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บทบาทด้านศิลปวฒันธรรมของคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอาํเภอในจังหวดัฉะเชิงเทรา1 
 

นางสาวจินตนา  สาํอางคศ์รี2 

ผูช่้วยศาสตราจารยช์ญาน์ทตั  ศุภชลาศยั3 

ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ีระพงศ ์ ภกัคีรี4 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาวิจยัครั� งนี� เป็นการศึกษาเรื�องบทบาทดา้นศิลปวฒันธรรมของคณะกรรมการสภาวฒันธรรม

อาํเภอในจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีวตัถุประสงค ์(1) เพื�อศึกษาความเป็นมาของบทบาทดา้นศิลปวฒันธรรม

ของคณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอในจงัหวดัฉะเชิงเทรา (2)  เพื�อศึกษาระดับบทบาทที�ปฏิบติัจริง 

และบทบาทที�คาดหวงัของคณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอ ในจงัหวดัฉะเชิงเทราและ (3) เพื�อหาแนวทางการ

พฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานดา้นศิลปวฒันธรรมของวฒันธรรมอาํเภอในจงัหวดัฉะเชิงเทราการวิจยั

ครั� งนี�  ใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ โดยการใชแ้บบสอบถามกาํหนดตวัแปรต่างๆ เพื�อเก็บขอ้มูลสถิติตวัเลข 

และใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิช่วยเป็นขอ้มูลสนบัสนุน 

กลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการศึกษา คือ คณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอในจงัหวดัฉะเชิงเทราจาํนวน 11 

อาํเภอ จาํนวน 184  คน ไดม้าจากการสุ่มโดยวธีิการกาํหนดขนาดตวัอยา่งตามสูตรของเครซี�และมอร์แกน 

(Krejcie and Morgan , 1970) เป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) แบ่งตามจาํนวนประชากร

รายอาํเภอ เป็นผูใ้หข้อ้มูลที�สาํคญัในการศึกษาครั� งนี�ผลการศึกษาพบวา่ 

บทบาทที�คาดหวงัของคณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ภาพรวม 

ในทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามลาํดบัจากค่าเฉลี�ยมากไปหานอ้ย  พบว่า ดา้นการสนบัสนุนการวิจยั 

และพฒันางานดา้นศิลปวฒันธรรมรองลงมา ดา้นการบริหารจดัการศิลปวฒันธรรม , ดา้นการมีส่วนร่วม

ทางศิลปวฒันธรรมและดา้นการประสานงานเครือข่ายศิลปวฒันธรรมตามลาํดบั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ที�มีระดบัการศึกษาและตาํแหน่งในสภาวฒันธรรม ที�แตกต่างกนัมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

                                                           
1บทความเรียงจากการศึกษาอิสระเรื�อง “บทบาทดา้นศิลปวฒันธรรมของคณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอ

ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา” ซึ�งไดผ้า่นการสอบเรียบร้อยแลว้ 
2นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาสหวทิยาการเพื�อการพฒันาทอ้งถิ�น) มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 
3ประธานกรรมการการศึกษาอิสระ 
4อาจารยที์�ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
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ขอ้เสนอแนะพบว่า (1) สํานกังานวฒันธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ควรมีการประชาสัมพนัธ์หรือเขา้ไปให้

ความรู้  ความเขา้ใจเกี�ยวกบับทบาทหนา้ที�ของคณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอในจงัหวดัฉะเชิงเทรา

ว่า  อาํนาจหน้าที�คืออะไร  ประโยชน์ที�ประชาชนจะไดรั้บจากการเป็นส่วนหนึ� งของการอนุรักษ์ ฟื� นฟู 

ศิลปวฒันธรรมของชุมชนมีอะไรบา้ง  เนน้การประชาสัมพนัธ์ตามช่องทางที�หลากหลาย เพื�อให้ทุกกลุ่ม

สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก และรวดเร็วขึ� น และ (2) สํานักงานวฒันธรรมจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ควรให้การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมการบริหารจัดการ

ศิลปวฒันธรรม การมีส่วนร่วมทางศิลปวฒันธรรมและการประสานงานเครือข่ายศิลปวฒันธรรมโดยการ

สร้างเวทีสาธารณะในชุมชนเป็นการระดมความคิดเห็น แลกเปลี�ยนขอ้มูลดา้นศิลปวฒันธรรมในชุมชน 

เพื�ออนุรักษฟื์� นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ศิลปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอนั

ดีงานของทอ้งถิ�นและของชาติใหค้งอยูสื่บต่อไป 

 

คําสําคัญ  :  บทบาทดา้นศิลปวฒันธรรม , คณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอ , สภาวฒันธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

The Roles in arts and culture of district cultural council committees in Chachoengsao 

Province. 

Abstract 

 The purposes of this researchwere to (1) study the history of Art and Cultural roles of the 

district Cultural Council committee in Chachoengsao Province, (2) study the level of practical and 

expectation role of the district Cultural Council committee in Chachoengsao Province, and (3) explore 

the directions of operational efficiency development in Art and Cultural roles of the district Cultural 

Council committee in Chachoengsao Province. This quantitative research through a questionnaire 

surveydetermines a set of variables for collecting numerical static data andqualitative research through 

collected the primary and secondary data form being the supportive data. The sample group used in this 

study was the district Cultural Council committee in Chachoengsao Province from 11 districts and 184 

people, selected by using the Table of Krejcie and Morgan by Quota Sampling methods. And divided 

by the number of populations per district as a key information contribution in this study. The research 

results were found that 
 The supporting roles of the district Cultural Council committee in Chachoengsao Province are 

overall in all aspects is at a high level.Sorted in descending order of averageare supporting research and 
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development in arts and culture, arts and culture management, participation in arts and culture and Co-

ordination of arts and culture networks, respectively. 

 The hypothesis testing results revealed that the district Cultural Council committees in Chachoengsao 

Province with the difference of education level and position in the cultural council was statistical 

significance at the level of 0.05. 

 Regarding suggestions, (1) Chachoengsao provincial office there should be public relation, 

access to provide the knowledge and understanding about the roles of the District Cultural Council 

committee in Chachoengsao Province were; the authority, the benefits for people ofthe conservation 

and rehabilitation, arts and culture of the community and focus on the various channels of public 

relation. For all can access information convenientlyand faster. And (2) Chachoengsao provincial office 

there should be supporting research and development in arts and culture, arts and culture management, 

participation in arts and culture and Co-ordination of arts and culture networks bycreating the public 

forum as a focus group and brainstorming session about arts and culture in community for conservation, 

rehabilitation and promote the local wisdom, arts, culture and customs of local and national for the next 

generation. 

Keywords : Art and Cultural roles, District Cultural Council committees, Cultural Council 

Chachoengsao Province 
 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

โลกในศตวรรษที� 21 เป็นยุคของการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทั�งทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ และ

วฒันธรรม ฯลฯ ซึ� งเป็นผลมาจากการพฒันาทางเทคโนโลยีที�สามารถเชื�อมต่อขอ้มูลของทุกภูมิภาคของ

โลกไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว การเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์

อย่างมาก กล่าวคือ การติดต่อที�ง่าย รวดเร็ว สะดวก โดยไม่ตอ้งเดินทางไปยงัสถานที�นั�น หรือแมแ้ต่

อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกที�มีความทนัสมยั สามารถตอบสนองความตอ้งการความสะดวกสบายของ

มนุษย์มากยิ�งขึ� น จึงทาํให้มนุษย์ต้องมีความตื�นตัวและเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้เท่าทันการ

เปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นให้เกิดทกัษะในการดาํรงชีวิต จากการเปลี�ยนแปลงของโลกที�กล่าวมา เกิดการ

ปรับเปลี�ยนทางสังคม และวฒันธรรม เป็นการเปลี�ยนแปลงที�คนส่วนใหญ่เป็นผูรั้บการเปลี�ยนแปลง

มากกว่าเป็นผูคิ้ดริเริ�มทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลง ซึ� งการเปลี�ยนแปลงสังคม และวฒันธรรมในปัจจุบนั

เกิดขึ�นอยา่งรวดเร็ว เนื�องจากการนาํพาทางเทคโนโลยีที�ทนัสมยั เช่น วฒันธรรมความบนัเทิง การดูละคร 

การละเล่นของต่างประเทศ ที�สามารถแพร่กระจายทั�วโลกไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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การแพร่กระจายทางวฒันธรรมที�ไร้พรมแดน ส่งผลกระทบให้สังคมเกิดการเปลี�ยนแปลง

ทางการแสดงออก เช่น ความนิยมทางการแต่งกายตามดาราที�ชื�นชอบ ความนิยมทางการฟังเพลงตะวนัตก 

หรือแมแ้ต่ภาษาที�ใชใ้นการสื�อสารถูกปรับเปลี�ยนไปตามยุคสมยั เป็นตน้ ผลกระทบที�เกิดขึ�นอาจเป็นการ

เปลี�ยนแปลงตามกาลเวลา แต่จะส่งผลใหว้ฒันธรรมดั�งเดิมถูกเลือนหายไป เนื�องมาจากการรับวฒันธรรม

จากภายนอก เช่น การบริโภคของคนไทย อาหารไทยมีความพิถีพิถันทางการทาํ (วสัดุดิบ การปรุง  

การตกแต่งพาชนะ) แต่ในปัจจุบนัวฒันธรรมทางการบริโภคถูกปรับเปลี�ยนไป เนื�องจากสภาพการใช้

ชีวิตประจาํวนัที�ตอ้งเร่งรีบทางการทาํงาน ความตอ้งการความสะดวกสบายทางการบริโภค หรือแมแ้ต่

ความตอ้งการลิ�มลองความหลากหลายของอาหารประเทศต่างๆ จึงทาํใหว้ฒันธรรมทางการบริโภคอาหาร

ไทยดั� งเดิมลดลงไป ไม่เพียงแต่การบริโภคเท่านั�น ยงัรวมไปถึงการใช้ชีวิตประจาํวนัด้านอื�นๆ เช่น  

การทาํงาน การแต่งกาย ค่านิยม ความเชื�อ ทศันคติ ฯลฯ ไดถู้กปรับเปลี�ยนไปทางยคุสมยัที�เปลี�ยนแปลงไป 

จากสถานการณ์การใช้ชีวิตของคนไทยที�เปลี�ยนไป ส่งผลให้สํานักงานวฒันธรรมจังหวดั

ฉะเชิงเทราซึ� งเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีอาํนาจหน้าที�ประสานและสนับสนุนการปฏิบติังาน 

ด้านศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมในเขตพื�นที�จงัหวดัส่งเสริมการพฒันาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ 

ดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมในเขตพื�นที�จงัหวดัฉะเชิงเทราดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขการเบี�ยงเบน

ทางวฒันธรรมโดยประสานหรือร่วมมือกบัหน่วยงานทั�งภาครัฐและภาคเอกชนจดัทาํแผนยุทธศาสตร์

เกี�ยวกับงานด้านศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมในเขตพื�นที�จังหวดัฉะเชิงเทรา ส่งเสริม สนับสนุน  

และประสานการดาํเนินงานของสภาวฒันธรรมจงัหวดั สภาวฒันธรรมอาํเภอ และสภาวฒันธรรมตาํบล

รวมทั� งหน่วยงานอื�นที�ดําเนินงานด้านศาสนาศิลปะและวฒันธรรมในเขตพื�นที�จังหวดัปฏิบัติงาน 

ตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงซึ� งกาํหนดให้เป็นอาํนาจหน้าที�ของผูว้่าราชการจงัหวดั

หรือตามที�ไดรั้บมอบหมายและปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

หรือที�ได้รับมอบหมาย (สํานักงานวฒันธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 2564) เล็งเห็นความสําคญัของการ

อนุรักษ์ ฟื� นฟู พฒันา สร้างสรรค์ แลกเปลี�ยน สืบทอด และเฝ้าระวงัทางวฒันธรรมของประเทศ จึงได้

ดาํเนินการประชุม ปรึกษาหารือให้ไดม้าซึ� งคณะกรรมการสภาวฒันธรรมแต่ละอาํเภอเพื�อทาํหนา้ที�เสนอ

ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ เกี�ยวกบัการกาํหนดนโยบายและแผน

แม่บทวฒันธรรมของชาติ เป็นศูนยก์ลางในการแลกเปลี�ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการดาํเนินงาน

วฒันธรรม โดยเชื�อมโยงกนัเป็นเครือข่ายวฒันธรรมระดมทรัพยากร บุคลากร และสรรพกาํลงัต่าง ๆ  

จากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เพื�อการดาํเนินงานวฒันธรรมส่งเสริม สนบัสนุน และร่วมจดักิจกรรม

ขององค์กรภาคีและเครือข่ายวฒันธรรม เพื�อการอนุรักษ์ ฟื� นฟู พฒันา สร้างสรรค์ แลกเปลี�ยน สืบทอด 

และเฝ้าระวงัทางวฒันธรรมเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม และผลการดาํเนินงานขององค์กรภาคี 

และเครือข่ายวฒันธรรมและดําเนินการอื�นใดตามที�คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวง

วฒันธรรม จงัหวดั หรือหน่วยงานอื�นขอความร่วมมือทางวฒันธรรม 
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จากประเด็นดงักล่าวผูว้ิจยัจึงให้ความสนใจที�จะทาํการศึกษาในประเด็นบทบาทดา้นศิลปวฒันธรรม

ของคณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอในจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื�อนาํผลการศึกษามาพฒันา ส่งเสริม 

สนับสนุนการทาํงานของคณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอในจงัหวดัฉะเชิงเทราให้เกิดประโยชน ์

ต่อการอนุรักษ ์ฟื� นฟู พฒันา ส่งเสริมงานดา้นศิลปวฒันธรรมของจงัหวดัฉะเชิงเทราต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื�อศึกษาความเป็นมาของบทบาทด้านศิลปวฒันธรรมของคณะกรรมการสภาวฒันธรรม

อาํเภอ ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2. เพื�อศึกษาระดบับทบาทที�ปฏิบติัจริงและบทบาทที�คาดหวงัของคณะกรรมการสภาวฒันธรรม

อาํเภอ ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3. เพื�อหาแนวทางการพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานด้านศิลปวฒันธรรมของ

วฒันธรรมอาํเภอในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ขอบเขตของการวจัิย 

ผูศึ้กษาไดก้าํหนดขอบเขตของการศึกษาคน้ควา้ไว ้ ดงันี�  

1. ขอบเขตดา้นเนื�อหาศึกษาบทบาทดา้นศิลปวฒันธรรมของคณะกรรมการสภาวฒันธรรม 

อาํเภอ ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยจะทาํการศึกษาจากขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ดงันี�  

  1.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นการศึกษาความเป็นมาของสภาวฒันธรรมอาํเภอ อาํนาจหน้าที� 

บทบาทของคณะกรรมการสภา  แผนการดําเนินงานและผลการดําเนินงานที�ผ่านมา และบทบาท 

ดา้นศิลปวฒันธรรมของคณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอทั�ง 4  ดา้น  ประกอบดว้ย ดา้นการบริหาร

จดัการศิลปวฒันธรรม ดา้นการมีส่วนร่วมศิลปวฒันธรรม ดา้นการประสานงานเครือข่ายศิลปวฒันธรรม

และดา้นการสนบัสนุนการวจิยัและพฒันางานดา้นศิลปวฒันธรรมดา้นการบริหารจดัการศิลปวฒันธรรม                   

  1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษาเอกสาร บทความ ข้อมูลเชิงวิชาการและงานวิจัย 

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษาบทบาทของคณะกรรมการสภาวฒันธรรมในดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการ 

มีส่วนร่วม ดา้นการประสานงานเครือข่ายและดา้นการสนบัสนุนการวจิยัและพฒันา                   

 2. ขอบเขตด้านพื�นที� /สถานที�ผู ้ศึกษาได้เลือกพื�นที�จังหวดัฉะเชิงเทราจํานวน 11 อําเภอ 

ประกอบดว้ย อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา อาํเภอบางปะกง อาํเภอคลองเขื�อน อาํเภอท่าตะเกียบ อาํเภอบางคลา้ 

อาํเภอบางนํ�าเปรี� ยว อาํเภอแปลงยาว อาํเภอสนามชยัเขต อาํเภอราชสาส์น อาํเภอพนมสารคาม และอาํเภอ

บา้นโพธิ�  

 3. ขอบเขตดา้นประชากร คือ คณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอในจงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํนวน 

11 อาํเภอ ประกอบดว้ย อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา อาํเภอบางปะกง อาํเภอคลองเขื�อน อาํเภอท่าตะเกียบ อาํเภอ 

บางคลา้ อาํเภอบางนํ� าเปรี� ยว อาํเภอแปลงยาว อาํเภอสนามชยัเขต อาํเภอราชสาส์น อาํเภอพนมสารคาม 

และอาํเภอบา้นโพธิ�  ซึ� งมีจาํนวนทั�งสิ�น 351 คน (ขอ้มูลจากสาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัเชิงเทรา พ.ศ.2564) 
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ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

ผูศึ้กษาคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากการศึกษา ดงันี�  

1. สามารถนาํขอ้มูลพื�นฐานไปกาํหนดแผนการดาํเนินงานดา้นศิลปวฒันธรรมให้มีความชดัเจน

ในเชิงปฏิบติัยิ�งขึ�น 

2. สามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันาบทบาทที�ปฏิบติัจริงในการทาํงานของคณะกรรมการสภา

วฒันธรรมอาํเภอ ในจงัหวดัฉะเชิงเทราใหมี้ประสิทธิภาพยิ�งขึ�น 

3. สามารถนาํผลที�ได้จากการศึกษาไปบริหารจดัการบูรณาการงานด้านศิลปวฒันธรรมของ

วฒันธรรมอาํเภอ ในจงัหวดัฉะเชิงเทราไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

แนวคิด ทฤษฎแีละวรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 

1. แนวคิดทฤษฎเีกี�ยวกบัการบริหาร 

การบริหารของธงชยั สันติวงษ์ (อา้งถึงใน ปิยะนุช เรืองโพน 2559 , หน้า 66 - 74) ไดก้ล่าวว่า 

การบริหารจดัการ มีลกัษณะผูน้าํหรือหัวหน้างาน งานบริหารจดัการ หมายถึง ภาระหน้าที�ของบุคคลใด

บุคคลหนึ� งที�ปฏิบติัตนเป็นผูน้าํเป็นผูน้าํภายในองค์การในดา้นของภารกิจหรือสิ�งที�ตอ้งทาํ งานบริหาร

จดัการ หมายถึง  การจดัระเบียบทรัพยากรต่าง ๆ ในองคก์ร และการประสามกิจกรรมต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 

และในดา้นความรับผิดชอบ หมายถึง การตอ้งทาํให้งานต่าง ๆ สําเร็จลุล่วงไปดว้ยดีดว้ยการอาศยับุคคล

ต่าง ๆเขา้ดว้ยกนั และองคป์ระกอบพื�นฐานของการบริหารจดัการ คือ ตอ้งมีกลุ่มบุคคลตั�งแต่ 2 คนขึ�นไป

นาํเทคโนโลยี กิจกรรมงาน และทรัพยากรอื�นๆ ถูกผนวก และประสานเขา้หากนัเพื�อมุ่งสู่วตัถุประสงค์

ของกลุ่มที�ตั�งไวร่้วมกนัอย่างมีเหตุผล หรือให้บรรลุเป้าหมายที�กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้

ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ (Efficient) และคุม้ค่า (Cost-effective) มีประสิทธิผล (Effective) ตดัสินใจ

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (Right decision) และมีการปฏิบติัการสาํเร็จตามแผนที�กาํหนดไว ้ดงันั�นผลสําเร็จของการ

บริหารจดัการจึงจาํเป็นตอ้งมีทั�งประสิทธิภาพและประสิทธิภาพผลควบคู่กนั  

2. แนวคิดทฤษฎกีารนํานโยบายไปปฏิบัติ 

การบริหารของมยุรีอนุมานราชธน(อ้างถึงใน พรรณสุภา โพธิ� ย ้อย 2560 , หน้า 17 - 20)  

ไดก้ล่าวถึงการนาํนโยบายไปปฏิบติั (Policy Implementation) เป็นหนึ� งในกระบวนการของนโยบาย

สาธารณะ ที�มีความสําคญั เพราะหากการนาํนโยบายไปปฏิบติัมีประสิทธิภาพ นโยบายนั�นย่อมประสบ

ความสําเร็จตามวตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้แต่หากการนาํนโยบายไปปฏิบติัไม่มีประสิทธิภาพ หรือขาด

การนาํไปปฏิบติัให้ตรงกบัวตัถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย นโยบายนั�นย่อมประสบกบัความ

ลม้เหลว และไร้ซึ� งความหมาย ไม่สามารถแก้ไขปัญหานั�นได ้ดงันั�น จาํเป็นอย่างยิ�งที�จะตอ้งศึกษาว่า  

เมื�อรับนโยบายไปปฏิบติัแลว้ จะทาํอยา่งไรใหน้โยบายนั�น ๆ บรรลุผลสาํเร็จตามที�ไดก้าํหนดไว ้

กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติเป็นขั� นตอนหนึ� งที�สําคัญของกระบวนการนโยบาย  

ซึ� ง Berman (1978 อา้งถึงใน วรเดช จนัทรศร , 2554 , หนา้ 32-42) ไดท้าํการศึกษากระบวนการของการ
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นํานโยบายไปปฏิบติัโดยแบ่งแยกออกเป็น 2 ขั�นตอนหลัก คือ ขั�นตอนในระดับมหภาค (Macro)  

และขั�นตอนในระดบัจุลภาค (Micro) ซึ� ง วรเดช จนัทรศร (2554: 32-42) ไดป้ระยุกตแ์ละอธิบายขยาย

ความแนวคิดในเรื�องกระบวนการของการนาํนโยบายไปปฏิบติัของ พอล เบอร์แมนไวด้งันี�  

1. ขั�นตอนการนาํนโยบายไปปฏิบติัในระดบัมหภาค (Macro Implementation) แบ่งออกไดเ้ป็น  

2 ขั�นตอนหลกั ไดแ้ก่ 

1.1 ขั�นตอนการแปลงนโยบาย คือ ขั�นตอนที�หน่วยงานที�รับผิดชอบหลักในการนํา

นโยบายไปปฏิบติั ดาํเนินการแปลงนโยบายที�ไดรั้บมอบหมายจากฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายบริหาร ออกเป็น

แนวทางในการปฏิบติัหรืออกมาในรูปของแผนงานหรือโครงการแลว้แต่กรณี ในประเทศไทยหน่วยงาน

ที�รับผิดชอบในขั�นตอนการแปลงนโยบาย ไดแ้ก่ กระทรวง และกรม ซึ� งเป็นการบริหารส่วนกลาง ที�จะ

เป็นฝ่ายแปลงนโยบายนั�นออกมาใหห้น่วยปฏิบติัระดบัล่างถือปฏิบติั 

1.2 ขั� นตอนของการยอมรับ เป็นขั� นตอนที�หน่วยงานระดับนโยบายดําเนินการ 

ให้หน่วยงานระดบัล่างขอมรับและแปลงนโยบายไปปฏิบติั ซึ� งการทาํให้หน่วยงานระดบัล่างยอมรับ

แนวทางดงักล่าวขึ�นอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น ลกัษณะหน่วยงานทอ้งถิ�น เศรษฐกิจสังคม และการเมือง

ทอ้งถิ�น ตลอดจนประโยชน์ที�หน่วยงานระดบัล่างจะไดรั้บ เป็นตน้ 

2. ขั�นตอนการนาํนโยบายไปปฏิบติัระดบัจุลภาค (Micro Implementation) แบ่งเป็น 3 ขั�นตอน 

ดงันี�  

2.1 ขั�นการระดมพลงั เป็นขั�นตอนที�หน่วยงานในระดบัล่างจะดาํเนินการใน 2 กิจกรรม 

กิจกรรมแรก คือ การพิจารณารับนโยบาย หมายถึง การที�หน่วยงานในระดบัล่างพิจารณาวา่ นโยบายจาก

ส่วนกลางมีความเหมาะสม มีความสําคัญเร่งด่วน ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน และสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่อย่างไร ส่วนกิจกรรมที�สอง คือ การแสวงหาความ

สนบัสนุน หมายถึง การที�หน่วยงานในระดบัล่างดาํเนินการแสวงหาความสนบัสนุน ทั�งจากสมาชิกใน

หน่วยงาน บุคคลสาํคญัและองคก์ารอื�น ๆ ในการนาํนโยบายไปปฏิบติั 

2.2 ขั�นการปฏิบติั เป็นขั�นตอนของการนาํนโยบายไปปฏิบติัที�มีความเกี�ยวข้องกับ

ผูป้ฏิบติังานในระดบัล่างโดยตรง และเป็นเรื�องของกระบวนการในการปรับเปลี�ยนนโยบายหรือโครงการ

ที�ไดรั้บการขอมรับแลว้สู่การปฏิบติัการจริง 

2.3 ขั�นการสร้างความเป็นปึกแผ่นหรือความต่อเนื�อง ขั�นตอนนี� เป็นการดาํเนินการ 

เพื�อทาํให้เกิดการนาํนโยบายไปปฏิบติัอยา่งต่อเนื�อง และการที�จะทาํให้มีการนาํนโยบายไปปฏิบติัอยา่ง

ต่อเนื�องได้ ก็จะตอ้งทาํให้นโยบายนั�นถูกปรับเปลี�ยนและ ได้รับการยอมรับเป็นหน้าที�ประจาํวนัของ 

ผูป้ฏิบติั ซึ� งขั�นตอนนี�  มีความสําคญัเป็นอยา่งมาก เพราะความสําเร็จของนโยบายใด ๆ ก็ตาม จะเกิดขึ�น

ไม่ไดห้ากนโยบายนั�นไม่ถูกนาํไปปฏิบติัอยา่งต่อเนื�องโดยผูป้ฏิบติั 

 

 



59 

 

3. แนวคิดทฤษฎเีกี�ยวกบัภูมิปัญญาท้องถิ�น 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นของศตวรรษ สงกาผนั และคณะ (2559 , หน้า 15 -22 ) ไดก้ล่าวถึงภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�นที�เป็นกระบวนการ หมายถึง กระบวนทางปัญญาที�คนในชุมชนท้องถิ�นคิดขึ�นจากการเรียนรู้ 

การถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ จากประสบการณ์ทั�งทางตรงและทางออ้ม เพื�อใช้ในการปรับตวัและการ

ดาํรงชีวิตที�สัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ สังคมและวฒันธรรม โดยใช้การลองผิดลองถูก  

การสังเกต การสั�งสม สืบทอดกลั�นกรอง ปรับปรุงพฒันาและเลือกสรรกนัมาเป็นเวลานานจากรุ่นหนึ� ง

ไปสู่อีกรุ่นหนึ�งจนเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนทอ้งถิ�น ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นในความหมายอีกลกัษณะหนึ�งคือ 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�เป็นผล หมายถึง พื�นเพรากฐานและองค์ความรู้ของชาวบา้นที�คิดขึ�นจากสติปัญญา

และความสามารถเพื�อใช้ในการแก้ปัญหาและเป็นแนวปฏิบติัในการดาํรงชีวิตให้สอดคล้องกบัสภาพ

สังคมที�เปลี�ยนไปในแต่ละยุคแต่ละสมยัเพื�อให้บุคคลดาํเนินชีวิตร่วมกนัอยา่งสันติสุข อนัเป็นการสั�งสม

ทุนทางปัญญาซึ�งถือเป็นทุนทางสังคม 

ความสําคญัของภูมิปัญญาทอ้งถิ�นพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้มี

พระราชดาํรัสในบางตอน ดงัที�ได้อนัเชิญมา ณ ที�นี� ว่า ประชาชนนั�นแหละ เขามีความรู้ เขาทาํงานมา

หลายชั�วคนแล้ว เขาทาํงานกนัอย่างดี เขามีความเฉลียวฉลาด เขารู้ว่าตรงไหนควรทาํกสิกรรม เขารู้ว่า 

ที�ไหนควรเก็บรักษาไว ้พระองคท์รงตระหนกัเป็นอยา่งยิ�งวา่ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเป็นสิ�งที�ชาวบา้นมีอยูแ่ลว้

ใชป้ระโยชน์เพื�อความอยูร่อดกนัมายาวนาน 

4. แนวคิดทฤษฎเีกี�ยวกบัการอนุรักษ์วฒันธรรม 

กรมศิลปากร (อา้งถึงใน ปฐมภรณ์ จนัทร์แก้ว 2555 , หน้า 39 – 42) กล่าวถึงวิธีการอนุรักษ์

วฒันธรรมเป็นมรดกที�สําคัญยิ�งของชาติบ้านเมือง จึงเป็นเรื� องที�คนไทยทุกคนและองค์กรต่างๆ 

ตอ้งร่วมกนัปกป้องรักษาไว ้มีนกัวชิาการและหน่วยงาน วธีิในการอนุรักษว์ฒันธรรม มีดงันี�  

1. การส่งเสริมและสนับสนุน (Promotion) คือ การปรับปรุงเครื�องอาํนวยความสะดวกทาง

วฒันธรรมการดาํเนินการให้มีการร่วมมือในการดาํเนินการอย่างกวา้งขวาง การส่งเสริมกิจกรรมทาง

วฒันธรรมทุกประเกท การส่งเสริมวฒันธรรมอนัเป็นส่วนร่วมของชาติ (งานประเพณีและเทศกาลฯลฯ ) 

การอุปถมัภศิ์ลปินและการทาํใหผ้ลงานหรือกิจกรรมทางวฒันธรรมมีคนรู้จกัแพร่หลาย 

2. การทาํนุบาํรุง (Preservation) คือ การปกป้องและสงวนรักษาอนุสาวรียแ์ละแหล่งประวติัศาสตร์ 

การจดัตั�งและการบาํรุงรักษาหอสมุด หอศิลปินพิพิธภณัฑ์และสถานที�รวบรวมศิลปวฒันธรรมต่างๆ 

เพื�อการสงวนรักษาและการบนัทึกหลกัฐานทางศิลปวฒันธรรมที�กาํลงัจะสูญหายการสงวนรักษาผลงาน

และการแสดงของศิลปินที�มีชื�อเสียง เช่น นกัร้อง นกัแสดง และนกัดนตรี เป็นตน้ 

3. การแพร่กระจาย (Diftusion) คือ การแบ่งและจดัสรรเนื�อหาที�ในหนงัสื�อพิมพแ์ละวารสาร 

สําหรับผลงานทางวฒันธรรมอนัทรงคุณค่า การแบ่งการจดัสรรเวลาของรายการวิทยุและโทรทศัน์โทรทศัน์

สําหรับเรื� องวฒันธรรม การจดัพิมพ์หนงัสือออกเผยแพร่ การนาํเรื�องวฒันธรรมเขา้สู่หลกัสูตรและวิชาเรียน 
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ในสถานศึกษา การจดันิทรรศการ การจดัให้มีการแสดงออกซึ� งวฒันธรรมในสิ�งก่อสร้างต่างๆ เช่น ภาพผนัง 

และการออกแบบที�เป็นวฒันธรรม 

4. การเสริมสร้างความเขา้ใจและความซาบซึ� ง (Satisfaction) คือ การเพิ�มความสามารถในการ

อ่านหนังสือของประชาชน การลดจาํนวนผูไ้ม่รู้หนังสือ การส่งเสริมการศึกษาผูใ้หญ่และการศึกษา 

ภาคบงัคบัใหสู้งขึ�น จดัใหมี้วชิาศิลปะแขนงต่างๆในโรงเรียนการสอนวิชาศิลปะทางโทรทศัน์ สนบัสนุน

การมีห้องหนงัสือในครัวเรือน เพิ�มจาํนวนผูย้ืมหนงัสือโดยการจดัห้องสมุดสาขาหรือห้องสมุดเคลื�อนที� 

ส่ง เสริมการท่องเที�ยวทางวฒันธรรม การปรับปรุงการท่องเที�ยวและกิจการโรงแรมสาํหรับผูมี้รายไดน้อ้ย 

5. การเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยทางวฒันธรรม (Empowerment) คือ การกระจายอาํนาจ 

และการตดัสินใจในเรื�องวฒันธรรมใหภู้มิภาคและทอ้งถิ�นตามความเหมาะสม การจดัตั�งองคก์รระดบั

ภูมิภาคและทอ้งถิ�น พร้อมดว้ยทรัพยากรสาํหรับการพฒันาวฒันธรรม มีกิจกรรมส่งและช่วยเหลือ

หน่วยงานอาสาสมคัรระดบัภูมิภาคและทอ้งถิ�น ช่วยเหลือใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนรู้ส่วนเห็นและร่วมมือใน

กิจกรรมวฒันธรรม 

6. การเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยทางวฒันธรรม (Social Justice) คือ การรวบรวมและ

จดัพิมพแ์ละเผยแพร่ข่าวสารขอ้มูลเกี�ยวกบัความตอ้งการทางกิจกรรมวฒันธรรมของประชาชน การกาํจดั

ช่องวา่งและความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคม เพื�อให้โอกาสชนกลุ่มนอ้ยมีส่วนร่วมมือในกิจกรรม

วฒันธรรม และการช่วยเหลืองานวฒันธรรมของชนกลุ่มน้อยมีส่วนรู้เห็นและร่วมมือในกิจกรรม

วฒันธรรม และการช่วยเหลืองงานวฒันธรรมของชนกลุ่มนอ้ย 

7. การจดัการศึกษาเพื�อวฒันธรรม (Education) คือ การเพิ�มเนื�อหาสาระทางวฒันธรรมในหลกัสูตร 

จดัสรรอุปกรณ์และเครื�องอาํนวยความสะดวกให้เพียงพอสําหรับการศึกษาและการฝึกอบรมทางศิลปะ

และวฒันธรรม ส่งเสริมกิจกรรมศิลปะของเยาวชน 

8. การดาํรงไวซึ้� งคุณภาพและมาตรฐานของวฒันธรรม (Quality) คือ การจดักิจกรรมหรือดาํเนินการ

ให้ประชาชนรักษาไวซึ้� งคุณภาพ และมาตรฐานของความดีงามทางวฒันธรรมดว้ยการจดัประกวดการ

แข่งขนัและวิธีการอื�นๆ รวมทั�งการป้องกนัสิ�งเลวร้ายไม่ให้เขา้มาบ่อนทาํลายความดีงามเหล่านั�น ทั�งนี�

เพื�อใหว้ฒันธรรมนั�นดาํรงอยูแ่ละเจริญยิ�งๆ ขึ�นไป 

9. การเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างชาติ (International Relations) คือ การจดักิจกรรมหรือ

ดาํเนินการแลกเปลี�ยนวฒันธรรมกบันานาประเทศส่งเสริมการศึกษาภาษาต่างประเทศและวรรณกรรม

ต่างชาติ รวมทั�งศึกษาภาษาไทยและวรรณกรรมของชนเผ่าไทยในประเทศต่างๆแลกเปลี�ยนกิจกรรม 

และบุคลากรทางวฒันธรรม สนบัสนุนให้มีการศึกษาวฒันธรรมของชาติอื�นเพื�อเสริมสร้างความสัมพนัธ์

อนัดีระหวา่งชาติ 

10. การสร้างสรรค ์(Creation) กล่าวคือ วฒันธรรมที�เจริญกา้วหนา้และเรียกวา่มีการพฒันานั�น 

จะตอ้งมีภาวการณ์สร้างสรรค ์การคิดคน้ และการพฒันาวฒันธรรมเก่าๆ ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสม

กบัสังคมปัจจุบนัและอนาคตอย่างต่อเนื�อง อาทิ มีการสร้างสรรค์งานใหม่ทางศิลปะ การคิดคั�นวิจยั
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เรื�องราวต่างๆของวฒันธรรม มีการประดิษฐ์เครื�องมือเครื�องใช้ใหม่ๆ และการพฒันาของที�เคยใชแ้ต่เดิม

ใหมี้ประสิทธิภาพเพิ�มขึ�น 

11. การปรับปรุงวฒันธรรมไทยในชีวติประจาํวนั (Daily Life) คือ การปรับปรุงวิถีชีวิตประจาํวนั 

เช่น อาหาร เสื�อผา้ สุขภาพอนามยั ที�อยูอ่าศยั สิ�งแวดลอ้ม เครื�องอาํนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 

รวมทั� งการบริการอนามัย การเพิ�มพูนสิ� งที� ดีงาม สิ� งบันเทิงในชีวิดประจําว ันให้แก่ประชาชน  

การจดัระบบและสิ�งแวดลอ้มในสํานกังาน โรงแรมและสถานที�ประกอบการต่างๆให้เรียบร้อยสวยงาม 

มีความเพียงพอทั�งในดา้นปริมาณและคุณภาพ 

สรุปไดว้่า วิธีอนุรักษว์ฒันธรรม ทาํไดห้ลายวิธี ไม่มีขอ้กาํหนดตายตวั โดยคาํนึงถึงภาพแวดลอ้ม 

ทางภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ในทอ้งถิ�น สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาของประชาชนในทอ้งถิ�น สิ�ง

สาํคญัในการอนุรักษว์ฒันธรรมคือรัฐบาล ควรใหก้ารสนบัสนุนทั�งดา้นปัจจยัและนโยบาย เพื�อให้ประชาชน

แต่ละทอ้งถิ�นดาํเนินการอนุรักษว์ฒันธรรมตามความเหมาะสมและดาํรงอยูต่่อไป 

5. แนวคิด ทฤษฎทีี�เกี�ยวข้องกบัศิลปวฒันธรรม 

สุชาติ แสงทอง (อา้งถึงในวไลพร ศรีวะโล2563 , หนา้ 22 - 26)ไดก้ล่าววา่ วฒันธรรม คือ สิ�งที�

มนุษย์สร้างขึ� นมาเพื�อเป็นแบบแผนในการดาํเนินชีวิต เป็นพฤติกรรมที�เกิดจากการเรียนรู้ ทั� งภาษา 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีศาสนา กฎหมาย ดนตรี ศิลปะ จริยธรรม ตลอดจนวิทยาการแสะเทคโนโลยี

ต่างๆ สิ�งเหล่านี�  คือลกัษณะที�แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียว

กา้วหน้าของชาติและศีลธรรมอนัดีของประชาชน วฒันธรรมจึงเป็นเครื�องกาํหนดความเจริญหรือความ

เสื�อมของสังคมและเป็นเครื�องกาํหนดชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมด้วย การศึกษาวฒันธรรมของ 

แต่ละสังคม จึงทาํให้เขา้ใจชีวิตความเป็นอยู ่ค่านิยมของสังคมเจตคติความคิดเห็นและความเชื�อถือของ

บุคคลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

สรุปไดว้า่ ศิลปวฒันธรรม หมายถึง สิ�งที�มนุษยส์ร้างสรรคขึ์�นมาดว้ยความสามารถและสติปัญญา  

เป็นสิ�งที�แสดงถึงความเจริญงอกงามทั�งทางดา้นวตัถุและดา้นจิตใจ ดงันั�น “ การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม”  

จึงเป็นการกระทาํให้ศิลปวฒันธรรมดาํรงคงอยูไ่ด ้ดว้ยการจดักิจกรรมสนบัสนุนและส่งเสริมเอกลกัษณ์ 

ของความเป็นไทย ทั�งที�เป็นรูปธรรมเละนามธรรม เพื�อใหเ้กิดความรัก ความเขา้ใจความซาบซึ� งและความ

ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ให้ลกัษณะต่างๆ ที�เกี�ยวกบัการบาํรุงรักษา ถ่ายทอดสืบสาน ฟื� นฟู อนุรักษ ์

เผยแพร่และพฒันาสร้างสรรคใ์หย้ ั�งยนืต่อไป โดยมีเยาวชน นกัศึกษาและบุคคลทั�วไปเป็นผูสื้บทอด 

6. แนวคิดทฤษฎเีกี�ยวกบับทบาท 

การแสดงบทบาทของบุคคล Allport (อา้งถึงใน วชัชรชยั สุทโท 2562 , หนา้ 13 - 14) ขึ�นอยูก่บั

ปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง ต่อไปนี�  

1. บทบาทที�สังคมคาดหวงั (Role Expectation) หมายถึง บทบาทที�สังคมคาดหวงัใหบุ้คคลปฏิบติั

ตามความคาดหวงัที�กาํหนด โดยสังคมและสถานภาพที�บุคคลนั�นครองอยู ่
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2. การรับรู้บทบาท (Role Conception) หมายถึง การที�บุคคลรับรู้ในบทบาทของตนเองวา่ ควรจะ

มีบทบาทอยา่งไร และสามารถจะมองเห็นบทบาทของตนเองไดต้ามการรับรู้ซึ� งเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กบัความ

ตอ้งการของบุคคลนั�นเอง โดยที�การรับรู้ในบทบาทและความตอ้งการของบุคคลก็ขึ�นอยูก่บัลกัษณะฐาน

ส่วนบุคคล ตลอดจนเป้าหมายในชีวติและคา่นิยมของบุคคลที�สวมบทบาทนั�น 

3. การยอมรับบทบาทของบุคคล (Role Acception) จะเกิดขึ�นเมื�อความสอดคลอ้งของบทบาท

ตามความคาดหวงัของสังคมและบทบาทที�ตนรับอยู ่การ ไดย้อมรับบทบาทเป็นเรื�องเกี�ยวกบัความเขา้ใจ

ในบทบาทและการสื�อสารระหว่างสังคมและบุคคลนั�น ทั�งนี� เพราะบุคคลจะไม่ไดย้ินดียอมรับบทบาท

เสมอไป แมว้า่จะไดรั้บการคดัเลือกหรือถูกแรงผลกัดนัจากสังคมให้รับตาํแหน่งและมีบทบาทหนา้ที�ปฏิบติั

ตาม เพราะหากบทบาทที�ให้รับนั�น ทาํให้ได้รับผลเสียหายหรือเสียประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ�งถ้าเกิด

ความขดัแยง้กบัความต้องการ หรือค่านิยมของบุคคลนั�น ผูค้รองตาํแหน่งอยู่กลบัพยายามหลีกเลี�ยง

บทบาทนั�นไม่ยอมรับบทบาทนั�น ๆ 

4. การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ที�ของบุคคล (Role Performance) เป็นบทบาทของเจา้ขอสถานภาพ

ที�แสดงออกจริง (Actual Role) ซึ� งอาจเป็นการแสดงบทบาทตามที�สังคม คาดหวงัหรือเป็นการแสดง

บทบาทตามการรับรู้และตามความคาดหวงัของตนเอง การที�บุคคลใดจะปฏิบติัตามบทบาทหน้าที�ไดดี้

เพียงใดนั�น ขึ� นอยู่กับระดับการยอมรับบทบาทนั� นๆ ของบุคคลที�ได้ครองตาํแหน่งนั�นอยู่เนื�องจาก 

ความสอดคลอ้งกบับทบาทตามความคาดหวงัของสังคมและการรับรู้บทบาทของตนเอง 

7. แนวคิดทฤษฎเีกี�ยวกบัสภาวฒันธรรม 

กรมส่งเสริมวฒันธรรม (อา้งถึงใน พรรณสุภา โพธิ� ยอ้ย 2560 , หน้า 7 - 12) ไดก้ล่าวว่าสภา

วฒันธรรมเป็นองค์กรภาคเอกชนที�ดําเนินงานวฒันธรรม ภายใต้การกํากับดูแลของกรมส่งเสริม

วฒันธรรม โดยมีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการและมีสมาชิกสภาวฒันธรรมมาจากผูแ้ทนองคก์รที�

ดาํเนินงานดา้นวฒันธรรมหรือองค์กรที�ดาํเนินงานอยู่ในทอ้งที�นั�น ๆ ซึ� งเป็นองคก์รเครือข่ายวฒันธรรม 

อนัประกอบด้วย 5 กลุ่มได้แก่ 1) เครือข่ายภาครัฐ 2) เครือข่ายภาคเอกชน 3) เครือข่ายภาคชุมชน  

4) เครือข่ายภาคธุรกิจ 5) เครือข่ายภาควิชาการ ซึ� งในพระราชบญัญติัวฒันธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 

มาตรา 13ได้กาํหนดให้มีการจัดตั�งสภาวฒันธรรมขึ� น เพื�อประโยชน์ในการอนุรักษ์หรือฟื� นฟูจารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ศิลปวฒันธรรมอนัดีงาม และประสานการดาํเนินงานวฒันธรรม ซึ� งมุ่งเนน้ให้

ภาคประชาสังคมและประชาชนมีส่วนร่วม โดยได้กาํหนดให้มีการจดัตั�งสภาวฒันธรรมขึ�นในแต่ละ

ระดบั ประกอบดว้ย 1) สภาวฒันธรรมแห่งประเทศไทย 2) สภาวฒันธรรมจงัหวดั 3) สภาวฒันธรรมอาํเภอ 

และ 4) สภาวฒันธรรมตาํบล ซึ� งเกิดจากการรวมกลุ่มของกนัของเครือข่ายวฒันธรรม จึงเป็นองค์กรที�มี 

พลงัสาํคญัต่อการขบัเคลื�อนการดาํเนินงานดา้นวฒันธรรมทั�งในระดบัทอ้งถิ�น และในระดบัชาติ 

8. ข้อมูลทั�วไปของสํานักงานวฒันธรรมจังหวดัฉะเชิงเทรา  

เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคโดยมีวฒันธรรมจงัหวดัเป็นผูแ้ทนกระทรวงวฒันธรรมในระดบั

จงัหวดัปกครองบงัคบับญัชาขา้ราชการสํานกังานวฒันธรรมจงัหวดัในการบริหารราชการของกระทรวง
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วฒันธรรมภายในเขตจงัหวดัอาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ� งแก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที� 4) 

พ.ศ. 2547 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรมออกกฎกระทรวงไว ้ดงันี�  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดั มีอาํนาจหนา้ที�ดงัต่อไปนี�  

1. ประสานงานและปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะตวัแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาครวมทั�งดาํเนินการ

ประสานและสนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมในเขตพื�นที�จงัหวดั 

2. ส่งเสริมการพฒันาองคค์วามรู้และแหล่งเรียนรู้ดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมในเขตพื�นที�

จงัหวดั 

3. ดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขการเบี�ยงเบนทางวฒันธรรมโดยประสานหรือร่วมมือกบัหน่วยงาน 

ทั�งภาครัฐและภาคเอกชน 

4. จดัทาํแผนยทุธศาสตร์เกี�ยวกบังานดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมในเขตพื�นที�จงัหวดั 

5. ส่งเสริม สนบัสนุน และประสานการดาํเนินงานของสภาวฒันธรรมจงัหวดั สภาวฒันธรรม

อาํเภอ และสภาวฒันธรรมตาํบลรวมทั�งหน่วยงานอื�นที�ดาํเนินงานด้านศาสนาศิลปะและวฒันธรรม 

ในเขตพื�นที�จงัหวดั 

6. ปฏิบติังานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงซึ� งกาํหนดให้เป็นอาํนาจหน้าที� 

ของผูว้า่ราชการจงัหวดัหรือตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

7. ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งหรือที�ไดรั้บมอบหมาย 
 

ระเบียบวธิีวจิัย 

รูปแบบของการวิจัยการวิจยัครั� งนี�  ใช้รูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถาม

กําหนดตัวแปรต่างๆตัวแปรต้น(ข้อมูลส่วนบุคคล) และตัวแปรตาม (บทบาทด้านศิลปวฒันธรรม 

ของคณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอทั�ง  4  ดา้น)เพื�อเก็บขอ้มูลสถิติตวัเลข และใช้รูปแบบการวิจยั 

เชิงคุณภาพ เป็นการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิช่วยเป็นข้อมูลสนับสนุน ข้อมูลที�ใช้ ได้แก่  

ทฤษฎี แนวคิด และการวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษาบทบาทของคณะกรรมการสภาวฒันธรรมในดา้นการ

บริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการประสานงานเครือข่ายและด้านการสนับสนุนการวิจัย 

และพฒันา และการวจิยัเชิงคุณภาพ 

กลุ่มประชากรที�ใช้ในการศึกษาคือคือ คณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

จาํนวน 11 อาํเภอ ซึ� งมีจาํนวนทั�งสิ�น 351 คน (ขอ้มูลจากสาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัเชิงเทรา พ.ศ.2564) 

กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการศึกษาคณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอในจงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํนวน 

11 อาํเภอ จาํนวน 184 คน ไดม้าจากการสุ่มโดยวิธีการกาํหนดขนาดตวัอย่างตามสูตรของเครซี�และมอร์แกน 

(Krejcie and Morgan , 1970 อา้งในสุรียว์ลัย ์เหิกขุนทด ,2550)และใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota 

Sampling) ตามจาํนวนประชากรตามอาํเภอ ได้แก่ อาํเภอบางปะกง จาํนวน11 คน อาํเภอคลองเขื�อน 
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จาํนวน 15 คน อาํเภอท่าตะเกียบ จาํนวน 19 คน อาํเภอบางคล้า จาํนวน 20 คน อาํเภอบางนํ� าเปรี� ยว 

จาํนวน 17 คน อาํเภอสนามชยัเขต จาํนวน 20 คน อาํเภอราชสาส์น จาํนวน 10 คน อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

จาํนวน 20 คน อาํเภอพนมสารคาม จาํนวน 15 คน อาํเภอแปลงยาว จาํนวน 20 คน และอาํเภอบา้นโพธิ�  

จาํนวน 17 คน  

เครื�องมือที�ใช้ในการเกบ็รวมรวมข้อมูล  เครื�องมือที�ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลที�ใชใ้นการวจิยั 

ครั� งนี�  เป็นแบบสอบถาม  ซึ� งผูว้จิยัสร้างขึ�น  จาํนวน 1 ฉบบั  แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี�  

ตอนที�  1 ข้อคําถามเกี�ยวกับข้อมูลทั�วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามเกี�ยวกับปัจจัย 

ส่วนบุคคลของคณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอ ได้แก่  เพศอายุระดบัการศึกษาตาํแหน่งในสภา

วฒันธรรม และคณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอ โดยสร้างลักษณะคําถามเป็นแบบปลายปิด 

ใหเ้ลือกตอบ จากตวัเลือกที�กาํหนด (Check List)  

ตอนที� 2 เกี�ยวกบับทบาทดา้นศิลปวฒันธรรมของคณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอ

ทั�ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจดัการศิลปวฒันธรรม ด้านการมีส่วนร่วมศิลปวฒันธรรมด้านการ

ประสานงานเครือข่ายศิลปวฒันธรรม และดา้นการสนบัสนุนการวิจยัและพฒันางานดา้นศิลปวฒันธรรม 

ลกัษณะคาํถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ประยุกตใ์ชต้ามแบบลิเคอร์ท (Likert 

Scale ,1961 อ้างถึงในวนัแรม สมบูรณ์สาร ,2548) โดยให้ผูต้อบเลือกตอบด้วยการให้นํ� าหนัก 

ความคิดเห็น 5 ระดบั ในประเด็นบทบาทที�คาดหวงั และบทบาทที�ปฏิบติัจริง โดยให้คะแนนในคาํถาม 

ซึ� งมีคาํตอบลกัษณะของมาตราส่วนมาตรค่าคะแนน   

  ตอนที�  3  ข้อคํา ถ า ม ป ล า ย เ ปิ ด เ กี� ย วกับ ข้อ เส น อแนะ ทั�วไ ป เ กี� ย วกับ บ ท บ า ท 

ด้านศิลปวฒันธรรมของคณะกรรมการสภาวฒันธรรมอําเภอ เพื�อให้ผู ้ตอบแบบสอบถามแสดง 

ความคิดเห็นอยา่งอิสระ 

การวิเคราะห์ข้อมูล ขอ้มูลที�รวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามจะนาํมาประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติเพื�อการวิจยัทางสังคมศาสตร์  (SPSS) ตามขั�นตอน โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ 

และถูกตอ้งครบถว้นของแบบสอบถามทุกฉบบั 

ตอนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของคณะกรรมการ

สภาวฒันธรรมอาํเภอ ได้แก่  เพศอายุระดบัการศึกษาตาํแหน่งในสภาวฒันธรรม และคณะกรรมการสภา

วฒันธรรมอาํเภอ โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) 

ตอนที� 2 บทบาทดา้นศิลปวฒันธรรมของคณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอ โดยการ

หาค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) นาํมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ของค่าเฉลี�ยจาก

คะแนนที�ใช้เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็นระดบัได้โดยคิดคาํนวณจากค่าพิสัยซึ� งสามารถ

กาํหนดเกณฑไ์ด ้ 5  ระดบั  ดงันี�  

4.21 – 5.00 หมายถึง   มีบทบาทดา้นศิลปวฒันธรรมอยูใ่นระดบัมากที�สุด 

3.41 – 4.20 หมายถึง   มีบทบาทดา้นศิลปวฒันธรรมอยูใ่นระดบัมาก 
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2.61 – 3.40 หมายถึง   มีบทบาทดา้นศิลปวฒันธรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

1.81 – 2.60 หมายถึง   มีบทบาทดา้นศิลปวฒันธรรมอยูใ่นระดบันอ้ย 

1.00 – 1.80 หมายถึง   มีบทบาทดา้นศิลปวฒันธรรมอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 

การทดสอบสมมติฐาน คณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอที�มีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัทาํ

ให้มีบทบาทดา้นศิลปวฒันธรรมแตกต่างกนัโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis  of  Variance :  

ANOVA) การหาค่าสถิติเพื�อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ  โดยการใช้ค่าสถิติ  T – Test  

และ F – Test  โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติที�  0.05 
 

สรุปผลการวจิัย 

ความเป็นมาของบทบาทด้านศิลปวฒันธรรมของคณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอ ในจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 สภาวฒันธรรมเป็นองคก์รที�มีบทบาทสําคญัในพื�นที� ในการสร้างเวทีทางวฒันธรรมของชุมชน 

ในรูปแบบที�หลากหลาย เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมไดแ้ลกเปลี�ยนความรู้ ผนึกประสาน

กําลังในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนร่วมกัน บนความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรม  

ดว้ยปรัชญาที�วา่ “ วฒันธรรมเป็นของประชาชน การดาํเนินงานวฒันธรรมจะบรรลุผลตอ้งให้ประชาชน 

ผูเ้ป็นเจา้ของวฒันธรรมเขา้มามีส่วนร่วมรับผิดชอบดาํเนินงานวฒันธรรมอย่างมีบทบาทสําคญั ” สภา

วฒันธรรมจึงถือเป็นกลไกสําคัญในการผลักดันและนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่าง 

เป็นรูปธรรมควบคู่กบัหน่วยงานภาครัฐในพื�นที� 

 สภาวฒันธรรมอาํเภอในจงัหวดัฉะเชิงเทราตามการจัดตั� งสภาวฒันธรรมแห่งประเทศไทย  

มีกระบวนการจดัตั� งสภาวฒันธรรมแห่งประเทศไทยโดยกรมส่งเสริมวฒันธรรมได้แบ่งกลุ่มจงัหวดั 

ตามพื�นที�วฒันธรรม จาํนวน 15 กลุ่ม โดยจังหวดัจงัหวดัฉะเชิงเทราอยู่ในกลุ่มที� 12 ประกอบดว้ย จังหวดั

ปราจีนบุรี จงัหวดัสระแกว้ จงัหวดันครนายก จงัหวดัสระบุรี และจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

บทบาทหนา้ที�ของประธานสภาวฒันธรรมทาํหนา้ที�เป็นประธานในที�ประชุมคณะกรรมการสภา

วฒันธรรมลงนามในหนังสือให้ความเห็นชอบโครงการและอนุมติังบประมาณด้านศิลปวฒันธรรม 

ในท้องถิ�นพิจารณาลงนามแต่งตั�งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆหรือคณะอนุกรรมการในการจดักิจกรรม

พิจารณาลงนามประกาศต่าง ๆ เป็นผูแ้ทนสภาวฒันธรรมเข้าร่วมประชุม สัมมนา มอบหมายภารกิจ 

ให้คณะกรรมการทาํหน้าที� ปฏิบติัหน้าที�ในกิจการของสภาวฒันธรรมที�ชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบ

ปฏิบติัและปฏิบติัการอื�นใดตามที�กระทรวงวฒันธรรมหรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งประสานขอความร่วมมือ 

บทบาทหนา้ที�ของเลขานุการสภาวฒันธรรมทาํหนา้ที�ประสานการดาํเนินงานของสภาวฒันธรรม

จดัทาํระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆรวบรวมและจดัทาํเอกสารประกอบการประชุม อาํนวยความสะดวก

การประชุม ประสานงาน เชิญกรรมการ ดูแลจดัหาสถานที�การประชุมจดบนัทึกรายงานการประชุม 

และจดัทาํสรุปรายงานการประชุมการเบิก-จ่ายงบประมาณการบริหารงบประมาณการเงิน การบญัชี พสัดุ 
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ครุภณัฑ์ของสภาวฒันธรรมการจดัทาํแผนงานแผนปฏิบติัการแผนการติดตามประเมินผลและแผนงาน

อื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งงานดา้นศิลปวฒันธรรม ประสานเชื�อมโยงองคก์รภาคีและเครือข่ายวฒันธรรมในพื�นที� 

บทบาทหน้าที�ของรองประธานสภาวฒันธรรมทาํหน้าที�แทนประธานสภาวฒันธรรมตามที�

ประธานสภาวฒันธรรมมอบหมาย เขา้ร่วมประชุมและเป็นเกียรติไปงานต่าง ๆร่วมพิจารณาและให้

ขอ้เสนอแนะแนวดา้นศิลปวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมใหค้วามเห็นชอบแผนงาน โครงการ และอนุมติั

งบประมาณดา้นศิลปวฒันธรรมส่งเสริมใหมี้การระดมทุนจากหน่วยงานและองคก์รต่าง ๆ เพื�อสนบัสนุน

การดาํเนินงานดา้นศิลปวฒันธรรม และส่งเสริม สนบัสนุนให้องค์กรภาคีและเครือข่ายวฒันธรรมมีการ

ประสานสัมพนัธ์กนัในระบบเครือข่ายวฒันธรรม 

บทบาทคณะกรรมการสภาวฒันธรรมทําหน้าที�ให้ความเห็นชอบในการกําหนดนโยบาย 

แผนงาน และแนวทางการดาํเนินงานในพื�นที�ประสานงานและใหข้อ้เสนอแนะใหค้วามเห็นชอบแผนงาน 

โครงการ และอนุมติังบประมาณดา้นศิลปวฒันธรรมส่งเสริมให้มีการระดมทุนจากหน่วยงานและองคก์รต่าง  ๆ

เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินส่งเสริม สนบัสนุนให้องคก์รภาคีและเครือข่ายวฒันธรรมดา้นศิลปวฒันธรรม 

มีการประสานสัมพนัธ์ระบบเครือข่ายวฒันธรรมสนบัสนุนให้มีการศึกษาและวิจยัดา้นศิลปวฒันธรรมใน

ทอ้งถิ�นส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้การพฒันารวมถึงให้มีการใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ�นการแลกเปลี�ยนวฒันธรรม

ระหว่างท้องถิ�นและระหว่างประเทศแต่งตั�งคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานเพื�อดาํเนินงานใด ๆ  

ในกิจการของสภาวฒันธรรมปฏิบติังานอื�นใดที�ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมวฒันธรรม จงัหวดั  

หรือกรุงเทพมหานครและมีหน้าที�เขา้ร่วมประชุมสภาวฒันธรรมและร่วมกิจกรรมของสภาวฒันธรรม 

หรือหน่วยงาน องคก์รภาคี องคก์รเครือข่ายที�สภาวฒันธรรมใหก้ารสนบัสนุน 

 ตอนที� 1 ลกัษณะส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม 

คณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 

59.80 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 40.20 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.30 

รองลงมา คือ อายรุะหวา่ง 51 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.00 สาํเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปวส. คิดเป็น

ร้อยละ 37.50 รองลงมาสําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 27.70 ดาํรงตาํแหน่ง

ในสภาวฒันธรรมเป็นกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 71.70 รองลงมา ดาํรงตาํแหน่งในสภาวฒันธรรมเป็น

กรรมการและประชาสัมพนัธ์/กรรมการเหรัญญิก/กรรมการและนายทะเบียน/กรรมการและเลขานุการ/

กรรมการและผูช่้วยเลขานุการคิดเป็นร้อยละ 16.80 และส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการสภาวฒันธรรม

อาํเภอในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  เป็นคณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา ,  อาํเภอบางคลา้ , 

อาํเภอแปลงยาว และอาํเภอราชสาส์น คิดเป็นร้อยละ 10.90 

 ตอนที� 2 บทบาทด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอําเภอในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

 บทบาทที�คาดหวงัของคณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในทุกด้าน

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เรียงตามลาํดบัจากค่าเฉลี�ยมากไปหาน้อย  พบว่าดา้นการสนบัสนุนการวิจยั 
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และพฒันางานดา้นศิลปวฒันธรรมรองลงมา ดา้นการบริหารจดัการศิลปวฒันธรรม , ดา้นการมีส่วนร่วม

ทางศิลปวฒันธรรมและดา้นการประสานงานเครือข่ายศิลปวฒันธรรมตามลาํดบั เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบวา่  

ด้านการบริหารจดัการศิลปวฒันธรรมเรียงตามลาํดบัจากค่าเฉลี�ยมากไปหาน้อย  พบว่าการ

ส่งเสริม สนับสนุนการดาํเนินงานด้านศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัของสภาวฒันธรรมอาํเภอรองลงมา  

การพิจารณาปรับปรุงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขปัญหาการดํา เนินงานตามแผนงาน 

ด้านศิลปวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมอาํเภอ, การพิจารณาแผนงาน/โครงการด้านศิลปวฒันธรรม 

ของสภาวัฒนธรรมอําเภอ, การกําหนดนโยบายด้านศิลปวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมอําเภอ, 

การพิจารณาอนุมติัเงินงบประมาณเพื�อการสนบัสนุนแผนงานด้านศิลปวฒันธรรมของสภาวฒันธรรม

อาํเภอและการประชุม ปรึกษาหารือเพื�อแก้ไขปัญหาการดาํเนินงานตามแผนงานด้านศิลปวฒันธรรม 

ของ สภา วัฒนธ รรม อํา เภอ, ก า รป ระ สา นงา นและ ใ ห้ข้อ เสนอแนะ เ กี� ย วกับก า รดํา เ นินง า น 

ดา้นศิลปวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมอาํเภอ,การส่งเสริม สนบัสนุนการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา

ดา้นศิลปวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมอาํเภอและการวางแผนและตดัสินใจกาํหนดวิธีการแกไ้ขปัญหา

การดาํเนินงานดา้นศิลปวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมอาํเภอตามลาํดบั 

ดา้นการมีส่วนร่วมศิลปวฒันธรรมเรียงตามลาํดบัจากค่าเฉลี�ยมากไปหานอ้ย พบวา่การส่งเสริม

การมีส่วนร่วมองคก์รภาคีต่างๆ เช่น องคก์รภาครัฐ องคก์รเอกชน องคก์รชุมชน องคก์รธุรกิจ และองคก์ร

วิชาการ มาใช้ในการดาํเนินงานด้านการมีส่วนร่วมทางศิลปวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมอาํเภอ

รองลงมา การสํารวจและเลือกสรรทรัพยากรที�มีในทอ้งถิ�นมาใช้ในการดาํเนินงานดา้นการมีส่วนร่วม 

ทางศิลปวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมอาํเภอ,การมีส่วนร่วมส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติให้ผูมี้ผลงาน

ดีเด่นด้านศิลปวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมอาํเภอ,การมีส่วนร่วม สํารวจและเลือกสรรทรัพยากรที�มี 

ในทอ้งถิ�นมาใช้ในการดาํเนินกิจกรรมของสภาวฒันธรรมอาํเภอ,การเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

ในการระดมทุนเพื�อสนับสนุนกิจกรรมของสภาวฒันธรรมอาํเภอและการมีส่วนร่วมสร้างภูมิคุม้กัน 

ทางวฒันธรรมในระดบัอาํเภอตามลาํดบั 

ดา้นการประสานงานเครือข่ายศิลปวฒันธรรมเรียงตามลาํดบัจากค่าเฉลี�ยมากไปหาน้อย พบว่า 

ประเด็นการประสานและรณรงค์ให้องค์กรภาคีจัดกิจกรรม/โครงการด้านศิลปวฒันธรรมของสภา

วฒันธรรมอาํเภอรองลงมาการประสานให้มีการแลกเปลี�ยนการเรียนรู้ การทาํงานดา้นศิลปวฒันธรรม

ระหวา่งองคก์รต่างๆ,การสาํรวจขอ้มูลเครือข่ายศิลปวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมอาํเภอ, การดาํเนินการ

สร้างเครือข่ายสมาชิกสภาวฒันธรรมอาํเภอและการให้ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการดาํเนินงานส่งเสริม

เครือข่ายศิลปวฒันธรรมในอาํเภอตามลาํดบั 

ดา้นการสนบัสนุนการวิจยัและพฒันางานดา้นศิลปวฒันธรรมเรียงตามลาํดบัจากค่าเฉลี�ยมากไป

หาน้อย  พบว่า การสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื� นฟูและส่งเสริมศิลปวฒันธรรมของ

ท้องถิ�น รองลงมา การสํารวจรวบรวมความรู้และผลงานวิจัยด้านศิลปวฒันธรรม,การสนับสนุน 
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ให้ประชาชนนําศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ�นมาใช้ในการแก้ไขปัญหา พฒันาคุณภาพชีวิต 

ของคนในทอ้งถิ�น,การศึกษาวิจยัทางด้านศิลปวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมอาํเภอและการสนบัสนุน 

ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถิ�นตามลาํดบั 

คณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอในจงัหวดัฉะเชิงเทรา แสดงความคิดเห็นประเด็นบทบาท 

ที�ปฏิบติัจริงในทุกดา้นของคณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ระดบับทบาทดา้น

ศิลปวฒันธรรมอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามลาํดบัจากค่าเฉลี�ยมากไปหานอ้ย  พบว่าดา้นการสนบัสนุนการ

วิจัยและพฒันางานด้านศิลปวฒันธรรมรองลงมา ด้านการบริหารจดัการศิลปวฒันธรรม , ด้านการ

ประสานงานเครือข่ายศิลปวฒันธรรมและดา้นการมีส่วนร่วมทางศิลปวฒันธรรมตามลาํดบั เมื�อพิจารณาเป็น

รายดา้น พบวา่  

ด้านการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมเรียงตามลําดับจากค่าเฉลี�ยมากไปหาน้อย พบว่า 

การส่งเสริม สนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัของสภาวฒันธรรมอาํเภอรองลงมา 

การวางแผนและตัดสินใจกําหนดวิธีการแก้ไขปัญหาการดําเนินงานด้านศิลปวฒันธรรมของสภา

วัฒนธ รรมอํา เภอ , กา รป ระ ชุม  ป รึก ษ าหารือเพื� อแก้ไ ขปั ญหาก ารดํา เ นินงา นตาม แผ นง า น 

ด้านศิลปวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมอาํเภอ,การพิจารณาแผนงาน/โครงการด้านศิลปวฒันธรรม 

ของสภาวัฒนธรรมอําเภอ,การประสานงานและให้ข้อเสนอแนะเกี� ยวกับการดํา เนินงานด้าน

ศิลปวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมอาํเภอ, การกาํหนดนโยบายดา้นศิลปวฒันธรรม ของสภาวฒันธรรม

อาํเภอ, การพิจารณาปรับปรุงกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการแกไ้ขปัญหาการดาํเนินงานตามแผนงานดา้น

ศิลปวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมอาํเภอ, การพิจารณาอนุมติัเงินงบประมาณเพื�อการสนบัสนุนแผนงาน

ด้านศิลปวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมอาํเภอและการส่งเสริม สนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สิน 

ทางปัญญาดา้นศิลปวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมอาํเภอตามลาํดบั 

ดา้นการมีส่วนร่วมศิลปวฒันธรรมเรียงตามลาํดบัจากค่าเฉลี�ยมากไปหานอ้ย  พบว่าการสํารวจ 

และเลือกสรรทรัพยากรที�มีในทอ้งถิ�นมาใชใ้นการดาํเนินงานดา้นการมีส่วนร่วมทางศิลปวฒันธรรมของ

สภาวฒันธรรมอาํเภอรองลงมา การมีส่วนร่วม สํารวจและเลือกสรรทรัพยากรที�มีในทอ้งถิ�นมาใชใ้นการ

ดาํเนินกิจกรรมของสภาวฒันธรรมอาํเภอ,การส่งเสริมการมีส่วนร่วมองคก์รภาคีต่างๆ เช่น องคก์รภาครัฐ 

องคก์รเอกชน องคก์รชุมชน องคก์รธุรกิจ และองคก์รวิชาการ มาใชใ้นการดาํเนินงานดา้นการมีส่วนร่วม 

ทางศิลปวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมอาํเภอ,การมีส่วนร่วมส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติให้ผูมี้ผลงาน

ดีเด่นดา้นศิลปวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมอาํเภอ,การมีส่วนร่วมสร้างภูมิคุม้กนัทางวฒันธรรมในระดบั

อาํเภอและการเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการระดมทุนเพื�อสนับสนุนกิจกรรมของสภา

วฒันธรรมอาํเภอตามลาํดบั 

ดา้นการประสานงานเครือข่ายศิลปวฒันธรรมเรียงตามลาํดบัจากค่าเฉลี�ยมากไปหาน้อย พบว่า

การประสานและรณรงค์ให้องค์กรภาคีจดักิจกรรม/โครงการด้านศิลปวฒันธรรมของสภาวฒันธรรม

อาํเภอรองลงมา การประสานให้มีการแลกเปลี�ยนการเรียนรู้ การทาํงานด้านศิลปวฒันธรรมระหว่าง
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องค์กรต่างๆ,การดาํเนินการสร้างเครือข่ายสมาชิกสภาวฒันธรรมอาํเภอ,การสํารวจข้อมูลเครือข่าย

ศิลปวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมอาํเภอและการให้ข้อเสนอแนะเกี�ยวกับการดําเนินงานส่งเสริม

เครือข่ายศิลปวฒันธรรมในอาํเภอตามลาํดบั 

ดา้นการสนบัสนุนการวิจยัและพฒันางานดา้นศิลปวฒันธรรมเรียงตามลาํดบัจากค่าเฉลี�ยมากไป

หานอ้ย พบวา่ การสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการฟื� นฟูและส่งเสริมศิลปวฒันธรรมของทอ้งถิ�น

รองลงมา การสนบัสนุนให้ประชาชนนาํศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาใช้ในการแกไ้ขปัญหา 

พฒันาคุณภาพชีวิตของคนในทอ้งถิ�น,การสํารวจรวบรวมความรู้และผลงานวิจยัด้านศิลปวฒันธรรม, 

การสนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถิ�นและการ

ศึกษาวจิยัทางดา้นศิลปวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมอาํเภอตามลาํดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

คณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอในจังหวดัฉะเชิงเทราที�มีตําแหน่งในสภาวฒันธรรม 

ตาํแหน่งรองประธานสภาวฒันธรรมในสภาวฒันธรรมกับตําแหน่งกรรมการ ตําแหน่งกรรมการ 

และประชาสัมพันธ์/กรรมการเหรัญญิก/กรรมการและนายทะเบียน/กรรมการและเลขานุการ/กรรมการ 

และผูช่้วยเลขานุการในสภาวฒันธรรมกบัตาํแหน่งกรรมการของคณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอใน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

คณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอในจงัหวดัฉะเชิงเทราที�มีระดบัการศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา 

ตอนปลายกบัการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี การศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปวส.กบัการศึกษาระดบัสูง

กว่าปริญญาตรีและการศึกษาระดบัปริญญาตรีกบัการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรีของคณะกรรมการ

สภาวฒันธรรมอาํเภอในจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาบทบาทที�คาดหวงัของคณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

พบว่า ด้านการประสานงานเครือข่ายศิลปวฒันธรรมเป็นด้านที�มีค่าเฉลี�ยน้อยที�สุด สาเหตุที�เป็นเช่นนี�  

เพราะคณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอต้องลงพื�นที�ในการเชื�อมโยงข้อมูลทางด้านศิลปวฒันธรรม 

ในทอ้งถิ�นกบัประชาชนในทอ้งถิ�นที�ตนเองตอ้งการประสานงานสร้างเครือข่ายศิลปวฒันธรรม สอดคลอ้ง

กบัขอ้เสนอแนะของพรรณสุภา โพธิ� ยอ้ย (2560 , บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการนาํนโยบายสภาวฒันธรรม 

ไปปฏิบติั กรณีศึกษาสภาวฒันธรรมตาํบล จงัหวดัสมุทรสาครขอ้เสนอแนะ คือ ควรส่งเสริมและพฒันา

ความร่วมมือระหว่างสภาวฒันธรรมตาํบลกบัหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื�นที� 

เพื�อใหเ้ป็นกลไกในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัสภาวฒันธรรม โดยผลกัดนัให้เกิดขอ้ตกลงร่วมกนั

และบงัคบัใชร่้วมกนัอยา่งชดัเจนและควรมีการกาํหนดแผนขบัเคลื�อนยุทธศาสตร์ สภาวฒันธรรมจงัหวดั 

และส่งเสริมให้สภาว ัฒนธรรมทุกระดับร่วมกันจัดทําแผนงาน และโครงการ เพื�อขอสนับสนุน

งบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยแผนงานดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามความตอ้งการของชุมชนดงันั�น  
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การเ ชื� อมโยงสภาวัฒนธรรมทุกระดับ  จะส่งผลให้การประสานงานเครือข่ ายศิลปวัฒนธรรม 

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 การศึกษาบทบาทที�ปฏิบติัจริงในทุกด้านของคณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอในจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา พบวา่ ดา้นการมีส่วนร่วมทางศิลปวฒันธรรมเป็นดา้นที�มีค่าเฉลี�ยนอ้ยที�สุด สาเหตุที�เป็นเช่นนี�

เพราะเนื�องดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 จึงส่งผลให้การลงพื�นที�

ของคณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอลดน้อยลง มีการงดการจดักิจกรรม/โครงการที�เกี�ยวขอ้งกับ 

การส่งเสริม สนบัสนุนงานดา้นศิลปวฒันธรรมส่งผลให้การมีส่วนร่วมทางศิลปวฒันธรรมทั�งในระดบั

ผูป้ฏิบติังาน และประชาชนในพื�นที�ถูกชะลอตวัลง ทาํให้มีค่าเฉลี�ยในประเด็นการสอบถามน้อยที�สุด  

การแสดงบทบาทดา้นการมีส่วนร่วมทางศิลปวฒันธรรมตอ้งอาศยัรูปแบบการประชาสัมพนัธ์ การจดั

กิจกรรม/โครงการเป็นสําคญัสอดคล้องกับผลการศึกษาของทศพร แห้วเหมือน (2559 , บทคดัย่อ)  

ไดศึ้กษาบทบาทของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเที�ยวเชิงศิลปวฒันธรรมของเทศบาล

ตาํบลเชียงคาน จงัหวดัเลยพบวา่ แนวทางในการเสริมสร้างปัจจยัที�ส่งผลต่อบทบาทของประชาชนต่อการ 

มีส่วนร่วมในการจดัการท่องเที�ยวเชิงศิลปวฒันธรรมของเทศบาลตาํบลเชียงคาน จงัหวดัเลย คือ ควรเปิด

โอกาสให้ประชาชนในพื�นที�เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ให้มากขึ�น เทศบาลตาํบลเชียงคานควร 

มีการพฒันาและประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนไดท้ราบถึงขอ้มูลและข่าวสารอย่างทั�วถึงและควรให้การ

ส่งเสริม สนบัสนุน ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีให้กบัประชาชนและเยาวชน เพื�ออนุรักษแ์ละสืบสาน

ต่อไป ซึ� งการเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลภาครัฐ หรือการแสดงการมีส่วนร่วมในโครงการ/

กิจกรรมของภาครัฐมากเท่าใด จะส่งผลใหก้ารประสานงานเครือข่ายศิลปวฒันธรรมในพื�นที�ประสบผลสําเร็จ

มากขึ�นเท่านั�น 

สาํหรับการทดสอบสมมุติฐานผลการศึกษา พบวา่ ตาํแหน่งในสภาวฒันธรรมที�แตกต่างกนัส่งผล

ให้บทบาทด้านศิลปวฒันธรรม ด้านการบริหารจดัการศิลปวฒันธรรมแตกต่างกนั สาเหตุที�เป็นเช่นนี�

เพราะการกระทาํหรือการแสดงพฤติกรรมตามตาํแหน่ง หน้าที� ความรับผิดชอบที�ได้รับการแต่งตั�ง 

ของคณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอในจงัหวดัฉะเชิงเทรา แต่ละบุคคลเป็นไปตามขอ้กาํหนดบทบาท

หน้าที�คณะกรรมการสภาวฒันธรรมที�ได้ระบุหน้าที�ของประธานสภาวฒันธรรม รองประธานสภา

วฒันธรรม  กรรมการและประชาสัมพนัธ์/กรรมการเหรัญญิก/กรรมการและนายทะเบียน/กรรมการ 

และเลขานุการ/กรรมการและผูช่้วยเลขานุการและกรรมการซึ� งสอดคลอ้งกบัการศึกษาความหมายของ 

วชัชรชยั สุทโท (2562 , หน้า 13 – 14 อา้งถึงในสุนทร กุญชร)ไดท้าํการศึกษาความหมายของบทบาท 

หมายถึง แนวทางของการแสดงออกหรือปฏิบติัตามอาํนาจที�กาํหนดไวใ้นตาํแหน่งทางสังคมทางหนา้ที�

การงานตามสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลที�เป็นอยู่จากความหมายของบทบาทสามารถสรุปได้ว่า 

ตาํแหน่งเป็นตวักาํหนดการแสดงบทบาทภายใตเ้จตนารมณ์ตามพระราชบญัญติัวฒันธรรมแห่งชาติ พ.ศ.

2553 และกฎกระทรวงที�เกี�ยวขอ้ง 
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ประเด็นคณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอในจงัหวดัฉะเชิงเทราที�มีระดบัการศึกษาที�แตกต่าง

กนัส่งผลใหบ้ทบาทดา้นศิลปวฒันธรรม ดา้นการประสานงานเครือข่ายศิลปวฒันธรรมแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสําคญั สาเหตุที�เป็นเช่นนี� เพราะระดบัการศึกษาที�แตกต่างกนัส่งผลต่อความรู้ (วิธีการ) ทางการเลือก

รูปแบบการสื�อสารที�แสดงออกมาเช่น ผูที้�มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 

จะเข้าใจรูปแบบการสื� อสารเชิงกลยุทธ์  การสื� อสารจากบนลงล่าง การสื� อสารจากล่างขึ� นบน  

หรือกระบวนการสร้างเครือข่ายมากกว่าผูที้�ไม่เคยทราบว่าการสื�อสารมีมากมายหลากหลายรูปแบบ  

อาจส่งต่อการประสานงานเครือข่ายศิลปวฒันธรรม 

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะที�ไดจ้ากการศึกษาในครั� งนี�ผลการวจิยั  มีดงันี�  

1. สํานักงานวฒันธรรมจังหวดัฉะเชิงเทรา ควรมีการประชาสัมพนัธ์หรือเข้าไปให้ความรู้   

ความเข้าใจเกี�ยวกบับทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการสภาวฒันธรรมอาํเภอในจงัหวดัฉะเชิงเทราว่า  

อาํนาจหน้าที�คืออะไร  ประโยชน์ที�ประชาชนจะได้รับจากการเป็นส่วนหนึ� งของการอนุรักษ์ ฟื� นฟู 

ศิลปวฒันธรรมของชุมชนมีอะไรบา้ง  เนน้การประชาสัมพนัธ์ตามช่องทางที�หลากหลาย เพื�อให้ทุกกลุ่ม

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งสะดวก และรวดเร็วขึ�น 

2. สํานกังานวฒันธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ควรให้การส่งเสริมการวิจยัและพฒันางานดา้นศิลปวฒันธรรม

การบริหารจดัการศิลปวฒันธรรม การมีส่วนร่วมทางศิลปวฒันธรรมและการประสานงานเครือข่ายศิลปวฒันธรรม

โดยการสร้างเวทีสาธารณะในชุมชนเป็นการระดมความคิดเห็น แลกเปลี�ยนขอ้มูลดา้นศิลปวฒันธรรม 

ในชุมชน เพื�ออนุรักษฟื์� นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ศิลปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีต

ประเพณีอนัดีงานของทอ้งถิ�นและของชาติใหค้งอยูสื่บต่อไป 
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