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ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรมของ
ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
Management Strategies to Execute Cultural Activities of the Provincial
Cultural Offices in Roi-et, Khon Kaen, Sarakham and Kalasin Group of
Provinces (Poikaensansin)
ศักดิ์ศรี ไชยกุฉิน1
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบนั และปัญหาการบริหารส�ำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดของ
กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research ) ด�ำเนินการวิจัย
เป็น 6 ระยะ คือ 1) ศึกษาวรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) การวิจัยภาคสนาม/การศึกษา
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 3) การร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านวัฒนธรรมของ
ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 4) การตรวจสอบ ยืนยัน กลั่นกรองยุทธศาสตร์
ที่ได้ร่าง 5) การประเมินยุทธศาสตร์ฉบับปรับปรุง 6) สรุป รายงานผลการวิจัยผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพปัจจุบันการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านวัฒนธรรมของส�ำนักงานจังหวัด
กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยภาพรวม พบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีระดับการ
ปฏิบัติสูงสุดสองด้านคือ ด้านการจัดการองค์กรรองลงมาได้แก่ ด้านการวางแผนส่วนที่มีระดับปฏิบัติต�่ำสุด
สองด้านได้แก่ ด้านการส่งเสริมการศึกษาด้านวัฒนธรรมและด้านการเข้าร่วมกับประชาคมอาเซียนสภาพ
ปัญหาการบริหารจัดการพบว่า มี 3 ส่วนคือ 1) ระบบราชการที่ไม่สามารถเอื้ออ�ำนวยต่อการบริหารจัดการ
ได้อย่างเต็มที่ 2) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด�ำเนินงานในพื้นที่ 3) ไม่สามารถส่งเสริมให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรมของบุคลากรภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ภาคีเครือข่าย และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้อย่างเต็มที่
2) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านวัฒนธรรมของส�ำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดกลุม่ จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุต์ งั้ อยูบ่ นฐานของวิสยั ทัศน์ทวี่ า่ “ ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นองค์กร
ภาครัฐที่ประสานการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน เฝ้าระวัง และพัฒนามิติวัฒนธรรมสู่บริบทของการ
พัฒนาประเทศชาติในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง”ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์34 กิจกรรมหลัก และ 30
ตัวบ่งชี้ ส่วนยุทธศาสตร์ทงั้ 6 ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม (2) ยุทธศาสตร์ สร้างศรัทธาธ�ำรง รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
(3)ยุทธศาสตร์สร้างภาคีเครือข่าย เพือ่ ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานวัฒนธรรมและส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรม
1

เฉียงเหนือ

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาการบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก
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(4) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้วยมิติศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้าง
สังคมสันติสุขในกระแสโลกาภิวัตต์ (5) ยุทธศาสตร์น�ำทรัพยากรและทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม (6) ยุทธศาสตร์สร้างความภาคภูมใิ จในวัฒนธรรมไทย ก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียน
และผลการประเมินยุทธศาสตร์ของผู้มีส่วนได้เสีย ในด้านความเหมาะสม ด้านความมีประโยชน์ และด้าน
ความเป็นไปได้ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน
ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study the practice and the problems in
the management of the provincial cultural offices in the Roikaensansin group of provinces
and 2) to develop management strategies to promote cultural education of the same
provincial cultural offices. Employing a mixed methods approach, the research was
conducted in 6 phases : 1) a review of literalure; 2) an empirical study; 3) drafting the
desired strategies; 4) a review of the draft strategies; 5) an assessment of the revised
strategies; and 6) conclusion.
The research findings were as follows :
1. The practices of the 11 management aspects of the target provincial cultural
offices were all rated high. The two highest practice means involved the organization
management and the planning aspects; the two lowest practice means involved the aspects
of promoting arts and culture education and of participation in the ASEAN community. As
for the problems, the major ones included the following; 1) the civil bureaucracy system
was not conducive to adequate practice in the locality; 2) insufficient budget to cover
local needs; and 3) inability to promote comprehensive participation of relevant stake
holders.
2. The management strategies to promote cultural education of the target
provincial cultural offices are based on the vision that “provincial cultural offices are
government organization to coordinate the study, promotion and support as well as to
maintain, monitor and develop the cultural dimension of national development in the age
of rapid social change.” Six strategies, along with 34 major program activities and 30
indicators have been found. The six strategies are : 1) Development of system and
mechanism to manage matters of religion, arts and culture; 2) Nurturing the faith to
maintain the institutions of nation, religion and monarchy; 3) Creation of partners and
networks to mobilize action on culture and cultural education; 4) Reinforcement of
cultural learning to build peaceful society in the age of globalization; 5) Utilization of
cultural resources to create added value in economic and social benefits; and 6) Creation
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of cultural pride and dignity towards ASEAN Community. In the assessment of the strategies
stakeholders rated their appropriateness, usefulness and feasibility all at a high level
1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
การพัฒนาประเทศใน 4-5 ทศวรรษที่ผ่านมา ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง มี
การติดต่อสื่อสารและการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ก่อให้เกิดการพัฒนา
ทีข่ าดความสมดุล เพราะมุง่ สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเป็น ด้านหลัก ท�ำให้บคุ คลและสังคม
รวมทัง้ โครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการต่าง ๆ ปรับตัวตามไม่ทนั เกิดความไม่สมดุลระหว่างการพัฒนา
ทางวัตถุกับการพัฒนาจิตใจ (ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม. 2550) ปัจจุบันสังคมไทยตกอยู่ในภาวะ
กระแสทุนนิยมพาณิชย์นิยม และวัตถุนิยม ขาดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ขาดความรักและความ
ผูกพันกับท้องถิ่น การยอมรับในภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นรากเหง้าไทยแต่เดิมมีน้อย ขณะ
เดียวกันสังคมไทยได้หนั ไปรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกทีไ่ หลบ่าเข้ามาผ่านสือ่ ต่าง ๆ โดยปราศจากการเลือกสรร
กลั่นกรอง จนเกิดการซึมซับดัดแปลงละทิ้งวัฒนธรรมเดิม รับเอาวัฒนธรรมอื่นมาถือปฏิบัติจนเกิดการ
ครอบง�ำทางวัฒนธรรม ยังผลให้เกิดค่านิยมและทัศนคติที่ขัดแย้งระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ สภาพ
วิถชี วี ติ ไทย เอกลักษณ์ วัฒนธรรมทีด่ งี ามถูกเบีย่ งเบนและเปลีย่ นแปลง น�ำมาซึง่ ปัญหาความเสือ่ มโทรมทาง
ศีลธรรม คุณธรรมและปัญหาต่าง ๆ ทิศทางวัฒนธรรมกับการศึกษาเกิดกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงอีก
นานัปการ ทั้งปัญหายาเสพติด อบายมุข ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สถาบันครอบครัวขาดการ
ยึดโยงสมาชิกในครอบครัว ขาดความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ ความผูกพันและครอบครัวล่มสลาย
ในที่สุด (ส�ำนักนายกรัฐมนตรี, ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 1)
การสร้างภูมคิ มุ้ กันทางวัฒนธรรมโดยการส่งเสริมให้เข้าใจคุณค่าของวัฒนธรรมทีเ่ ป็นรากเหง้าเป็น
แนวทางหนึ่งที่สามารถป้องกันปัญหาดังกล่าวได้ การรักษาคุณค่าวัฒนธรรมที่ดีไว้นั้น จ�ำเป็นต้องมี
กระบวนการเรียนรู้เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นเครื่องมือส�ำคัญในอันที่จะท�ำให้
ผูเ้ รียนได้เข้าใจในคุณค่าทีแ่ ท้จริงของวัฒนธรรม มีทกั ษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมทีด่ งี าม สามารถสร้างสรรค์
และเลือกสรร น�ำวัฒนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวติ ได้อย่างเหมาะสม เพือ่ ให้บรรลุผลเช่นนัน้ จ�ำเป็น
ต้องมีการจัดการศึกษาที่ท�ำให้ผู้เรียนได้เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม เข้าใจธรรมชาติของการ
เปลี่ยนแปลง ตระหนักรู้และผู้เรียนเข้าใจสิ่งแวดล้อม สามารถคิดจินตนาการ วิเคราะห์สถานการณ์และหา
ทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง รูจ้ กั เลือกรับและเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงและการไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติ
ได้ (ส�ำนักนายกรัฐมนตรี, ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 2) กระทรวงวัฒนธรรมมีหน้าที่
ใส่ใจและให้ความส�ำคัญต่อการท�ำงานด้านการฟืน้ ฟูคณ
ุ ค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย ซึง่ ภารกิจนี้
ไม้ได้จ�ำกัดขอบเขตว่าเป็นงานของกระทรวงวัฒนธรรมเท่านั้นหลายกระทรวงก็ต้องสนับสนุนภารกิจด้าน
วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา กระทรวงทรัพยากร
และความมัน่ คงของมนุษย์ อย่างไรก็ตามความรับผิดชอบทางวัฒนธรรมยังอยูภ่ ายใต้การดูแลของกระทรวง
วัฒนธรรม โดยมีกลไกระดับกรม รับภาระหน้าที่ต่างกันออกไป (กระทรวงวัฒนธรรม, 2547: 56-57)
การด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรมของชาติเริม่ ต้นอย่างเป็นทางการเมือ่ พุทธศักราช 2481 มีการตัง้ กอง
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วัฒนธรรม ในสังกัดกรมศิลปากร ต่อมาในพุทธศักราช 2483 มีการจัดตัง้ สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ จนกระทัง่
วันที่ 12 มีนาคม 2495 จึงมีการสถาปนากระทรวงวัฒนธรรมขึน้ พอถึงพุทธศักราช 2501 เกิดภาวะผันแปร
ทางการเมือง กระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบ โดยลดฐานะเป็นกองวัฒนธรรม สังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการและกรมการศาสนาตามล�ำดับจนถึงพุทธศักราช 2522 จึงจัดตั้งส�ำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติขึ้น มีฐานะเทียบเท่ากรม
ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้จัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรม ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
จากการปฏิรปู ระบบราชการ (ตามพระราชบัญญัตบิ ริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2545) มีอำ� นาจหน้าที่
เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและราชการอื่นตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ
กระทรวงวัฒนธรรมหรือส่วนราชการทีส่ งั กัดกระทรวงวัฒนธรรม ตามมาตรา 120 แห่งพระราชกฤษีกาโอน
กิจการบริหารและอ�ำนาจหน้าทีข่ องส่วนราชการ ให้โอนบรรดากิจการ อ�ำนาจหน้าที่ ทรัพย์สนิ งบประมาณ
หนี้ สิทธิผกู พัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตราก�ำลังของ กระทรวงศึกษาธิการในส่วนของส�ำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับฝ่ายส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม และส�ำนักงานศึกษาธิการอ�ำเภอ เฉพาะ
ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม มาเป็นส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม
ดังนัน้ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของกระทรวงวัฒนธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายและวัตถุประสงค์
ของทางราชการ จึงได้ออกค�ำสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ สป. 58//2545 ก�ำหนดให้มีส�ำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัด เป็นหน่วยจังหวัดและอ�ำเภอ (กระทรวงวัฒนธรรม, 2545 : 1) ในส่วนของภาคเอกชนที่ด�ำเนินงาน
วัฒนธรรมก็มี สภาวัฒนธรรม ในการก�ำกับดูแลของส�ำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวง
วัฒนธรรม ดังนั้นในการด�ำเนินงานวัฒนธรรมในระดับพื้นที่จึงมีหน่วยงานภาครัฐคือ ส�ำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัด และภาคเอกชนคือสภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอ�ำเภอและสภาวัฒนธรรมต�ำบล มีหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน การด�ำเนินงานวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ร่วมกันการด�ำเนินงานวัฒนธรรมอย่าง
บูรณาการ (กระทรวงวัฒนธรรม, 2547)
ภายใต้โครงสร้างของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ดังกล่าวข้างต้น ส�ำนักงานวัฒนธรรมต้องก�ำหนด
บุคลากรในต�ำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดและสรรหาบุคลากรเพือ่ ปฏิบตั งิ านในต�ำแหน่งตามกลุม่ ต่าง ๆ รวมทัง้
ต้องก�ำหนดบุคลากรรับผิดชอบการปฏิบตั งิ านในระดับพืน้ ทีอ่ ำ� เภอจากบุคลากรเดิมของส�ำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและส�ำนักงานศึกษาธิการอ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอและอาจมีการโยกย้ายจากต่างสังกัดด้วย ซึ่งบุคลากรเหล่านี้
เคยปฏิบัติงานในลักษณะที่แตกต่างกันและมีวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์
กับองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าและขาดประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ เตรียมการป้องกันปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ และเพือ่ ให้บคุ ลากร
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อคุณภาพการด�ำเนินงานวัฒนธรรมของชาติ กระทรวง
วัฒนธรรมจึงได้จัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตามนโยบายปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประจ�ำ
ปีงบประมาณ. ๒๕๕๕ (กระทรวงวัฒนธรรม, 2555: 8) อย่างไรก็ดี คู่มือและยุทธศาสตร์ ทั้งสองฉบับอาจ
ต้องปรับเปลีย่ นตามความเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต และเพือ่ ให้สอดรับกับบริบทพืน้ ทีก่ ารปฏิบตั ิ
งาน เพือ่ ให้เกิดความเหมาะสมในแต่ละพืน้ ที่ ซึง่ เป็นภารกิจทีส่ ำ� นักงานวัฒนธรรมจังหวัดจะต้องน�ำไปปฏิบตั ิ
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เพื่อให้การบริหารส�ำนักงานวัฒนธรรมประสบความส�ำเร็จ
ดังนั้นจึงมีค�ำถามว่า ท�ำอย่างไรจึงจะมียุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการของส�ำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพือ่ การด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรม เพราะว่าถ้าสามารถก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการ
บริหารจัดการส�ำนักงานวัฒนธรรมด้วยแล้วจะส่งผลให้เกิดกระบวนการในการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมได้ดี
ยิง่ ขึน้ ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน หมายถึง เทคนิค วิธกี าร ทีส่ อดคล้องกับกระบวนการในการบริหารจัดการ
สามารถสนองตอบความต้องการด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลลัพธ์ตอ่ กลุม่ เป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิผล และทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ
พัฒนาการของชีวติ มนุษย์อยูภ่ ายใต้การเรียนรู้ และการเรียนรูน้ นั้ ได้รบั การพัฒนาให้เป็นระบบจน
กลายเป็นระบบการศึกษา ซึ่งมีทั้งระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน และมีการให้การศึกษาในหลาย ๆ
ด้าน เพื่อให้เกิดกระบวนการในการเรียนรู้อยู่ตลอดชีวิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันทรง
ให้พระบรมราโชวาทไว้วา่ “ งานด้านการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมนัน้ คือ งานสร้างสรรค์ความเจริญทาง
ปัญญาและจิตใจ ซึง่ เป็นทัง้ ต้นเหตุ และองค์ประกอบทีข่ าดไม่ได้ของความเจริญด้านอืน่ ๆ ทัง้ หมด เป็นปัจจัย
ทีจ่ ะช่วยให้เรารักษาและธ�ำรงความเป็นไทยไว้ได้สบื ไป ” ในการรักษาคุณค่าวัฒนธรรมทีด่ ไี ว้นนั้ จ�ำเป็นต้อง
มีกระบวนการเรียนรู้เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นเครื่องมือส�ำคัญในอันที่จะท�ำให้
ผูเ้ รียนได้เข้าใจในคุณค่าทีแ่ ท้จริงของวัฒนธรรม มีทกั ษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมทีด่ งี ามสามารถสร้างสรรค์
และเลือกสรร น�ำวัฒนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม การจัดการศึกษาที่ท�ำให้
ผู้เรียนได้เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม เข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง จะเป็นตัวกระตุ้นให้
ผู้เรียนเข้าใจสิ่งแวดล้อมได้อย่างถ่องแท้ สามารถคิด จินตนาการ วิเคราะห์สถานการณ์และหาทางแก้ไขได้
อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังรู้จักเลือกรับและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติได้
เป็นอย่างดี และหากจะตัง้ ค�ำถามว่าจะท�ำอย่างไรให้ระบบการศึกษาดีขนึ้ ในภาพรวมค�ำตอบก็คอื ต้องให้ความ
ส�ำคัญในเรื่องวัฒนธรรมด้วย (ส�ำนักนายกรัฐมนตรี, ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 )
เกี่ยวกับสภาพการบริหารส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในปัจจุบันนั้น ศิรดา มะลาสาย (2549:
บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษายุทธศาสตร์การด�ำเนินงานแบบบูรณาการด้านวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น พบว่าการ
ด�ำเนินงานแบบบูรณาการด้านวัฒนธรรมมีความต้องการแก้ไขปัญหาอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ในด้านงบประมาณ
และยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน ด้านผู้ปฏิบัติงาน พบว่า นักวิชาการวัฒนธรรมและกรรมการสภาวัฒนธรรม
ควรได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการด�ำเนินงานแบบบูรณาการด้านวัฒนธรรมและควรมี
การประสานเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการด�ำเนินงานและติดตามผลการด�ำเนินงานแบบบูรณาการด้าน
วัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการของส�ำนักงานวัฒนธรรมที่ยังไม่สามารถสนองตอบ
ความต้องการของประชาชนได้ เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการภายในส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเองก็ฝง
พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความสามารถ ขาดขวัญก�ำลังใจและทักษะในการท�ำงานเพื่อสนอง
ความต้องการต่อการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด นอกจากนัน้ มาลี ทันใจ
(2546: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารงานวัฒนธรรมอ�ำเภอและต�ำบลในจังหวัดแพร่ พบว่า ปัญหาและ
อุปสรรค์ทมี่ รี ะดับความส�ำคัญสูงในการปฏิบตั ภิ ารกิจการบริหารวัฒนธรรมอ�ำเภอและต�ำบล ได้แก่ การขาด
การวางแผนงานด้านวัฒนธรรมอย่างบูรณาการและต่อเนื่อง บุคลากรขาดความรู้ในการวิจัยและศึกษางาน
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ด้านวัฒนธรรม และสมนึก ครูละวงษ์ (2547: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาสภาพและปัญหาการด�ำเนินงานวัฒนธรรม
ในจังหวัดลพบุรี พบว่า ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการด�ำเนินงานวัฒนธรรมของบุคลากรภาครัฐที่แตกต่างมี
ปัญหาขาดบุคลากรทีม่ คี วามสามารถ ขาดการประสานงานในการด�ำเนินงานระหว่างส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
และขาดการประชาสัมพันธ์ เมื่อพิจารณาสภาพการบริหารจัดการของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภาพรวม
ก็ยังพบอีกว่า มีปัญหาในการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ อีกหลาย เช่น จ�ำนวนบุคลากรมีน้อย ขาดการน�ำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ขาดขวัญก�ำลังใจ ซึ่งส่งผลต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของ
ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สอดคล้องกับข้อค้นพบของ รสสุคนธ์ หาญธงชัย (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของนักวิชาการวัฒนธรรมส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย อุดรธานี
และจังหวัดหนองบัวล�ำภู พบว่า ปัญหาการปฏิบตั งิ านงานนักวิชาการวัฒนธรรม โดยรวมและรายด้านอยูใ่ น
ระดับปานกลาง จากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของส�ำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดยังไม่สามารถสนองตอบความต้องการด้านการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดกระบวนการใน
การศึกษาด้านวัฒนธรรมได้อย่างเพียงพอและจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการ
วัฒนธรรม โดยยึดหลักปฏิบตั ทิ ไี่ ด้ศกึ ษาจากคูม่ อื การปฏิบตั งิ านส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และยุทธศาสตร์
การพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตามนโยบายปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม ประจ�ำปีงบประมาณ. ๒๕๕๕ ซึ่งจะเห็นได้ว่า การก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการการ
ด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรมของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด อยูใ่ นภารกิจ ของกลุม่ ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่งยังไม่มีแนวทางหรือยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการเพื่อการศึกษาด้านวัฒนธรรมที่ชัดเจน หากได้ศึกษา
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่เหมาะสม มีความชัดเจนและเป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถสนองตอบความ
ต้องการในการบริหารจัดการการด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรมของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ก็จะท�ำให้การ
บริหารจัดการส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสามารถส่งผลหรือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการศึกษาด้าน
วัฒนธรรมได้อย่างเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ด้วยเหตุผลและปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะนักวิชาการวัฒนธรรมช�ำนาญการ มีหน้าที่
รับผิดชอบในการบริหารงานส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ใน
การบริหารจัดการการด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรมของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ดังนัน้ จึงน�ำยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตามนโยบายปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดของกลุ่ม
จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
2. เพือ่ พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดของกลุม่ จังหวัด ร้อยแก่น
สารสินธุ์
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3. วิธีด�ำเนินการ
1. การวิจยั เชิงปริมาณโดยการศึกษาสภาพและปัญหาด้านการบริการส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1) ประชากรได้แก่ ประชากรที่เป็นผู้บริหารส�ำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ และบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการในส�ำนักงานดังกล่าว รวมทั้ง
ผู้แทนผู้ใช้บริการ และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด/อ�ำเภอ ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ รวมทั้งหมด
161 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 4 คน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 4 คน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม 8 คน บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 129 คน ผู้แทนผู้ใช้บริการใน
กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 8 คน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด 4 คนประธานสภาและวัฒนธรรมอ�ำเภอ 4 คน
3.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับสภาพและปัญหาในการบริหาร
ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ด้วยการตอบแบบสอบถาม จ�ำนวน 161 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารส�ำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด 4 คน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 4 คน ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม 8 คน บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในส�ำนักงด้านวัฒนธรรมจังหวัด 129 คน ผู้แทนผู้ใช้บริการในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 8 คน ประธานสภา
วัฒนธรรมจังหวัด 4 คนประธานสภาและวัฒนธรรมอ�ำเภอ 4 คนโดยวิธีสุ่มแบบง่าย (Simple random
sampling) ด้วยวิธกี ารสุม่ ของเครซีแ่ ละมอร์แกน (Krejcie and. Morgan อ้างอิงใน นงลักษณ์ วิรชั ชัย, 2543
: 139)
4. ขอบเขตงานการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ด�ำเนินการเก็บข้อมูล
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยก�ำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังต่อไปนี้
1. ด้านเนื้อหา
1.1 ศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการส�ำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
1.2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่น
สารสินธุ์
2. ด้านประชากร กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มเป้าหมาย
2.1 ประชากร การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากประชากร ซึ่งเป็นบุคลากรของส�ำนักงานวัฒนธรรม
ผูบ้ ริหารส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด รวมทัง้ ประธาน
สภาวัฒนธรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกเป็น ผู้บริหารส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 4 คน หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป 4 คน ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม 8 คน บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส�ำนักงานวัฒนธรรม 129 คน และ
ผู้แทนผู้ใช้บริการจังหวัดในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 8 คน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด 4 คน ประธานสภา
วัฒนธรรมอ�ำเภอ 4 คน รวมทั้งสิ้น 161 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
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		 2.1.1 บุคลากรที่ปฏิบัติในส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประกอบ ผู้บริหารส�ำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้อ�ำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวัง ผู้อ�ำนวยการ
กลุม่ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในส�ำนักงานวัฒนธรรม จ�ำนวน 145 คน
ใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายแบบเจาะจง
		 2.2.2 ผู้แทนผู้ใช้บริการจังหวัดในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ จ�ำนวน 8 คน ใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย
แบบไม่ทดแทน
		 2.2.3 ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด 4 คน ประธานสภาวัฒนธรรมอ�ำเภอ 4 คน ใช้วิธี
สุ่มอย่างง่าย แบบไม่ทดแทน
2.3 กลุ่มเป้าหมาย การวิจัยครั้งนี้ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร
ส�ำนักวัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ ยุทธศาสตร์และเฝ้าระวัง และผูอ้ ำ� นวยการ
กลุม่ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ในจังหวัดทีม่ กี ารประเมินผลการด�ำเนินงานตามนโยบายกระทรวง
วัฒนธรรมในระดับดีเด่น รวมทั้งสิ้น 8 คน
3. ด้านเวลา ระหว่างเดือน มกราคม 2556 ถึง เดือนสิงหาคม 2557
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบสภาพปัจจุบนั และปัญหาในการบริหารส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในกลุม่ จังหวัดร้อย
แก่นสารสินธุ์ เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
2. ได้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่น
สารสินธุ์ เพื่อการด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรม สามารถน�ำไปบูรณาการกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม
ก�ำหนดแผนงาน โครงการ เพื่อให้เกิดกระบวนการในการด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรมอย่างเป็นปัจจุบัน
6. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งออกเป็น
3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ในการท�ำงาน
ระดับการศึกษามีลักษณะเป็นค�ำถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับสภาพการบริหารของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ตามกรอบแนวคิดในการ
วิจัย 11 ด้าน คือ 1) ด้านการจัดองค์การ 2) ด้านการวางแผน 3) ด้านการบังคับบัญชา 4) ด้านการควบคุม
5) ด้านการประสานงาน 6) ด้านการใช้ทรัพยากร 7) ด้านการประเมินผล 8) ด้านยุทธศาสตร์และเฝ้าระวัง
9) ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 10) ด้านการส่งเสริมการศึกษาด้านวัฒนธรรม และ
11) ด้านการเข้าร่วมกับประชาคมอาเซียน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) ตามแบบของลิเคิร์ต (Likert Scale) มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (เชาว์ อินใย, 2543: 204)
คะแนน 5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติ มากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติ มาก
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คะแนน 3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติ ปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ระดับการปฏิบัติ น้อย
คะแนน 1 หมายถึง ระดับการปฏิบัติ น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ประเด็นปัญหาการบริหารส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และแนวทางแก้ไข มีลักษณะเป็น
ค�ำถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire)
		 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียดดังนี้
1. ท�ำหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอความร่วมมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
2. ท�ำการส่งและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยด�ำเนินการด้วยตนเอง ทั้งการแจกน�ำส่ง
และการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม		
		 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. กรอกข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ลงในแบบฟอร์มเพื่อน�ำไปวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. น�ำข้อมูลทีก่ รอกเสร็จแล้วทัง้ หมด ไปประมวลผลและวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย
หาค่าเฉลี่ย (Mean : ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation :S.D) และน�ำค่าเฉลี่ยที่ได้ไป
เปรียบเทียบเป็นระดับจากเกณฑ์แปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ (ทิพยา กิจวิจารณ์,2552 : 14)
ค่าเฉลี่ย
4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
1.00-1.50

วิเคราะห์

=
=
=
=
=

ความหมาย
มีระดับปฏิบัติ ในระดับมากที่สุด
มีระดับปฏิบัติในระดับมาก
มีระดับปฏิบัติในระดับปานกลาง
มีระดับปฏิบัติ ในระดับน้อย
มีระดับปฏิบัติ ในระดับน้อยที่สุด

3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ตอนที่ 1 ใช้สถิติร้อยละ
ตอนที่ 2 หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และตอนที่ 3 เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา

การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาสภาพปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารส�ำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัด โดยสัมภาษณ์บุคลากรส�ำคัญของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่มีการปฏิบัติดีเลิศ Best Practice
1. กลุม่ เป้าหมาย ได้แก่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ (รายละเอียดทุกแง่มมุ ) เกีย่ วกับสภาพปัญหา
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และยุทธศาสตร์ในการบริหารส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยเจาะจงเลือก
ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ที่มีการบริหารดีเด่น/เป็นเลิศ 2 แห่ง ประกอบด้วย1) ผู้บริหารส�ำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ซึง่ ได้รบั คัดเลือกให้เป็นส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทีม่ กี ารประเมินผลการด�ำเนิน
งานตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมในระดับดีมาก ประจ�ำปีงบประมาณ 2556 2) และผู้บริหาร
ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ซึง่ ได้รบั คัดเลือกให้เป็นส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทีม่ กี ารประเมิน
ผลการด�ำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมในระดับดีเด่น ประจ�ำปีงบประมาณ 2556 โดยเลือก
สัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องแห่งละ 5 คน ได้แก่ 1) วัฒนธรรมจังหวัด 2) หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป 3) ผู้อ�ำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 4) ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม 5) นักวิชาการวัฒนธรรม
2. การสร้างและการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ
		 เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็น
ฐานข้อมูลในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้างเพือ่ สัมภาษณ์กลุม่ เป้าหมายแบบเจาะลึก (In-Depth
Interview) เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดใน 11 ด้าน :1) ด้านการ
จัดองค์การ 2) ด้านการวางแผน 3) ด้านการบังคับบัญชา 4) ด้านการควบคุม 5) ด้านการประสานงาน
6) ด้านการใช้ทรัพยากร 7) ด้านการประเมินผล8) ด้านยุทธศาสตร์และเฝ้าระวัง 9) ด้านการส่งเสริมศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม 10) ด้านการส่งเสริมการศึกษาด้านวัฒนธรรม และ 11) ด้านการเข้าร่วมกับประชาคม
อาเซียน ซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล : ผู้วิจัยสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายด้วยตัวเอง โดยใช้เครื่องมือวิจัย
ตามข้อ 		
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ใช้การประมวลผลโดยการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใน
เชิงพรรณนาวิเคราะห์ตามหลักอุปนัยวิธี (Inductive method) สรุปเป็นกรณีศึกษา 2 กรณีศึกษา
7. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 2 ข้อ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการ
บริหารจัดการส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 2)เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. สภาพปัจจุบนั การบริหารจัดการการด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรมของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์โดยภาพรวม พบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทั้ง 11 ด้าน โดยด้านที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือด้านการ
จัดการองค์กร รองลงมา ได้แก่ ด้านการวางแผน และด้านการประสานงาน(การมีส่วนร่วม) ตามล�ำดับ ส่วน
ด้านที่มีระดับการปฏิบัติต�่ำสุดคือ ด้านการเข้าร่วมกับประชาคมอาเซียน
เมื่อพิจารณาข้อมูลเชิงลึกสภาพปัจจุบันการบริหารจัดการพบว่า
ด้านการวางแผน การวางแผนมีสว่ นส�ำคัญการขับเคลือ่ นให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ นอกจากนัน้ ยังมีสว่ นให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ส่วนด้านกลยุทธ์และเทคนิค วิธกี ารนัน้ การวางแผน
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ช่วยให้ความร่วมมือการประชุมมากยิง่ ขึน้ ช่วยส่งเสริมกระบวนการด้านสัมมนา และการให้ความรูด้ า้ นต่างๆ
และการก�ำหนดท�ำเนียบบุคลากรไว้ชัดเจน ท�ำให้มีการประสานข้อมูลและเกิดโครงสร้างฐานข้อมูลอย่างมี
ระบบและปัญหาการบริหารจัดการ ด้านการวางแผน มีประเด็นส�ำคัญคือ 1) งบประมาณซึ่งไม่เพียงพอ
2) ภารกิจไม่ชัดเจนในระดับพื้นที่ท�ำให้กระบวนการไม่ชัดเจน 3) การวางแผนภารกิจกับเครือข่ายเป็นไป
อย่างล�ำบาก
		 ด้านการจัดการองค์กรมีการจัดองค์กรที่ท�ำให้ความชัดเจนในระดับจังหวัด สามารถ
ขับเคลือ่ นงานวัฒนธรรมในระดับจังหวัดได้ในเกณฑ์ดี บุคลากรทางวัฒนธรรมเข้าใจในภารกิจบทบาทความ
รับผิดชอบของตนเอง ส่งนักวิชาการวัฒนธรรมลงไปปฏิบัติการในระดับพื้นที่อ�ำเภอ และปัญหาการบริหาร
จัดการด้านการจัดการองค์กรมีประเด็นส�ำคัญคือ 1) ขาดการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร 2) โครงสร้าง
อัตราก�ำลังไม่สอดคล้องกับความจ�ำเป็นของพื้นที่ 3) ระดับอ�ำเภอไม่มีกฎหมายรองรับ 4) อ�ำเภอไม่มีเป็น
หน่วยงานย่อย จัดองค์กรไม่มีความชัดเจน
		 ด้านการบังคับบัญชา (การอ�ำนวยการ) มีความชัดเจนภายใต้สายบังคับบัญชาตามที่
กระทรวงวัฒนธรรมก�ำหนด ซึง่ ขอบเขตการบังคับบัญชาจะอยูใ่ นระดับจังหวัดและปัญหาการบริหารจัดการ
ด้านการบังคับบัญชา (การอ�ำนวยการ) มีประเด็นส�ำคัญคือ 1) ขาดการบังคับบัญชาในระดับอ�ำเภอ 2) ไม่มี
ความชัดเจนการบังคับบัญชาเพราะส่วนใหญ่มีต�ำแหน่งเดียวกัน 3) บทบาทหน้าที่ตามที่กระทรวงก�ำหนด
ไม่ชัดเจน ท�ำให้สายบังคับบัญชาขาดระยะหรือติดกันจนท�ำงานให้พื้นที่หรืออ�ำเภอขาดประสิทธิภาพ		
		 ด้านการควบคุมงาน (การด�ำเนินงาน)การใช้แผนงานการควบคุมการด�ำเนินงานเป็นไป
อย่างชัดเจน ติดตามผลงานเป็นกลุ่มอ�ำเภอและในระดับอ�ำเภอได้ดียิ่งขึ้น เกิดผลการด�ำเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรมในทุกระดับ มีการเสริมศักยภาพด้วยการมอบอ�ำนาจให้ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม มีแผนรองรับในระดับ
อ�ำเภอทัง้ ส่วนของส�ำนักงานวัฒนธรรมและเครือข่ายวัฒนธรรมและปัญหาการบริหารจัดการด้านการควบคุม
งาน ( การด�ำเนินงาน ) มีประเด็นส�ำคัญ คือ 1) การควบคุมงานในอ�ำเภอค่อนข้างยาก 2) ความไม่ชัดเจนใน
นโยบายอัตราก�ำลัง 3) ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายท�ำให้การควบคุมงานไม่เป็นระบบและขาดความ
ต่อเนื่อง				
		 ด้านการประสานงาน ( การมีสว่ นร่วม ) การประสานงานท�ำให้เกิดคณะท�ำงานทีเ่ ข้มแข็ง
การปฏิบัติด้านวัฒนธรรม และได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง มีการเปิดโอกาสให้องค์กรเครือข่ายเข้ามามี
ส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง มีการพัฒนาและจัดตั้งเครือข่ายถึงระดับหมู่บ้าน ความพึงพอใจการประสานงาน
ของเครือข่ายอยู่ในระดับดีและปัญหาการบริหารจัดการด้านการประสานงาน ( การมีส่วนร่วม ) พบว่ามี
ประเด็นส�ำคัญดังนี้ 1) เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความส�ำคัญ 2) ค่าตอบแทนให้กับเครือข่าย
ไม่เพียงพอหรือไม่มีเลย 3) ความไม่ชัดเจนของนโยบายบางประการ 4) ขาดงบประมาณการประสานและ
ค่าตอบแทนของเครือข่าย
		 ด้านการประเมินผลการประเมินผลก�ำหนดให้ผปู้ ฏิบตั ริ ายงานผลตามรอบระยะเวลาการ
ประเมินโดยจัดท�ำเป็นเอกสารรูปเล่ม การประเมินโครงการใช้แบบสอบถาม มีเวทีส�ำหรับการรายงาย เช่น
รายงานในที่ประชุม ซึ่งท�ำให้ประสิทธิภาพการท�ำงานดียิ่งขึ้นมีรูปธรรมสามารถตรวจสอบได้ สามารถน�ำไป
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เป็นข้อมูลการจัดท�ำแผนงานในครั้งต่อไปได้และปัญหาการบริหารจัดการด้านการประเมินผล มีประเด็น
ส�ำคัญคือ 1) ข้อมูลการรายงานบางครั้งไม่ตรงตามความเป็นจริง 2) ระบบการประเมินผลยังไม่ดีพอซึ่งอาจ
มาจากระบบอืน่ ๆ เช่น ระบบการบังคับบัญชา รูปแบบการประสานงาน ฯลฯ 3) โครงสร้างหรือรูปแบบฐาน
ข้อมูลยังไม่ทนั สมัยเท่าทีค่ วร ท�ำให้ขอ้ มูลทีไ่ ด้ไม่เป็นสารสนเทศ การน�ำไปใช้อาจไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วร
		 ด้านการใช้ทรัพยากรมีทรัพยากรอย่างเพียงพอในระดับจังหวัด การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ�ำกัดท�ำให้มีการใช้อย่างเต็มศักยภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมและหรือเดินทางไปประชุม
สัมมนาเพือ่ เพิม่ พูนความรูด้ า้ นการใช้ทรัพยากร และได้กำ� หนดเพิม่ ช่องทางการใช้ทรัพยากรอย่างหลากหลาย
ภายใต้ข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณและปัญหาการบริหารจัดการด้านการใช้ทรัพยากรมีประเด็นส�ำคัญคือ
1) ความไม่ชดั เจนในนโยบายและแผนปฏิบตั ดิ า้ นทรัพยากร 2) ความขาดแคลนงบประมาณ 3) การกระจาย
โครงการเป็นไปอย่างล�ำบาก
		 ด้านยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมบริหารจัดการโดยการกระจายอ�ำนาจการ
ตัดสินใจภายใต้การบริหารของผู้อ�ำนวยการกลุ่ม ซึ่งจะบริหารให้สอดรับกับสภาวะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ภายใต้ขอ้ จ�ำกัดด้านต่าง ๆ ซึง่ อาศัยภาคีเครือข่ายเข้ามามีสว่ นร่วมอย่างหลากหลาย และ ปัญหาการบริหาร
จัดการด้านยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมมีประเด็นส�ำคัญคือ 1) เครือข่ายไม่เพียงพอ 2) บุคลากร
ขาดความรูค้ วามเข้าใจ 3) บุคลากรจ�ำนวนไม่เพียงพอ 4) ขาดทรัพยากร คน วัสดุ อุปกรณ์ สือ่ พาหนะ ฯลฯ
		 ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีการบริหารจัดการภายใต้นโยบายของ
กระทรวงวัฒนธรรม โดยบูรณาการเข้ากับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ด้วยการผลักดันเครือข่ายให้มบี ทบาทมาก
ที่สุดและปัญหาการบริหารจัดการพบว่าด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีประเด็นส�ำคัญคือ
1) งบประมาณของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายไม่เพียงพอ 2) เครือข่ายยังขาดศักยภาพใน
ทุกด้าน 3) เกิดปัญหาการขาดแคลนในระดับอ�ำเภอ		
		 ด้านการส่งเสริมการศึกษาด้านวัฒนธรรมการบริหารด้านการส่งเสริมการศึกษาด้าน
วัฒนธรรม เป็นกระบวนการการถ่ายทอดความรูด้ า้ นวัฒนธรรมด้วยรูปแบบทีห่ ลากหลาย แต่ยงั ไม่มรี ปู ธรรม
ที่ชัดเจน การด�ำเนินงานคงยังแฝงอยู่การด�ำเนินงานของทุกกลุ่มงานในส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด มีการ
รวบรวมองค์ความรู้และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นศูนย์การเรียนรู้และปัญหาการบริหารจัดการด้านการ
ส่งเสริมด้านการส่งเสริมการศึกษาด้านวัฒนธรรมมีประเด็นส�ำคัญคือ 1) ไม่มีการก�ำหนดนโยบายจากส่วน
กลาง 2) ไม่มีงบประมาณการด�ำเนินงาน 3) บุคลากรยังไม่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ด้านนี้โดยตรง 4) อัตราก�ำลังการด�ำเนินงานไม่เพียงพอ 5) เครือขายยังไม่ได้รับบทบาทเกี่ยวกับเรื่องนี้
		 ด้านการเข้าร่วมกับประชาคมอาเซียนมีนโยบายจากระดับกระทรวง สามารถสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับเครือข่ายในเบื้องต้น มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างประเทศ (ประเทศ
ใกล้เคียง) มีกิจกรรม/โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ และการสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ใช้สภา
วัฒนธรรมจังหวัดและอ�ำเภอร่วมขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้เต็มศักยภาพ การพัฒนาเริ่มจากบุคลากรทาง
วัฒนธรรมเป็นหลักและปัญหาการบริหารจัดการด้านการเข้าร่วมกับประชาคมอาเซียน มีประเด็นส�ำคัญคือ
1) นโยบายไม่ชดั เจนเท่าทีค่ วรการน�ำสูก่ ารปฏิบตั จิ งึ ค่อนข้างยาก 2) การประชาสัมพันธ์ยงั ไม่ทวั่ ถึงเท่าทีค่ วร
3) ในระดับชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่สนใจและไม่ให้ความส�ำคัญเท่าที่ควร 4) โอกาสการท�ำความเข้าใจมีไม่พอ
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5) มีข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณ ท�ำให้ขาดความต่อเนื่อง
2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรมของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
งานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 2) สร้างศรัทธา ธ�ำรง รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
3) สร้ า งภาคี เ ครื อ ข่ า ย เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งานวั ฒ นธรรมและส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาวั ฒ นธรรม
4) เสริมสร้างกระบวนการเรียนรูท้ างวัฒนธรรมด้วยมิตศิ าสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเพือ่ สร้างสังคมสันติสขุ
ในกระแสโลกาภิวัตต์ 5) น�ำทรัพยากรและทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทาง
สังคม 6) สร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย สู่เวทีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน
8. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษา สภาพการด�ำเนินงานและปัญหาการบริหารจัดการการด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรม
ของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยภาพรวม พบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก มีระดับการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมากทัง้ 11 ด้าน คือ โดยด้านทีม่ รี ะดับการปฏิบตั สิ งู สุดคือ ด้านการ
จัดการองค์กร ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน (การมีส่วนร่วม) ด้านยุทธศาสตร์และการเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรมด้านการประเมินผล ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมด้านการส่งเสริมการศึกษาด้าน
วัฒนธรรม ด้านการใช้ทรัพยากรด้านการควบคุมงาน (การด�ำเนินงาน) ด้านการบังคับบัญชา(การอ�ำนวยการ)
ด้านการเข้าร่วมกับประชาคมอาเซียนตามล�ำดับ มีประเด็นส�ำคัญ ที่ควรน�ำมาอภิปราย ดังนี้ คือ
1. สภาพปัจจุบนั การบริหารจัดการการด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรมของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กลุม่ จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุด์ า้ นการจัดการองค์กรโดยภาพรวมมีระดับการปฏิบตั สิ งู สุด และมีระดับปฏิบตั ิ
อยู่ในระดับมาก ( = 4.20 , S.D = .70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทั้ง 5
ข้อโดยข้อที่มีระดับปฏิบัติสูงได้แก่ มีการจัดโครงสร้างและหน้าที่ขององค์กรที่ชัดเจน ( =4.38 , S.D = .76)
เมือ่ พิจารณาข้อมูลเชิงลึก พบว่าความชัดเจนการบริหารจัดการด้านวัฒนธรรมในระดับจังหวัด ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีการจัดโครงสร้างองค์กรตามบทบาทภารกิจและแนวทางการด�ำเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม
2. สภาพปัจจุบนั การบริหารจัดการการด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรมของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ด้านการวางแผน โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( =3.99,
S.D = .73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุดได้แก่ มีแผนปฏิบัติการประจ�ำปีที่
สามารถใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือการบริหารและการติดตามประเมินผล ( = 4.28, S.D =
.74) ทั้งนี้เนื่องจากส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคจังหวัดที่อยู่ในสังกัด ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจหลักการน�ำนโยบายจากส่วนกลางสูก่ ารปฏิบตั ิ จึงมีการก�ำหนด
แผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเพื่อการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และให้สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด
3. สภาพปัจจุบนั การบริหารจัดการการด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรมของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
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กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ด้านการประสานงาน (การมีส่วนร่วม) โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ( =3.93, S.D = .66) และเมื่อพิจารณาปัญหาการบริหารจัดการด้านการประสานงาน (การมี
ส่วนร่วม) พบว่ามีประเด็นส�ำคัญดังนี้ 1) เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความส�ำคัญและไม่สนใจ
เข้าร่วมประชุม 2) ค่าตอบแทนให้กับเครือข่ายในหารเข้ามาประสานงานไม่เพียงพอหรือไม่มีเลย 3) ความ
ไม่ชัดเจนของนโยบายบางประการเช่นท้องถิ่นต้องท�ำหรือไม่ท�ำมีอะไรมารองรับ 4) ขาดงบประมาณการ
ประสานและค่าตอบแทนของเครือข่ายซึ่งสอดคล้องกับ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2546:5-19)
ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ในต่างประเทศ ผลการศึกษาพบว่าการ
เปลีย่ นแปลงรูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศทีเ่ ป็นกรณีศกึ ษาได้แก่
ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ และมองโกเลีย มีนวัตกรรมการบริหารจัดการคล้ายคลึงกันใน
ด้านต่าง ๆ คือ การใช้เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศทั้งการบริหารวิชาการและการด�ำเนินการ มีความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและการร่วมเป็นเครือข่าย มีการแสวงหารายได้และการควบคุมรายจ่าย มี
อิสระการปกครองตนเอง ผูเ้ รียนรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยมากขึน้ และประการสุดท้ายมุง่ เน้นการควบคุมคุณภาพ
และปรับปรุงการด�ำเนินงาน การพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�ำเนินงานรวีวรรณ
แพทย์สมาน (2544: 86) ได้ศกึ ษาเรือ่ งกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย : กรณี
ศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มกี ลยุทธ์การปรับตัวของมหาวิทยาลัย
ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีการประหยัดและลดต้นทุน การหารายได้เพิ่ม การกระจายอ�ำนาจทางการ
บริหาร และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าทีม่ สี ว่ นร่วมการแก้ปญ
ั หา การปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เพือ่
ควบคุมให้เกิดการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และพระมหาสมควร ฝอดสูงเนิน (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษา
เรื่อง ผลกระทบการปรับโครงสร้างการบริหารภาครัฐ ที่มีต่อส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นพบว่า
ผลกระทบด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ข้าราชการส่วนใหญ่เห็นว่า ยังไม่ดีขึ้น เนื่องจากระบบการพิจารณา
ความดีความชอบและการประเมินการปฏิบัติงานยังไม่โปร่งใส ขาดการมีส่วนร่วมของข้าราชการใน
หน่วยงาน วัสดุส�ำนักงานไม่เพียงพอท�ำให้การปฏิบัติงานล่าช้า
4. สภาพปัจจุบนั การบริหารจัดการการด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรมของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กลุม่ จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุด์ า้ นยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมโดยภาพรวมมีระดับการปฏิบตั อิ ยู่
ในระดับมาก ( =3.85, S.D = .64 ) ทั้งนี้เนื่องมาจากกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของ
ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้ด�ำเนินงานอย่างเป็นปัจจุบันตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมและ
บูรณาการเข้ากับการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์จงั หวัดและเมือ่ พิจารณา ปัญหาการบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์
และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมพบว่า มีประเด็นส�ำคัญดังนี้ 1) เครือข่ายไม่เพียงพอ 2) บุคลากรขาดความรูค้ วาม
เข้าใจ 3) บุคลากรจ�ำนวนไม่เพียงพอ 4) ขาดทรัพยากร คน วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ พาหนะ ฯลฯ ทั้งนี้เนื่องจาก
กระทรวงวัฒนธรรมไม่มโี ครงสร้างบุคลากรในระดับอ�ำเภอ และไม่มสี ำ� นักงานวัฒนธรรมในระดับอ�ำเภออย่าง
เป็นรูปธรรม เพราะไม่มีกฎหมายรองรับ ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายซึ่งมาจากสาเหตุหลายประการเช่น
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับกระทรวง ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อ
จ�ำกัดด้านงบประมาณที่ส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายไม่สามารถด�ำเนินการได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ กอรปกับ ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป ในฐานะผูร้ บั ผิดชอบไม่ได้รบั การ
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พัฒนาศักยภาพท�ำให้การออกแบบระบบงานไม่มปี ระสิทธิภาพการ และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือรูปแบบการบริหาร
จัดการในปัจจุบันไม่ได้ค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างจริงจัง
5. สภาพปัจจุบนั การบริหารจัดการการด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรมของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กลุม่ จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุด์ า้ นการประเมินผล โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก ( = 3.81,
S.D = .64) เมือ่ พิจารณาในเชิงลึก พบว่า การประเมินผลก�ำหนดให้ผปู้ ฏิบตั ริ ายงานผลโดยรายงานผลประจ�ำ
รอบระยะเวลาการประเมินโดยจัดท�ำเป็นเอกสารรูปเล่ม การประเมินโครงการใช้แบบสอบถาม มีเวทีสำ� หรับ
การรายงาย เช่น รายงานในที่ประชุม ซึ่งท�ำให้ประสิทธิภาพการท�ำงานดียิ่งขึ้นมีรูปธรรมสามารถตรวจสอบ
ได้ สามารถน�ำไปเป็นข้อมูลการจัดท�ำแผนงานในครั้งต่อไปได้ ทั้งนี้เนื่องจากส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
มีนโยบายให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามรอบระยะเวลา เพื่อประกอบการการประเมินความดีความชอบ
และการประเมินประจ�ำปี และเมื่อพิจารณาปัญหาการบริหารจัดการด้านการประเมินผล มีประเด็นส�ำคัญ
ดังนี้ 1) ข้อมูลการรายงานบางครัง้ ไม่ตรงตามความเป็นจริง 2) ระบบการประเมินผลยังไม่ดพี อซึง่ อาจมาจาก
ระบบอื่นๆ เช่น ระบบการบังคับบัญชา รูปแบบการประสานงาน ฯลฯ 3) โครงสร้างหรือรูปแบบฐานข้อมูล
ยังไม่ทันสมัยเท่าที่ควร ท�ำให้ข้อมูลที่ได้ไม่เป็นสารสนเทศ การน�ำไปใช้อาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทั้งนี้
บุคลากรส่วนใหญ่มีต�ำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ซึ่งมีความรู้ความช�ำนาญในเรื่องของการประเมินผลเป็น
พื้นฐานอยู่แล้วสามารถรายงานผลได้ดีในกระบวนการปฏิบัติ แต่ระบบการบริหารที่มีข้อจ�ำกัดซึ่งเป็นผลมา
จากการก�ำหนดนโยบาย โดยรวมอ�ำนาจไว้ที่ศูนย์กลางและไม่มีข้อก�ำหนดหรือระบบที่ชัดเจนการรายงานผล
ท�ำให้ด�ำเนินการด้วยวิธีที่หลากหลาย การจัดการระบบประเมินผลเป็นไปค่อนข้างยาก ส่งผลให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลการประเมินผล
6. สภาพปัจจุบนั การบริหารจัดการการด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรมของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กลุม่ จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมโดยภาพรวมมีระดับการปฏิบตั ิ
อยู่ในระดับมาก ( =3.76., S.D = .71) เมื่อพิจารณาในเชิงลึก พบว่า การบริหารจัดการอยู่ภายใต้นโยบาย
ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยบูรณาการเข้ากับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ด้วยการผลักดันเครือข่ายให้มบี ทบาท
มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด มีการด�ำเนินงานตามกิจกรรมโครงการตามนโยบาย
ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีบทบาทการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการด�ำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ในพืน้ ทีซ่ งึ่ อาจมีองค์กร หน่วยงานหรือเครือข่ายด�ำเนินการอยูแ่ ล้วและในขณะเดียวกัน ก็กำ� หนด
แผนงาน งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้เกิดกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและ
ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ในพื้นที่ เช่น โครงการลานวัฒนธรรม โครงการรากวัฒนธรรม โครงการ
หมู่บ้านศีล 5 เป็นต้น และเมื่อพิจารณาปัญหาการบริหารจัดการพบว่า ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม มีประเด็นส�ำคัญคือ 1) งบประมาณของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายไม่เพียงพอ
2) เครือข่ายยังขาดศักยภาพในทุกด้าน 3) เกิดปัญหาการขาดแคลนในระดับอ�ำเภอ เช่นไม่มีบุคลากร ขาด
งบประมาณ ทั้งนี้เนื่องจากส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีข้อจ�ำกัดด้านกฎหมายการจัดตั้งส�ำนักงานระดับ
อ�ำเภอเนือ่ งจากโครงสร้างบุคลากรไม่เอือ้ อ�ำนวยและได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวัฒนธรรม
น้อยมากจนไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างเต็มที่ การพัฒนาบุคลากร เครือข่ายเป็นไปอย่างยากล�ำบาก
การจัดสรรเครื่องมือเครื่องใช้จำ� กัดอยู่ในระดับจังหวัด การบริหารจัดการให้ลงสู่พื้นที่ต้องอาศัยการบริหาร
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จัดการภายในซึง่ ก็จำ� กัดอยูเ่ พียงบุคลากรของส�ำนักงานวัฒนธรรมทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจ�ำอ�ำเภอบางคนเท่านัน้
ไม่สามารถด�ำเนินการให้ถึงภาคีเครือข่าย หรือชุมชน ท�ำให้ชุมชนต้องพึ่งพาตนเองในลักษณะจิตอาสา
ส่งผลให้ความร่วมมือมีน้อยมาก
7. สภาพปัจจุบนั การบริหารจัดการการด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรมของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กลุม่ จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุด์ า้ นการใช้ทรัพยากร โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก ( =3.73,
S.D = .73) เมื่อพิจารณาในเชิงลึก พบว่า มีทรัพยากรอย่างเพียงพอในระดับจังหวัด การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ�ำกัดท�ำให้มกี ารใช้อย่างเต็มศักยภาพ ได้เชิญผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถมาให้ขอ้ มูลความรูก้ ารเลือกใช้
ทรัพยากรเป็นครั้งคราว และส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมและหรือเดินทางไปประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ด้านการใช้ทรัพยากร และได้ก�ำหนดเพิ่มช่องทางการใช้ทรัพยากรอย่างหลากหลายภายใต้ข้อจ�ำกัด
ด้านงบประมาณ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานส่วนภูมภิ าคจังหวัด สังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม ซึ่งไม่มีหน่วยงานในระดับอ�ำเภอ การบริหารจัดการในระดับจังหวัดจึงด�ำเนินการได้ในเกณฑ์ดี
กอปรกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมที่ก�ำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดการด�ำเนินงานของ
ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ก�ำหนดให้มีการระดมองค์ความรู้และทรัพยากรทางวัฒนธรรม และสนับสนุน
ทรัพยากรการด�ำเนินงาน ตามโครงการ เช่น โครงการรากวัฒนธรรม โครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เป็นต้น
เมื่อพิจารณาปัญหาการบริหารจัดการด้านการใช้ทรัพยากรพบว่า มีประเด็นส�ำคัญดังนี้ 1) ความไม่ชัดเจน
ในนโยบายและแผนปฏิบัติด้านทรัพยากรตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับอ�ำเภอ ท�ำให้ขาดประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการด้านทรัพยากร 2) ความขาดแคลนงบประมาณท�ำให้ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ไม่สอดคล้องกับกับความต้องการในระดับพื้นที่อ�ำเภอ 3) การกระจายโครงการเป็นไปอย่างล�ำบาก
งบประมาณไม่เพียงพอท�ำให้ผปู้ ฏิบตั ลิ ำ� บากใจซึง่ สอดคล้องกับ พระมหาสมควร ฝอดสูงเนิน (2547 : บทคัดย่อ)
ที่พบว่า ผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต ข้าราชการส�ำนักงานวัฒนธรรมส่วนใหญ่ ไม่ดีขึ้นเนื่องจากขาด
งบประมาณการสนับสนุนการปฏิบัติงานและจัดซื้อวัสดุส�ำนักงาน และ ผลกระทบด้านความภาคภูมิใจใน
อาชีพราชการ ข้าราชการส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ดีขึ้นเนื่องไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากหน่วยงานบังคับบัญชา
ส่งผลให้ข้าราชการขาดขวัญก�ำลังใจการท�ำงาน และรู้สึกว่าอาชีพราชการไม่มีความมั่นคง
8. สภาพปัจจุบนั การบริหารจัดการการด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรมของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ด้านการควบคุมงาน (การด�ำเนินงาน) โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ( =3.71, S.D = .66) เมื่อพิจารณาในเชิงลึก พบว่า การใช้แผนงานการควบคุมการด�ำเนินงาน
เป็นไปอย่างชัดเจน ติดตามผลงานเป็นกลุม่ อ�ำเภอและในระดับอ�ำเภอได้ดยี งิ่ ขึน้ เกิดผลการด�ำเนินงานอย่าง
เป็นรูปธรรมในทุกระดับ มีการเสริมศักยภาพด้วยการมอบอ�ำนาจให้ผอู้ ำ� นวยการกลุม่ มีแผนรองรับในระดับ
อ�ำเภอทัง้ ส่วนของส�ำนักงานวัฒนธรรมและเครือข่ายวัฒนธรรมทัง้ นีร้ ะบบการควบคุมงานเป็นไปตามนโยบาย
ของกระทรวงวัฒนธรรมซึง่ ควบคุมได้ในระดับจังหวัดและบางส่วนของอ�ำเภอและพิจารณา ปัญหาการบริหาร
จัดการด้านการควบคุมงาน (การด�ำเนินงาน) พบว่า มีประเด็นส�ำคัญดังนี้ 1) การควบคุมงานในอ�ำเภอ
ค่อนข้างยาก 2) ความไม่ชัดเจนในนโยบายอัตราก�ำลัง ท�ำให้การก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานเป็นไปด้วย
ความยากล�ำบาก 3) ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายท�ำให้การควบคุมงานไม่เป็นระบบและขาดความต่อเนื่อง
ซึ่งสอดคล้องกับ มหาสมควร ฝอดสูงเนิน (2547) ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบการปรับโครงสร้างการบริหาร
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ภาครัฐ ทีม่ ตี อ่ ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น พบว่า ผลกระทบด้านความนับถือศรัทธาจากประชาชน
ส่วนที่ท�ำให้ลดความเชื่อมั่นจากประชาชนคือ ความไม่พร้อมของระบบการให้บริการ ที่มีระบบฐานข้อมูล
และแบบฟอร์มงานไม่ทันสมัย การรวมศูนย์อ�ำนาจที่ผู้บังคับบัญชา และการขาดความรู้ประสบ และการ
อบรมที่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
9. สภาพปัจจุบนั การบริหารจัดการการด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรมของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ด้านการบังคับบัญชา (การอ�ำนวยการ) โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ( =3.65, S.D = .77) ทั้งนี้เนื่องจากสายบังคับบัญชาก�ำหนดตามโครงสร้างอัตราก�ำลังที่ก�ำหนด
จากกระทรวงวัฒนธรรม ซึง่ ก�ำหนดสายบังคับบัญชาในระดับจังหวัดไม่สามารถก�ำหนดบังคับบัญชาถึงระดับ
อ�ำเภอและเครือข่ายและเมื่อพิจารณา ปัญหาการบริหารจัดการด้านการบังคับบัญชา (การอ�ำนวยการ)
มีประเด็นส�ำคัญ คือ 1) ขาดการบังคับบัญชาในระดับอ�ำเภอ ต�ำบล 2) ความไม่ชดั เจนการบังคับบัญชาเพราะ
ส่วนใหญ่มตี ำ� แหน่งเดียวกัน 3) หน้าทีท่ กี่ ำ� หนดและแนวปฏิบตั ขิ องกระทรวงไม่ชดั เจนท�ำให้สายบังคับบัญชา
ขาดระยะหรือติดกันจนท�ำงานให้พื้นที่หรืออ�ำเภอขาดประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับ พระมหาสมควร ฝอด
สูงเนิน (2547) ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบการปรับโครงสร้างการบริหารภาครัฐ ที่มีต่อส�ำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดขอนแก่น พบว่าไม่มีความโปร่งใสการจัดต�ำแน่งคนเข้ากับงานการบริหารงานยังมีลีกษณะรวมศูนย์
อ�ำนาจอยู่ที่ผู้บังคับบัญชา และงานยังมีความซ�้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
10. สภาพปัจจุบนั การบริหารจัดการการด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรมของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กลุม่ จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุด์ า้ นการส่งเสริมด้านการส่งเสริมการศึกษาด้านวัฒนธรรมโดยภาพรวมมีระดับ
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( =3.74, S.D = .73 )เมื่อพิจารณาในเชิงลึก พบว่า การบริหารด้านการส่งเสริม
การศึกษาด้านวัฒนธรรม เป็นกระบวนการการถ่ายทอดความรูด้ า้ นวัฒนธรรมด้วยรูปแบบทีห่ ลากหลายเพือ่
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพิ่มขึ้น เช่น โครงการภาษาไทย ภาษาถิ่น มีผู้สนใจมากขึ้น แต่ยังไม่มีรูปธรรมที่
ชัดเจนคงยังแฝงอยูก่ ารด�ำเนินงานของทุกกลุม่ งานในส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด มีการรวบรวมองค์ความรู้
และใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เป็นศูนย์การเรียนรูท้ งั้ นีเ้ นือ่ ง กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายด�ำเนินงานด้านศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึง่ ในกระบวนการจัดกิจกรรมได้แฝงกระบวนการเรียนรูด้ า้ นวัฒนธรรมเข้าไปด้วยโดย
เฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ได้มีกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดย
นักวิชาการวัฒนธรรมเป็นผู้ด�ำเนินการร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมในพื้นที่ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเมื่อ
พิจารณาปัญหาการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมด้านการส่งเสริมการศึกษาด้านวัฒนธรรม มีประเด็นส�ำคัญ
คือ 1) ไม่มีการก�ำหนดนโยบายจากส่วนกลาง 2) ไม่มีงบประมาณการด�ำเนินงาน 3) บุคลกากรยังไม่ได้รับ
การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการด้านนี้โดยตรง 4) อัตราก�ำลังการด�ำเนินงานไม่เพียงพอ
5) เครือข่ายยังไม่ได้รับบทบาทเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมไม่ได้ก�ำหนดนโยบายโดยตรง ชุมชน
องค์กร สถาบัน รวมทัง้ เครือข่ายวัฒนธรรมจึงไม่ได้ให้ความส�ำคัญ และส�ำนักงานวัฒนธรรมไม่สามารถด�ำเนิน
งานในเชิงรุกการจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรและเครือข่ายได้ เนื่องจากข้อจ�ำกัดด้าน
งบประมาณและด้านอื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้น
11. สภาพปัจจุบนั การบริหารจัดการการด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรมของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ด้านการเข้าร่วมกับประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
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ระดับมาก ( =3.54., S.D = .71) เมื่อพิจารณาในเชิงลึก พบว่า สามารถเชื่อมความสัมพันธ์กับเครือข่าย
ต่างประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับเครือข่ายในเบื้องต้น มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
ระหว่างประเทศ (ประเทศใกล้เคียง) มีกจิ กรรม/โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ และการสืบสานอัตลักษณ์
ท้องถิน่ ใช้สภาวัฒนธรรมจังหวัดและอ�ำเภอร่วมขับเคลือ่ นงานวัฒนธรรมให้เต็มศักยภาพ การพัฒนาเริม่ จาก
บุคลากรทางวัฒนธรรมเป็นหลัก ทั้งนี้ส�ำนักงานวัฒนธรรมมีบทบาทภารกิจหลักการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเตรียมการการเข้าร่วมกับประชาคม
อาเซียน กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายการเผยแพร่องค์ความรูเ้ กีย่ วกับอาเซียนโดยได้กำ� หนดเป็นยุทธศาสตร์
ของกระทรวง และมีโครงการน�ำร่องการก�ำหนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมายหมูบ่ า้ นต้นแบบวัฒนธรรม ในหลายพืน้ ที่ เพือ่
ส่งเสริม สร้างเกราะป้องกันทางวัฒนธรรมให้กับชุมชนเจ้าของวัฒนธรรม และมีโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเข้าร่วมกับประชาคมอาเซียน และเมื่อพิจารณาปัญหาการบริหารจัดการด้านการเข้าร่วมกับ
ประชาคมอาเซียน มีประเด็นส�ำคัญคือ 1) นโยบายไม่ชัดเจนเท่าที่ควรการน�ำสู่การปฏิบัติจึงค่อนข้างยาก
2) การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร 3) ในระดับชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่สนใจและไม่ให้ความส�ำคัญเท่า
ที่ควร 4) โอกาสการท�ำความเข้าใจมีไม่พอ 5) มีข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณ ท�ำให้ขาดความต่อเนื่อง ทั้งนี้
กระทรวงวัฒนธรรมยังไม่มคี วามชัดเจนในเชิงนโยบายเกีย่ วกับการก�ำหนดรูปแบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เพือ่ ให้ทวั่ ถึงกลุม่ เป้าหมายในพืน้ ที่ ไม่มแี ผนงาน โครงการ ทีช่ ดั เจนและเป็นรูปธรรมเกีย่ วกับการเข้าร่วมกับ
ประชาคมอาเซียน บุคลากรไม่มีองค์ความรู้ด้านนี้ เนื่องจากไม่ได้รับการพัฒนาโดยตรงเป็นเพียงการสั่งการ
ให้ปฏิบตั บิ นลงล่างเท่านัน้ และขาดทรัพยากรสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรูเ้ กีย่ วกับอาเซียน เพราะไม่มี
นโยบายก�ำหนด รวมทั้งไม่มีความพร้อมการด�ำเนินงานเชิงรุก
จากการศึกษาเอกสาร สภาพบริบท วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยว รวมทั้งการศึกษาข้อมูล
ชิงประจักษ์ทั้งเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่าง และเชิงคุณภาพจากกลุ่มเป้าหมาย Best Practice แล้วน�ำมา
พัฒนาร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ของกลุม่ จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ และ
น�ำผล ไปสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งน�ำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการส�ำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดของกลุม่ จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุไ์ ปท�ำการประเมินโดยกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียและผูเ้ กีย่ วข้อง
ซึ่งได้น�ำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
ที่เหมาะสม มีประโยชน์ และเป็นไปได้น�ำมามาอภิปราย ดังนี้
วิสัยทัศน์
ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นองค์กรภาครัฐที่ประสานการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน
เฝ้าระวัง และพัฒนามิติวัฒนธรรมสู่บริบทของการพัฒนาประเทศชาติในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง
พันธกิจ
1. อุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ให้คงอยู่อย่างมั่นคง การด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรมในทุกระดับ
2. สนองงานส�ำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้สืบทอด มั่นคงและพัฒนาสู่
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ความยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วนเข้ามาสนับสนุน และมีสว่ นร่วมการด�ำเนินงานวัฒนธรรมเพือ่ เชิดชูคณ
ุ ค่า
ของวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. สร้างสรรค์สังคมสันติสุขจากการเรียนรู้วัฒนธรรมด้วยมิติศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ในทุก
ระดับ
5. ส่งเสริมภูมิปัญญา สร้างคุณค่าทางสังคมด้วยการระดมทรัพยากรและทุนทางวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมด้วยจิตวิญญาณของความเป็น
ไทย พัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียนและก้าวสู่สากล
เป้าประสงค์
1. บุคลากรทางวัฒนธรรมมีความรู้ความเข้าใจงานด้านวัฒนธรรม สามารถรักษา อัตลักษณ์ของ
วัฒนธรรมไทยบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีค่านิยมและปรับปรุงวิถีชีวิต
อย่างเหมาะสมกับบริบทของชุมชนและสังคม
2. สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย และรักษา
สืบทอดและเชิดชูวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
3. ทุกภาคส่วนผสานพลังการขับเคลือ่ นกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีทศิ ทาง
ร่วมกันสร้างสังคมแห่งสันติสุขอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาศักยภาพของชุมชนด้วยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม บนพื้นฐาน
วัฒนธรรมชุมชน
5. ระดมทรัพยากรและทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมสร้างคุณค่าทาง
สังคม
6. ปกป้อง สืบสาน วัฒนธรรมไทย และพัฒนาวัฒนธรรม เข้าร่วมกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(Asean Economic Community) เป็นวัฒนธรรมอาเซียน และพัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับ
สากล
แสดงให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดการด�ำเนินงานด้าน
วัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจะต้องเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลาง
การบริหารจัดการด้านวัฒนธรรมของจังหวัดแบบครบวงจร มีกระบวนการการประสานศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน สืบสาน เฝ้าระวัง และและพัฒนามิตวิ ฒ
ั นธรรมสูบ่ ริบทของการพัฒนาประเทศชาติในยุคสมัยแห่ง
การเปลีย่ นแปลง เพือ่ ความมัน่ คงทางวัฒนธรรมซึง่ เป็นรากฐานส�ำคัญการพัฒนาประเทศ การขับเคลือ่ นการ
บริหารจัดการต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากร เครือข่าย ตลอดทัง้ องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องให้ความร่วมมือการ
อุปถัมภ์ คุ้มครอง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมให้มีความมั่นคง ร่วมด�ำรง สถาบันชาติ ศาสนา และพระ
มหากษัตริย์ ด้วยการสนอง กิจการ งาน พระราชพิธฯี ให้สบื สาน มัน่ คง ผสานพลังในขับเคลือ่ นกิจกรรมทาง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ระดมภูมิปัญญา ทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ ปกป้อง สืบสาน และพัฒนาวัฒนธรรมไทย ให้มีความมั่นคงบนความหลากหลายทาง
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วัฒนธรรม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงาน ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม จากการศึกษาพบว่า มีเป้าหมายคือ มีการบริหารจัดการทีด่ มี มี าตรฐานตามนโยบายของกระทรวง
วัฒนธรรมและองค์ความรูท้ างศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรมได้รบั การรวบรวม จัดระบบในรูปของฐานข้อมูล
เพื่อน�ำไปใช้การด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรม
แสดงให้เห็นว่า ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดควรจัดระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของกระทรวงวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้การด�ำเนินงานมีคุณภาพ พัฒนากระบวนการการถ่ายทอด
องค์ความรูแ้ ก่บคุ ลากรและเครือข่าย ส่งเสริมการศึกษาวิจยั การรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
งานด้านวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง สร้างความรูค้ วามเข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรมและกระตุน้
ให้เกิดการเรียนรูด้ า้ นวัฒนธรรมแก่ประชาชนทุกระดับ ซึง่ สอดคล้องกับ ศิรดา มะลาสาย (2549: บทคัดย่อ)
ได้ศกึ ษายุทธศาสตร์การด�ำเนินงานแบบบูรณาการด้านวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น พบว่าการด�ำเนินงาน
แบบบูรณาการด้านวัฒนธรรมมีความต้องการแก้ไขปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุดในด้านงบประมาณ และ
ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน ด้านผู้ปฏิบัติงาน พบว่า นักวิชาการวัฒนธรรมและกรรมการสภาวัฒนธรรมควร
ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการด�ำเนินงานแบบบูรณาการด้านวัฒนธรรมและควรมีการ
ประสานเครือข่ายวัฒนธรรมเพือ่ การด�ำเนินงานและติดตามผลการด�ำเนินงานแบบบูรณาการด้านวัฒนธรรม
ร่วมกัน ซึง่ แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการของส�ำนักงานวัฒนธรรมทีย่ งั ไม่สามารถสนองตอบความต้องการ
ของประชาชนได้ เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการภายในส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเองก็พบว่า บุคลากร
ส่วนใหญ่ยงั ขาดความรูค้ วามสามารถ ขาดขวัญก�ำลังใจและทักษะการท�ำงานเพือ่ สนองความต้องการต่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสอดคล้องกับ วิภารัตน์ กอพยัคฆินทร์
(2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการที่มีต่อการปฏิบัติงานของหัวหน้าส�ำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด พบว่า เป็นปัญหาอุปสรรคล�ำดับแรกคือ การน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การจัดบุคลากร
อ�ำนาจหน้าที่ การจัดองค์การ และการสั่งการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างศรัทธา ธ�ำรง รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์จากการ
ศึกษาพบว่ามีเป้าหมายคือ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
แสดงให้เห็นว่า ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจะต้องให้ความส�ำคัญกับสถาบันหลักของชาติคือ
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยการสร้างความตระหนักและจิตส�ำนึกทีด่ ขี องคนไทยต่อสถาบัน
ของชาติ โดยประสานกับเครือข่ายการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และมีจติ ส�ำนึก
การเชิดชู รักษา สืบทอด สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริยใ์ ห้อยูค่ สู่ งั คมสืบไป เพือ่ การขับเคลือ่ นการ
บริหารวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรมไทยมีรากฐานมาจากศาสนา ความเป็นชาติและมีเอกราชของชาติไทย
สืบเนื่องมากระทั่งปัจจุบันได้นนั้ ก็ด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ ฉะนัน้ การบริหารจัดการเพือ่ ให้เกิดการเรียนรู้
ด้านวัฒนธรรมจึงต้องอาศัย การสร้างศรัทธา ธ�ำรง รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นหลัก
(กระทรวงวัฒนธรรม,2552)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานวัฒนธรรมและส่งเสริมการ
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ศึกษาวัฒนธรรมจาการศึกษาพบว่า มีเป้าหมาย คือ ทุกภาคส่วนผสานพลังการขับเคลือ่ น กิจกรรมทางศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม อย่างเป็นระบบ มีทิศทางและเป็นองค์รวม รวมทั้งผสานพลังการส่งเสริมเสริมให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม เพื่อสร้างสังคมสันติสุข
แสดงให้เห็นว่า ส�ำนักงานวัฒนธรรมต้องมีกระบวนการการวางแผนเกี่ยวกับการบริหาร
เครือข่ายวัฒนธรรม มีการการสร้างเครือข่าย ส่งเสริมความรู้ ก�ำหนดบทบาทและมีการสนับสนุนงบประมาณ
ทรัพยากร และกระตุ้นให้เกิดการระดมภูมิปัญญา ทุน และทรัพยากรทางวัฒนธรรมจากทุกภาคส่วน เพื่อ
การจัดการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม เพราะการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมที่ประสบผลส�ำเร็จและเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนอย่างแท้จริงนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายการประสานพลังอย่างเป็นโครงข่ายและ
เครือข่ายจะเป็นพลังการขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายให้เกิดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในพื้นที่ เนื่องจากเครือข่าย
คือ การเชือ่ มโยงร้อยรัดเอาความพยายามและการด�ำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและ
เป็นรูปธรรม เพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจอย่างใดอย่างหนึง่ ร่วมกันโดยแต่ละฝ่ายปฏิบตั ภิ ารกิจหลักของตนต่อไปอย่าง
ไม่สญ
ู เสียเอกลักษณ์ การเชือ่ มโยงนีอ้ าจเป็นการรวมตัวกันแบบหลวมเฉพาะกิจตามความจ�ำเป็นหรืออาจอยู่
ในรูปการจัดองค์กรที่เป็นโครงสร้างของความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับ ชมกฎ อินทัศน์
(2544:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารงานวัฒนธรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพื่อ
ศึกษาสภาพ ปัญหา และข้อเสนอแนะ การบริหารงานวัฒนธรรมระดับอ�ำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ
เสนอแนวทางการบริหารงานวัฒนธรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า แนวทางการ
บริหารงานวัฒนธรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้านโครงสร้างองค์การ ควรให้
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอ�ำเภอ ประชาชน ชุมชน และท้องถิน่ เข้ามามีสว่ นร่วมการบริงานด้านดังกล่าว
เช่น การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การมีส่วนร่วมการวางแผน จัดท�ำแผนปฏิบัติ ก�ำกับ ดูแล ส่งเสริม
งานวัฒนธรรมในเขตพื้นที่การศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้วยมิติศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม เพือ่ สังคมสันติสขุ ในกระแสโลกาภิวตั น์ จากการศึกษาพบว่า มีเป้าหมาย คือ ประชาชนมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และวัฒนธรรมทีด่ งี ามและสามารถปรับสมดุลการด�ำรงชีวติ ไม่ตกอยูใ่ นกระแสการบริโภคจนเกินไป
และเชื่อมร้อยความแตกต่างแลหลากหลายของคนในสังคมให้มีจิตส�ำนึกความเป็นคนไทย สร้างภูมิคุ้มกัน
ทางทางสังคมและสังคมสมานฉันท์ด้วยกระบวนการทางวัฒนธรรม
แสดงให้เห็นว่า ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จะขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมให้ส�ำเร็จได้นั้น
จะต้องก�ำหนด วิธีการการวางพื้นฐานการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติตามล�ำดับ โดยการปลูกฝังให้ครอบครัวเข้าใจและเล็งเห็นความส�ำคัญของวัฒนธรรมยอมรับ
เชื่อมั่น และศรัทธาในวัฒนธรรมแห่งตน สนใจและมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ดีงามให้กับสมาชิกใน
ครอบครัวร่วมกับชุมชน เชือ่ มัน่ ในหลักศาสนา และศรัทธาในหลักธรรมค�ำสอน เปิดรับการเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรม
และส่งลูกหลานเข้ารับการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากผู้สืบทอดศาสนาที่ตนมีความศรัทธา และส�ำนักงาน
วัฒนธรรมจะต้องให้ความส�ำคัญและจัดให้มีแหล่งเรียนรู้หรือศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมในพื้นที่ ส่งเสริมให้ผู้
สืบทอดศาสนาเข้ามาเป็นครูถ่ายทอดทางวัฒนธรรม รวมทั้งเชิญชวนสถานศึกษา วัด มัสยิส ฯลฯ เข้ามามี
ส่วนร่วมด้วยการจัดท�ำและด�ำเนินการหลักสูตรวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ในขณะเดียวกันกัน
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ประชาชนในชุมชนเองจะต้องได้รับการส่งเสริม จารีต ประเพณี อันเป็นรากฐานหรือแก่นแท้ของวัฒนธรรม
ในทิศทางทีถ่ กู ต้องเหมาะสม ภายใต้กรอบประเพณี และความเชือ่ ของคนในชุมชน อย่างสมบูรณ์ เพราะการ
ด�ำเนินงานการส่งเสริมการศึกษาด้านวัฒนธรรมนั้นจะต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจ เข้าถึงและศรัทธา จึงจะ
ได้รับการยอมรับและปฏิบัติ รื้อฟื้น ฝึกฝน เผยแพร่ กิจกรรมทางวัฒนธรรมของตน เมื่อในระดับครอบครัว
เริม่ ยอมรับและปฏิบตั ดิ ว้ ยพืน้ ฐานแห่งความเป็นสังคมจะท�ำให้เกิดพลวัต การขับเคลือ่ นวัฒนธรรมไปสูร่ ะดับ
อื่น ๆ เช่น บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งจะท�ำให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการและเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนขึ้น
สืบสานและพัฒนาจนมีความมั่นคง พร้อมรับทุกสภาวการณ์วัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา
จากประชาชน รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจในฐานะเจ้าของวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับชมกฎ อินทัศน์
(2544:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารงานวัฒนธรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพื่อ
ศึกษาสภาพ สภาพ ปัญหา และข้อเสนอแนะ การบริหารงานวัฒนธรรมระดับอ�ำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พบว่า สภาพความส�ำเร็จของงานด้านงานและกิจกรรม พบว่า สภาวัฒนธรรมอ�ำเภอได้จัดกิจกรรมการ
เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน กิจกรรมการศึกษา สภาพปัจจุบันและปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ในท้องถิ่น การรณรงค์ฟื้นฟู การเลือกสรรวัฒนธรรมที่เหมาะสมมาเผยแพร่ และการสนับสนุนให้บุคคลที่มี
ความสามารถพิเศษได้แสดงออก โดยกิจกรรมการประกวด และพระมหาสมควร ฝอดสูงเนิน (2547 :
บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง ผลกระทบการปรับโครงสร้างการบริหารภาครัฐ ทีม่ ตี อ่ ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ขอนแก่น พบว่า ผลกระทบด้านความนับถือศรัทธาจากประชาชน ส่วนทีท่ ำ� ให้ลดความเชือ่ มัน่ จากประชาชน
คือ ความไม่พร้อมของระบบการให้บริการ ที่มีระบบฐานข้อมูลและแบบฟอร์มงานไม่ทันสมัย การรวมศูนย์
อ�ำนาจที่ผู้บังคับบัญชา และการขาดความรู้ประสบ และการอบรมที่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
เป็นอุปสรรค์ต่อการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 น�ำทรัพยากรและทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่า
ทางสังคม จากการศึกษาพบว่า มีเป้าหมายคือ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการระดมทรัพยากรและทุน
ทางวัฒนธรรมไปสร้างสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม
แสดงให้เห็นว่า ส�ำนักงานวัฒนธรรมธรรมจังหวัดต้องด�ำเนินงานวัฒนธรรม ด้วยการส่งเสริม
กระตุน้ และผลักดันให้เกิดการรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับทรัพยากรและทุนทางวัฒนธรรม เพือ่ ใช้เป็นฐานข้อมูล
ส่งเสริมความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และพัฒนาวัฒนธรรม เชิญชุมชนและเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การวางแผน ร่วมรับผิดชอบ จนกระทั่งการรับผลประโยชน์ ให้ประชาชนเข้าใจเล็งเห็น
ความส�ำคัญและมีส่วนร่วมการบริหารจัดการวัฒนธรรมของตน รวมทั้งได้รับประโยชน์จากการสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจของวัฒนธรรมท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ผสานกับภูมิปัญญาให้เกิดผลตอบแทน
กับชุมชนทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เกิดความภาคภูมใิ จและมีรายได้ควบคูไ่ ปกับการบริหารจัดการวัฒนธรรม
ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ สุดา นนทะวงษ์ (2555 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางการแก้ไขการบริหารงานวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายพบว่า ด้านการวางแผน พบปัญหาขาดการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรการวางแผน โดยเฉพาะบุคลากรในระดับอ�ำเภอ แนวทางแก้ไขคือ ผู้บริหารส�ำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด จะต้องเล็งเห็นความส�ำคัญการจัดท�ำแผนการท�ำงานให้ความส�ำคัญกับการเข้าไปมีสว่ นร่วม
การจัดท�ำแผนของบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรอย่างถ่องแท้การจัด
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ท�ำแผนการท�ำงาน โดยการฝึกอบรมบุคลากรเป็นประจ�ำและสอดคล้องกับ ชมกฎ อินทัศน์ (2544: บทคัดย่อ)
ที่พบว่า น�ำวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในท้องถิ่นมาใช้การจัดงาน ข้อเสนอแนะคือ ควรสร้างค่านิยมให้คนในท้องถิ่น
ตระหนักถึงคุณค่าเทคโนโลยีในท้องถิน่ ให้มากทีส่ ดุ และแนวทางการบริหารงานวัฒนธรรมระดับเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้านโครงสร้างองค์การ ควรให้คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอ�ำเภอ ประชาชน
ชุมชน และท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมการบริงานด้านดังกล่าว เช่น การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
การมีส่วนร่วมการวางแผน จัดท�ำแผนปฏิบัติ ก�ำกับ ดูแล ส่งเสริมงานวัฒนธรรมในเขตพื้นที่การศึกษา
โดยมีการก�ำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ด้านการจัดการบุคลากร
ควรจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถการด�ำเนินงานวัฒนธรรม
ด้านงานและกิจกรรม ควรมีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และเผยแพร่ผลงาน
วัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยี ควรประสานส�ำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้จัดสรร
งบประมาณ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุมและจัดหา-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่จ�ำเป็นเหมาะสมกับ
การใช้งานเพื่อเป็นสมบัติของสภาวัฒนธรรมอ�ำเภอ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความภาคภูมใิ จในวัฒนธรรมไทย ก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียนจากการศึกษา
พบว่ามีเป้าหมายคือ ความตระหนักรูแ้ ละความภาคภูมใิ จในวัฒนธรรมของตนสามารถเป็นเกราะป้องกันทาง
วัฒนธรรมรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียนและสากล
แสดงให้เห็นว่า การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานวัฒนธรรมการเข้าร่วมกับประชาคมอาเซียน
ต้องค�ำนึงถึงแก่นแท้และพื้นฐานวัฒนธรรมของท้องถิ่น จะต้องใช้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการวัฒนธรรม
ดังกล่าวแล้วข้างต้น เพือ่ ความเป็นปึกแผ่น มัน่ คง ทางวัฒนธรรมแล้ว ยังต้องมีวธิ กี ารหรือกุสโลบายทีแ่ ยบยล
การเข้าร่วมเป็นวัฒนธรรมอาเซียนด้วย การด�ำเนินงานในส่วนนี้จะต้องควบคู่ไปกับการบริหารจัดการ
วัฒนธรรมไทย และต้องให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงการเฝ้าระวังรองรับการเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
และทวีความเสี่ยงการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม ควรจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนในทุกระดับ
ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่าย มีการพัฒนาบุคลากรด้านนีโ้ ดยตรงและต่อเนือ่ ง มีคณะกรรมการของท้องถิน่
การดูแล เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และคัดเลือกวัฒนธรรมที่เหมาะสมการเผยแพร่ และขณะเดียวกันก็เฝ้า
ระวังและคัดเลือกวัฒนธรรมที่จะเข้ามาผสานแลกเปลี่ยนท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะในอีกอนาคตอันใกล้นี้ การเข้าร่วมกับประชาคมอาเซียน ซึ่งเสาหลักของการร่วม
ประชาคมอาเซียนมีเรื่องสังคมและวัฒนธรรมรวมอยู่ด้วย หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดี วัฒนธรรมอันเป็น
รากเหง้าและทรงคุณค่าของไทย ก็จะเกิดความเบีย่ งเบน ถูกกลืนหายกลายเป็นวัฒนธรรมอืน่ อย่างหลักเลีย่ ง
ไม่ได้ นัน่ ก็หมายความว่าเกิดความล้มเหลวการบริหารจัดการด้านวัฒนธรรม ท�ำให้วฒ
ั นธรรมไทยเสือ่ มสลาย
และอาจน�ำมาซึ่งการเสื่อมสลายของประเทศชาติในที่สุด
9. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 การบริหารจัดการที่เหมาะสมส�ำหรับส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภายใต้การก�ำกับดูแล
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ของรัฐ ควรพิจารณาถึงศักยภาพ และจุดเด่น ของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ใช้กระบวนการการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ ประหยัด (Economy) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness)
มียุทธศาสตร์ที่เหมาะสมการบริหารส�ำนักงานวัฒนธรรมธรรมจังหวัด ให้สอดรับกับภาวะการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นในอนาคตอันได้แก่ การปรับบทบาทส�ำนักงานเพื่อรองรับการเข้าร่วมกับประชาคม
อาเซียน การก�ำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาด้านวัฒนธรรม เช่น การเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม ปัญหาเด็ก
ติดเกม เป็นต้น การก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรมการแก้ไขปัญหาสังคมและความเสือ่ มถอย
ทางวัฒนธรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่าย การสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม การพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านวัฒนธรรม และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและด้านอื่น ๆ เพื่อการ
ศึกษาด้านวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างจริงจัง
1.2 ควรจัดให้มอี งค์กรทีเ่ ป็นศูนย์รวมของผูแ้ ทนบุคลากรและเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพือ่ ให้
บุคลากรทุกฝ่าย มีสว่ นร่วมการด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรมอย่างทัว่ ถึงและเป็นรูปธรรม ด�ำเนินกิจกรรมทีเ่ ป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกิจการด้านวัฒนธรรมของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและองค์กรเครือข่าย
ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสร้างสรรค์ โดยการก�ำหนดบทบาทหน้าทีใ่ ห้ชดั เจน ภายใต้ กฎ กติกา และให้ถกู ต้อง ระเบียบ
กฎหมาย
1.3 ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดควรมีการด�ำเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
1.4 ควรมีการส�ำรวจความคิดเห็นหรือจัดท�ำประชาพิจารณ์กบั ทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย และประชาชนผูร้ บั บริการ เกีย่ วกับการบริหารจัดการด้านวัฒนธรรมของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับทุกฝ่าย และเป็นข้อมูลการพิจารณาตัดสินใจ การก�ำหนดยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการด้านวัฒนธรรมของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการน�ำผลการวิจัยไปใช้
2.1 ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาการวิจัยด้านการเข้าร่วมกับประชาคมอาเซียน
		 จากผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันการบริหารจัดการการด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรม
ของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ด้านการเข้าร่วมกับประชาคมอาเซียน มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับต�่ำสุด ( =3.54 , S.D = .71) และปัญหามากที่สุดคือ บุคลากร และเครือข่าย ยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของประชาคมอาเซียน (ร้อยละ 45.96) ถือว่ามีความส�ำคัญในระดับสูง ดังนั้น
ผู้บริหารจึงควรให้ความส�ำคัญและสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านนี้เป็นอันดับแรก
2.2 ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาการวิจัยด้านการบังคับบัญชา (การอ�ำนวยการ)
		 จากผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันการบริหารจัดการการด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรม
ของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ด้านการบังคับบัญชา (การอ�ำนวยการ) มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับต�่ำ ( =3.65, S.D = .77) และปัญหาที่พบมากที่สุดคือจัดท�ำแผนอัตราก�ำลังและน�ำสู่การ
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้มีสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน (ร้อยละ 51.55) ซึ่งถือว่ามีความส�ำคัญและ
ควรตะหนัก ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรให้ความส�ำคัญและให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านนี้ด้วย
2.3 ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
		 จากผลการวิจัย พบว่า ปัญหาการการบริหารจัดการการด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรมของ
248 Vol.4 No.1 January - June 2015

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ทั้ง 11 ด้าน มีปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลน
งบประมาณทุกด้าน ดังนั้นผู้บริหารจึงควรให้ความส�ำคัญ และพิจารณาให้การสนับสนุนการด�ำเนินงาน
เกี่ยวกับ งบประมาณ เป็นกรณีพิเศษ
3. ข้อเสนอแนะการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ควรมีการศึกษาวิจัย ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของชุมชนการ
บริหารจัดการด้านวัฒนธรรม
3.2 ควรมีการศึกษาวิจัย ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรมของ
ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3.3 ควรมีการศึกษาวิจัย ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่และเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมของชุมชนการเข้าร่วมกับประชาคมอาเซียน
3.4 ควรมีการศึกษาวิจัย ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อการเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้าน
วัฒนธรรมของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายวัฒนธรรม
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