบันี จดัทาํขึนจากการสังเคราะห์ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถาม
รอบที  ของผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  คน  

. มีจุดมุ่งหมายเพือให้ผูท้รงคุณวุฒิไดป้ระเมินความเหมาะสม ความสอดคลอ้งของ
เนือหาและภาษาทีใช ้ ตลอดจนให้ขอ้เสนอแนะอนัจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงเครืองมือให้มี
ความสมบูรณ์ยิงขึน สําหรับใช้เป็นเครืองมือในการศึกษานโยบายและแนวทางส่งเสริมการ
ปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมในประเทศไทย  
 . โปรดแสดงความคิดเห็นว่า แบบสอบถามนโยบายและแนวทางส่งเสริมการ
ปฏิบติังานของสภาวฒันธรรมในประเทศไทย มีความเหมาะสมสอดคลอ้งหรือไม่ในระดบัใด โดย
ทาํเครืองหมาย   ในช่องว่างทีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านและเขียนขอ้เสนอแนะลงใน
ช่องว่างแต่ละรายการ หากเห็นว่าขอ้คาํถามนนัไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคลอ้ง ควรปรับปรุงหรือ
แกไ้ข  โดยกาํหนดระดบัทีใชใ้นการประเมินเป็น    ระดบัดงันี 
 

+  หมายถึง ผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่  มีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 
   หมายถึง ผูท้รงคุณวฒิุไม่แน่ใจวา่  มีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 
-  หมายถึง ผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่  ไม่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

นโยบายส่งเสริมการปฏิบัตงิานของสภาวฒันธรรม 

 

ขอ้ 
 

นโยบายส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
ระดบัความเหมาะสมและสอดคลอ้ง  

ขอ้เสนอแนะ +   -  
. ส่งเสริมสนับสนุนภาคประชาชน ภาครัฐ องค์กร

ปกครองทอ้งถินและภาคเอกชนประสานความร่วมมือ
และบูรณาการพัฒนางานวัฒนธรรมเพือร่วม
รับผิดชอบการดาํเนินงานวฒันธรรม โดยบนัทึกเป็น
ขอ้ตกลงร่วมกนั (MOU) 

    

. การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ดา้นการเผยแพร่ และแลกเปลียนศิลปวฒันธรรม 

    

. ตัวแทนภาคประชาชนร่วมเสนอข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะเกียวกับนโยบายและแผนแม่บท
วฒันธรรมแห่งชาติกบัภาครัฐ 

    

. ตวัแทนภาคประชาชนร่วมกบัภาครัฐ จดัตงัเวทีกลาง
ในการแลกเปลียนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิด
ในการดาํเนินงาน วฒันธรรมทังในระดับท้องถิน 
ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ 

    

. ตวัแทนภาคประชาชนร่วมกบัภาครัฐ เสนอขอ้คิดเห็น
และขอ้เสนอแนะต่อสภาวฒันธรรมจังหวดัในเรือง
โครงการ งบประมาณ และกิจกรรมต่างๆ เพือ
ดาํเนินงานวฒันธรรมทอ้งถิน 

    

. ตัวแทนภาคประชาชนร่วมกับภาครัฐ พัฒนางาน
วัฒนธรรมให้สอดคล้องกับวิ ถี ชี วิ ตในการ
เปลียนแปลงของสังคมทีถูกต้อง เหมาะสมต่อ
สภาวการณ์ของแต่ละท้องถิน โดยคาํนึงถึงความ
แตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรมของแต่ละพืนที 

    

. มีคู่มือการดาํเนินงานวฒันธรรมให้กบัตวัแทนภาค
ประชาชนและภาครัฐเพือเป็นศูนย์กลางเครือข่าย
ดาํเนินงานวฒันธรรมในทอ้งถิน  

    

. ระดมทรัพยากรทังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนในการดําเนินงานวัฒนธรรม
ทอ้งถิน รวมทงัสนบัสนุนการจดัตงักองทุนส่งเสริม
วฒันธรรมในทุกระดบั  

    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ขอ้ 
 

นโยบายส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม ระดบัความเหมาะสมและสอดคลอ้ง  

ขอ้เสนอแนะ +   -  
. ประสานเชือมโยงการดําเนินงานวัฒนธรรมของ

ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทังในและนอก
ประเทศ ให้มีการร่วมมืออย่างเข้มแข็งเป็นระบบ
เครือข่ายอยา่งถาวรยงัยนื 

    

. ระดมสรรพกาํลงัจากทุกภาคส่วนของสังคม ให้เกิด
ความเต็มใจและยินดีในการเสียสละเพือสนับสนุน
การดาํเนินงานดา้นวฒันธรรม โดยการเปิดเวทีและ
พืนทีทางวฒันธรรมให้ประชาชน เอกชน และภาครัฐ 
ร่วมมือกนัดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

    

. การบริหารจัดการงานวฒันธรรมโดยการเน้นการมี
ส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายในสังคม เพือการ
อนุรักษ์ ฟืนฟูศิลปวฒันธรรมและพฒันาพฒันาภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน และเป็นคลงัแห่งความรู้ทีมีองค์
ความรู้ ดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม พร้อมทีจะ
ทาํหน้าทีเป็นเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ จดักิจกรรมทาง
วฒันธรรม พฒันาหลกัสูตรทอ้งถิน บริการแก่ชุมชน 

    

. ประชาชนทุกกลุ่มมีบทบาทในการอนุรักษ์และ
พฒันาวฒันธรรม สามารถสร้างความกลมกลืนทาง
วัฒนธรรม ระหว่างกลุ่มชนชาติ  ศาสนา และอยู่
ร่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

    

. เสริมพลงัทางวฒันธรรม โดยสนบัสนุนส่งเสริมความ
เขม้แข็งของภาคประชาชน องคก์รชุมชน ให้สามารถ
ดาํเนินงานวฒันธรรมตามหน้าทีความผิดชอบให้มี
ประสิทธิภาพประสานเชือมโยงกนัเป็นเครือข่ายการ
ดาํเนินงานวฒันธรรม และพึงพาตนเองได้อย่างมี
คุณภาพ 

    

. การดาํเนินงานวฒันธรรมตอ้งไปในทิศทางทีพฒันา
บนรากฐานของทอ้งถินตนเอง  

    

. ยึดหลกัการกระจายอาํนาจและทรัพยากรให้เพียงพอ 
รวมทังระดมทรัพยากรท้องถินมาใช้ในการพฒันา
อยา่งคุม้ค่า 

    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ขอ้ 
 

นโยบายส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม ระดบัความเหมาะสมและสอดคลอ้ง  

ขอ้เสนอแนะ +   -  
. ใช้งานวฒันธรรมเป็นยุทธศาสตร์ชาติในการรักษา

ความเป็นชาติ สร้างความกลมเกลียวของคนในชาติ
และในหมู่ประชาชน และมีกลยุทธ์ในการ
ประสานงานกับทุกภาคส่วนทีทํางานในระดับ
ทอ้งถิน 

    

. เสริมสร้างความเขม้แขง็ในการดาํเนินงานวฒันธรรม
ของภาคประชาชน และชุมชนท้องถิน โดยการ
ประสานเชือมโยงการดาํเนินงานระหว่างส่วนกลาง
กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน องค์กรเอกชนและ
ประชาชนให้เข้มแข็งสามารถรองรับกระแสการ
เปลียนแปลงของสังคมไทย และสังคมโลก  

    

. เพิมขีดความสามารถในการบริหารงานวฒันธรรมเชิง
ยุทธศาสตร์ทางวฒันธรรม ในลกัษณะของเครือข่าย
การดาํเนินงานทีมีเป็นองคร์วม และมีการบูรณาการที
จะนาํไปสู่การพฒันาทีมีความสมดุลยงัยืน โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิของทอ้งถินเป็นสาํคญั 

    

. สภาวฒันธรรมจังหวดั สภาวฒันธรรมอาํเภอ สภา
วฒันธรรมตาํบล องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน (อปท.) 
ไดแ้ก่ เทศบาลองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และองคก์ร
บริหารส่วนจังหวดั เขา้มาเป็นเจ้าภาพหลกั ในการ
ขบัเคลือนงานวฒันธรรมให้เป็นรูปธรรมในทางการ
ปฏิบัติจริงในพืนที  และทําให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์อยา่งทวัถึง และตอ้งมีถึงระดบัหมู่บา้น 

    

. กําหนดให้สภาวัฒนธรรมจังหวัดเป็นนิติบุคคล 
บริหารงานดว้ยตนเองกาํหนดคณะกรรมการบริหารงาน
ดว้ยตนเอง เสนอของบประมาณดว้ยตนเอง ไม่ตอ้งให้
สํานักงานวฒันธรรมจงัหวดัเป็นสํานักงานเลขาธิการ
และเลขาธิการของสภาวฒันธรรมจงัหวดัไม่จาํเป็นตอ้ง
เป็นวฒันธรรมจงัหวดั ควรสรรหาจากองค์กรเครือข่าย
เขา้มาทาํงานเหมือนองค์กรภาคเอกชนอืน  ๆจะมีความ
เขม้แขง็ เช่น หอการคา้ สภาอุตสาหกรรมเป็นตน้ 

    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ขอ้ 
 

นโยบายส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม ระดบัความเหมาะสมและสอดคลอ้ง  

ขอ้เสนอแนะ +   -  
. ประธานสภาวฒันธรรมทุกระดบั และคณะกรรมการ

บริหารสภาวฒันธรรมตอ้งมีความตงัใจจริงทาํงาน
ดว้ยจิตอาสา ไม่ใช่มาดว้ยผลประโยชน์หรือเพือเป็น
ฐานเสียงทางการเมือง 

    

. ยึดธรรมนูญสภาวฒันธรรมเป็นหลักปฏิบัติอย่าง
จริงจงั และถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดให้สอดคลอ้งกบั
ความต้องการของท้องถิน โดยมีสาระแกนกลาง
เหมือนกนัทวัประเทศ 

    

. ตอ้งให้สภาวฒันธรรมเป็นองค์กรภาคเอกชนทีเกิด
จากการรวมตัวของประชาชน ดําเนินงานโดย
ประชาชนเพือประชาชน และมีภาครัฐเป็นฝ่าย
ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณภายใตก้ารดูแลของ
กระทรวงวฒันธรรม 

    

. คุณสมบติัของผูที้จะเป็นประธานสภาวฒันธรรมทุก
ระดับ ควรเป็นผูมี้เวลาเพียงพอทีจะมาบริหารงาน
วฒันธรรมดว้ยตนเอง หรือาจสร้างความร่วมมือใน
สถานะบทบาทหน้าทีอืน เช่น เชิญให้เป็นทีปรึกษา
สภาวัฒนธรรม หรือกรรมการสภาวัฒนธรรมได้
ตามทีพิจารณาเห็นควร 

    

. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคณะกรรมการสภา
วฒันธรรมเพือสร้างขวญักาํลงัใจ และความเชือมนัใน
การปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ใน
ดา้นสิทธิ ค่าตอบแทน และสวสัดิการ 

    

. ส่งเสริมความรู้ โดยจดัให้มีการพฒันาดา้นการศึกษา 
ความรู้ ประสบการณ์ด้านวฒันธรรม แนวทางการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนืองแก่คณะกรรมการสภา
วัฒนธรรม ให้ มีความรู้  ความสามารถ ในการ
ดําเนินงาน สืบค้น รวบรวม วิเคราะห์  วิจัย และ
ถ่ายทอดงานดา้นวฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ทอ้งถินอยา่งมีคุณภาพ 

    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ขอ้ 
 

นโยบายส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม ระดบัความเหมาะสมและสอดคลอ้ง  

ขอ้เสนอแนะ +   -  
. กรมส่งเสริมวฒันธรรมตอ้งมีหน่วยงานภายใตบ้งัคบั

บญัชาในระดบัภูมิภาค ลงไปปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
เหมือนเช่นหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงสาธารณสุข หรือกรมพฒันาชุมชน จะไดง้านที
เกิดขึนอยา่งจริงจงัในพืนทีเนืองจากไม่ใช่เป็นงานฝาก
เหมือนในปัจจุบนันีทาํให้ไม่สามารถขบัเคลือนอย่าง
จริงจงัได ้

    

. งานวฒันธรรมตอ้งเป็นวาระแห่งชาติ     

. มีกระบวนการธํารงรักษาวัฒนธรรมด้วยวิธีการ  
ประการ คือ มาตรการอนุรักษ์ มาตรฐานและคุณภาพ
ความคิดสร้างสรรค์ และการกระจายอาํนาจ (ภาครัฐ 
องค์กรบริหารส่วนตําบล องค์กรพัฒนาเอกชน 
ประชาชน) 

    

. ตอ้งผลิตบุคลากรทีสามารถทาํงานวฒันธรรมทอ้งถินได้
มากขึน 

    

. การพฒันาบุคลากรในการบริหารจดัการงานวฒันธรรม
ทุกระดบั 

    

. มีงบประมาณสนับสนุนการดาํเนินงานอย่างพอเพียง 
เพือเป็นทียอมรับของหน่วยงานอืน 

    

. ให้มีแผนพฒันาวฒันธรรมแห่งชาติ(ระยะยาว    ปี) และ
ให้สอดคลอ้งกบัแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

    

. เพิมประชากรรุ่นใหม่(เยาวชนในโรงเรียน)ทีเขา้ใจและมุ่ง
รักษาและอนุรักษว์ฒันธรรมไทย 

    

. เสริมสร้างความสามารถทางวฒันธรรมส่วนบุคคลให้
เจริญกา้วหนา้สู่ความเป็นเลิศ ในดา้นใดดา้นหนึงทีเป็น
ความสามารถพิเศษจนสามารถสร้างสรรคว์ฒันธรรมและ
เป็นตน้แบบของศิลปวฒันธรรม 

    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ขอ้ 
 

นโยบายส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม ระดบัความเหมาะสมและสอดคลอ้ง  

ขอ้เสนอแนะ +   -  
. รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจ วิเคราะห์มิติ

วฒันธรรมกวา้งขวางขึน และสามารถใชป้ระโยชน์จาก
วฒันธรรมอย่างสร้างสรรค์ พฒันา และสืบทอดภูมิ
ปัญญาอยา่งต่อเนืองเพือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

    

. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา คน้ควา้วิจยัดา้น
วฒันธรรมเพือประโยชน์ในการดาํเนินชีวิตทีดีขึน 

    

. การจดัสรรทรัพยากร สนับสนุน และการลงทุนทาง
วฒันธรรม 

    

. นาํภูมิปัญญามาเป็นทุนทางวฒันธรรมเพือใชใ้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  

    

. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ทาง
วฒันธรรม การสร้างสรรค์ทางวฒันธรรม ผลิตใหม่
ทางวฒันธรรม และการปรับตวัทางวฒันธรรม เพือให้
เกิดกระบวนการเคลือนไหวทางวัฒนธรรมเพือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางสติปัญญาของบุคคล 
ชุมชน และสังคม ใหมี้วธีิคิดอยา่งมีเหตุผลเป็นระบบ 

    

. ส่งเสริมการท่องเทียวและการขายบริการด้าน
วฒันธรรมไทยทีมีอยา่งหลากหลาย  โดยเฉพาะอย่าง
ยิงวฒันธรรมทีเนน้ความประณีตและละเอียดอ่อนที
สืบทอดมาชา้นาน   ซึงประเทศอืนไม่มี และเป็นการ
ท่องเทียวเชิงพฒันาและอนุรักษ ์

    

. สภาวฒันธรรมควรตงัเป็นสมาคม เพือเป็นนิติบุคล มี
กฎหมายรองรับ จะทําให้การดําเนินงานและการ
สนบัสนุนจากหน่วยงาน องคก์รต่างๆ สะดวกมากขึน 

    

. สร้างมาตรการทางดา้นการรณรงค์และมาตรการทาง
กฎหมาย ให้ประชาชนไดรู้้ถึงสิทธิและหนา้ทีในการ
ดาํเนินงานวฒันธรรมตามรัฐธรรมนูญ 

    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ขอ้ 
 

นโยบายส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม ระดบัความเหมาะสมและสอดคลอ้ง  

ขอ้เสนอแนะ +   -  
. นโยบายในการจัดตงัสภาวฒันธรรมทุกระดบั ตอ้ง

ดาํเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายขอ้บงัคบั 
ทีกําหนดเป็นนโยบายทีสําคัญของรัฐบาลหรือ
กาํหนดเป็นวาระแห่งชาติ และมีวตัถุประสงคห์ลกัใน
การดาํเนินงานทีชัดเจน เช่น การทาํกิจกรรมด้าน
วิชาการ เช่น การศึกษาวิจัยองค์ความรู้ทางด้าน
วฒันธรรมการจดักิจกรรมส่งเสริมสืบสานวฒันธรรม 
การประสานวฒันธรรมกบัหน่วยงานอืน  ๆในพืนที
จงัหวดั 

    

. เสริมสร้างสังคมทีมีคุณภาพ โดยใหส้ภาวฒันธรรมมี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม เพือสอดส่อง
ดูแล เดก็ และเยาวชน ใหมี้คุณธรรม จิตสาํนึก 
ภมิูคุม้กนัภยัทางสังคมทีดี  

    

. เป็นนักประชาสัมพนัธ์มืออาชีพทีสามารถเผยแพร่
งานวัฒนธรรมให้ทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าของ
วฒันธรรม ซึงจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และตอ้งการ
มีส่วนร่วมในการดาํเนินงานดา้นศาสนา ศิลปะ และ
วฒันธรรม  

    

. สําหรับโครงสร้างของสภาวัฒนธรรมทุกระดับ 
นอกจากจะมีคณะกรรมการ บริหารสภาทีไดม้าจาก
การเลือกตงั  จากทุกภาคส่วนแลว้ ควรมีตวัแทนจาก
เดก็ และเยาวชน เขา้มาร่วมดว้ย 

    

 ขอ้เสนอแนะเพิมเติม................................................................................................................................................................................................................ 
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แนวทางส่งเสริมการปฏิบตัิงานของสภาวัฒนธรรม 

 

ขอ้ 
 

แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม 
ระดบัความเหมาะสมและสอดคลอ้ง  

ขอ้เสนอแนะ +   -  
. จดัตงัอาสาสมคัรพิทกัษว์ฒันธรรมทอ้งถิน เป็นแนว

ร่วมในการทาํงานวฒันธรรม โดยทาํหน้าทีกาํกับ  
ดูแลและเฝ้าระวังการแสดงออกทีขัดแย ้งกับ
วฒันธรรมทอ้งถินหรือส่งผลให้วฒันธรรมทอ้งถิน
เสือมถอย 

    

. กาํหนดรูปแบบและหลักการ ความร่วมมือในการ
ดาํเนินงานวฒันธรรมระหว่างหน่วยงานต่างๆให้
ชดัเจนสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง 

    

. จดัทาํแผนพฒันาวฒันธรรมแห่งชาติ (ระยะยาว    ปี)   
ให้สอดคลอ้งกบัแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

    

. จดัทาํแผนพฒันาวฒันธรรมระดบัภาค ระดบัจงัหวดั  
ระดับท้องถินให้สอดคล้องกับแนวทางของ
แผนพฒันาวฒันธรรมแห่งชาติ (ระยะยาว    ปี)    

    

. กําหนดประเภทวัฒนธรรมของทุกภาค จัดทํา
รายละเอียด  ทาํบนัทึกความเป็นมา วตัถุประสงค ์ พิธี
การ  วิธีการ ของแต่ละประเพณี วฒันธรรมให้ถูกตอ้ง
และครบถว้น  พร้อมทงัเผยแพร่ 

    

. ส่งเสริมการศึกษาและวิจยัปัญหาดา้นวฒันธรรมไทย 
เพือสนับสนุนกระบวนการพัฒนาและอนุรักษ์
วฒันธรรมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอยา่งครบ
วงจรและต่อเนือง ตงัแต่ขนัตอนการศึกษาปัญหา  การ
วิเคราะห์ปัญหา  การหาแนวทางการแกปั้ญหา  การ
วางแผนการดาํเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานความเสือมถอยของ
วฒันธรรมไทย  และแนวทางการแกไ้ขปัญหา  พร้อม
ทงัเผยแพร่ 

    

. สร้างภูมิคุ ้มกันด้านวัฒนธรรมในเรืองความคิด
วิเคราะห์และวิจารณญาณในการรับสารจากสือและ
เทคโนโลยต่ีางๆ  

    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ขอ้ 
 

แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม ระดบัความเหมาะสมและสอดคลอ้ง  

ขอ้เสนอแนะ +   -  
. ส่งเสริมให้มีการรักษาและสืบทอดวัฒนธรรม

ทอ้งถินไวใ้นหลกัสูตรการศึกษาของชาติอย่างเป็น
ระบบ โดยมีกระบวนการและรูปแบบทีเหมาะสมกบั
ทอ้งถิน  

    

. สร้างกระแสให้คนรุ่นใหม่เกิดความตระหนกั ตืนตวั 
และจิตสาธารณะเกียวกับวัฒนธรรมไทย และ
รวมกลุ่มกนัในชุมชนให้เป็นพลงัสําคญัในการธาํรง  
รักษาและดูแลวัฒนธรรมไทยให้ เป็นพืนฐาน
เอกลักษณ์ของประเทศ   อันจะก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นประเทศไทย         

    

. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ เพือจัดหาวัสดุ  
อุปกรณ์  บรรจุ บุคลากรเชียวชาญเฉพาะด้าน
เทคโนโลยใีนการจดัทาํฐานขอ้มูลดา้นวฒันธรรม 

    

. พฒันากฎหมาย เพือสนบัสนุนการปฏิบติังานการ
ขบัเคลือนงานดา้นวฒันธรรมของสภาวฒันธรรม 

    

. งานวฒันธรรมตอ้งมอบให้นายกรัฐมนตรีกาํกบัดูแล
และตอ้งขบัเคลือนให้บรรจุเป็นวาระแห่งชาติ ผ่าน
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพือใหมี้การ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทํางานให้ภาค
ประชาชน 

    

. จะตอ้งส่งเสริมใหป้ระชาชนไดด้าํเนินงานวฒันธรรม
ด้วยตนเองโดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

    

. การดําเนินงานด้านวัฒนธรรม จําเป็นทีจะต้อง
ดาํเนินการให้สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลอยา่ง
จริงจงั ควรกาํหนดให้มีองค์กรกลางทางวฒันธรรม 
เพือใหเ้ป็นองคก์รทีดาํเนินงานทางดา้นวฒันธรรม 

    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ขอ้ 
 

แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม ระดบัความเหมาะสมและสอดคลอ้ง  

ขอ้เสนอแนะ +   -  
. ตอ้งสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนรู้สึกถึงความเป็น

เจ้าของวฒันธรรมอย่างลึกซึง ต้องให้ประชาชน
ตระหนกัว่าวฒันธรรม เป็นสิงทีแสดงถึงความเจริญ
ของชาติ ทีแสดงด้วยความคิด จิตใจ แสดงถึงจิต
วิญญาณเป็นเอกลกัษณ์ของคนในชาติ โดยมีคนใน
ชาติทุกคนร่วมกนัเป็นเจา้ของ 

    

. สภาวฒันธรรม เป็นองคก์รภาคเอกชนทีประชาชนทีมี
ส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและดาํเนินการด้าน
วฒันธรรม จึงควรเป็นกลุ่มคนทีมีความหลากหลาย
ขึน อนัไดแ้ก่ กลุ่มองค์กรพฒันาเอกชน กลุ่มชุมชน 
กลุ่มองค์กรชาวบ้านทีรวมกลุ่มเล็กๆในแต่ละ
หมู่บ้าน กลุ่มเหล่านีควรได้รับการส่งเสริมให้
สามารถแกไ้ขปัญหาและพฒันาตนเองไดม้ากขึน โดย
มีการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมทังทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม อยา่งสมดุล โดยอาศยั
วัฒนธรรมเป็นตัวเชือมโยงการพัฒนาชุมชนใน
ลกัษณะองคร์วม  

    

. รัฐทําหน้าทีสนับสนุนการดําเนินงานของสภา
วฒันธรรมให้เพียงพอ มากกว่าสังการให้ดาํเนินงาน
ดา้นวฒันธรรม การสนบัสนุนดา้นต่างๆของรัฐ อาทิ  
สนับสนุนด้านขอ้มูลข่าวสาร ความรู้แก่ชุมชนใน
ด้านวิชาการ บริหารจัดการและงบประมาณ 
สนับสนุนบุคลากรทีเชียวชาญด้านการจัดการ
วฒันธรรม เพือช่วยเป็นทีปรึกษาและถ่ายทอดความรู้
แก่บุคลากร และประชาชนในชุมชน ให้มีความรู้
ความสามารถจดัการวฒันธรรมทอ้งถินไดด้ว้ยตนเอง 
สนบัสนุนดา้นการจดัสรรงบประมาณ เครืองมือ และ
อุปกรณ์อย่างเพียงพอแก่องค์กรดา้นวฒันธรรมใน
ชุมชน เพือเสริมสร้างความสามารถในการจัดการ
วฒันธรรมแก่ชุมชน 

    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ขอ้ 
 

แนวทางส่งเสริมการปฏิบติังานของสภาวฒันธรรม ระดบัความเหมาะสมและสอดคลอ้ง  

ขอ้เสนอแนะ +   -  
. การดาํเนินงานของสภาวฒันธรรม ตอ้งให้ทุกหน่วย

ราชการเข้ามาทําหน้าทีเกียวข้อง และรับผิดชอบ
ร่วมกนั จดับุคลากรและงบประมาณใหเ้พียงพอ 

    

. ส่งเสริมการสร้างสภาวฒันธรรมให้เขม้แข็ง เป็นการ
สร้างความเขม้แข็งให้ชุมชนอย่างยงัยืน โดยลดการ
พงึพิงภาครัฐ  

    

. ให้ความสําคญัแก่บุคลากรทางวฒันธรรมในชุมชน 
ทอ้งถินให้มาก สิงดีๆทีบุคลการเหล่านันมีอยู่หรือ
เกบ็รักษาไวจ้ะถูกนาํออกมาใชอ้ยา่งอตัโนมติั 

    

. การมีส่วนร่วมงานดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 
เป็นหน้าทีของคนทุกกลุ่มทีตอ้งเขา้มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริม ฟืนฟู ปรับปรุง พฒันา ถ่ายทอด เผยแพร่ 
สภาวฒันธรรมและหน่วยงานทีเกียวขอ้งจาํเป็นตอ้ง
แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึงการทาํให้
เกิดการมีส่วนร่วมได้นันคือ การตระหนักถึง
ความสําคัญของงานด้านศาสนา ศิลปะ และ
วฒันธรรม การใหแ้ต่ละภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมใน
แต่ละขนัตอนการดาํเนินงาน จะทาํให้เกิดความรู้สึก
เป็นเจา้ของ เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ เพราะเป็นสิงที
เกิดขึนจากการร่วมคิด ร่วมทาํ ซึงจะทาํให้เกิดความ
ประสบความสาํเร็จอยา่งยงัยนื 

    

ขอ้เสนอแนะเพิมเติม................................................................................................................................................................................................................ 
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.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

การหาค่าความตรงเชิงเนือหา (IOC) ของแบบสอบถามเดลฟายรอบที  
สําหรับการวจิัยเรือง นโยบายและแนวทางส่งเสริมการปฏบิัติงานของสภาวฒันธรรมในประเทศไทย

เกณฑ์การพจิารณา
 . ขอ้คาํถามทีมีค่า IOC ตงัแต่ .  – .  มีค่าความเทียงตรงใชไ้ด ้
 . ขอ้คาํถามทีมีค่า IOC ตาํกวา่ .  ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้
 

นโยบายส่งเสริมการปฏิบัตงิานของสภาวฒันธรรม 

 
 

ขอ้ ผูเ้ชียวชาญคนที   

R  
 

IOC 
     

1 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
2 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 
3 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
4 +1 +1 0 +1 0 3 0.6 
5 +1 0 0 0 +1 2 0.4 
6 0 -1 +1 +1 +1 2 0.4 
7 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 
8 0 0 +1 +1 +1 3 0.6 
9 0 +1 +1 0 0 2 0.4 
10 0 +1 +1 +1 -1 2 0.4 
11 0 +1 +1 0 +1 3 0.6 
12 0 -1 +1 +1 +1 2 0.4 
13 +1 0 +1 0 0 2 0.4 
14 +1 0 +1 0 0 2 0.4 
15 +1 0 +1 0 0 2 0.4 
16 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
17 +1 0 +1 0 0 2 0.4 

 +1 0 0 0 +1 2 0.4 
19 0 +1 +1 +1 -1 2 0.4 
20 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ขอ้ ผูเ้ชียวชาญคนที   

R  
 

IOC 
     

21 +1 0 +1 0 0 2 0.4 
22 0 0 +1 +1 +1 3 0.6 
23 +1 -1 0 0 0 +1 0.2 
24 +1 0 +1 0 0 2 0.4 
25 +1 +1 0 0 +1 3 0.6 
26 0 +1 +1 0 +1 3 0.6 
27 0 0 +1 -1 +1 0 0.2 
28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
29 0 -1 +1 +1 +1 2 0.4 
30 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
31 0 0 +1 0 -1 +1 0.2 
32 +1 +1 0 +1 0 3 0.6 
33 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 
34 0 +1 +1 0 0 2 0.4 
35 +1 -1 0 0 0 +1 0.2 
36 +1 +1 0 +1 0 3 0.6 
37 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
38 0 0 +1 +1 +1 3 0.6 
39 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 
40 0 1- 0 +1 0 +1 0.2 
41 +1 0 0 0 +1 2 0.4 
42 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
43 0 0 +1 +1 +1 3 0.6 
44 0 +1 0 -1 0 +1 0.2 
45 0 +1 +1 0 +1 3 0.6 
46 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
47 +1 +1 0 +1 0 3 0.6 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

แนวทางส่งเสริมการปฏิบตัิงานของสภาวัฒนธรรม 
 

 

ขอ้ ผูเ้ชียวชาญคนที   

R  
 

IOC 
     

1 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
2 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 
3 +1 +1 0 0 +1 3 0.6 
4 +1 +1 0 +1 0 3 0.6 
5 0 0 +1 -1 +1 0 0.2 
6 0 0 +1 +1 +1 3 0.6 
7 0 0 +1 -1 +1 0 0.2 
8 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
9 0 -1 +1 +1 +1 2 0.4 
10 0 0 +1 0 -1 +1 0.2 
11 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
13 0 +1 0 -1 0 +1 0.2 
14 +1 0 +1 0 0 2 0.4 
15 +1 +1 0 +1 0 3 0.6 
16 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
17 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 

 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 
19 +1 0 0 0 +1 2 0.4 
20 0 1- 0 +1 0 +1 0.2 

 0 +1 +1 0 0 2 0.4 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ภาคผนวก ง

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ผู้เชียวชาญตรวจเครืองมือวจัิย

1. ดร.อรรณพ สินธิชยั รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 
วิทยาลยัการสาธารณสุข จงัหวดัสุพรรณบุรี 

2. ดร.อาํนาจ  สุนทรธรรม ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัอินทราราม ตาํบลหนองขาว  
อาํเภอหนองขาว จงัหวดักาญจนบุรี 

3. นายสมยศ สิงห์คาํ รองอธิการบดีสถาบนักนัตนา  
อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

4. นายสมจิต มงคล อดีตวฒันธรรมจงัหวดันครราชสีมา 
5. นางสุวรรณา จนัทสาร รองผูอ้าํนวยการเขตพนืทีการศึกษาราชบุรี เขต  

เขตพนืทีการศึกษาราชบุรี เขต  จงัหวดัราชบุรี 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ผู้เชียวชาญในการศึกษาค้นคว้า 

. นายสมชาย  เสียงหลาย  ปลดักระทรวงวฒันธรรม

. นายปรารพ  เหล่าวานิช  รองปลดักระทรวงวฒันธรรม  

. ดร.ปรีชา  กนัธิยะ  หวัหนา้ผูต้รวจราชการกระทรวงวฒันธรรม 

. นายชาย  นครชยั  ผูต้รวจราชการกระทรวงวฒันธรรม 

. นายสมชาย  มีชูพร รองเลขาธิการสาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรม
แห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรม 

. ดร.พรรณฉวี ประยรูพรหม  นกัวิชาการวฒันธรรมชาํนาญการ
สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ 
กระทรวงวฒันธรรม 

. นายอารักษ ์ สงัหิตกลุ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร 

. อาจารยส์มยศ  สิงห์คาํ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบนักนัตนา

. นางสุวรรณา  จนัทสาร  รองผูอ้าํนวยการเขตพนืทีการศึกษาราชบุรี  เขต 
. นายดาํริห์  การควรคิด  วฒันธรรมจงัหวดัตราด
. นางวาสนา  แสงงาม  วฒันธรรมจงัหวดันครนายก
. นางประนอม  คลงัทอง  วฒันธรรมจงัหวดัอ่างทอง
. นายพจน์  สีเขม้  วฒันธรรมจงัหวดัลพบุรี
. นางอุดมลกัษณ์ ประชุมรักษ ์ วฒันธรรมจงัหวดัสกลนคร
. ดร.อนนัต ์ นาวิไล  วฒันธรรมจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์
. นายสามารถ  เทียงพนูวงศ ์ วฒันธรรมจงัหวดันครปฐม
. นางศนัสนีย ์ พกุกานนท ์ ผูอ้าํนวยการกลุ่มแผนและยทุธศาสตร์  

สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัราชบุรี
. นางศศิประภา  จนัทรโชตะ   เลขาธิการสภาวฒันธรรมอาํเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา 
. นายวีระพนัธ์  นนัเพญ็   เลขาธิการสภาวฒันธรรมอาํเภอเมืองลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 
 นางดวงสมร  ขอบคาํ   เลขาธิการสภาวฒันธรรมอาํเภอหา้งฉตัร จงัหวดัลาํปาง 
. นายวรวฒิุ  ด่านสมพงศ ์  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ  

สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก จ

รายชือสภาวฒันธรรมทเีป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

รายชือสภาวฒันธรรมจังหวดัทเีป็นกลุ่มตัวอย่าง

ที สภาวฒันธรรม
จงัหวดั

จงัหวดั ที สภาวฒันธรรม
จงัหวดั

จงัหวดั

1. กระบี กระบี 12. พิจิตร พิจิตร 
2. กาญจนบุรี กาญจนบุรี 13. เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 
3. กาํแพงเพชร กาํแพงเพชร 14. แพร่ แพร่ 
4. จนัทบุรี จนัทบุรี 15. แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 
5. เชียงใหม่ เชียงใหม่ 16. ระยอง ระยอง 
6. ชุมพร ชุมพร 17. สงขลา สงขลา 
7. ตราด ตราด 18. สิงห์บุรี สิงห์บุรี 
8. ตาก ตาก 19. สระบุรี สระบุรี 
9. น่าน น่าน 20. สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
10. ประจวบคีรีขนัธ์ ประจวบคีรีขนัธ์ 21. อ่างทอง อ่างทอง 
11. ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 22. อุทยัธานี อุทยัธานี 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

รายชือสภาวฒันธรรมอาํเภอทเีป็นกลุ่มตัวอย่าง

 

ที สภาวฒันธรรม
อาํเภอ 

 

จงัหวดั 
 

ที สภาวฒันธรรม
อาํเภอ 

 

จงัหวดั 

1. เมืองกาํแพงเพชร กาํแพงเพชร  27. ไพศาลี นครสวรรค ์
2. โกสัมพ ี กาํแพงเพชร 28. เมืองน่าน น่าน 
3. ลานกระบือ กาํแพงเพชร 29. บา้นหลวง น่าน 
4. เมืองเชียงราย เชียงราย 30. บ่อเกลือ น่าน 
5. เวียงชยั เชียงราย 31. นาหมืน น่าน 
6. เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 32. ปัว น่าน 
7. แม่จนั เชียงราย 33. เชียงคาํ พะเยา 
8. พาน เชียงราย 34. แม่ใจ พะเยา 
9. เทิง เชียงราย 35. ปง พะเยา 
10. จอมทอง เชียงใหม่ 36. ภูซาง พะเยา 
11. หางดง เชียงใหม่ 37. สามง่าม พิจิตร 
12. แม่แจ่ม เชียงใหม่ 38. โพทะเล พิจิตร 
13. เชียงดาว เชียงใหม่ 39. ตะพานหิน พิจิตร 
14. ฮอด เชียงใหม่ 40. บางมูลนาก พิจิตร 
15. สะเมิง เชียงใหม่ 41. ชาติตระการ พิษณุโลก 
16. สันป่าตอง เชียงใหม่ 42. นครไทย พิษณุโลก 
17. สารภี เชียงใหม่ 43. วงัทอง พิษณุโลก 
18. พร้าว เชียงใหม่ 44. ชนแดน เพชรบูรณ์ 
19. บา้นตาก ตาก 45. ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 
20. แม่สอด ตาก 46. หนองไผ ่ เพชรบูรณ์ 
21. แม่ระมาด ตาก 47. ลอง แพร่ 
22. พบพระ ตาก 48. สูงเม่น แพร่ 
23. ชุมแสง นครสวรรค ์ 49. แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 
24. โกรกพระ นครสวรรค ์ 50. สบเมย แม่ฮ่องสอน 
25. ตาคลี นครสวรรค ์ 51. เมืองลาํปาง ลาํปาง 
26. เกา้เลียว นครสวรรค ์ 52. หา้งฉตัร ลาํปาง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

ที สภาวฒันธรรม
อาํเภอ 

 

จงัหวดั 
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53. สบปราบ ลาํปาง 80. เมืองชยัภูมิ ชยัภูมิ
54. แจห่้ม ลาํปาง 81. บาํเหน็จณรงค์ ชยัภูมิ
55. บา้นโฮ่ง ลาํพนู 82. คอนสาร ชยัภูมิ
56. ลี ลาํพนู 83. บา้นแท่น ชยัภูมิ
57. เวียงหนองล่อง ลาํพนู 84. หนองบวัแดง ชยัภูมิ
58. กงไกรลาศ สุโขทยั 85. เนินสง่า ชยัภูมิ
59. คีรีมาศ สุโขทยั 86. นาแก นครพนม
60. ศรีสาํโรง สุโขทยั 87. ศรีสงคราม นครพนม
61. ลบัแล อุตรดิตถ์ 88. นาทม นครพนม
62. ตรอน อุตรดิตถ์ 89. เรณูนคร นครพนม
63. พิชยั อุตรดิตถ์ 90. ด่านขนุทด นครราชสีมา
64. หนองฉาง อุทยัธานี 91. บวัลาย นครราชสีมา
65. ทพัทนั อุทยัธานี 92. หว้ยแถลง นครราชสีมา
66. กมลาไส กาฬสินธ์ุ 93. โชคชยั นครราชสีมา
67. กฉิุนารายน์ กาฬสินธ์ุ 94. ครบุรี นครราชสีมา
68. สามชยั กาฬสินธ์ุ 95. โนนไทย นครราชสีมา
69. ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 96. จกัราช นครราชสีมา
70. นาคู กาฬสินธ์ุ 97. พระทองคาํ นครราชสีมา
71. ท่าคนัโท กาฬสินธ์ุ 98. เมืองยาง นครราชสีมา
72. ชนบท ขอนแก่น 99. เสิงสาง นครราชสีมา
73. หนองสองหอ้ง ขอนแก่น 100. เทพารักษ ์ นครราชสีมา
74. พล ขอนแก่น 101. ประทาย นครราชสีมา
75. สีชมพู ขอนแก่น 102. บา้นกรวด บุรีรัมย์
76. บา้นฝาง ขอนแก่น 103. ชาํนิ บุรีรัมย์
77. เวียงเก่า ขอนแก่น 104. ปะคาํ บุรีรัมย์
78. หนองเรือ ขอนแก่น 105. บา้นด่าน บุรีรัมย์
79. ภูผาม่าน ขอนแก่น 106. หว้ยราช บุรีรัมย์
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107. กระสงั บุรีรัมย์ 134. เต่างอย สกลนคร
108. คูเมือง บุรีรัมย์ 135. บา้นม่วง สกลนคร
109. หนองกี บุรีรัมย์ 136. กดุบาก สกลนคร
110. เชียงยนื มหาสารคาม 137. พงัโคน สกลนคร
111. กดุรัง มหาสารคาม 138. อากาศอาํนวย สกลนคร
112. นาเชือก มหาสารคาม 139. เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
113. บรบือ มหาสารคาม 140. ปราสาท สุรินทร์
114. นิคมคาํสร้อย มุกดาหาร 141. สนม สุรินทร์
115. หวา้นใหญ่ มุกดาหาร 142. กาบเชิง สุรินทร์
116. ทรายมูล ยโสธร 143. ท่าตูม สุรินทร์
117. เลิงนกทา ยโสธร 144. จมพระ สุรินทร์
118. ไทยเจริญ ยโสธร 145. ภูสิงห์ ศรีษะเกษ
119. คอ้วงั ยโสธร 146. โนนสัง ศรีษะเกษ
120. อาจสามารถ ร้อยเอด็ 147. ไพรบึง ศรีษะเกษ
121. พนมไพร ร้อยเอด็ 148. วงัหิน ศรีษะเกษ
122. โพนทอง ร้อยเอด็ 149. หว้ยทบัทนั ศรีษะเกษ
123. สุวรรณภูมิ ร้อยเอด็ 150. ศรีรัตนะ ศรีษะเกษ
124. เสลภูมิ ร้อยเอด็ 151. ขนุหาญ ศรีษะเกษ
125. เมยวดี ร้อยเอด็ 152. ขขุนัธ์ ศรีษะเกษ
126. จงัหาร ร้อยเอด็ 153. ปากคาด หนองคาย
127. เชียงคาน เลย 154. สังคม หนองคาย
128. ด่านซา้ย เลย 155. ท่าบ่อ หนองคาย
129. เมืองเลย เลย 156. เซกา หนองคาย
130. ท่าลี เลย 157. เฝ้าไร่ หนองคาย
131. นาแหว้ เลย 158. บุ่งคลา้ หนองคาย
132. เอราวณั เลย 159. โนนสัง หนองบวัลาํพู
133. ส่องดาว สกลนคร 160. นากลาง หนองบวัลาํพู
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161. บา้นผอื อุดรธานี 188. ผกัไห่ พระนครศรีอยธุยา
162. ไชยวาน อุดรธานี 189. นครหลวง พระนครศรีอยธุยา 
163. กมุภวาปี อุดรธานี 190. ท่าวุง้ ลพบุรี
164. หนองหาน อุดรธานี 191. ลาํสนธิ ลพบุรี
165. นาํโสม อุดรธานี 192. โคกเจริญ ลพบุรี
166. เพญ็ อุดรธานี 193. ท่าหลวง ลพบุรี 
167. ศรีธาตุ อุดรธานี 194. บางระจนั สิงห์บุรี 
168. เขมราฐ อุบลราชธานี 195. ค่ายบางระจนั สิงห์บุรี 
169. นาตาล อุบลราชธานี 196. ดอนพดุ สระบุรี 
170. นาํยนื อุบลราชธานี 197. หนองโดน สระบุรี 
171. ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 198. วงัม่วง สระบุรี 
172. เขืองใน อุบลราชธานี 199. วิหารแดง สรบุรี 
173. กดุขา้วปุ้ น อุบลราชธานี 200. ไชโย อ่างทอง 
174. นาเยยี อุบลราชธานี 201. สามโก ้ อ่างทอง 
175. ตระกาพืชผล อุบลราชธานี 202. มะขาม จนัทบุรี 
176. พนา อาํนาจเจริญ 203. สอยดาว จนัทบุรี 
177. เสนานิคม อาํนาจเจริญ 204. แหลมสิงห์ จนัทบุรี 
178. มโนรมย์ ชยันาท 205. แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 
179. สรรพยา ชยันาท 206. ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 
180. วดัสิงห์ ชยันาท 207. สนามชยัเขต ฉะเชิงเทรา 
181. ไทรนอ้ย นนทบุรี 208. บางคลา้ ฉะเชิงเทรา 
182. บางกรวย นนทบุรี 209. สัตหีบ ชลบุรี 
183. หนองเสือ ปทุมธานี 210. ศรีราชา ชลบุรี 
184. สามโคก ปทุมธานี 211. บางละมุง ชลบุรี 
185. พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา 212. เกาะจนัทร์ ชลบุรี 
186. มหาราช พระนครศรีอยธุยา 213. บ่อไร่ ตราด 
187. เสนา พระนครศรีอยธุยา 214. เขาสมิง ตราด 
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215. บา้นนา นครนายก 236. เขาพนม กระบี 
216. เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 237. พะโตะ๊ ชุมพร 
217. กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 238. สวี ชุมพร 
218. แกลง ระยอง 239. ชา้งกลาง นครศรีธรรมราช 
219. นิคมพฒันา ระยอง 240. จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 
220. วงัจนัทร์ ระยอง 241. ลานสกา นครศรีธรรมราช 
221. วฒันานคร สระแกว้ 242. ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
222. เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 243. เมืองพงังา พงังา 
223. ท่ามะกา กาญจนบุรี 244. ปากพยนู พทัลุง 
224. ท่าม่วง กาญจนบุรี 245. ตะโหมด พทัลุง 
225. ทบัสะแก ประจวบคีรีขนัธ์ 245. กระบุรี ระนอง 
226. ปรานบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ 247. กระบุรี ระนอง 
227. หวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ 248. ท่าแพ สตูล 
228. เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 249. ควนโดน สตูล 
229. บา้นลาด เพชรบุรี 250. หาดใหญ่ สงขลา 
230. บา้นโป่ง ราชบุรี 251. นาทว ี สงขลา 
231. ดาํเนินสะดวก ราชบุรี 252. เทพา สงขลา 
232. บางแพ ราชบุรี 253. บางกลาํ สงขลา 
233. เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 254. เกาะพงนั สุราษฎร์ธานี 
234. สามชุก สุพรรณบุรี 255. ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
235. ลาํทบั กระบี 256. พนม สุราษฎร์ธานี 
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