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บทคัดย่อ 
 
การศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1

เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ก าหนดประชากรและกลุ่ม
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การก าหนดวัตถุประสงค์เป็นการแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการวางแผนแบบในการคิด
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การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) การวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory research) 
การจัดสนทนากลุ่ม (focus group discussion) การเปิดเวทีสาธารณะเพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
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ABSTRACT 
 

 The process involved in preparing the plan, Bangkok No. 1 cultural 
studies research. The qualitative research methods Defined population groups and 
depth interviews for the network culture, including representatives from the Cultural 
Council. Bangkok Youth Council representatives, academics, the media, youth groups, 
local cultural practitioners or agencies involved. Officials in Bangkok and 14 people 
 The objectives have been shown to be involved in the planning of a 
problem with the grading of the problem. The problem is thought to occur. The 
need to plan cultural information and restrictions that apply to research hybrid 
(mixed methods) and qualitative research (Qualitative research) research 
participation. (Participatory research) organized a discussion group (focus group 
discussion) to open a public forum to hear comments (public hearing) from all 
parties involved. data analysis User defined vision and strategic plan to drive the 
culture of the city. Go in line with the current changes in global, regional and country 
level. The plans are plans The meeting participants about the revised draft plan 
Culture Bangkok No. 1 to get a map with reasonable accuracy. And is available 
around the truth Choosing the Best Plan Participation in the plan. University trying to 
get important issues Ask attendees The participants shared comments. The findings 
of such an action plan to be consistent. 
Keywords: Participation, Traditional Culture Bangkok  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญของปัญหา 
 

วัฒนธรรมไทยเป็นตัวก าหนดวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย ทั้งยังเป็นเครื่องวัดความเจริญ 

หรือความเสื่อมของสังคม  ซึ่งมีผลต่อความก้าวหน้าของประเทศ เพราะประเทศจะเจริญหรือไม่นั้น

ย่อมขึ้นอยู่กับการ พัฒนาของคนในสังคม จากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่กล่าวถึง

การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้านั้น  สังคมต้องมีดุลยภาพ จากการพัฒนาคนในสังคม ซึ่งจากการ

ด าเนินกจิกรรมดังกล่าวนั้นท าให้มีผลต่อสังคมท าให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและกาเรียนรู้ โดยคนไทย

สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตให้เป็นคนคิดเป็นท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น เป็นผู้มีเหตุผล ร่วมใจกัน

พัฒนาภูมิปัญญาไทย ควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น จากแผนแม่บท

วัฒนธรรมแห่งชาติ เริ่มขึ้นในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545  – 

2549 โดยในที่นี้จะน าวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติมาเป็นแนวทางในการ

ด าเนินงานทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสนองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เพ่ือส่งเสริม 

ประสานงาน บูรณาการในเรื่องของการด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ในหน่วยงานของรัฐ 

เอกชน และองค์กรอ่ืน ๆ เช่นท้องถิ่น ชุมชน เป็นต้น และเพ่ือความสมานฉันท์ ความเสมอภาค 

เสริมสร้างศักดิ์ศรี มีสันติสุขแก่ครอบครัว ชุมชน สังคมประเทศละสังคมโลก  

การจัดท าแผนวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558 – 2562)1  นั้น

เป็นการก าหนดกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการงานทางด้านวัฒนธรรม  รวมทั้งเป็นเครื่องมือ

และกลไกในการพัฒนาศักยภาพของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถสร้างสั งคมและชีวิตความเป็นอยู่

ของประชาชนที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี  การด าเนินงานบริหารจัดการด้านวัฒนธรรมของ

กรุงเทพมหานครจึงมีความส าคัญในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ถ่ายทอด ส่งเสริม แลกเปลี่ยน และพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครในด้านต่างๆ ให้สามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ เช่น การ

เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2558 เป็นต้น ซึ่งจะมีการไหลของวัฒนธรรม เพ่ือรักษา

วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ แผนวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 

                                           
1 มหาวิทยาลัยมหิดล,  แผนวฒันธรรมของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558 – 2562), 

(กรุงเทพฯ, 2558), 5. 
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การศึกษาการจัดท าแผนวัฒนธรรม ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ได้

ศึกษาจากแนวคิดใน 3 ประเด็น คือ ด้านวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลง และการจัดการทางวัฒนธรรม 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมเมือง และทิศทางการขับเคลื่อน

วัฒนธรรมกรุงเทพมหานครผ่านแผนพัฒนาต่างๆ ซึ่งได้ท าการศึกษาครอบคลุม เพ่ือให้ได้แผน

วัฒนธรรมฉบับนี้ขึ้นมา อีกทั้งจากการมีส่วนร่วมของบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ใน

การเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 ซึ่งในแต่ละกลุ่มบุคคล

จะมีระดับการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันออกไป เพ่ือให้ครอบคลุม ชัดเจนในทุกขั้นตอนของการมีส่วน

รว่ม  

ระดับการมีส่วนร่วมนั้นเป็นกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดแผนวัฒนธรรมของ

กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 นั้นประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการวางแผน การปฏิบัติ การจัดสรร

ผลประโยชน์ และการติดตามประเมินผล ซึ่งกระบวนการการมีส่วนร่วมอย่างมีรูปธรรม เป็นการเปิด

โอกาสให้ผู้ที่มีสิทธิในการออกความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจกระบวนการมีส่วนร่วม จะมี

โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับบทบาทและความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ

ของ ประชาชน เมื่อเกิดการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมแบบประชาชนก็จะเกิดการบริหารงานแบบ

ธรรมาภิบาล (Good Governance) ถ้าหากประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองสูง โครงการ 

กิจกรรม การพัฒนาท้องถิ่นก็จะตรงตามความต้องการของประชาชน ท าให้เกิดพลัง ท าให้เกิด 

ความส าเร็จ ตามที่คาดหวังไว้ การด าเนินงานด้านวัฒนธรรมก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่าง

รวดเร็ว การร่วมมือเพ่ือก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมนั้น เป็นกระบวนการที่ส่งผ่านแนวคิดกระบวนการ

ต่างๆขององค์กรผ่านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนและมักเชื่อมั่นในแนว

ทางการพัฒนาตนเองมากกว่าการเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งกระบวนการในการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนานั้นประกอบไปด้วย การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา การมีส่วนร่วม

ในการวางแผนด าเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติและสดท้ายคือการมีส่วนร่วมใน

การติดตามและประเมิน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพ่ือการพ่ึงพา

ตนเองของชาวชุมชน เนื่องจากการสืบทอดวัฒนธรรมไทย จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญต่อการ

พัฒนาคนและสังคมไทยให้คนไทยเป็นผู้มีความรับผิดชอบ รู้จักรักษาระเบียบวินัย มีความรักชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์รู้จักพัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างในการปลูกจิตส านึกที่ดีงาม 

เหมาะสมกับ สภาพของสังคมอีกทั้งยังท าให้เกิดการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งซึ่งนับว่า

เป็นการสืบทอดเอกลักษณ์ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ในการจัดท าแผนวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ฉบับ

ที่ 1 เกิดจากการก าหนดในเรื่องของวิธีการ กระบวนการและปัจจัยอ่ืนๆ อีกมากมายต่างกันไป ท าให้

เกิดปัญหาในการก าหนดทิศทางและนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรม 
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 จากความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยได้มีความสนใจและเห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วม

การจัดท าแผนวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558  – 2562) ของเครือข่าย

วัฒนธรรม ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบถึงการมีส่วนร่วมในการจัดแผนวัฒนธรรมฉบับดังกล่าว ว่าเครือข่าย

วัฒนธรรมได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนวัฒนธรรมในแต่ละขั้นตอนอย่างไรก่อนที่จะมาเป็น

แผนวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558 - 2562) รวมทั้งแนวทางในการจัดท าแผน

วัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครฉบับต่อไปในอนาคต 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษา 

 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558 – 2562)   

2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน

วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 

 

1.3 ค าถามงานวิจัย 

 

 เครือข่ายวัฒนธรรมได้เข้ามาอยู่ในกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน

วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1(พ.ศ. 2558 – 2562) ในแต่ละข้ันตอนอย่างไร 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  
 1. แนวทางการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 
ฉบับต่อไป 
  2. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการน าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1   
(พ.ศ. 2558 – 2562) ไปปฏิบัติ 
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1.5 ขอบเขตการวิจัย  
 

 กระบวนการวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างส าหรับการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากเครือข่ายวัฒนธรรม ได้แก่ ผู้แทนจากสภาวัฒนธรรม ผู้แทนสภาเยาวชน
กรุงเทพมหานคร นักวิชาการ ชาวบ้านเจ้าของวัฒนธรรม กลุ่มเยาวชน สื่อมวลชน ผู้ปฏิบัติงานหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 14 คน 

 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา สามารแบ่งได้ เป็น 2 ตัวแปร ดังนี้  

 1. ภาครัฐ ได้แก่ นโยบายของรัฐ (กรุงเทพมหานคร) ที่มุ่งเน้นการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Governance) ความต้องการข้อมูลทางวัฒนธรรมจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของ
วัฒนธรรมของรัฐ (กรุงเทพมหานคร) และรัฐมีความต้องการท างานแบบภาคีเครือข่าย 
  2. ภาคประชาชน (เครือข่ายวัฒนธรรม) ความรักและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ตนและของชุมชนที่ตนอยู่อาศัย และภาคประชาชนมีฐานะเป็นพลเมืองมากขึ้น รวมทั้งสัมพันธภาพที่
ดีระหว่างรัฐกับประชาชน 
 3. กระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2558 - 2562) ได้แก่ ก าหนดวัตถุประสงค์ รวบรวมข้อมูล และข้อจ ากัดต่าง ๆ วิเคราะห์ข้อมูล 
ก าหนดแผนงานหลายแผน และเลือกแผนงานที่ดีที่สุด 
 

ลักษณะของแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
 1.แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์จากเครือข่ายวัฒนธรรม จ านวน 12 คน  
 2.แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก

เอกสารที่มีผู้รวบรวมไว้แล้ว ได้แก่ ต าราทางวิชาการ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 
รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารราชการที่เจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานของรัฐ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้อง  หรือผู้มีส่วนได้เสีย(Stakeholder)   ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการบริหารและด าเนินงานของรัฐ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือที่จะ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
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ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความ
สมัครใจ เพ่ือท ากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมท า ร่วมประเมินผล)  โดยมี
ความสัมพันธ์แนวราบ มีความเสมอภาค และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

การมีส่วนร่วม หมายถึง การสร้างกระบวนการให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของภาครัฐและเอกชน ในการร่วมให้ความคิด ความรู้ เสนอแนวทาง 
ตัดสินใจ และหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 

การวางแผน หมายถึง กระบวนการในการก าหนดเป้าหมายไว้ในอนาคต การก าหนดใน
การใช้ทรัพยากร และการปฏิบัติที่จะให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้  การวางแผนจะ
เกี่ยวเนื่องกับภารกิจ  เป้าหมาย  กลยุทธ์  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งต้องอาศัยการตัดสินใจ
ทางเลือกที่จะน าไปสู่วัตถุประสงค์ที่เลือกไว้ ประกอบด้วย ก าหนดวัตถุประสงค์ รวบรวมข้อมูล และ
ข้อจ ากัดต่าง ๆ วิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดแผนงานหลายแผน และเลือกแผนงานที่ดีที่สุด 

แผนพัฒนาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1  (พ.ศ. 2558 – 2562) หมายถึง 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1  

เครือข่ายวัฒนธรรม  หมายถึง ผู้แทนจากสภาวัฒนธรรม ผู้แทนสภาเยาวชน
กรุงเทพมหานคร นักวิชาการ ชาวบ้านเจ้าของวัฒนธรรม กลุ่มเยาวชน สื่อมวลชน ผู้ปฏิบัติงานหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

 
1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ในการด าเนินงานจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558 – 2562)  
ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐ (กรุงเทพมหานคร) ที่มุ่งเน้นการ
บริหารกิจการแบบมีส่วนร่วม มีความต้องการข้อมูลทางวัฒนธรรมจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของ
วัฒนธรรมของรัฐ (กรุงเทพมหานคร)รัฐมีความต้องการท างานแบบภาคีเครือข่ายและภาคประชาชน 
(เครือข่ายวัฒนธรรม) ในด้านความรักและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนและของชุมชนที่ตนอยู่
อาศัย และการมีฐานะเป็นพลเมืองมากขึ้น รวมทั้งสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรัฐกับประชาชน เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 
2558 - 2562) ใน 5 ขั้นตอน ได้แก่ ก าหนดวัตถุประสงค์ รวบรวมข้อมูล และข้อจ ากัดต่างๆ วิเคราะห์
ข้อมูล ก าหนดแผนงานหลายแผน และเลือกแผนงานที่ดีที่สุด 

 
 

 



 6 

บทที่ 2  
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม 

 
 ในการวิจัย เรื่อง ศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนวัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 โดยผู้วิจัยมีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  1. แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
  2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผน 
  3.แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรม  
  4. แผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558 – 2562) 
  5.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนได้มีการน ามาใช้ปฏิบัติกันมา
ยาวนานในต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้มีการน าเข้ามาใช้ในการด าเนินงานของรัฐบาลและเอกชน 
ท าให้ประเทศไทยมีแนวคิดในการขอความร่วมมือจากภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย เป็นการแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ 
บริหารงานภาครัฐภายใต้แนวคิดที่ว่าการบริหารภาครัฐแบบมีส่วนร่วม และแนวคิดตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยที่ภาครัฐต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ ร่วมคิ ด ร่วม
วางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมท างานเพ่ือประเทศชาติ ร่วมรับฟังความคิดเห็นในมุมมอง ข้อเสนอแนะ ไป
จนถึงการร่วมตรวจสอบ เพื่อความโปร่งใสและการด าเนินงานภายใต้แผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้การตัดสินใจของภาครัฐชัดเจน มีแนวทางในการด าเนินที่มีแบแผนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
เพราะการได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ท าให้สามารถได้รับความคิดเห็นได้ครบ
ทุกประเด็น  

 ความหมายของการมีส่วนร่วม  
 ได้มีผู้ให้ค านิยามของการมีส่วนร่วมไว้หลายท่าน ดังนี้ 
  Erwin1 ได้กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วม คือ การสร้างกระบวนการให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของภาครัฐและเอกชน ในการร่วมให้ความคิด ความรู้ เสนอ

                                           
1 William Erwin,  Participation Management : Concept Theory and 

Implementation,  (Atlanta G. : Georgia State University, 1976), 45. 
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แนวทาง ตัดสินใจ และหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งอาศัยความคิดเชิงสร้างสรรค์ ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ของประชาชนในการแก้ปัญหาร่วมกับองค์กร เพ่ือหาแนวทางที่
เหมาะสมและสามารถด าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในฐานะพลเมือง
ของประเทศมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศ ผ่านการร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในประเด็น
ต่างๆ เพ่ือใช้ก าหนดเป้าหมายของสังคม จัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่ได้
ก าหนดไว้ ซึ่งการแสดงออกดังกล่าว แสดงถึงความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วม แสดงออกถึงพลัง
ของประชาชนที่เป็นแรงขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ 

 อดิน รพีพัฒน์2 ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การให้
สิทธิแก่ประชาชนในการร่วมแสดงความคิดเห็น คิดปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามีสาเหตุเกิดจากปัจจัยใด พร้อม
หาทางแก้ไข ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหานั้น สามารถแบ่งได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1. การมีส่วนร่วมในการคิดปัญหาพร้อมจัดล าดับสาเหตุของปัญหา 
  2. ร่วมวิเคราะห์สาเหตุที่เกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ 
  3. ร่วมกันเลือกวิธีการ วางแผนกระบวนการในการแก้ปัญหา 
  4. ร่วมกันด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 
  5. ร่วมกันประเมิลผลสิ่งที่ได้ปฏิบัติ พร้อมหาแนวทางแก้ไขเมื่อพบว่ายังไม่

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
การมีส่วนร่วมกันของประชาชนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม วัฒนธรรม 

และการเมือง ซึ่งในอดีตประชาชนมักจะมีแต่การมีส่วนร่วมในด้านการเมืองเพียงอย่างเดียว แต่ใน
ปัจจุบันประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมวัฒนธรรม เป็นต้น การที่ประชาชนออกมามีบทบาทมากยิ่งขึ้น 
จนกลายเป็นตัวหลักในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งรูปแบบที่แสดงออกมาจะมี
ลักษณะการเข้าร่วมอย่างครบวงจร ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดจนจบกระบวนการ ดังนี้ 

  1. เริ่มตั้งแต่การมีจิตที่จะท าเพ่ือส่วนร่วมในตนเอง และถือเป็นบทบาทหน้าที่
ของตนเองในสังคม เพราะเราก็เป็นสมาชิกของสังคม 

  2. ร่วมคิดเพ่ือหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจาก
ปัจจัยใด จัดล าดับความส าคัญของปัญหา เพ่ือที่จะได้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ว่าควรด าเนินการ
จัดการกับปัญหาใดก่อนหลัง 

                                           
2 อคิน รพีพัฒน์, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคม และวัฒนธรรม 

ไทย, (กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2527), 24. 
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  3. ร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน จะออกมาในรูปแบบของกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ มีการก าหนดหน้าที่ งบประมาณที่จะใช้ในการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน และใครเป็น
ผู้รับผิดชอบ  

  4. ร่วมกันด าเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมด้วยความสมัครใจ มีความพร้อม ใจรักที่จะด าเนินงาน  และสามารถน าความรู้
ความสามารถที่ตนเองมีอยู่มาใช้เป็นประโยชน์ในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

  5. ร่วมกันติดตามประเมินผล มีการจัดทีมเพ่ือเฝ้าติดตาม ตรวจสอบการ
ด าเนินงาน หากเกิดปัญหาขึ้นระหว่างการด าเนินงานจะได้แก้ไขได้ทันเวลา เพ่ือให้งานที่ด าเนิน
สามารถด าเนินงานต่อไปอย่างราบรื่น และบรรลุวัตถุประสงค์ในท้ายที่สุด 

  6. ร่วมรับผลประโยชน์ ผลประโยชน์มีทั้งในรูปของตัวเงิน วัตถุสิ่งของ หรือไม่
อาจเป็นความสุขกาย สุขใจจากการได้ด าเนินงานเพ่ือส่วนร่วม ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานจะต้องได้รับผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันเสมอ 

 
 ประพันธ์  วรรณบวร3 กล่าวว่า การมีส่วนร่วม คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ 

ข้อมูล ความคิดเห็น เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการด าเนินงานหรือโครงการต่างๆที่มีความเหมาะสม 
โดยเริ่มจากการเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น สาเหตุของปัญหา การวางแผนหาแนวทางการแก้ปัญหานั้ นๆ 
ตลอดจนการด าเนินงาน การติดตามและประเมินผล ซึ่งต้องได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย สามรถสรุปได้ 5 รูปแบบ คือ 

  1. การรับรู้ข่าวสาร (Public Information)  
    การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้ ประชาชนจะต้องเข้าใจในรายละเอียดของ

ข้อมูลโครงการที่จะด าเนินการก่อน เพ่ือให้มีความเข้าใจในการด าเนินงาน ก่อนที่จะตัดสินใจในการ
ด าเนินโครงการ 

  2. การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบของการ
ปรึกษาหารือระหว่างผู้ด าเนินโครงการและประชาชนผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 

  3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) เป็นการประชุมเพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็น ในรูปแบบการจัดประชุมโดยใช้เวทีสาธารณะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โดย

                                           
3 ประพันธ์ วรรณบวร, รูปแบบของการมีส่วนร่วม, (กรุงเทพฯ : ส านักส่งเสริมการปลูกป่า, 

2543), 34. 
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มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจในรายละเอียดของการด าเนินงานโครงการ ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างกัน
ออกไป ดังนี้ 

    - การประชุมในระดับชุมชน เป็นการประชุมชี้แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นใน
การด าเนินโครงการ เพ่ือให้ผู้ได้รับผลกระทบได้ทราบสาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึน 

    - การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ เป็นการประชุมส าหรับ
โครงการที่มีข้อโต้แย้ง หรือประเด็นที่ไม่กระจ่าง จ าเป็นต้องมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจาก
นักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถในประเด็นต่างๆ มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาตอบข้อ
สงสัยในประเด็นดังกล่าว และมีการแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบถึงผลของการประชุมนั้นๆ 

    - การประชาพิจารณ์ เป็นการประชุมโดยอาศัยเวทีในการร่วมเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ โดยไม่มีการปิดบังข้อมูล มีการเผยแพร่สู่สาธารณชน ในการด าเนินงานจะมีการก าหนด
หลักเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาอย่างชัดเจน และมีแนวทางในการน าไปสู่ผลลัพธ์อย่างชัดเจน 

  4. การร่วมในการตัดสินใจ  
    การมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจใน

ประเด็นที่ต้องการการตัดสินใจ โดยจะมีการแต่งตั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นคณะกรรมการใน
ประเด็นที่เก่ียวข้อง เพ่ือหาข้อสรุปที่เป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 อรพินท์  สพโชคชัย4 กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง วิธีการ 

ขั้นตอนที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ ท าความเข้าใจ มีการเรียนรู้ไปพร้อมกับการท าความ
เข้าใจ แสดงทัศนะ ร่วมน าเสนอปัญหา ประเด็นที่ส าคัญ พร้อมทั้งมีการก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
แก้ปัญหา มีการร่วมกันตัดสินใจ และร่วมพัฒนากระบวนการให้ไปสู่วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้  

  ส่วนใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น มีที่มาเกิดจากความล้มเหลวของการ
ตัดสินใจโดยใช้ความคิดของนักวิชาการเพียงอย่างเดียว ท าให้มีการมองประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นไม่
ครอบคลุม ครบถ้วน การแสดงความคิดก็จะมักเข้าข้างความคิดของตน แต่ต่อมาภายหลังมีการเปิด
เสรีภาพทางความคิด ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมมากขึ้น ประชาชนจึงเป็น
เป้าหมายส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาโครงการต่างๆ การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นหัวใจหลัก
ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไว้อย่างชัดเจน ให้ประชาชนได้ศึกษาท าความเข้าใจในประเด็นต่างๆ 
รวมทั้ง การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 

                                           
4 อรพินท์ สพโชคชัย, การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance), 

2550,  http://www.opdc.go.th (สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) 

http://www.opdc.go.th/
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ชุมชน และองค์กรต่างๆ ให้มีบทบาทร่วมกัน ช่วยกันพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้า  เพราะทุก
อย่างเกิดจากการร่วมมือกันทั้งความคิด ความรู้ การตัดสินใจ เป็นการร่วมมือ ผลักดันให้การ
ด าเนินงานประสบความส าเร็จ 

 แนวคิดเรื่ องการมีส่ วนร่วมของประชาชนที่ จะน า ไปสู่ การพัฒนาที่ ยั่ งยืน 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1. การมีส่วนร่วมในการรับรู้ ทุกคนมิสิทธิที่จะได้รับความรู้ที่เท่าเทียมกัน มี
สิทธิที่จะสามารถแสดงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

  2. การมีส่วนร่วมในการเลือกและน าเสนอแนวทางประกอบการตัดสินใจ ทุก
คนมิสิทธิในการน าเสนอแนวทางต่างๆ ที่เห็นสมควรเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน สามารถเสนอ
แนวทางได้หลากหลาย ซึ่งต้องเป็นแนวทางท่ีทุกฝ่ายต่างยอมรับในทิศทางเดียวกัน 

  3. การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ทุกคนสามารถร่วมตัดสินใจในทุก
ขั้นตอนของการตัดสินใจ ตั้งแต่เริ่มวางแผนกระบวนการด าเนินงาน วิธีปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุม 
การสรุปผลการด าเนินงานและการประเมินผล 

  4. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานติดตามตรวจสอบ ทุกคนสามารถเฝ้าติดตาม
การด าเนินงานทุกขั้นตอน เมื่อพบเห็นปัญหา สามารถหาแนวทางแก้ไขได้ เพ่ือให้การด าเนินงาน
สามารถเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  5. การมีส่วนร่วมรับประโยชน์ และเป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะ เมื่อทุกคน
ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานทุกขั้นตอน เมื่อเสร็จงานทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
อาจมีรูปแบบในรูปของตัวเงิน สิ่งของ หรือสิ่งชมเชย ความสุขที่ได้รับจากการด าเนินงานนั้นๆ  

  
 อรพรรณ  นาคมหาชลาสินธุ์5 ได้กล่าวถึงการบริหารงานของภาครัฐที่เกี่ยวกับการมี

ส่วนร่วมของประชาชน ได้มีการก าหนดไว้ 5 วิธีการ ดังนี้ 
  1. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรม โครงการ ของหน่วยงาน

ภาครัฐ ซึ่งภาครัฐมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น และเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง เป็นจริง 
ชัดเจนและทันสมัย อีกท้ังประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง สามารถค้นหาจากแหล่งต่างๆ 
ได้  

  2. การเปิดให้ประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนิน
กิจกรรม โครงการของหน่วยงานภาครัฐอย่างอิสรเสรีภาพ ซึ่งภาครัฐควรรับฟังความคิดเห็น ข้อ

                                           
5 อรพรรณ นาคมหาชลาสินธุ์, การมีส่วนร่วมของประชาชน, 2550, 

www.opdc.go.th/conrent.php (สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) 

http://www.opdc.go.th/conrent.php
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ปรึกษา ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ประชาชนเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของภาครัฐ 
ภาครัฐควรรับฟังเพ่ือไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบาย แผนงาน เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์
ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

  3. ภาครัฐให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดกระบวนการ นโยบาย 
วางแผนการด าเนินงานของกิจกรรมหรือโครงการ ขั้นตอนและวิธีการท างาน โดยภาครัฐจะมีการ
จัดระบบอย่างชัดเจน ยอมรับข้อเสนอแนะและการตัดสินใจที่มาจากประชาชน หรืออาจจะมีการตั้ง
ตัวแทนจากประชาชนให้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งข้ึน 

  4. ภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ในรูป
ของการเป็นหุ้นส่วนหรือภาคีในการด าเนินงานกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของทางภาครัฐ เพ่ือให้การ
ด าเนินเป็นไปอย่างราบรื่น ทิศทางเดียวกัน  

  5. การเสริมอ านาจประชาชน เป็นระดับที่ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทอย่าง
เต็มที่ในการตัดสินใจ บริหารงาน วางแผนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ 
ระดับการมสี่วนร่วมนี้ประชาชนจะเป็นด าเนินงานทั้งหมด ภาครัฐเป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม
เท่านั้น 

 
ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
 
 Maslow6 ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมของมนุษย์เป็นจ านวนมาก สามารถอธิบาย โดยใช้

แนวโน้มของบุคคล ในการค้นหาเป้าหมายที่จะท าให้ชีวิตของเขา ได้รับความต้องการ ความปรารถนา 
และได้รับสิ่งที่มีความหมายต่อตนเอง กระบวนการของแรงจูงใจเป็นหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพของ 
มาสโลว์โดยเขาเชื่อว่ามนุษย์เป็น "สัตว์ที่มีความต้องการ" (wanting animal) และเป็นการยากที่
มนุษย์จะไปถึงขั้นของความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ ในทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ เมื่อ
บุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจ และเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้ว ก็จะยังคง 
เรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอ่ืนๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความต้องการจะ
ได้รับสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ ความปรารถนาของมนุษย์นั้น ติดตัวมาแต่ก าเนิด และความปรารถนาเหล่านี้ 
จะเรียงล าดับขั้นของความปรารถนา ตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความปรารถนาขั้นสูงขึ้นไปเป็นล าดับล าดับขั้น
ความต้องการของมนุษย์  (The Need –Hierarchy Conception of Human Motivation) มี 5 ขั้น 
ดังนี้ 

                                           
6 Maslow, Abraham, Motivation and Personnality, (New York : Harper and Row 

Publishers, 1970), 67. 
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 1.  ความต้องการขั้นพ้ืนฐาน (Physiological Needs) คือ เป็นความต้องการ
ทางด้านร่างกายเพื่อความอยู่รอดของชีวิต อย่างเช่น ความต้องการน้ า อาหาร อากาศ ที่อยู่อาศัย เป็น
ต้น ความต้องการในขั้นนี้จะเป็นขั้นที่ทุกคนจะต้องมี ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจท าให้การด ารงชีวิตไม่
ราบรื่น 

 2.  ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) ความต้องการความ
ปลอดภัย ความต้องการในล าดับนี้ จะถูกกระตุ้นภายหลังจากที่ความต้องการทางร่างกายถูก
ตอบสนองแล้ว ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยจะหมายถึง ความต้องการสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยปราศจากอันตรายทางร่างกายและจิตใจ ความมั่นคงในการท างาน 

 3.  ความต้องการทางสังคม (Social Needs) คือ บุคคลทุกคนเกิดมาต้องอยู่ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง ต้องมีการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ไม่
ว่าจะเป็นเพ่ือน ครอบครัว สังคม เป็นการตอบสนองความต้องการทางสังคม 

 4.  ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) คือ เป็นความต้องการที่จะ
ให้ผู้ อ่ืนยกย่องนับถือ ให้การเคารพ มีความภาคภูมิใจในสถานภาพทางสังคม ต้องการชื่อเสียง
เกียรติยศ และการยอมรับจากสังคมที่ตนอาศัยอยู่ 

 5.  ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) คือ บุคคลมี
ความต้องการที่จะประสบความส าเร็จจากสิ่งที่ตนเองได้กระท า เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ตนเองและบุคคลภายนอก เพราะมีความเชื่อว่า ถ้าบุคคลท างานด้วยความมุ่งมั่น ใจรักและมีความคิด
สร้างสรรค์ จะส่งผลให้บุคคลนั้นประสบความส าเร็จในชีวิตได้ 

 
 McGreger7 กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมมนุษย์ มีปัญหาขั้นพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการท างาน

และชีวิตในองค์การ มี 2 ทัศนะ เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งมีข้อสมมติฐาน  2  ประการ ได้แก่ 
ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y  ดังนี้ 

  1. ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับทฤษฎี X  (Theory  X  assumptions)  ข้อ
สมมติฐานแบบดั้งเดิมเก่ียวกับลักษณะของบุคคล กล่าวคือ  

    - มนุษย์ไม่ชอบการท างานและจะหลีกเลี่ยงงานถ้าสามารถท าได้ 
    - ส่วนใหญ่จึงต้องถูกบังคับและควบคุมสั่งการและใช้วิธีการลงโทษ  

เพ่ือให้ใช้ความพยายามให้เพียงพอเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

                                           
7 Mcgregor, D, The Human Side of Enterprise, (New York : Mcgraw – Hill, 1960), 

68. 
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    - มนุษย์โดยเฉลี่ยพอใจกับการถูกบังคับ ต้องการเลี่ยงความรับผิดชอบ 
มีความทะเยอทะยานน้อย  และต้องการความปลอดภัย 

  2. ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับทฤษฎี Y  (Theory  Y  assumptions)  ข้อ
สมมติฐานแบบดั้งเดิมเก่ียวกับลักษณะของบุคคล กล่าวคือ 

    - มนุษย์ใช้ความพยายามทางกายภาพ และความพยายามด้านจิตใจใน
การท างานตามธรรมชาติ  ไม่ว่าจะเป็นการเล่นหรือพักผ่อน 

    - การควบคุมภายนอกและอุปสรรคของการลงโทษ  ไม่ใช่วิธีการเดียว
ในการใช้ความพยายามให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  บุคคลจึงใช้การควบคุมตัวเองเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

    - ระดับของการให้บรรลุวัตถุประสงค์  ขึ้นอยู่กับขนาดของรางวัลที่
สัมพันธ์กับความส าเร็จ 

    - มนุษย์โดยเฉลี่ยเรียนรู้ภายใต้สภาพที่เหมาะสมไม่เพียงแต่การยอมรับ
ความรับผิดชอบแต่ยังมีการแสวงหาด้วย 

    - สมรรถภาพของบุคคลขึ้นอยู่กับระดับของการจินตนาการระดับสูง  
ความซื่อสัตย์และความคิดสร้างสรรค ์

    - ภายใต้สภาพของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ศักยภาพที่เฉลียวฉลาดของ
ความเป็นมนุษย์โดยเฉลี่ยมีการใช้ประโยชน์บางส่วน 

   
 เงื่อนไขของการมีส่วนร่วม  
  การมีส่วนร่วมของประชาชนจะมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย

เงื่อนไขหลายประการที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมของงประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไปด้วยความ
สมัครใจ แต่บางครั้งอาจเป็นไปด้วยการบังคับ หรือไม่เป็นไปตามความสมัครใจ ดังความเห็นของนัก
วิชากรหลายท่าน ดังนี้ 

 Cohen. J., M. and Uphoff8 ได้ให้ความเห็นว่า เงื่อนไขของการมีส่วนร่วมซึ่ง
ประกอบด้วยแวดล้อมองค์ประกอบ ดังนี้ 

  1. ลักษณะของโครงการ จะพิจารณาจากความพร้อมของก าลังบุคคล 
ทรัพยากรที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น ความพร้อมของเทคโนโลยีที่ใช้ประกอบในการด าเนินงาน ความยืดหยุ่น

                                           
8 Cohen, J. M., & Uphoff, N. T, Rural Development Participation: Concept and 

Measures for Project Design Implementation and Evaluation, (New York: Cornell 
University, 1977), 78. 
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ของโครงการที่จะสามารถแปรผันตามสภาพการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในการบริหารโครงการ 

  2. สภาพแวดล้อมของงาน ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ที่มีผลดีและอุปสรรคต่อ
การด าเนินงานของโครงการ ได้แก่ ปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ สภาพ
เศรษฐกิจ สภาพสังคมและวัฒนธรรม ด้านการเมือง และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 องค์การสหประชาชาติ ได้มีการเสนอเงื่อนไขส าหรับการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ไว้  5 ประการ ดังนี้ 

  1. องค์กรภารรัฐต้องยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเบื้องต้นก่อน และ
มีการก าหนดลงในนโยบายหรือแผนพัฒนา เพ่ือก้าวไปสู่การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาชน 

  2. ประชาชนต้องมีพ้ืนฐานในความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประเด็นในการเข้าร่วม 
และสามารถเป็นตัวแทนในการเจรจา เพ่ือให้ได้มาตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 

  3. ในการมีส่วนร่วม ประชาชนต้องมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และมี
ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ มีการรับข่าวสารที่ทันต่อสถานการณ์  

  4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องให้การสนับสนุนตามปัจจัย
ต่างๆ ที่จะส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้  

 
 เงื่อนไขพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนมี 3 ประการคือ 
  1. ต้องมีอิสรภาพ หมายถึง ประชาชนมีอิสระที่จะเข้ร่วมหรือไม่ก็ได้การเข้า

ร่วมต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ การถูกบังคับให้ร่วมไม่ว่าจะในรูปแบบใดไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม 
  2. ต้องมีความเสมอภาค ประชาชนที่เข้าร่วมในกิจกรรมใดจะต้องมีสิทธิเท่า

เทียมกับผู้เข้าร่วมคนอ่ืนๆ 
  3. ต้องมีความสามารถ ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายจะต้องมีความสามารถ

พอที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมนั้นๆ หมายความว่า ในบางกิจกรรมแม้จะก าหนดว่าผู้เข้าร่วมมีเสรีภาพ
และเสมอภาค แต่กิจกรรมที่ก าหนดไว้มีความซับซ้อนเกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย การมีส่วน
ร่วมย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ มิเช่นนั่นต้องเสริมสร้างความสามารถของประชาชนให้มีความสามารถเข้าร่วมได้ 

 
 องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมมี 3 ด้าน คือ 
  1. ต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายชัดเจน การให้ประชาชนเข้าร่วมใน

กิจกรรมหนึ่งๆ จะต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเป็นไปเพ่ืออะไรผู้เข้าร่วมจะได้ตัดสินใจ
ถูกว่าควรเข้าร่วมหรือไม่ 
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  2. ต้องมีกิจกรรมเป้าหมายการให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมต้องระบุลักษณะของ
กิจกรรมว่ามีรูปแบบและลักษณะอย่างไรเพ่ือที่ประชาชนจะได้ตัดสินใจว่าควรเข้าร่วมหรือไม่ 

  3. ต้องมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย การให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมจะต้องระบุ
กลุ่มเป้าหมายอย่างไรก็ตามโดยทั่วไปกลุ่มบุคคลเป้าหมายมักถูกจ ากัดโดยกิจกรรมและวัตถุประสงค์
ของการมีส่วนร่วมอยู่แล้วโดยพ้ืนฐาน ทั้งนี้มักพิจารณาผู้ เข้าร่วมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้อาจได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนผู้สนใจอีกด้วย 

  
ขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 อคิน ระพีพัฒน์ ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกา

แก้ไขปัญหาระหว่างการด าเนินโครงการ หรือการด าเนินงานใด ไว้ดังนี้ 
  1. การค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ร่วมวิเคราะห์หาแนวทาง วิธี

ป้องการ และการแก้ไขปัญหา 
  2. การตัดสินใจเลือกแนวทาง สร้างรูปแบบวิธีการพัฒนาและวางแผนวิธีการ

แก้ไขปัญหา 
  3. การปฏิบัติงานในการพัฒนา ร่วมวางนโยบายในการพัฒนาโครงการ เพ่ือแก้

ไข้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
  4. การประเมินผลกิจกรรม มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน เพ่ือแก้ไข

ปัญหาระหว่างการด าเนินงานให้ส าเร็จ ไม่ส่งผลต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 
 
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการมีส่วนร่วม จะมีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถแบ่งได้ 

4 มิติ ดังนี้ 
  1. การตัดสินใจ ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมในการคิดว่าจะท าอะไร และมีวิธีการ

ด าเนินงานอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
  2. การปฏิบัติและการพัฒนา การมีส่วนร่วมในมิตินี้ จะเป็นการร่วมมือด้วย

ความเต็มใจ มีความเสียสละ ที่จะท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
  3. การแบ่งปันผลประโยชน์ เมื่อมีการท างานร่วมกัน เป็นงานของส่วนร่วม การ

ด าเนินงานเมื่อประสบความส าเร็จ จะมีการแลกเปลี่ยน แบ่งปันผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน เพ่ือขจัด
ข้อขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้น รูปแบบของผลประโยชน์อาจจะออกมาในรูปของตัวเงิน หรือสิ่งของเป็นต้น 

  4. การประเมินผลโครงการ เมื่อทุกคนมีการท างานร่วมกัน ตั้งแต่การวางแผน 
การด าเนินงาน สรุปผล ขั้นตอนสุดท้าย คือ การประเมินผลความส าเร็จของโครงการ ว่าโครงการที่ได้
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มีส่วนร่วมกันมีระดับความส าเร็จอยู่ระดับใด มีปัญหาอุปสรรคใดบ้างที่จะต้องด าเนินการแก้ไข และ
สามารถเป็นต้นแบบของการด าเนินงานในโครงการต่อๆไป 

 ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ9 กล่าวว่า กระบวนการมีส่วนร่วม มี 4 คือ 
  ขั้นที่ 1 มีส่วนร่วมในการวางแผนประกอบด้วยการรับรู้ เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ

การวางแผนและร่วมวางแผนกิจกรรม 
  ขั้นที่ 2 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ/ด าเนินการ ประกอบด้วยการเกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ และ การตัดสินใจ 
  ขั้นที่ 3 มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ เป็นการมีส่วนร่วมในการจัดสรร

ประโยชน์ หรือผลของกิจกรรมหรือผลของการตัดสินใจที่เกิดข้ึน 
  ขั้นที่ 4 มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผน 
 2.2.1 ความหมายและความส าคัญของการวางแผน 
  ประชุม รอดประเสริฐ10  ได้กล่าวไว้ว่า การวางแผนเป็นหน้าที่ของการจัดการที่

ส าคัญอย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานขององค์การในอนาคต 
และการตัดสินใจในงาน   รวมทั้งทรัพยากรที่ใช้ประโยชน์ตามต้องการเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ  และใน
ระดับพ้ืนฐานการวางแผนเป็นการก าหนดเป้าหมายขององค์การ และจ าแนกหนทางเพ่ือความส าเร็จ                      

  อุทัย บุญประเสริฐ11 ได้กล่าวไว้ว่า การวางแผน คือ การด าเนินธุรกิจใน
ปัจจุบันมีหลากหลายมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากอดีตมาก  การวางแผนจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพราะ
การวางแผนที่ดี  มีระบบขั้นตอนที่สมบูรณ์  สามารถส่งผลถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ได้ การวางแผนแสดงให้เห็นว่าจะมีการท าอะไร ท าที่ไหน เมื่อใด ให้ใครท า ท าอย่างไร และให้
รายละเอียดอื่นๆ ที่จ าเป็นช่วยให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

                                           
9 ถวิลวดี บุรีกุล, การมสี่วนรวม: แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการ, (กรุงเทพฯ: สถาบันพระ

ปกเกลา, 2551), 23. 
10 ประชุม รอดประเสริฐ, การบริหารโครงการ, (กรุงเทพฯ : เนติกุล, 2535), 33. 
11 อุทัย บุญประเสริฐ, การวางแผนและการจัดระบบงานในโรงเรียน, (กรุงเทพฯ : เอส ดี 

เพรส, 2538), 65. 
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  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ12 ได้กล่าวไว้ว่า การวางแผน คือ การก าหนด
แนวทางปฏิบัติไว้ล่วงหน้า  เพ่ือรองรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดได้สูงสุดขึ้นในอนาคตอย่างมีระบบ และ
รักษาผลประโยชน์ขององค์การไว้ การวางแผนนั้นแม้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร  แต่ก็มี
ข้อจ ากัดในบางกรณีที่ท าให้เห็นว่าการวางแผนนั้นผลที่ได้อาจจะได้ไม่คุ้มค่า  ผู้บริหารจึงควรค านึงถึง
ข้อจ ากัดต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจว่างานใดสมควรจะท าการวางแผนหรือไม่เพียงใด 

  Dubrin & Ireland13 ได้กล่าวไว้ว่า การวางแผน หมายถึง กระบวนการในการ
ก าหนดเป้าหมายไว้ในอนาคต การก าหนดในการใช้ทรัพยากร และการปฏิบัติที่จะให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้  การวางแผนจะเกี่ยวเนื่องกับภารกิจ  เป้าหมาย  กลยุทธ์  เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ซึ่งต้องอาศัยการตัดสินใจทางเลือกท่ีจะน าไปสู่วัตถุประสงค์ท่ีเลือกไว้ 

  โดยสรุปความหมายของการวางแผน หมายถึง กระบวนการการเริ่มต้นในการ
ก าหนดสิ่งที่ต้องการท า โดยมีก าหนดเป็นเป้าหมาย วัตถุประสงค์ มีการเตรียมการในการใช้ทรัพยากร 
และมีการก าหนดการด าเนินงาน ใช้เป็นการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้น ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถด าเนินตามแผน ขั้นตอนที่ได้วางไว้ อย่างครบถ้วน ถูกต้องและเหมาะสม 

 
 ความส าคัญของการวางแผน   
 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ14 ได้กล่าวไว้ว่า  การด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ 

ต้องเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดี เพราะถ้าขาดการวางแผนที่ดี จะท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสามารถแบ่งออกความส าคัญ ได้ดังนี้   

  1. ช่วยให้สามารถก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน การด าเนินงาน เป็นการ
ช่วยให้องค์กรสามารถจัดสรรก าลังคนได้อย่างเหมาะสม และเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

                                           
12 ศิรวิรรณ เสรีรัตน์, การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด, (กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมสาร 

จ ากดั, 2540), 52. 
13 Dubrin, A. J. & Ireland, R.D, Management Organization, (Ohio : Cincinnati, 

1993), 78. 
14 ศิรวิรรณ เสรีรัตน์, การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด, (กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมสาร 

จ ากดั, 2540), 55. 
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  2. ช่วยให้การก าหนดนโยบาย แนวทางขององค์กรมีความชัดเจน ถูกต้อง 
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น การด าเนินงานจะอยู่ภายใต้กรอบที่ได้ก าหนดไว้ จะท าให้การด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จ 

  3. ช่วยให้สามารถระบุเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการวางแผนที่ดี ท าให้
ทราบขอบเขตการด าเนินงานอย่างชัดเจน มีรูปแบบด ใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไร เมื่อด าเนินงาน
แล้วจะได้ผลตามที่ได้วางไว้หรือไม่ ระหว่างการด าเนินงานพบอุปสรรคใดบ้าง และมีวิธีในการ
แก้ปัญหาอย่างไรบ้าง  

  4. ช่วยให้ทราบล าดับขั้นตอนในการด าเนินงาน ว่าจะต้องท างานใดก่อนและ
หลัง เป็นการจัดล าดับความส าคัญของการด าเนินงาน เพ่ือสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้องและ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

 
 หน้าที่การวางแผน  (Planning  Function)   
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ15 กล่าวไว้ว่า หน้าที่การวางแผน เป็นกิจกรรมการ

จัดการทั้งหมดซึ่งเป็นตัวชักน าไปสู่การก าหนดวัตถุประสงค์ และก าหนดหนทางที่จะบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์นั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  2.1   แสดงหน้าที่การวางแผน  (การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด. กรุงเทพฯ : บริษัท 
ธรรมสาร จ ากัด, 2540),593 

                                           
15 เรื่องเดียวกัน, 593. 

กระบวนการ
วางแผน 
พยากรณ์ 

งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ การกระท า ทรัพยากร การปฏิบัติการ 

ผลลัพธ์การปฏิบัติการ 



 19 

) 
 
กระบวนการวางแผน  (Planning  Process) 
 กระบวนการวางแผน ประกอบด้วย การพัฒนาภารกิจขององค์การ การก าหนด

เป้าหมาย และสร้างแผนเพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง16 ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้  คือ   
  1. ด าเนินการสร้าง ปรับปรุง ก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจซึ่งเป็นเป้าหมายของ

องค์การ เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงาน 
  2. น าภารกิจดังกล่าวที่มีการก าหนดขึ้น มาใช้เพ่ือพัฒนาเป้าหมายขององค์การ 
  3. ก าหนดโครงสร้าง นโยบาย และแผนงานในการด าเนินงานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
  4. ด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้  
 
 แผนงานที่มีประสิทธิภาพ และได้ผล จะต้องมาจากกระบวนการวางแผนงานที่มี

เหตุผล เป็นล าดับขั้นตอน ผู้วางแผนจะต้องด าเนินการใน 7 ขั้นตอน  ดังนี้ 
  1. ก าหนดวัตถุประสงค์ (ระบุปัญหา) 
  2. รวบรวมข้อมูล และข้อจ ากัดต่าง ๆ  
  3. วิเคราะห์ข้อมูล 
  4. ก าหนดแผนงานหลายแผน                             
  5. เลือกแผนงานที่ดีที่สุด 
  6. ก าหนดแผนงานย่อย 
  7. ท าการติดตามผล 
 
1. ก าหนดวัตถุประสงค์ (ระบุปัญหา) 
  การก าหนดวัตถุประสงค์ หรือระบุปัญหาเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการ

วางแผน  ควรก าหนดวัตถุประสงค์ให้มีความเป็นไปได้ สามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ยังควรมีความ
ชัดเจน โดยผู้ปฏิบัติสามารถเข้าใจความหมายได้ตรงกัน และปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันสามารถวัดผลได้ การก าหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้ท าให้สามารถรู้ได้แน่ชัด
ว่าด าเนินการถึงขั้นตอนใด และผลของการด าเนินการในแต่ละขั้นเป็นอย่างไร บรรลุผลส าเร็จหรือไม่ 

                                           
16 Bovee, Courtland L. and others, Management, (New York : Mc Graw – Hill, 

1993), 234. 
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สามารถบรรลุผลและมอบหมายได้ ในการก าหนดวัตถุประสงค์นั้นไม่ควรก าหนดไว้สูงเกินไปจนไม่
สามารถปฏิบัติเพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้ ท าให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกท้อแท้เพราะท าอย่างไรก็
ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ นอกจากนี้วัตถุประสงค์ที่ดีต้องสามารถมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติน าไป
ปฏิบัติได้ สามารถน ามาแยกย่อยเป็นกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมเพ่ือมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไป
ปฏิบัติตามความรับผิดชอบของตน เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ สามารถอธิบายได้ มีความสมเหตุสมผลและมีความเป็นจริง ปฏิบัติได้จริง วัตถุประสงค์ที่ดี
ต้องเหมาะสมสถานการณ์เวลาในขณะนั้น วัตถุประสงค์ข้อหนึ่งอาจมีความเหมาะสมกับช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่ง เมื่อเวลาเปลี่ยนไปวัตถุประสงค์ข้อนั้นอาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้ 

2. รวบรวมข้อมูล และข้อจ ากัดต่าง ๆ 
  การรวบรวมข้อมูลและข้อจ ากัดที่มีประโยชน์และมีความส าคัญต่อการวางแผน 

ส่วนใหญ่ข้อมูลจะมีท้ังที่เป็นข้อมูลในรูปแบบของเอกสาร ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
3. วิเคราะห์ข้อมูล  
  การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง การจัดการข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การค านวณ 

การน าเสนอข้อมูล เป็นต้น เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ สามารถท าได้
หลายแบบดังนี้ 

   - การวิเคราะห์ด้วยมือ (Manual Data Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธีการทางสถิติโดยการค านวณเอง หรืออาจจะใช้เครื่องมือบางอย่างช่วยได้ เช่น เครื่องคิดเลข 
เป็นต้น วิธีนี้เหมาะส าหรับข้อมูลที่มีจ านวนไม่มากนัก การค านวณไม่ยุ่งยาก 

   - การวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer Data Analysis ) เป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วย ซึ่งผู้ใช้จ าเป็นต้องใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้และเลือกโปรแกรมวิเคราะห์ได้เหมาะสม วิธีนี้เหมาะส าหรับข้อมูลจ านวนมาก เป็นวิธี
ทางท่ีสะดวก รวดเร็ว แต่ต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของข้อมูล กล่าวคือ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
ต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องมาแล้ว 

 4. ก าหนดแผนงานหลายแผน 
  ผู้วางแผนจ าเป็นต้องพิจารณาทางเลือกที่แตกต่างกันเท่าที่เป็นไปได้  ซึ่ง

สามารถจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  บางครั้งปรากฏว่าแผนงานที่ดีที่สุดถูกมองข้ามไปเพราะ
ความเร่งร้อน  จึงควรพิจารณา และก าหนดหลาย ๆ  ทางเลือกไว้ก่อน 

5. เลือกแผนงานที่ดีที่สุด 
  การเลือกแผนงานที่ดีที่สุดจากทางเลือกทั้งหมด  ถือเป็นการตัดสินใจที่ส าคัญ

ที่สุดของกระบวนการวางแผน  ถ้าขั้นตอนก่อนหน้านี้กระท าอย่างมีประสิทธิภาพ  ขั้นตอนจะเป็นส่วน
ที่ง่ายที่สุดของกระบวนการทั้งหมด 
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  การกลั่นกรองเบื้องต้นจะก าจัดสิ่งที่ไม่เหมาะสมออกไปได้  แต่ทางเลือกต่าง ๆ  
อาจจะเหลืออยู่  ดังนั้น  จ านวนของปัจจัย และการเลือกที่เป็นไปได้จะต้องมีการชั่งน้ าหนักอย่าง
รอบคอบระมัดระวัง เพ่ือเลือกทางเลือกท่ีดีที่สุด 

  
 ผู้วางแผนจะต้องถามตัวเองในลักษณะเป็นการวิเคราะห์ปัญหา  โดยใช้รายการ

ตรวจสอบต่อไปนี้ 
  - ทางเลือกแต่ละทางสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพียงใด 
  - ทางเลือกแต่ละทางมีผลกระทบต่อแผนงาน และการปฏิบัติงานอื่นๆ อย่างไร 
  - ทางเลือกมีความแตกต่างในเรื่องความยุ่งยากซับซ้อนระหว่างทางเลือกต่างๆ 

หรือไม ่
  - ความยืดหยุ่นของแต่ละทางเลือก 
  - ผู้ที่เกี่ยวข้องให้การยอมรับในแต่ละทางเลือกอย่างไรบ้าง 
  - แต่ละทางเลือกต้องใช้วัสดุอุปกรณ์และความช่วยเหลือมากน้อยอย่างไร 
  - เมื่อเปรียบเทียบระหว่างความเสี่ยงกับผลก าไรของแต่ละทางเลือกเป็น

อย่างไร หรือในเรื่องผลก าไรกับการลงทุนเป็นอย่างไร 
6. ก าหนดแผนงานย่อย         
  สิ่งนี้อาจจ าเป็นหรือไม่จ าเป็นก็ได้  ถ้าแผนงานใหม่มีความซับซ้อนก็ควรจะมี

แผนงานส าหรับงานแต่ละงาน  หรือกิจกรรมสนับสนุน 
7. ท าการติดตามผล 
  ขั้นตอนนี้เพ่ือยืนยันว่าแผนงานมีการปฏิบัติอย่างไร  ผลเป็นอย่างไร และตรง

เวลาหรือไม่  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการควบคุมท่ีแท้จริ 
ลักษณะของการวางแผน  
    การวางแผนในส านักงาน  ควรมีลักษณะ  ดังนี้ 
              1.  มีความยืดหยุ่น  แผนที่ดีควรมีความยืดหยุ่น  สามารถปรับเปลี่ยนได้

ตามความเหมาะสมของสถานการณ์  และปรับเปลี่ยนได้ตามการด าเนินงานของฝ่ายอ่ืน  ๆ ที่
เกี่ยวข้องในขณะนั้น 

              2.  มีความครอบคลุม  หมายถึง  มีการวางแผนงานอย่างรอบคอบ  
ค านึงถึงความส าคับของการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จของงานนั้น ๆ  
ครอบคลุมหน้าที่งานต่าง ๆ ในระดับต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 

               3 .   มี ความชั ด เจน   หมายถึ ง  ลั กษณะของแผนมีความชัด เจน  
เฉพาะเจาะจง  เข้าใจง่ายไม่สลับซับซ้อน  มีก าหนดเวลาชัดเจน  และก าหนดวิธีการ  กระบวนการวิธี
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ปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน  ชี้แจงให้พนักงานทราบเพ่ือป้องกันมิให้เกิดความสลับซับซ้ อนในการปฏิบัติ  
การจัดท าแผนให้มีความชัดเจนควรจัดท าในรูปแบบที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม  และเป็นทางการให้ทุก
ฝ่ายได้ทราบ  เพ่ือการเตรียมการปฏิบัติล่วงหน้า   ความชัดเจนของแผนควรมีการระบุชัดเจนว่ามีงาน
อะไรบ้าง  บุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสถานที่ปฏิบัติงาน  ช่วงเวลาของการปฏิบัติงาน  อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องการ  และก าหนดเวลาเสร็จ 

              4. มีความสอดคล้อง  การวางแผนปฏิบัติงานในส านักงาน  ควรจัดท าให้
สอดคล้องกับการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และสอดคล้องกับการท างานของบุคคลอ่ืน 
เพราะเมื่อวางแผนงานแล้วในทางปฏิบัติจริงงานบางชนิดจะต้องปฏิบัติร่วมกับฝ่ายอ่ืน ๆ ไม่สามารถ
ท างานให้ส าเร็จลุล่วงโดยล าพังได้จึงต้องค านึงถึงบุคคลอ่ืน หน่วยงานอ่ืน ๆ หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ด้วย 

   5.  มีความต่อเนื่อง  การวางแผนเป็นงานที่จะต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปี  โดยวางแผนรายสัปดาห์ รายเดือน แผนประจ าปี  และตลอดถึงต่อเนื่องในปีต่อไปด้วย 

 
2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรม 

 ค าว่า "วัฒนธรรม" ในภาษาไทย มาจากค าสองค า ค าว่า "วัฒน" จากค าศัพท์ 
วฑฺฒน" ในภาษาสันสกฤต หมายถึงความเจริญ ส่วนค าว่า "ธรรม" มาจากค าศัพท์ "ธรฺม" ในภาษา
สันสกฤต หมายถึงความดี เมื่อน าสองค ามารวมกันจึงได้ค าว่า "วัฒนธรรม" หมายถึงความดีอันจะ
ก่อให้เกิดความงอกงามที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เมื่อพูดถึงวัฒนธรรมตามความหมายนี้จึงหมายถึง 
ความเป็นระเบียบ การมีวินัย เช่น เมื่อกล่าวถึงบุคคลหนึ่งว่า เป็นคนมีวัฒนธรรม   ก็มักจะหมายความ
ว่า เป็นที่มีระเบียบวินัย เป็นต้น 

ในด้านสังคมศาสตร์ วัฒนธรรมมีความหมายกว้างขวางมาก กล่าวคือ วัฒนธรรม 
หมายถึง วิถีชีวิต (WAY OF LIFE)  ของมนุษย์ในสังคม และแบบแผนในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ทุก 
ๆ อย่างรวมทั้งบรรดาผลงานทั้งมวลที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น ตลอดจนความคิด ความเชื่อ ค่านิยม 
และความรู้ต่าง ๆ เป็นต้น 

ในด้านนิติศาสตร์แบบไทย   พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ   พุทธศักราช  248317 
กล่าวไว้ดังนี้ “วัฒนธรรม  หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบ  ความ
กลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีงามของประชาชน”  

 

                                           
17 บรรจง ชสกูชาติ, จักรวาลการศึกษา, (กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2527), 65. 



 23 

ความหมายนี้   ทางราชการาและวงการทั่วไปยังคงใช้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
นักวิชาการไทยบางท่านได้ให้ความหมายวัฒนธรรมคล้าย ๆ กัน เช่น 

 ราชบัณฑิตยสถาน18 ให้ความหมายของวัฒนธรรมไว้ว่า “วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ท า
ความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน วัฒนธรรมชาวเขา    ค าว่า "วัฒนธรรม"ใน
ภาษาไทยตามความหมายนี้ใกล้เคียงกับค าว่า "อารยธรรม" วัฒนธรรมในเชิงของอารยธรรม ส่วนค าว่า 
"Culture" ในภาษาอังกฤษ ที่แปลว่าวัฒนธรรมนั้น มาจากภาษาละติน ค าว่า "Culture" ซึ่งแยกมา
จาก 

 สุชีพ ปุญญานุภาพ19 ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมไว้สรุปได้ว่าวัฒนธรรม 
หมายถึง สิ่งต่างๆ ทั้งหมดที่สังคมสร้างขึ้นมา เพ่ือน ามาใช้ช่วยพัฒนาขัดเกลาชีวิตเป็นอยู่ของสังคมให้
ดีขึ้น และเป็นมรดกของสังคมถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง “ค าว่า วัฒนธรรมเป็นค า
ที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต แปลว่า ธรรม เป็นต้นเหตุให้เจริญ หรือธรรมคือความเจริญมีใช้เป็น
หลักฐานทางราชการ ครั้งแรกเมื่อ พุทธศักราช 2543 เรียกว่า พระราชบัญญัติบ ารุงวัฒนธรรม
แห่งชาติ พุทธศักราช 2543 กับฉบับที่ 2 เมื่อ พุทธศักราช 2485” ค าว่า “วัฒนธรรม” ตามที่กล่าวมา
เป็นค าสมาสระหว่างภาษาบาลีกับสันสกฤต เพราะค าว่า วัฒน มาจาก ค าบาลีว่า วฑฺฒน ซึ่งแปลว่า
เจริญ งอกงาม ส่วนค าว่า "ธรรม" มาจากภาษาสันสฤตว่า ธรฺม (ใช้ในรูปภาษาไทย -ธรรม) เขียนตาม
รูปบาลีล้วนๆ คือ "วฑฺฒนธมฺม" หมายถึง ความดี ซึ่งหากแปลตามรากศัพท์คือ สภาพอันเป็นความ
เจริญงอกงาม หรือลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงาม นอกจากนี้  ค าว่า วัฒนธรรม ตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่าculture หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีงามของประชาชน 

  
 ประเภทของวัฒนธรรม 
 โดยทั่วไปแล้วมักจะแบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ   
  1.  วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ (Material Culture)  ซึ่งได้แก่สิ่งประดิษฐ์และ

เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มนุษย์คิดค้นผลิตขึ้นมา เช่น สิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน อาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่อง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น 

                                           
18 ราชบัณฑิตยสถาน, “ความหมายของวัฒนธรรม”, (กรุงเทพฯ, 2546), 521. 
19 สุชีพ ปุญญานุภาพ, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 

2540), 112. 
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  2.  วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ (Non – material Culture)  หมายถึง อุดมการณ์ 
ค่านิยม แนวคิด ภาษา ความเชื่อทางศาสนา ขนมธรรมเนียมประเพณี ลัทธิการเมือง กฎหมาย วิธีการ
กระท า และแบบแผนในการด าเนินชีวิต ซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรม (Abstract) ที่มองเห็นไม่ได ้

 
 การแบ่งประเภทของวัฒนธรรมออกเป็น 2 ประเภท ดังกล่าวข้างต้น นักสังคมวิทยา

บางท่านเห็นว่า แนวคิดที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุนั้นคลุมเครือ จึงได้แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 3 
ประเภท ดังนี้ คือ  

  1.  วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material)  ได้แก่ วัตถุสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มนุษย์
สร้างข้ึนเพื่อน ามาใช้ในสังคม เช่น ที่อยู่อาศัย อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค  

  2.  วัฒนธรรมความคิด (Idea)  หมายถึง วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด 
ทัศนคติ ความเชื่อต่าง ๆ เช่น ความเชื่อในเรื่องตายแล้วเกิดใหม่ ความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม การ
เชื่อถือโชคลาง ตลอดจนเรื่องลึกลับ นิยายปรัมปรา วรรณคดี สุภาษิต และอุดมการณ์ต่าง ๆ เป็นต้น 

  3.  วัฒนธรรมด้านบรรทัดฐาน (Norm)  เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบแผนที่สังคมก าหนดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม 
ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทย่อย ๆ ดังนี้ 

    3.1  วัฒนธรรมทางสังคม (Social Culture)  เป็นวัฒนธรรมที่
เกี่ยวกับความประพฤติ หรือมารยาททางสังคม เช่น การไหว้ กาจับมือทักทาย การเข้าแถว การแต่ง
ชุดด าไปงานศพ เป็นต้น 

    3.2  วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย (Legal Culture)  เป็น
วัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบและกฎเกณฑ์เพ่ือให้คนในสังคมอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

    3.3  วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับจิตใจและศีลธรรม (Moral Culture) 
วัฒนธรรมประเภทนี้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตในสังคม เช่น ความซื่อสัตย์ สุจริต ความเมตตา
กรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เป็นต้น 

 
 ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2485   ได้แบ่งประเภท

วัฒนธรรมออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
  1.  คติธรรม (Moral)  คือวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักในการด ารงชีวิตส่วนใหญ่

เป็นเรื่องของจิตใจ และได้มาจากศาสนา ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของสังคม เช่น ความ
เสียสละ ความขยัน  หมั่นเพียร การประหยัดอดออกม ความกตัญญู ความอดทน ท าดีได้ดี เป็นต้น  

  2.  เนติธรรม (Legal)  คือวัฒนธรรมทางกฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณีที่
ยอมรับนับถือกันว่ามีความส าคัญพอ ๆ กับกฎหมาย เพ่ือให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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  3.  สหธรรม (Social)  คือวัฒนธรรมทางสังคม รวมทั้งมารยาทต่าง ๆ ที่จะ
ติดต่อเกีย่วข้องกับสังคม เช่น มารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทในการติดต่อกับบุคคลต่าง ๆ 
ในสังคม 

  4. วัตถุธรรม (Material)  คือวัฒนธรรมทางงวัตถุ เช่น เคราองนุ่งห่ม ยารักษา
โรค บ้านเรือน อาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ สะพาน ถนน รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 
 ปัจจุบันเพ่ือสะดวกแก่การศึกษาและส่งเสริมวัฒนธรรม ส านักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แบ่งออกเป็น  5  สาขา คือ 
  1.  สาขามนุษย์ศาสตร์  ได้แก่  ขนบธรรมประเพณี  คุณธรรม ศีลธรรม ศาสนา 

ปรัชญา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี  มารยาทในสังคม การปกครอง  กฎหมาย เป็นต้น 
  2.  สาขาศิลปะ  ได้แก่  ภาษา  วรรณคดี  ดนตรี  นาฏศิลป์  วิจิตรศิลป์  

สถาปัตยกรรม  ประติมากรรม  จิตรกรรม เป็นต้น 
  3. สาขาช่างฝีมือ  ได้แก่ การเย็บปักถักร้อย การแกะสลัก การทอผ้า การจัด

สาน การท าเครื่องเขิน  การท าเครื่องเงิน เครื่องทอง การจัดดอกไม้ การประดิษฐ์ การท า
เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น 

  4.  สาขาคหกรรมศิลป์  ได้แก่  ความรู้เรื่องอาหาร  การประกอบอาหาร  
ความรู้เรื่องการแต่งกาย การอบรมเลี้ยงดูเด็ก การดูแลบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ความรู้เรื่องบา การรู้จักใช้
ยา ความรู้ในการอยู่รวมกันเป็นครอบครัว เป็นต้น 

  5.  สาขากีฬาและนันทนาการ  ได้แก่  การละเล่น  มวยไทย  ฟันดาบสอบมือ  
กระบี่กระบอง  การเลี้ยงนกเขา ไม้ดัดต่าง ๆ เป็นต้น 

 
 องค์ประกอบของวัฒนธรรม มี  4  ประการ คือ 
  1.  องค์มติ  (Concept)  หมายถึง ความเชื่อ ความคิด ความเข้าใจ และ

อุดมการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนทัศนคติ การยอมรับว่าสิ่งใดถูกหรือผิด สมควรหรือไม่ ซึ่งแล้วแต่ว่ากลุ่มใด
จะใช้อะไรเป็นมาตรฐาน (Normal)  ในการาตัดสินใจหรือเป็นเครื่องวัด เช่น ความเชื่อในเรื่องการท า
ดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว เป็นต้น 

  2.  องค์พิธีการ (Usage)  หมายถึง ขนมธรรมเนียมประเพณี ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไป และแสดงออกมาในรูปพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีแต่งงาน พิธีขึ้นบ้านใหม่ พิธีศพ  มักจะ
ได้รับอิทธิพลจากศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  ตลอดจนพิธีการแต่งกาย และการับประทานอาหาร 
เช่น การแต่งกายเครื่องแบบของทางราชการ หรือการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศในงานรัฐพิธีต่าง ๆ 
เป็นต้น 
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  3.  องค์การ (Association or Organization)  หมายถึง  กลุ่มที่มีการจัด
ระเบียบหรือมีโครงสร้างอย่างเป็นทางการมีกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ วีวัตถุประสงค์ และวิธีด าเนินงานไว้
เป็นที่แน่นอน เป็นกลุ่มที่มีความส าคัญที่สุดในสังคม ซับซ้อน (Complex Society)  เช่น  องค์การ
สหประชาชาติ ซึ่งเป็นองค์การที่ใหญ่ที่สุด สมาคมอาเซียน สหพันธ์กรรมกร หน่วยราชการ โรงเรียน  
วัด  จนถึงครอบครัว ซึ่งเป็นองค์การที่มีขนาดเล็กท่ีสุดและใกล้ชิดกับมนุษย์มากท่ีสุด  

  4.  องค์วัตถุ (Instrumental  and  Symbolic  Objects)  เป็นวัฒนธรรม
ทางด้านวัตถุ มีรูปร่างที่สามารถสัมผัสจับต้องได้ เช่น บ้าน โรงเรียน ถนน เครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ 
อาวุธ ตลอดจนผลผลิตทางด้านศิลปกรรมของมนุษย์  

 
 หน้าที่ของวัฒนธรรม 
  ดังได้กล่าวมาแล้ว่า   วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตของคนในสังคม  ซึ่งได้สืบทอด

ต่อมายังชนรุ่นหลัง วัฒนธรรมจึงเปรียบเสมือนเครื่องห่อหุ้มสังคม ท าให้สังคมด ารงอยู่ได้ เพราะฉะนั้น
จึงอาจกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีสังคม หรือที่ใดมีวัฒนธรรมที่นั่นก็มีสังคม ที่ใดมี
สังคมท่ีนั่นก็มี     วัฒนธรรม  เท่ากับเป็นของสิ่งเดียวกันที่มีสองด้านแยกกันในทางปฏิบัติไม่ได้ หน้าที่
ของวัฒนธรรมที่พึงมีต่อสังคมพอสรุปได้ดังนี้ 

   1.  เป็นตัวก าหนดรูปแบบของสถาบัน เช่น  รูปแบบของครอบครัวว่า ชาย
จะมีภรรยาได้กี่คน หรือ หญิงจะมีสามีได้กี่คน เป็นต้น 

   2.  เป็นตัวก าหนดบทบาท ความสัมพันธ์ของมนุษย์ เช่น ในสังคมไทยผู้ชาย
จะบวชเรียนเมื่อมีอายุครบ   20 ปี หรือการที่เด็กต้องแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่หรือผู้มีอายุมากกว่า 
เป็นต้น 

   3.  ท าหน้าที่ควบคุมสังคม เช่น การมีประเพณีต่าง ๆ ให้ประพฤติปฏิบัติ ผู้ที่
ฝ่าฝืนจะได้รับการต าหนิจากสังคม เช่น การกระท าของหญิงที่หนีตามผู้ชาย โดยไม่มีการสู่ขอตาม
ประเพณีนั้น เป็นการสมควรที่จะได้รับการต าหนิจากสังคม เพ่ือนบ้าน อาจจะไม่คบค้าสมาคมด้วย 
ฯลฯ เป็นต้น 

   4.  ท าหน้าที่เป็นเครื่องหมาย  สัญลักษณ์  ที่แสดงว่าสังคมหนึ่งแตกต่างไป
จากอีกสังคมหนึ่ง เช่น สังคมไทยทักทายด้วยการไหว้ สังคมธิเบตทักทายด้วยการแลบลิ้น สังคม
ตะวันตกทักทายด้วยการจับมือ เป็นต้น 

   5.  ท าให้เกิดความเป็นอันเหนึ่งอันเดียวกันในสังคม เกิดเป็นปึกแผ่นความ
จงรักภักดี และอุทิศตนให้แก่สังคม ท าให้สังคมอยู่รอด 

   6.  วัฒนธรรมเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างและหล่อหลอมบุคลิกภาพของ
สังคมให้กับสมาชิก 
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   7.  ท าให้สมาชิกแต่ละคนและแต่ละสังคมได้ตระหนักถึงความหมายและ
วัตถุประสงค์ ของการมีชีวิตของคน เช่น สังคมไทยพุทธเชื่อว่าเกิดมาแล้วต้องชดใช้กรรม ดังนั้นเมื่อ
เกิดปัญหาเก่ียวกับชีวิตของคน เขาก็เชื่อว่าเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรม 

   8.  สร้างหรือจัดรูปแบบความประพฤติและการปฏิบัติร่วมกัน โดยบุคคลไม่
จ าเป็นต้องคิดหาวิธีประพฤติปฏิบัติโดยไม่จ าเป็น รูปแบบความประพฤติที่สังคมเคยกระท าอย่างไร 
หน้าที่ของสมาชิกในสังคมก็คือ การปฏิบัติตาม 

 
 ที่มาของวัฒนธรรม 
  เป็นที่ทราบกันแล้วว่า วัฒนธรรมมีในสังคมมนุษย์เท่านั้น สัตว์ไม่มีวัฒนธรรม

เหมือนมนุษย์ หรือสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาไม่ได้  แต่มีมนุษย์มีวัฒนธรรม หรือสร้างวัฒนธรรมได้นั้น 
สาเหตุมาจากเปรียบเทียบกับสัตว์ ในการมองสิ่งต่าง ๆ มีความสามารถใช้มือและนิ้วอย่างอิสระ มีอายุ
ยืนยาว มีมันสมองที่สามารถคิดค้นเรียนรู้ได้ดี และสามารถ่ายทอดโดยใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน มี
ความสามารถในการคิดพิจารณาไตร่ตรอง มีความจ า มีการทดลองค้นคว้า ประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ รวมทั้ง
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมหรือการอยู่ร่วมกันได้ดี สิ่งเหล่านี้เองจึงท าให้มนุษย์แตกต่าง
จากสัตว์ 

 แนวคิดเรื่องที่มาของวัฒนธรรมนี้ ได้มีผู้รู้ให้แนวคิดแตกแยกออกไปหลายทาง
ด้วยกัน แต่มีแนวความคิดที่ส าคัญอยู่  2  ทางด้วยกัน คือ 

  1.  ทฤษฎี  Parallelism  ทฤษฎีนี้มีแนวคิดว่า วัฒนธรรมนั้นเกิดขึ้นในที่ต่าง ๆ 
พร้อมกัน เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์คล้ายันมาก ฉะนั้นจึงมีความคิดที่คล้ายกัน มนุษย์ที่อยู่ใน
สถานที่ต่างๆ ย่อมสามารถก่อสร้างวัฒนธรรมของตนขึ้นมาได้ จะเห็นได้จากการประดิษฐ์สิ่งของอย่าง
เดียวกันในสถานที่ต่างกัน  จะแตกต่างกันเฉพาะในรูปลักษณะของการประดิษฐ์สิ่งนั้น ๆ เช่น ชุมชนที่
อยู่ริมแม่น้ าก็มักจะสร้างเรือเป็นพาหนะในชีวิตประจ าวันของตน  รูปร่างของเรืออาจจะแตกต่างกัน  
แต่ประโยชน์ใช้สอยเหมือนกัน 

  2.  ทฤษฎี Diffusionism ทฤษฎีนี้มีแนวความคิดว่าวัฒนธรรมเกิดจาก
ศูนย์กลางที่ใดที่หนึ่งเพียงแห่งเดียว และแพร่กระจายไปในชุมชนต่าง ๆ อาจเป็นกระบวนการค่อยเป็น
ค่อยไปหรือแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวาง  โดยจากการประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ หรือเกิดสถาบันใหม่  โดย
ที่สถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงหรืออยู่ห่างไกลได้น าวัฒนธรรมนั้นไปดัดแปลงใช้จนกระทั่ววัฒนธรรมนั้น
แพร่หลายครอบคลุมไปทั่วโลก กลไกลของการแพร่กระจายวัฒนธรรมนี้ได้แก่  การอพยพล่าอาณา
นิคม  การท าสงคราม  การเผแพร่ศาสนา  การติดต่อการค้าขาย  เป็นต้น  

   โดยทั่วไปแล้วเนื้อหาวัฒนธรรมมีแนวโน้มที่จะแพร่หลาย แต่ก็มิได้ราบรื่น
โดยตลอด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น  เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก  ชุมชนอยู่ห่างไกลเกินไป  
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ประชาชนเกิดการต่อต้านวัฒนธรรมใหม่ เพราะยังมิเห็นถึงประโยชน์ หรือ อาจจะต่อต้านเพราะเห็น
ว่าวัฒนธรรมที่มีอยู่มีคุณค่ามีประโยชน์แล้ว หรือรู้สึกว่าขัดกับลักษณะของวัฒนธรรมที่หลั่งไหลเข้ามา 
เช่น ในกรณีสังคมไทยซึ่งได้รับอิทธิพลจากสังคมตะวันตกในเรื่องการดื่มน้ าชา กาแฟ แต่ยังไม่
แพร่หลายในหมู่คนสูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบชนบทยังนิยมกินหมากหรืออมเมี่ยงอยู่ เพราะแต่
ละชุมชนเคยชินกับวัฒนธรรมของตนและเห็นว่ามีคุณค่าเหมือนกัน และใช้แทนกันได้อยู่แล้ว 

 
 ลักษณะของวัฒนธรรม 
 เพ่ือที่จะให้เข้าใจเรื่องของวัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้ง จึงขออธิบายถึงลักษณะของ

วัฒนธรรมโดยทั่วไป  ซึ่งอาจจะอธิบายได้ดังนี้ 
  1.  วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิตในสังคมมนุษย์  อีกนัย

หนึ่งคือ “มนุษย์จะอยู่โดยปราศจากวัฒนธรรมไม่ได้” หรือ  “วัฒนธรรมกับมนุษย์จะต้องอยู่ควบคู่กัน
ไป เสมือนเงากับตัวทิ้งกันไม่ได้”   

  2. วัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาแต่ก าเนิด และไม่ใช่สิ่งที่อาจถ่ายทอด
ทางพันธุกรรมได้ ดังนั้นนิสัยและความสามารถต่าง ๆ ของมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเรียนรู้   
หรือขบวนการ   สังคมกรณ์ (Socialzation)  

  3. วัฒนธรรมของแต่ละสังคม มีความแตกต่างกันและคามแตกต่างนี้ไม่อาจ
น ามาเปรียบเทียบพิจารณาว่าวัฒนธรรมใดดีกว่ากัน  เพราะวัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรมย่อมมีความ
เหมาะสมถูกต้องตามสภาพแวดล้อมของแต่ละสังคม  แนวความคิดที่ว่า  วัฒนธรรมทุกวัฒนธรรมมี
ส่วนดีเป็นของตนเอง  ซึ่งเรียกว่า “วัฒนธรรมสัมพันธ์”  แนวความคิดนี้มุ่งที่จะลบล้างความคิดเห็น
ที่ว่า วัฒนธรรมของตนดีกว่าวัฒนธรรมของคนอ่ืน (Ethnocentrism)  

  4.  วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงมักจะ
เป็นไปได้ 2 วิธีคือ 

    4.1  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในวัฒนธรรมเอง เช่น การประดิษฐ์
คิดค้น 

    4.2  การเปลี่ยนแปลงที่มาจากภายนอก เช่น การติดต่อกับวัฒนธรรม
อ่ืน  เป็นการเลียนแบบวัฒนธรรมอื่น ๆ มาใช้   

  5. วัฒนธรรมเป็นผลรวมของแบบแผนและแนวการด าเนินชีวิตของปลาย ๆ 
อย่างในสังคมเข้าด้วยกัน ถ้าสมาชิกในสังคมส่วนใหญ่ยึดถือเป็นแบบอย่างเดียวกันเรียกวัฒนธรรมนั้น
ว่า  “วัฒนธรรมใหญ่” หรือ “วัฒนธรรมรวม”และภายหลังวัฒนธรรมใหญ่ยังแบ่งเป็น “วัฒนธรรม
ย่อย” หรือ “วัฒนธรรมรอง” ด้วย 
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 ความส าคัญของวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรมเป็นเรื่องที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งในความเป็นชาติ ถ้าชาติใดที่ไร้เสียซึ่ง

วัฒนธรรมอันเป็นของตนเองแล้ว ชาตินั้นจะคงความเป็นชาติอยู่ไม่ได้ ชนชาติที่ไร้วัฒนธรรม แม้จะ
เป็นผู้ชนะในการท าสงคราม แต่ในที่สุดก็จะเป็นผู้พ่ายแพ้ในด้านวัฒนธรรม ซึ่งนับว่าเป็นการพ่ายแพ้ที่
แนบเนียนยิ่งอย่างราบคาบและสิ้นเชิง “ทั้งนี้เพราะผู้ที่ถูกพิชิตในทางวัฒนธรรมนั้นจะไม่รู้ตัวเลยว่าตน
ได้ถูกพิชิต เช่น พวกตาดที่พิชิตจีนได้ และตั้งราชวงศ์หงวนขึ้นปกครองจีน แต่ในที่สุดถูกชาวจีนซึ่งมี
วัฒนธรรมสูงกว่ากลืนจนเป็นชาวจีนไปหมดสิ้น” จึงสรุปได้ว่า 

อานนท์ อาภาภิรม20 วัฒนธรรมมีความส าคัญดังนี้ 
 1.วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ชี้แสดงให้เห็นความแตกต่างของบุคคล กลุ่มคน หรือชุมชน 
 2. เป็นสิ่งที่ท าให้เห็นว่าตนมีความแตกต่างจากสัตว์ 
 3. ช่วยให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่เรามองเห็น การแปลความหมายของสิ่งที่เรามองเห็น

นั้นขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของกลุ่มชน ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้และถ่ายทอดวัฒนธรรม เช่น ชาวเกาะซามัว
มองเห็นดวงจันทร์ว่ามีหญิงก าลังทอผ้า ชาวออสเตรเลียเห็นเป็นตาแมวใหญ่ก าลังมองหาเหยื่อ ชาว
ไทยมองเห็นเหมือนรูปกระต่าย 

 4. วัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดปัจจัย 4 เช่น เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย และยา
รักษาโรค 

 5. วัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดการแสดงความรู้สึกทางอารมณ์และการควบคุมอารมณ์
เช่น ผู้ชายไทยจะไม่ปล่อยให้น้ าตาไหลต่อหน้าสาธารณะชนเมื่อเสียใจ 

 6. เป็นตัวก าหนดการกระท าบางอย่าง ในชุมชนว่าเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งการกระท า
บางอย่างในสังคมหนึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสมแต่ไม่เป็นที่ยอมรับในอีกสังคมหนึ่ง ผู้สร้างวัฒนธรรม
คือมนุษย์ และสังคมเกิดขึ้นก็เพราะ มนุษย์ วัฒนธรรมกับสังคมจึงเป็นสิ่งคู่กัน โดยแต่ละสังคมย่อมมี
วัฒนธรรมและหากสังคมมีขนาดใหญ่หรือมีความซับซ้อน มากเพียงใด ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมมักจะมีมากขึ้นเพียงใดนั้นวัฒนธรรมต่างๆ ของแต่ละสังคมอาจเหมือนหรือต่างกันสืบ
เนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนาและถิ่นที่อยู่ เป็นต้น วัฒนธรรมสามารถ
ถ่ายทอดจากชนกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง โดยอาศัยการเรียนรู้และการสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วย
กันเอง ซึ่งอาจเป็นไปโดยตั้ งใจหรือไม่ก็ตาม จึงท าให้บุคคลมีบุคลิกและลักษณะพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การที่คนไทยหรือคนอเมริกันมีความแตกต่างกัน มีลักษณะเฉพาะของ

                                           
20 อานนท์ อาภาภิรม, สังคม วัฒนธรรม และประเพณีไทย, (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 

2525), 55. 
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ตนเอง ท าให้เราสามารถจ าแนกวัฒนธรรมของสังคมหนึ่งออกจากสังคมหนึ่งได้ก็เพราะแต่ละสังคมมี
วัฒนธรรมที่มีการแสดงออกให้เห็นถึงความแตกต่างได้โดยเด่นชัด 

 สรุป วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไม่สามารถแยกวัฒนธรรมออกจากสังคมได้ 
และยังเป็นสิ่งที่แสดงความมั่นคงหรือการด ารงอยู่ของสังคมนั้น หากสังคมใดมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
ย่อมมีความมั่นคงสูง แต่หากสังคมใดมีวัฒนธรรมที่อ่อนแอ คือขาดความเป็นเอกลักษณ์ หรือยอมให้
วัฒนธรรมของสังคมอ่ืนเข้ามาปะปน กลมกลืนมากจนเกินไป จะท าให้สังคมนั้นสับสนเกิดความไม่
มั่นคงของสังคมตามมา 

 
2.4 แผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2558 – 2562) 
 

วิสัยทัศน์ 
 กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ที่มีความหลากหลายและ

ร่วมสมัยบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง สู่สังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
ค่านิยมร่วม 
 ให้ความส าคัญกับหลากหลายทางวัฒนธรรม ท างานด้วยความจริงใจ ใฝ่รู้ มุ่งสู่

องค์กร ประสิทธิภาพสูง 
 
พันธกิจ 
 1. อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 
 2. สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 3. พัฒนาเครือข่ายการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมในทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน  
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรทางวัฒนธรรม 
 
ยุทธศาสตร์หลักที่ 1 : การอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาวัฒนธรรมหลัก และวัฒนธรรม

รอง ของกรุงเทพมหานคร 
เป้าประสงค ์
 เพ่ือให้วัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรองของกรุงเทพมหานคร ด ารงอยู่และมี

บทบาทสร้างสรรค์สังคมคุณภาพ 
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ 
 1. องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรองของกรุงเทพมหานคร 
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 2. กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริม ฟ้ืนฟู และพัฒนา 
 3. กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ และทุนทาง

สังคม 
ยุทธศาสตร์ รองที่  1 .1 การอนุ รั กษ์ วัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรองของ

กรุงเทพมหานคร 
เป้าประสงค์ 
 เพ่ือให้มีข้อมูลด้านวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรองของกรุงเทพมหานครที่ถูกต้อง

ครบถ้วน และจัดหมวดหมู่ส าหรับการวางแผนกลยุทธ์ในการอนุรักษ์ และจัดการทางวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ 
 1. องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรองที่ถูกต้อง 

ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของกรุงเทพมหานคร  
 2. แผนกลยุทธ์การอนุรักษ์วัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร 
 
กลยุทธ์และโครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 1. การศึกษาวิจัยวัฒนธรรมท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและวัฒนธรรมที่อยู่ในภาวะ

ใกล้สูญ 
  - โครงการศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  - โครงการศึกษาวิจัยวัฒนธรรมท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในภาวะใกล้

สูญ (วัฒนธรรม 5 สาขา) 
 2 .  การ พัฒนาระบบฐานข้ อมู ล วัฒนธรรมหลั กและวัฒนธรรมรองของ

กรุงเทพมหานคร 
  - โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมของ

กรุงเทพมหานคร 
  - โครงการศึกษาวิเคราะห์และจัดท าระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางวัฒนธรรม

ของกรุงเทพมหานคร 
 3. การสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  - โครงการเสวนาสืบสานวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรอง 5 สาขา 
  - โครงการเปิดพื้นที่และโอกาสในการน าเสนอ/สาธิตวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 4. การเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมหลัก วัฒนธรรม

รอง วัฒนธรรมร่วมสมัยและวัฒนธรรมใกล้สูญ 
  - โครงการจัดมหกรรมวัฒนธรรมร่วมสมัยและใกล้สูญของกรุงเทพมหานคร 
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  - โครงการจัดมหกรรมแสดงสินค้าวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  - โครงการจัดท าแผนการสื่อสารเพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์

วัฒนธรรม 
 5. การยกย่องเชิดชูผู้รู้และผู้ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมชุมชน 
  - โครงการประกาศเกียรติคุณผู้รู้และผู้ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมชุมชน 
  - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้รู้ด้านวัฒนธรรม 
  - โครงการผู้เฒ่าเล่าเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 6. การผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ

คุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม 
  - โครงการให้ความรู้ เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานวัฒนธรรมแก่เจ้าหน้าที่และชุมชน 
  - โครงการสัมมนาทางวิชาการเพ่ือสร้างมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานวัฒนธรรม 
 
ยุทธศาสตร์รองที่ 1.2 การส่งเสริมและฟ้ืนฟูวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรองของ

กรุงเทพมหานคร 
เป้าประสงค์ 
 เพ่ือให้คนกรุงเทพฯ เห็นคุณค่า ร่วมเผยแพร่ และธ ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมหลัก

และวัฒนธรรมรองของกรุงเทพมหานคร 
 ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ 

 1. คนกรุงเทพฯ ที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและฟ้ืนฟูวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรอง 
 2. กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สามารถส่งเสริมและฟ้ืนฟู 
 3. การเผยแพร่กิจกรรมทางวัฒนธรรม 
 
กลยุทธ์และโครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพและกลไกการบริหารจัดการวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร 
 1.1 โครงการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านวัฒนธรรมทั้ง

ในระดับส่วนกลางและระดับเขต 
  - โครงการวิเคราะห์อัตราก าลังและภาระงานของกองวัฒนธรรมและส านักงาน

เขต 
  - โครงการปรับโครงสร้างการท างานของกองวัฒนธรรมและส านักงานเขต 
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  - โครงการพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรม 

  - โครงการพัฒนาสมาชิกชุมชนและผู้น าทางด้านวัฒนธรรมให้สามารถ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

 1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรของกองวัฒนธรรมและส านักงานเขต เพ่ือการ
บริหารงานทางด้านวัฒนธรรม 

  - โครงการพัฒนาสมรรถนะหลัก เพ่ือการบริหารงานทางด้านวัฒนธรรม 
  - โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์การจัดการวัฒนธรรม 
  - โครงการส่งบุคลากรไปศึกษาเพ่ิมเติมด้านวัฒนธรรม ศึกษาการบริหารจัดการ

วัฒนธรรมและการบริหารธุรกิจ 
2. การสร้างคนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม 
 2.1 โครงการสร้างความตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรมของท้องถิ่นและวัฒนธรรมร่วม

สมัยของกรุงเทพมหานคร 
  - โครงการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างหลักสูตรวัฒนธรรมกรุงเทพฯ ในทุกระดับ 
  - โครงการผลักดันวัฒนธรรมกรุงเทพฯ เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนใน

สถาบันการศึกษา 
  - โครงการจัดอบรมเสริมความรู้และสร้างความตระหนักในวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  - โครงการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ท่ีเข้าถึงคนรุ่นใหม่ 
 2.2 โครงการสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์และเผยแพร่งาน

วัฒนธรรม 
  - โครงการคัดเลือกเยาวชน เพ่ือสร้างผู้น าที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์

และเผยแพร่งานวัฒนธรรม 
  - โครงการเยาวชนอาสาสมัครขับเคลื่อนวัฒนธรรม 
 2.3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน

วัฒนธรรม 
  - โครงการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนรักษ์วัฒนธรรม 
  - โครงการประกวดกิจกรรม “คนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม” 
3. การพัฒนาสมาชิกชุมชน เพ่ือขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม 
 3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการวัฒนธรรม 
  - โครงการอบรมปลูกฝังค่านิยมร่วมในการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม 
  - โครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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  - โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจวัฒนธรรม 
 3.2 โครงการพัฒนาภาวะผู้น าของท้องถิ่น เพ่ือการส่งเสริมและฟ้ืนฟูวัฒนธรรม 
 3.3 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม 
  - โครงการจัดกิจกรรมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 สาขา 
4. การสนับสนุนการรวมตัวเป็นเครือข่าย เพ่ือการส่งเสริมและฟ้ืนฟูวัฒนธรรม 
  - โครงการสานเสวนาเครือข่ายด้านวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 
  - โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ เพ่ือส่งเสริมและฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน 
 
5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่าย เพ่ือการส่งเสริมและฟ้ืนฟูทางวัฒนธรรม 
  - โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลเครือข่าย เพ่ือส่งเสริมและฟ้ืนฟูด้าน

วัฒนธรรม 
6. การพัฒนากลไก เพ่ือประสานความร่วมมือ และส่งเสริมการท างานด้านวัฒนธรรม

ร่วมกับชุมชนและเครือข่าย 
  - โครงการจัดประชุม สัมมนาภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม 
  - โครงการจัดสัมมนาวิชาการด้านวัฒนธรรมระดับประเทศ 
  - โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านวัฒนธรรมระดับอาเซียน 
7. การเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและฟ้ืนฟูวัฒนธรรมหลักและ

วัฒนธรรมรอง 
  - โครงการจัดท าแผนการสื่อสาร เพ่ือส่งเสริมและฟ้ืนฟูวัฒนธรรมหลัก และ

วัฒนธรรมรอง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การพัฒนาวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรองของกรุงเทพมหานคร 
เป้าประสงค์ 
 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของสมาชิกในชุมชน 
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค ์
 1. กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างทุนทางสังคม 
 2. กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
 
กลยุทธ์และโครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
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 1. การพัฒนาวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรอง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกในชุมชน 

  - โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ 
  - โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  - โครงการพัฒนาบทบาทผู้สูงอายุในงานวัฒนธรรม 
 2. การพัฒนาวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรอง เพ่ือสร้างทุนทางสังคม 
  - โครงการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน

ครอบครัว 
  - โครงการจัดกิจกรรมตามประเพณี เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ

วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างศานติ 
 3. การพัฒนาวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรอง เพ่ือสร้างรายได้ให้สมาชิกในชุมชน 
  - โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าวัฒนธรรมตามมาตรฐานสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ 
  - โครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบปัจเจกบุคคล  
  - โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนโดยใช้จักรยาน 
  - โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีเกษตรเชิงสุขภาพเชิงนิเวศวัฒนธรรม 
  - โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวตามกลุ่มวัฒนธรรม 
  - โครงการศึกษาวิจัยตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  - โครงการจัดท าฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรม เพ่ือการท่องเที่ยวชุมชน 
 4. การสร้างมูลค่าเพ่ิมวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรอง เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 
  - โครงการสร้างความร่วมมือกับโรงแรม สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา 

จัดอบรมเก่ียวกับการท าอาหารไทยให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
  - โครงการสร้างความร่วมมือกับลานกีฬากรุงเทพมหานคร เพ่ือฝึกอบรมศิลปะ

แม้ไม้มวยไทยให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
  - โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถานพยาบาล ภาคเอกชน

ในการสอนนวดไทยให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
  - โครงการเรียนรู้การผลิตสินค้าวัฒนธรรมด้วยการปฏิบัติ 
 
ยุทธศาสตร์หลักที่ 2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายและร่วมสมัย

ของกรุงเทพมหานคร 
เป้าประสงค์  
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 เพ่ือให้กรุงเทพมหานครเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายและร่วมสมัย 
เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศและประชาคมอาเซียน 

ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ 
 1. แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในระดับชุมชน 
 2. แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในระดับกรุงเทพมหานคร 
 
กลยุทธ์และโครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านกลยุทธ์และโครงการ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  - โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม 
  - โครงการจัดแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมโดยชุมชน 
 2. การเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมชุมชน 
  - โครงการพัฒนาวิทยากรท้องถิ่นประจ าแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของชุมชน 
  - โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม

ของชุมชน 
  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการติดตามประเมินผลตนเองของชุมชน 
 3. การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน

วัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน 
  - โครงการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม ในการศึกษา

วัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร และวัฒนธรรมอาเซียนในกรุงเทพมหานคร 
  - โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้ประโยชน์

ได้เต็มศักยภาพ หรือควบรวมตามลักษณะภูมิวัฒนธรรม 
  - โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เมือง เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร และวัฒนธรรมอาเซียนในกรุงเทพมหานคร 
 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 



 37 

 จักรพงษ์  แพทย์หลักฟ้า21 ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนลาดพร้าว  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนลาดพร้าวในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือน ามาพัฒนาชุมชน และศึกษา
ผลของการพัฒนาว่ามีผลต่อการเรียนรู้อย่างไร วิธีด าเนินงานวิจัย เป็นการสัมภาษณ์ จัดประชุมกลุ่ม
ย่อย และการสังเกตจากสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เด็ก เยาวชน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนลาดพร้าว มีวิธีการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นวางแผน ขั้นด าเนินการตามแผน ขั้น
สังเกตการณ์ และขั้นสะท้อนผล มีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก มีส่วนร่วมในการท า
แผนปฏิบัติการ ความเป็นระบบในการท างานพัฒนาร่วมกัน และคนในชุมชนก็ให้ความร่วมมือกัน
อย่างดี ท าให้ชุมชนได้รับการพัฒนา 

 สมศักดิ์ บุญถาวร22 ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านถ้ า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาสภาพ ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านถ้ า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เป็นการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพและปริมาณ เก็บรวบรวมจากประชากร จ านวน 160 คน โดยมีรูปแบบของการน าเสนอ
ค าถามในประเด็นเกี่ยวกับปัญหา แนวทางแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ ผลการศึกษา พบว่า การให้
ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก ในการให้ข้อเสนอแนะ เห็นว่าโรงเรียน
ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนจัดท าหลักสูตรหรือการพัฒนาหลักสูตร ให้
เข้ามามีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนมากขึ้น และมีการน าบุคลากร อาทิเช่น กรรมการสถานศึกษา 
กรรมการที่ปรึกษา เข้ามาร่วมจัดท าหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

                                           
21 จักรพงษ์  แพทย์หลักฟ้า, “การมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนลาดพร้าว,”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556), 15. 

22 สมศักดิ์ บุญถาวร, “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านถ้ า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555), 31. 
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 ยุทธพิชัย อาจวัฒน์23 ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนครชัยศรี อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา
แนวทางในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน ในด้านการตัดสินใจ ด้านการ
ปฏิบัติงาน ด้านการร่วมรับประโยชน์และด้านการประเมินผล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา จ านวน 
327 คน ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านโดย
รวมอยู่นะดับมาก ด้านที่มีระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ ด้านการประเมินผล รองลงมา คือ ด้าน
การร่วมรับประโยชน์ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการตัดสินใจ คือ ด้านที่มีระดับการมีส่วนร่วมต่ าสุด 

 กฤษฎากรณ์  ยูงทอง 24 ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลนางั่ว อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณีศึกษาระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนางั่ว มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนดังกล่าว ผล
การศึกษา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมาก
ที่สุด รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ และด้าน
การมีส่วนร่วมการประเมินผล โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมจัดท าแผน ประชาชนมี
การเสนอให้บรรจุในโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา 

 ปัทมา สูบก าปัง25 ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทเรียนการใช้สิทธิ และมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะของประชาชน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
โดยการจัดให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความเห็น ร่วมเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ รวมทั้ง
กระบวนการนโยบายสาธารณะ และการพิจารณาร่างกฎหมายของประชาชน โดยการยกร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ผลการศึกษา 

                                           
23 ยุทธพิชัย อาจวัฒน์, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนต าบลนครชัยศรี อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม,”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 28. 

24 กฤษฎากรณ์  ยูงทอง, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลนางั่ว อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555), 36. 

25 ปัทมา สูบก าปัง, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ,”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552), 23. 
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พบว่า ในการใช้สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น แม้จะอ้างอิงหลักการตาม
รัฐธรรมนูญ แต่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐยังคงยึดแนวทางและหลักการตามกฎหมายซึ่ง
บังคับใช้มาก่อนรัฐธรรมนูญ ท าให้สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนมีข้อจ ากัดและ
เงื่อนไขที่ไม่อาจบรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้ ในขณะเดียวกัน กระบวนการนิติบัญญัติ 
โดยเฉพาะฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติกฎหมายยังไม่ให้ความส าคัญกับการ
เสนอ การพิจารณาและอนุมัติกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ดังจะเห็นได้จากการที่มี
ความพยายามในการพิจารณายกร่างกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมมากถึง 8 ฉบับ แต่ยังไม่มีกฎหมาย
ว่าด้วยการมีส่วนร่วมออกมาบังคับใช้แต่อย่างใด 

 สมหมาย แจ่มกระจ่าง26 ได้ศึกษาการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน : 
กรณีศึกษาการจัดท าแผนชุมชนเทศบาลต าบลบางพระ จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ
ปัญหาและความต้องการของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบางพระ ส่งเสริมและเสริมสร้ างให้ชุมชน
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชน ระยะ 3 ปี ใช้วิธีด าเนินการวิจัยจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ประชาชน 10 ชุมชน ใช้วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์ทั่วไปและการจด
บันทึกภาคสนาม ผลการศึกษา พบว่า สภาพปัญหา และความต้องการทั่วไปของชุมชนในเทศบาล
บางพระ มีสภาพเป็นอยู่ที่ค่อนข้างดี มีปัญหาและความต้องการด้านโครงสร้างชุมชนและด้านสังคม
เพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีมีอยู่ เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง การเพ่ิมรายได้ และการส่งเสริมสุขภาพ อีกทั้งประชาชนมี
ส่วนร่วมและมีความสามารถในการจัดท าแผนชุมชน ระยะ 3 ปี ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                           
26 สมหมาย แจ่มกระจ่าง, “การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาการ

จัดท าแผนชุมชนเทศบาลต าบลบางพระ จังหวัดชลบุรี,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551), 22. 



 40 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง “ศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน

วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1” ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนการวิธีวิจัย 
(Methodology) โดยเป็นกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ประกอบด้วย 
ดังนี้ 

 1. การวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) 
 2. การสัมภาษณ์เจาะลึก (in – depth interview) 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเตในการวิจัย มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 
1. วิธีการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีการวิจัย โดยใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ประกอบด้วยกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และกระบวนการสัมภาษณ์เจาะลึก 
สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

  1.1 การวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) ผู้วิจัยได้ศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิงเอกสาร โดยการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เริ่มต้นจาก
การศึกษาแนวคิด ดังนี้ 

   1.1.1 แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
   1.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผน 
   1.1.3 แผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558 – 2562) 
  1.2 การสัมภาษณ์เจาะลึก (in-dept interview) ผู้วิจัยได้ออกแบบโครงสร้าง

ข้อค าถามท่ีสามารถน าไปใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบชี้น า มีการร่างข้อ
ค าถามท่ีมีลักษณะปลายเปิดที่มีค าส าคัญพร้อมกับลักษณะของข้อค าถามที่มีความยืดหยุ่น และพร้อม
ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์  

 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  โดยในส่วนของการก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับกระบวนการ

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างส าหรับการสัมภาษณ์เจาะลึกจากผู้แทน
จากสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร นักวิชาการ ชาวบ้าน
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เจ้าของวัฒนธรรม กลุ่มเยาวชน สื่อมวลชน ผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้ 

 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
  1. ผู้แทนจากสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร  จ านวน 2 ท่าน 
  2. ผู้แทนสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร  จ านวน 2 ท่าน 
  3. นักวิชาการ     จ านวน 2 ท่าน 
  3. ชาวบ้านเจ้าของวัฒนธรรม   จ านวน 2 ท่าน 
  4. กลุ่มเยาวชน     จ านวน 2 ท่าน 
  5. สื่อมวลชน     จ านวน 2 ท่าน 
  6. ผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จ านวน 2 ท่าน 
  7. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร  จ านวน 2 ท่าน  
 โดยผู้วิจัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างมาใช้ใน

กระบวนการวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  1. กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมการจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558 – 2562) มีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานทางด้านวัฒนธรรมและได้มีส่วนร่วมการจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 
1 (พ.ศ. 2558 – 2562) 

  2. กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะในการเป็นผู้น าทางความคิด เป็นบุคคลที่มี
ความสามารถ กล้าแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการในการมีส่วนร่วม
จัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558 – 2562) 

  
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบไปด้วย การวิจัยเชิงเอกสาร โดย

ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ ต ารา วิทยานิพนธ์ บทความทางอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับ
กระบวนการมีส่วนร่วม   

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ที่มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก โดยออกแบบโครงสร้างของแบบสอบถาม
ที่ไม่ก าหนดข้อค าถามชัดเจนตายตัว มีความยืดหยุ่นและเปิดกว้าง  เป็นการสัมภาษณ์ส่วนบุคคล เปิด
โอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นได้หลากหลายรูปแบบ 
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4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ขั้นตอนในการด าเนินกระบวนการวิจัย ดังนี้ 
  4.1 การศึกษาวิจัยข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ บทความ ต ารา และ

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วม 
  4.2 การด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารเอกสารทางวิชาการ บทความ ต ารา 

และผลงานวิจัย 
  4.3 การด าเนินการเพ่ือกระบวนการ ขั้นตอนและแนวทางในการสัมภาษณ์ของ

ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ซึ่งก็คือกลุ่มตัวอย่างท่ีเราใช้ในการวิจัย 
  4.4 การออกแบบการวิจัย การสร้างแบบสัมภาษณ์เจาะลึก ประกอบไปด้วย 3 

ตอน ได้แก่ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
   ตอนที่ 2 การเข้ามาอยู่ในกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน

วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558 – 2562)  ในแต่ละขั้นตอนอย่างไร ประกอบด้วย  
    - ก าหนดวัตถุประสงค์  
    - รวบรวมข้อมูล และข้อจ ากัดต่าง ๆ  
    - วิเคราะห์ข้อมูล 
    - ก าหนดแผนงานหลายแผน                             
    - เลือกแผนงานที่ดีที่สุด    
   ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมในการจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558 – 2562) และแนวทางในการพัฒนาจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับ
ต่อไป 

    
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
  ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์..................................................................................... . 
  ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………...... 
  สถานที่ท างาน……………………………………………………………………………… 
  ประสบการณ์ในการท างาน…………………………………………………………… 
  วันที่สัมภาษณ์……………………………………………………………………………… 
  สถานที่สัมภาษณ์......................................................... ............................ 
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 ตอนที่ 2 การเข้ามาอยู่ในกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558 – 2562) ในแต่ละข้ันตอนอย่างไร 

 โดยในแต่ละขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนวัฒนธรรมฉบับที่ 1 ได้แก่ 
การก าหนดวัตถุประสงค์ รวบรวมข้อมูล และข้อจ ากัดต่าง ๆ วิ เคราะห์ข้อมูล ก าหนดแผนงานหลาย
แผน                            เลือกแผนงานที่ดีที่สุด ท่านมีส่วนร่วมอย่างไร 

 ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมในการจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2558 – 2562)  และแนวทางในการพัฒนาจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับต่อไป 

  โดยภาพรวมท่านมีความคิดเห็นเพ่ิมเติม ข้อเสนอแนะอย่างไร เกี่ยวกับการ
จัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 และแนวทางในการพัฒนาจัดท าแผนวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ต่อไป 

 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 งานวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษา ศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน

วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 โดยแบ่งลักษณะของแหล่งข้อมูลดังนี้ 
  1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก  
  2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลจากเอกสารที่มีผู้รวบรวมไว้แล้ว ได้แก่ ต าราทางวิชาการ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ สาร
นิพนธ์ รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

 
6.  การวิเคราะห์ข้อมูล  
 กระบวนการและวิธีการวิเคราะห์ ด าเนินการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาประเด็นหลัก ที่พบได้จากข้อมูลการสัมภาษณ์ จากนั้นจึงน าประเด็น
หลักมาพิจารณาแบ่งแยกออกเป็นประเด็นย่อย และหัวข้อย่อย ซึ่งเป็นกระบวนการวิเคราะห์ตาม
แนวทางเชิงคุณภาพ เป็นการพรรณนาข้อมูลตามปรากฏ เป็นแนวทางการจัดท าข้อเสนอแนะในการมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพ ฉบับต่อไป 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา “ศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน

วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1” ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก ตลอดจนศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบวิจัยที่ก าหนดไว้ การ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์และแปรผล น าเสนอใน
รูปแบบการวิเคราะห์และอธิบายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

 ทั้งนี้ การน าเสนอข้อมูลผลการศึกษา ผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 กระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 

ฉบับที่ 1              (พ.ศ. 2558 - 2562)  
 ส่วนที่ 2 การด าเนินงานจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 

2558 – 2562)    
  ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการการมีส่วนร่วมในการ

จัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 
 
ส่วนที่ 1 กระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับ

ที่ 1 (พ.ศ. 2558 - 2562) 
1. ก าหนดวัตถุประสงค์   
 1.1 ที่มาของวัตถุประสงค์ 
  ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมือง

หลวงของประเทศมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีความส าคัญในฐานะการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครองของประเทศ มีการรวมกลุ่มหลายเชื่อชาติ ศาสนา เป็นเวลานาน มีการรวมกลุ่ม
ของวัฒนธรรมท้องถิ่นกรุงเทพมหานครที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒ นธรรมล้ าค่า 
กรุงเทพมหานครจึงเป็นแหล่งที่น่าสนใจส าหรับนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก ที่สนใจศึกษาเรียนรู้แหล่ง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
รูปแบบต่างๆ ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ รวมทั้งการเคลื่อนย้ายของผู้คนจากท้องถิ่นต่างๆ เข้ามาอาศัยใน
กรุงเทพมหานคร จึงท าให้กรุงเทพมหานครมีการเติบโตก้าวหน้า เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกๆ 
ด้าน และท าให้กรุงเทพมหานครเป็นด่านแรกของการรับวัฒนธรรมจากภายนอก ซึ่ งส่งผลให้เกิดการ
รับวัฒนธรรมสมัยใหม่ตามกระแสโลกที่กระทบต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมเก่าแก่ที่
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ทรงคุณค่าและมีความโดดเด่นของกรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ และ
ขาดการตระหนักถึงความส าคัญของการดูแล ปกปักษ์รักษาและคุ้มครองวัฒนธรรมของท้ องถิ่นไว้
ด้วยกัน ด้วยเหตุผล ดังนี้ ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นที่
จะต้องมีการจัดการที่ดี มีเป้าหมายที่สอดคล้องกับหลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เหมาะสม ทั้งการ
ค านึงถึงข้อจ ากัดต่างๆ ของสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย มีการก าหนดแนวทาง 
มาตรการ และแผนปฏิบัติการที่ดี เพ่ือการด าเนินการจัดการด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครอย่าง
มีทิศทาง อันจะเป็นการธ ารงรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครให้อยู่อย่างยาวนาน จึงมี
การจัดแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558 – 2562) เพ่ือเป็นกรอบแนวคิด และ
แนวทางในการอนุรักษ์ รักษา ฟ้ืนฟู และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของ
กรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้นโยบายส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และแผน
วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติที่ต้องเป็นไปในรูปแบบของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และอยู่บนพ้ืนฐานของการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นการวาวงรากฐานการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันปัญหาวัฒนธรรมที่เสื่อมโทรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือให้เกิดการสมดุล
ต่อไป 

 อีกความคิดเห็นอีกประการหนึ่ง แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร มีการระบุรายละเอียด
เนื้อหาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ซึ่งคณะท างานของส านักงานวัฒนธรรมฯ มีวัตถุประสงค์ในการจัดแผน
วัฒนธรรม เพ่ือให้มีแผนวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะขึ้น อีกท้ัง เป็นเครื่องมือเพ่ือบูรณา
การการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเราจะมองเป็นนโยบาย การก าหนดทิศทาง
หรือเป้าหมายในการด าเนินงานของส านักงานซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารงานแผน
วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1

 การส ารวจข้อมูลขององค์กร ก่อนการก าหนดนโยบายขององค์กรผู้บริหารองค์กรต้อง
ศึกษาและส ารวจข้อมูลในด้านต่าง ๆ ขององค์กรเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของสมาชิก
ในองค์กรก่อนดังนี้ คือ 

  - การร่วมกันส ารวจปัญหาต่าง ๆ เพื่อก าหนดเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหา 
  - ส ารวจความต้องการของส านักงานวัฒนธรรมฯ และหน่วยงานที่มีส่วน

เกี่ยวข้อง มีความต้องอย่างไรบ้าง อะไรเป็นความต้องการหลักอะไรเป็นความต้องการรอง 
  - จัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการของส านักงานวัฒนธรรมฯ 

และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  - ศึกษาแนวทางในความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ขององค์กรและการ

ด าเนินการตามความต้องการของส านักงานวัฒนธรรมฯ และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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  - จัดล าดับความส าคัญในการสามารถแก้ไขปัญหา และความสามารถในการ
สนองตอบความต้องการของส านักงานวัฒนธรรมฯ และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และน าไปก าหนด
เป็นนโยบายของแผน    

  - ก าหนดความต้องการในการพัฒนาองค์กรของผู้บริหารองค์กร และจัดล าดับ
ความส าคัญความต้องการดังกล่าวเพ่ือเลือกไปเป็นโยบายของส านักงานวัฒนธรรมฯ   

 การก าหนดนโยบายขององค์กร 
  - น าปัญหาต่าง ๆ ที่ได้ส ารวจและจัดล าดับความส าคัญตามข้อ 1. มาศึกษา

ความเป็นไปได้ในการแก้ไขและด าเนินการโดยแบ่งนโยบายออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามที่เก่ียวข้อง 
  - ก าหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาและเพ่ือพัฒนาองค์กรตามล าดับดังนี้ คือ 
 ก าหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหา 
  - ก าหนดนโยบายเพื่อสนองความต้องการของส านักงานวัฒนธรรมฯ 
  -  ก าหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาองค์กรตามความต้องการของผู้บริหาร

ส านักงานวัฒนธรรมฯ 
  การก าหนดนโยบายตามล าดับการแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของ

สมาชิกในองค์กรและผู้บริหารองค์กรดังกล่า ว คือ เป็นการก าหนดนโยบายที่ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพต่อการบริหารองค์กรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของทุกท่านในองค์กร1 

 การก าหนดนโยบายต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงขององค์กรและสังคม 
  ในการก าหนดนโยบายองค์กรนั้นบริหารส านักงานวัฒนธรรมฯ ต้องก าหนด

นโยบายให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของส านักงานวัฒนธรรมฯ และสังคมเป็นส าคัญ ความเป็นจริง
ของส านักงานวัฒนธรรมฯ 

 นโยบายที่ก าหนดขึ้นต้องปฏิบัติได้จริง  
  ผู้บริหารส านักงานวัฒนธรรมฯ ต้องก าหนดนโยบายที่สามารถปฏิบัติได้จริง

ไม่ใช่นโยบายที่เกิดจากความต้องของสมาชิกและผู้บริหารส านักงานวัฒนธรรมฯ อย่างไม่มีขอบเขต
จ ากัด หรือเป็นเรื่องที่ใหญ่เกินความสามารถของบุคลากรในองค์กรจะกระท าได้  

 การก าหนดวางแผน เมื่อได้มีการก าหนดนโยบายขององค์กรแล้ว จะต้องท าการ
ก าหนดแผนงานขององค์กรเพ่ือเป็นแนวทางไปด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดขึ้นมาการ
ด าเนินงานตามนโยบายขององค์กรว่าจะประสบความส าเร็จโดยมีแนวทางในการก าหนดแผนงานดังนี้ 
คือ 

                                           
1 เสาวภา พรสิริพงษ์, สัมภาษณ์โดย ลลดา ตันสัจจา, 15 มิถุนายน 2559. 
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 1. แผนงานที่ก าหนดขึ้นต้องสอดคล้องกับนโยบาย เนื่องจากหลายองค์กรเขียน
แผนงานโดยไม่น าเอานโยบายมาเป็นตัวตั้งในการก าหนดแผนงาน หรือเอางานประจ ามาเขียนเป็น
แผนงาน 

 2. ศึกษานโยบายที่ก าหนดขึ้นมาอย่างลึกซึ้ง และน านโยบายแต่ละข้อมาก าหนดให้
กรรมการแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องก าหนดเป็นแผนงานในฝ่ายนั้น 

 3. ควรท าการแยกแผนงานซึ่งต้องท าเป็นงานประจ าตามหน้าที่ในฝ่ายออกจาก
แผนงานที่จัดท าขึ้นจากนโยบายอย่างชัดเจน 

 4. ต้องไม่ก าหนดแผนงานจากความต้องการท าของกรรมการในฝ่ายโดยที่แผนงาน
ดังกล่าวไม่เก่ียวข้องกับนโยบายที่ก าหนดขึ้น 

 5. ต้องเป็นแผนงานที่สามารถปฏิบัติได้จริง โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถของ
บุคลากรในองค์กรปัจจัยสนับสนุนต่าง เช่น ฐานะทางการเงิน อุปกรณ์ในการด าเนินงานและ
สภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ในองค์กร เช่น ความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร ข้อจ ากัดของท้องถิ่นต่าง ๆ  

 จากความคิดเห็นของผู้สัมภาษณ์ แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นในการก าหนด
วัตถุประสงค์ เพ่ือต้องการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครให้สืบทอดอย่าง
ยาวนาน ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมในการวางแผนแบบในการคิดปัญหาพร้อมจัดล าดับสาเหตุของปัญหา 
เป็นการคิดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น ความจ าเป็นที่จะต้องมีแผนวัฒนธรรม จึงเกิดการก าหนด
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางและกรอบในกระบวนการจัดท าแผนต่อไป  

 1.2 วิธีการก าหนดวัตถุประสงค์  
  ความคิดเห็นจากผู้ ให้ สัมภาษณ์ ได้กล่ าวว่า  ที่ มาของวิธีการก าหนด

วัตถุประสงค์  โดยจะเป็นการขอความเห็นจากคณะอาจารย์ผู้ ร่ วมจัดท าแผนวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร มีการจัดประชุมร่วมกับส่วนงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ 
และอิงตามแผนหลักของนโยบายกรุงเทพมหานคร2 

  การก าหนดวัตถุประสงค์ ใช้วิธีการก าหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับปัญหา
และความจ าเป็นที่จะเกิดขึ้นในแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 

   1. เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีแผนวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครในด้านต่างๆ 

                                           
2 เสาวภา พรสิริพงษ์, สัมภาษณ์โดย ลลดา ตันสัจจา, 15 มิถุนายน 2559. 
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   2. เพ่ือให้กรุงเทพมหานครสามารถใช้แผนวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือและกลไก
ในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ รวมทั้งเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม
ของคนกรุงเทพมหานคร 

   3. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการบูรณาการแผน
วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 

   จากวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าเป็นการก าหนดเพ่ือให้
กรุงเทพมหานครมีแผนวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการฟ้ืนฟู และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
และเป็นเครื่องมือในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจที่มั่นคง เติบโต และ
ที่ส าคัญเพ่ือให้ทุกส่วนงานได้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนอย่างเป็นระบบ แล้วก าหนดวัตถุประสงค์ เป็นการชี้ให้เห็นว่ามีกระบวนการมีส่วน
ร่วมอย่างเป็นระบบ 

 
2. รวบรวมข้อมูล และข้อจ ากัดต่าง ๆ 
 2.1 ที่มาของข้อมูลในการจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1  
  จากการที่กรุงเทพมหานครยังไม่เคยมีแผนวัฒนธรรม เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน

การบริหารจัดการงานวัฒนธรรมอย่างมีระบบ ทิศทาง การจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครฉบับ
ที่ 1 (พ.ศ. 2558 – 2562) จึงเป็นแผนวัฒนธรรมฉบับแรก ดังนั้นเพื่อให้ได้แผนวัฒนธรรมที่สามารถใช้
เป็นเครื่องมือและกลไกการพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่การเป็นมหานครที่น่าอยู่ ไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้มีการก าหนดการเก็บข้อมูลในการจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดยได้
จากการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methods) ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
การวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory research) การจัดสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 
การเปิดเวทีสาธารณะเพ่ือรับฟังความคิดเห็น (public hearing) จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ
ทบทวนจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานครอย่างรอบด้านในทุกมิติ โดยมีรายละเอียดของวิธีการและขั้นตอนในการด าเนินงาน3 

  ส่วนใหญ่ข้อมูลจะได้จากภาคประชาชนที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรม และหน่วยงาน
เขตแต่ละเขต และส่วนงานที่ผู้บริหารและคณะท างานเห็นชอบร่วมกัน องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครฉบับที่  

  
 

                                           
3 เสาวภา พรสิริพงษ์, สัมภาษณ์โดย ลลดา ตันสัจจา, 15 มิถุนายน 2559. 
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 2.2 วิธีการเก็บข้อมูล 
  การด าเนินงานการจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 ได้มีวิธีการ

เก็บข้อมูล ดังนี้ 
  2.2.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง มีการศึกษาข้อมูลเอกสารและ

งานวิจัยในแง่มุมต่างๆ ดังนี้ แนวคิด ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของวัฒนธรรม และประเภท
ของวัฒนธรรม บริบทของเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมของเมือง การจัดการ
นวัตกรรม แนวคิด กระบวนการการจัดการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการกรณีตัวอย่างการ
จัดการวัฒนธรรมเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ วัฒนธรรมและการจัดการวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร แผนพัฒนาต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  11 แผน
แม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2559 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 – 
2559 และวิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร 20 ปี เป็นต้น 

  2.2.2. การส ารวจและค้นหาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ด าเนินการด้วยการ
ก าหนดเป้าหมายและวิธีการของการด าเนินงาน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับวัฒนธรรมที่ยังคงมี
บทบาทและมีความโดดเด่นเป็นที่น่าภูมิใจของชุมชน วิเคราะห์ประเภทวัฒนธรรมที่มีอยู่ ใน
กรุงเทพมหานคร และจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดกรณีศึกษาในระดับลึก 

  2.2.3 การลงความคิดเห็นแบบกลุ่ม จัดสัมมนาในแต่ละครั้ง   
  
 2.3 วิธีการรวบรวมข้อมูล 
  การรวบรวมข้อมูลการส ารวจและค้นหาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร รวบรวม

ข้อมูลและระดมความคิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานวัฒนธรรมในทุกเขตของ
กรุงเทพมหานคร ด้วยการจัดประชุม 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 50 ครั้ง โดยมีการก าหนดรายละเอียดการ
ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง จ านวน 20 คน ประกอบด้วยบุคคลจาก 4 ภาคส่วน คือ 
ส านักงานกรุงเทพมหานคร ระดับเขต ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ผู้มีข้อมูล
วัฒนธรรมของเขต และมีความเข้าใจบริบทของพ้ืนที่ สภาวัฒนธรรมเขต ได้แก่ ประชาชน และสมาชิก
สภาวัฒนธรรมเขต ประชาชนในเขต ได้แก่ ผู้น าชุมชน ปราชญ์ด้านวัฒนธรรม ผู้มีข้อมูลเกี่ยวกับงาน
วัฒนธรรมในพ้ืนที่และหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้ให้การ
สนับสนุนงานวัฒนธรรม4  

  ก าหนดประเด็นการประชุม เพ่ือให้การประชุมบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ ความ
เข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ และของการประชุม ความเข้าใจถึงความหมายของค าว่า 

                                           
4 ธานัท ฆ้องชะฎา, สัมภาษณ์โดย ลลดา ตันสัจจา, 29 มิถุนายน 2559. 
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“วัฒนธรรม” ที่ใช้ในการศึกษานี้ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพ้ืนที่ของผู้เข้าร่วมประชุม และ
การสรุปรวบรวมวัฒนธรรมและที่ประชุมร่วมกันจัดล าดับความส าคัญของวัฒนธรรมที่ยังคงมีบทบาท 
มีความโดดเด่น เป็นที่ภาคภูมิใจ และมีโอกาสพัฒนา  

  รูปแบบการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้น าเสนอข้อมูลและความ
คิดเห็นอย่างเท่าเทียม ใช้เวลาในการประชุมประมาณ 3 ชั่วโมง โดยมีคณะผู้วิจัย เป็นผู้ด าเนินการ
ประชุม สรุปผลการประชุม และมีการบันทึกผลการประชุมเป็นลายลักษณ์ อักษร เมื่อได้ข้อมูล
วัฒนธรรมจากการประชุม ทั้ง 50 ครั้ง ที่ปรึกษาได้วิเคราะห์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดยใช้
แนวคิดวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Culture) และวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ( Intangible 
Culture) รวมถึงแนวคิดการจัดประเภทวัฒนธรรมของยูเนสโก (2513) และแผนแม่บทวัฒนธรรม
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2559 ของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานครในภาพรวม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้เกี่ยวข้อง เพื่อน าเสนอผลการรวบรวมและการ
วิเคราะห์ข้อมูลวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดยเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน 200 คน ประกอบด้วย
ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร สภาวัฒนธรรม ประชาชนเจ้าของวัฒนธรรม เยาวชน นักวิชาการและ
สื่อมวลชน ผู้ปฏิบัติงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 110 คน และข้าราชการกรุงเทพมหานคร
อีกจ านวน 90 คน5  

  การศึกษาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเชิงลึก (กรณีศึกษา) เป้าหมายและวิธีการ
ของการด าเนินงาน เพ่ือศึกษาความเป็นมา รูปแบบ และแนวทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
บทบาทของวัฒนธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความส าเร็จ รวมทั้งความ
คาดหวังของคนท่ีเป็นเจ้าของวัฒนธรรม มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

  1. การคัดเลือกกรณีศึกษา จากการจัดล าดับความส าคัญของวัฒนธรรมในแต่
ละเขต ในการประชุม 50 ครั้งข้างต้น คณะผู้วิจัยร่วมกันวิเคราะห์วัฒนธรรมที่มีการเสนอ 5 ล าดับแรก
จากทุกการประชุม เพื่อคัดเลือกกรณีศึกษา 10 กรณี โดยพยายามให้มีการกระจายในทุกประเภทของ
วัฒนธรรม (ตามเกณฑ์การแบ่งของยูเนสโกและกระทรวงวัฒนธรรม) และกระจายในพ้ืนที่ทุกขั้นของ
กรุงเทพมหานคร (ชั้นใน ชั้นกลาง ชั้นนอก) ซึ่งเป็นการแบ่งพ้ืนที่ตามเกณฑ์การตั้งถิ่นฐานของส านักผัง
เมือง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 เพ่ือศึกษาการจัดการวัฒนธรรมในรายละเอียด6  

  2. การสนทนากลุ่ม (focus group discussion) แบบระบุกลุ่มเป้าหมายและ
ประเด็น โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เจ้าของวัฒนธรรม ได้แก่ ผู้มีบทบาทหลักในการ
จัดการวัฒนธรรม ประธานชุมชน ผู้รู้ด้านวัฒนธรรมในพื้นท่ี สมาชิกสภาวัฒนธรรม ผู้ใช้ประโยชน์จาก

                                           
5 ธานัท ฆ้องชะฎา, สัมภาษณ์โดย ลลดา ตันสัจจา, 29 มิถุนายน 2559. 
6 เสาวภา พรสิริพงษ์, สัมภาษณ์โดย ลลดา ตันสัจจา, 15 มิถุนายน 2559. 
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วัฒนธรรม เป็นต้น และผู้สนับสนุน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน มูลนิธิต่างๆ เป็น
ต้น ส่วนประเด็นในการเก็บข้อมูลระดับลึก ได้แก่ ข้อมูลในรายละเอียดของวัฒนธรรม อาทิ บริบทของ
พ้ืนที่วัฒนธรรม ลักษณะของวัฒนธรรม และบทบาทของวัฒนธรรม เป็นต้น การจัดการวัฒนธรรมของ
คนในพ้ืนที่ อาทิ ที่มาของการจัดการวัฒนธรรม แนวคิดในการจัดการ วิธีการด าเนิน กลุ่มคน/องค์กรที่
เข้ามาเกี่ยวข้อง ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มในอนาคต ผู้ใช้ประโยชน์และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น คนในพ้ืนที่หรือเจ้าของวัฒนธรรม และคนนอก เช่น นักท่องเที่ยว นักเรียน 
นักศึกษา นักวิชาการ วิเคราะห์วัฒนธรรมและการจัดการวัฒนธรรมด้วยแนวคิด SWOT แนวคิดการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม และความคาดหวังต่อการจัดการ
วัฒนธรรมในอนาคต โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมการสนทนา7 

  3. การสัมภาษณ์รายบุคคล กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีบทบาทหลักในการจัดการ
วัฒนธรรม และผู้สนับสนุนหลัก ส่วนประเด็นการสัมภาษณ์ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการจัดการ
วัฒนธรรม การจัดล าดับผู้ใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรม ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรค การ
ขยายผล การวางแผนเพื่อความต่อเนื่อง และความยั่งยืนของวัฒนธรรม 

  4. สรุปผลรายกรณีศึกษา โดยการประมวลผลออกเป็นประเด็นๆ ได้แก่ บริบท
ของพ้ืนที่วัฒนธรรม และมูลเหตุที่ท าให้เกิดการจัดการวัฒนธรรม แนวคิดในการด าเนินงาน วิธีการ
ด าเนินการ กลุ่มคน/องค์กรที่เข้ามาเกี่ยวข้อง/สนับสนุน ผู้รับประโยชน์จากวัฒนธรรม ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค และความคาดหวังในอนาคต ส่วนการสรุปภาพรวมทุกกรณีแสดงให้เห็น
ภาพรวมของการจัดการวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตเมือง ประเภทของวัฒนธรรมที่มีการจัดการ ปัจจัยของ
ความส าเร็จในการจัดการ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านใด ช่องว่างของการ
ด าเนินงานวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น8 

   
3. วิเคราะห์ข้อมูล 
  การก าหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนแผนงาน

วัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ให้ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและ
ภายในของการด าเนินงานวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครก่อน  ในขั้นตอนนี้ที่ปรึกษาได้ใช้เทคนิคเดล
ฟาย ซึ่งเป็นการวิจัยอนาคตที่มีความเชื่อพ้ืนฐานว่าอนาคตเป็นเรื่องที่สามารถท าการศึกษาได้อย่าง
เป็นระบบ จุดมุ่งหมายของการวิจัยในอนาคตมิใช่การท านายที่ถูกต้อง แต่เป็นการส ารวจเพ่ือศึกษา

                                           
7 ธานัท ฆ้องชะฎา, สัมภาษณ์โดย ลลดา ตันสัจจา, 29 มิถุนายน 2559. 
8 เสาวภา พรสิริพงษ์, สัมภาษณ์โดย ลลดา ตันสัจจา, 15 มิถุนายน 2559. 
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แนวโน้มที่เป็นไปได้ ทั้งที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ เพ่ือที่จะหาทางท าแนวโน้มที่พึงประสงค์ให้
เกิดขึ้น และขจัดแนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์ให้หมดไป หรือลดน้อยลง การวิจัยอนาคตจึงมีประโยชน์ใน
การก าหนดนโยบาย การวางแผน การตัดสินใจในการปฏิบัติที่จะน าไปสู่การสร้างอนาคตอันพึง
ประสงค์  

  เทคนิคเดลฟายมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 1) การก าหนดและเตรียมตัว
กลุ่มผู้มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญมาก เพราะกลุ่ม
นี้จะเป็นผู้ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ต้องมีการอธิบายจุดมุ่งหมาย ขั้นตอนต่างๆในการท า เวลาที่ใช้
โดยประมาณและประโยชน์ของการวิจัย ย้ าถึงความจ าเป็นและความส าคัญของผู้มีบทบาทด้าน
วัฒนธรรม 2) การสัมภาษณ์ (DFR รอบที่ 1) การสัมภาษณ์ เริ่มจากภาพอนาคตที่ดี (Optimistic 
realistic scenario) ภาพอนาคตทางที่ไม่ดี (Pessimistic realistic scenario) ภาพอนาคตที่มีความ
เป็นไปได้มากที่สุด รวมทั้งสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆ ที่ต้องการ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้มีบทบาทด้านวัฒนธรรม
คิดในหลายแง่มุม ซึ่งเป็นการมองทั้งในแง่บวก แง่ลบ และความเป็นไปได้มากที่สุด 3) การวิเคราะห์/
สังเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในข้อที่ 2 และข้อมูลที่จากวิจัยเอกสารมาวิเคราะห์
และสังเคราะห์เพ่ือเขียนแนวโน้มในแบบสอบถาม 4) การสร้างเครื่องมือ เป็นการน าข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทุกคนมารวมกัน ตัดทอนข้อความที่ซ้ ากันหรือตัดส่วนที่เกินไปจากกรอบของ
การวิจัยที่ก าหนดไว้ออกไป โดยการหาถ้อยค าที่ครอบคลุมข้อความทั้งหมด และ 5) การท า DFR รอบ
ที่ 2,3,4,5 การน าแบบสอบถามไปสอบถามผู้มีบทบาทด้านวัฒนธรรมและน าแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ด้วยสถิติพ้ืนฐาน เพื่อท าการจ าแนกข้อมูล หาฉันทามติ (Consensus) ในการท า DFR รอบที่ 
2 และ 3,4 นี้ ผู้มีบทบาทด้านวัฒนธรรมแต่ละท่านจะได้รับข้อมูลป้อนกลับเชิงสถิติ  เป็นของกลุ่มโดย
ส่วนรวมโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน และค่าฐานนิยม ผนวกด้วยค าตอบเดิมของตนเอง 
แล้วขอให้ผู้มีบทบาทด้านวัฒนธรรมมาพิจารณาค าตอบใหม่9 

  ขั้นตอนการวิเคราะห์ SWOT ที่ปรึกษาได้ท าการวิเคราะห์ด้วยการวิจัยเอกสาร
ต่างๆ  ที่กล่าวถึงการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครในระดับต่างๆ อาทิ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 
ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้อ านวยการกองวัฒนธรรม รวมทั้งสัมภาษณ์ชาวบ้านที่เป็น
เจ้าของวัฒนธรรมที่มีการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ทั้งที่ประสบผลส าเร็จอย่างมาก ปานกลาง และ
น้อย ในฐานะที่ชุมชนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับงานวัฒนธรรม การส ารวจข้อมูลวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครในพ้ืนที่ 50 เขต และการศึกษา
กระบวนการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมที่ประสบผลส าเร็จ 10 กรณีศึกษา จากนั้นได้น าข้อมูลทั้งหมดมา

                                           
9 เสาวภา พรสิริพงษ์, สัมภาษณ์โดย ลลดา ตันสัจจา, 15 มิถุนายน 2559. 
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของกองวัฒนธรรมและส านักงานเขต และของชุมชน 
ออกมาเป็นแบบวิเคราะห์ SWOT ชุดที่ 1 ของกองวัฒนธรรมและส านักงานเขต และของชุมชน 
ยกตัวอย่างเช่น10 

   - เจ้าหน้าที่ให้ความเห็นในประเด็นจุดแข็ง จ านวน 20 ข้อ เช่น งาน
วัฒนธรรมได้รับการสนับสนุนจากสภากรุงเทพมหานคร มีงบประมาณในการด าเนินงาน ผู้บริหาร
ระดับสูงให้การสนับสนุน มีการมอบหมายงานตามภาระหน้าที่ได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม เจ้าหน้าที่
มีประสบการณ์ที่ได้ท างานร่วมกับชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในชุมชนเป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้น 
ทัศนคติเชิงบวก เป็นต้น จุดอ่อน จ านวน 18 ข้อ เช่น ไม่มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
และพัฒนางานด้านวัฒนธรรม ส านักงานเขตไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านวัฒนธรรมโดยตรง 
การท างานตามสายการบังคับบัญชาท าให้ล่าช้าในการด าเนินงาน ขาดระบบการติดตามประเมินผล  
ขาดการสร้างสรรค์ แนวคิดการส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ขาดขวัญและ
ก าลังใจ เป็นต้น โอกาส จ านวน 23 ข้อ เช่น รัฐบาลให้ความส าคัญกับนโยบายด้านการส่งเสริม 
อนุรักษ์ และพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่น กระทรวงวัฒนธรรมให้การสนับสนุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
การเปิดเขตเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและประชาคมยุโรป การ
เป็นศูนย์กลางด้านการค้าและอุตสาหกรรมของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การมีเครือข่าย
ทางด้านวัฒนธรรมทั้งในและนอกประเทศ และสื่อมวลชนให้ความสนใจในการน าเสนอรายการด้าน
การส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาวัฒนธรรมของชุมชนมากขึ้น ข้อจ ากัด จ านวน 25 ข้อ สมาชิกใน
ชุมชนให้ความส าคัญในการท ามาหากินมากกว่าการอนุรักษ์ และพัฒนาวัฒนธรรมชุมชน ความไม่
โปร่งใสในการด าเนินงานบริหารจัดการงบประมาณ ความขัดแย้งทางการเมือง บุคลากรที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรมมีจ านวนน้อยลง อิทธิพลการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมผ่านสื่อ 
เช่น ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต ที่ไม่เหมาะสม ขาดการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและ
ฟ้ืนฟูผลงานทางวัฒนธรรม และการขาดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร ท า
ให้การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าที่ก าหนดไว้ 

   - ชุมชนให้ความเห็นในประเด็นจุดแข็ง จ านวน 27 ข้อ เช่น ความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกในชุมชน การมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง สมาชิกในชุมชนมีความพร้อมในการ
ท างาน มีแหล่งมรดกส าคัญทางวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างและ
บริหารจัดการกิจกรรมของชุมชน คณะท างานมีความรู้ความสามารถ มีระบบติดตามประเมิน 
ตรวจสอบอย่างมีคุณภาพ ธรรมาภิบาล ยึดถือผลประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก เป็นต้น จุดอ่อน 
จ านวน 31 ข้อ เช่น สมาชิกในชุมชนมีความขัดแย้งกันสูง ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริม 

                                           
10 ธานัท ฆ้องชะฎา, สัมภาษณ์โดย ลลดา ตันสัจจา, 29 มิถุนายน 2559. 
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อนุรักษ์ และพัฒนาวัฒนธรรมของชุมชนได้ การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ขาดรูปแบบการบริหารจัดการภายในคณะกรรมการชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ขาดระบบ
ฐานข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ขาดระบบการติดตามประมวลผล ไม่เปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วน
ร่วมในการสร้างกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม คณะท างานขาดแรงจูงใจในการท างาน และสมาชิกส่วน
ใหญ่ของชุมชนให้ความส าคัญกับวัตถุนิยม โอกาส จ านวน 25 ข้อ เช่น รัฐบาลให้ความส าคัญกับ
นโยบายด้านการส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริมกา รท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ท าให้โอกาสในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่น การฟ้ืนตัวเศรษฐกิจ
ของอเมริกาและยุโรป ปัจจุบันมีเครือข่ายทางสังคมที่ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ เงินทุน เพ่ือการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูมรดกทางวัฒนธรรม ข้อจ ากัด จ านวน  18 ข้อ เช่น สถานการณ์ถดถอยทางเศรษฐกิจ มี
การแข่งขันงานด้านบริการจากประเทศเพ่ือนบ้าน การพัฒนาเศรษฐกิจจะเน้นทางอุตสาหกรรม
มากกว่าด้านวัฒนธรรม และการแบ่งเขตการปกครอง ท าให้เกิดการแย่งชิงวัฒนธรรมของชุมชนที่มี
อาณาเขตใกล้เคียง  

 ความคิดเห็นจากผู้ให้สัมภาษณ์เพ่ิมเติม ได้กล่าวว่า  
  จากความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์จะเห็นการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน

วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 ซึ่งมีส่วนร่วมจากเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในการวิเคราะห์ 
SWOT ของการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม เป็นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ด าเนินการ เพราะการ
วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการด าเนินงาน โดยการด าเนินงานให้ความส าคัญในขั้นตอนนี้โดยมีการ
สอบทานทั้งหมด 5 ครั้ง เพ่ือให้ผลที่ได้ตรงกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากที่สุด สามารถน าข้อ
ปัญหาที่เป็นจุดอ่อน และข้อจ ากัดมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้หมดไป เพ่ือไม่เป็นปัจจัยที่ขัดขวางการ
ด าเนินงานด้านวัฒนธรรม และน าจุดแข็ง โอกาส มาพัฒนาให้การด าเนินงานด้านวัฒนธรรมมีปะสิทธิ
ภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

 
4. ก าหนดแผนงานหลายแผน         
 4.1 วิธีการก าหนดแผนงาน 
  การสังเคราะห์และการจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 ในการ

ก าหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือเป็นภาพวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครที่ทุกคนต้องการให้เป็นในปี พ.ศ. 2562 
และค่านิยมร่วมที่ผู้ปฏิบัติงานยึดเป็นแนวทาง ที่ปรึกษาฯ ได้ด าเนินงานใน 2 วิธีการ คือ การสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ ซึ่งนับเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 เป็นการระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ประธานสภาวัฒนธรรม ชาวชุมชนผู้
ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมชุมชน เอกชน ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวข้อง และนักพัฒนาอิสระ หรือ NGO 
จ านวน 100 คน และการสัมภาษณ์ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผู้รักษาผู้ว่ากรุงเทพมหานคร รอง
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ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรม กีฬา และการ
ท่องเที่ยว ผู้อ านวยการกองวัฒนธรรม11  

 การก าหนดกลยุทธ์เพ่ือการวางแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาได้ใช้
วิธีการวิเคราะห์จัดกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด ตามองค์ประกอบการด าเนินงานองค์กร
ของแนวคิดการวิเคราะห์ 7’S การวิเคราะห์โอกาสและข้อจ ากัดโดยใช้แนวคิด PEST โดยวิเคราะห์
ก าหนดกลยุทธ์ที่สมควรด าเนินการในต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่เป็นผลจากการประเมิน  

 การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์หลัก เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์และ
โครงการ หรือกิจกรรม ที่ปรึกษาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์หลัก เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
กลยุทธ์และโครงการ หรือกิจกรรม โดยพิจารณาจากพันธกิจของกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย 
อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของ
กรุงเทพมหานคร พัฒนาเครือข่ายการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมในทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน และส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรทางวัฒนธรรม 

 4.2 วิธีการคัดเลือกแผนงานที่สอดคล้องกับแผนวัฒนธรรม 
  ที่ปรึกษาใช้การประชุมผู้เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาปรับปรุงร่างแผนวัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 เพ่ือให้ได้แผนที่มีความถูกต้องเหมาะสม รอบด้านและสามารถใช้ได้จริง 
รวมทั้งเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการวางแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดยการจัดเวที
น าเสนอเพ่ือยกร่างแผนวัฒนธรรม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เป็นการน าเสนอต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ
ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน ภายหลังจากการรับฟัง
รายละเอียดของร่างแผนวัฒนธรรม ผู้ร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องตรง ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ทั้งต่อเนื้อหาประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ กิจกรรม รวมทั้งการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
เหมาะสม จากนั้นจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งนับเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4 เป็นการ
น าเสนอร่างแผนวัฒนธรรมที่ได้รับการปรับปรุงตามข้อเสนอของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส านัก
วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะ คือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานคร สภาวัฒนธรรมเขต ผู้ขับเคลื่อนงาน
วัฒนธรรมของชุมชน นักพัฒนาอิสระ NGO นักวิชาการ และผู้ประกอบการเอกชนที่เกี่ยวข้อง จ านวน
ทั้งสิ้น 300 คน ที่ปรึกษาได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งนี้ มาปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติมร่างแผนวัฒนธรรมและจัดท าเอกสารแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1  

 

                                           
11 เสาวภา พรสิริพงษ์, สัมภาษณ์โดย ลลดา ตันสัจจา, 15 มิถุนายน 2559. 
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  ที่ปรึกษาจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 5 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประธานสภา
วัฒนธรรม ชุมชนชาวกรุงเทพมหานคร ผู้ แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
นักพัฒนาอิสระ นักวิชาการและสื่อมวลชน จ านวน 200 คน 

 
5. เลือกแผนงานที่ดีที่สุด 
 5.1 ขั้นตอนการน าไปสู่การเลือกแผนงาน 
  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่  4 เพ่ือระดมสมองใน

การให้ข้อคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ได้แผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครที่สอดคล้องกับบริบท
ของกรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้น าเสนอยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์หลัก 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุรักษ์วัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรองกรุงเทพมหานคร และ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน มหาวิทยาลัยพยายามดึงประเด็นที่ส าคัญ มา
สอบถามผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพ่ือน าข้อคิดเห็นดังกล่าวมา
ด าเนินการปรับแผนให้มีความสอดคล้อง แต่ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่ายุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย
น าเสนอมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของกรุงเทพมหานคร  

 5.2 วิธีการเลือกแผนงานที่ดีที่สุด 
  จากประเด็นการพิจารณา ก าหนดยุทธศาสตร์หลัก 2 ยุทธศาสตร์ ก็จะถึง

ขั้นตอนการเลือกแผนงานยุทธศาสตร์รองที่มีความสอดคล้อง และสนับสนุนกับยุทธศาสตร์หลัก โดย
การให้ผู้ เ ข้ าร่ วมประชุมลงความเห็นแล้ว พิจารณาไปแต่ละแผนงาน โครงการ ซึ่ งทาง
มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการน าเสนอเพ่ิมเติมรายละเอียด เนื้อหาของโครงการเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีความ
ครอบคลุม และตรงกับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น โดยค านึงการสร้ างวัฒนธรรมเป็นหลัก มีการก าหนด
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการกิจกรรมของแต่ละยุทธศาสตร์  

 5.3 เหตุผลที่คัดเลือกแผนงาน  
  ผู้ให้สัมภาษณ์ขอยกตัวอย่างการคัดเลือกยุทธศาสตร์หลักที่ 1 การอนุรักษ์

วัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรองกรุงเทพมหานคร เป็นการมุ่งตอบสนองพันธกิจที่ส าคัญของ
กรุงเทพมหานครในการท่ีจะอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรอง จึงมุ่งหมาย
ให้เป็นยุทธศาสตร์ที่จะรักษาวัฒนธรรมเหล่านี้ให้คงอยู่อย่างมีคุณค่า ด้วยการก าหนดเป้าประสงค์ 
เพ่ือให้วัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรองของกรุงเทพมหานครด ารงอยู่ และมีบทบาทสร้างสรรค์
สังคมไทย ซึ่งเป็นการท าให้เกิดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรอง ของ
กรุงเทพมหานคร เกิดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริม ฟ้ืนฟู และพัฒนาและเกิดกิจกรรม
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ทางวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริม ฟ้ืนฟู  และพัฒนา และเกิดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ และทุนทางสังคม 

  
ส่วนที่ 2 การด าเนินงานจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558 – 

2562)   
 ในการด าเนินงานจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558  – 

2562)  ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐ (กรุงเทพมหานคร) ที่
มุ่งเน้นการบริหารกิจการแบบมีส่วนร่วม มีความต้องการข้อมูลทางวัฒนธรรมจากประชาชนผู้เป็น
เจ้าของวัฒนธรรมของรัฐ (กรุงเทพมหานคร)รัฐมีความต้องการท างานแบบภาคีเครือข่ายและภาค
ประชาชน (เครือข่ายวัฒนธรรม) ในด้านความรักและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนและของ
ชุมชนที่ตนอยู่อาศัย และการมีฐานะเป็นพลเมืองมากขึ้น รวมทั้งสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรัฐกับ
ประชาชน มีผลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2558 - 2562) ใน 5 ขั้นตอน  

 1.นโยบายของรัฐ (กรุงเทพมหานคร) ที่มุ่งเน้นการบริหารกิจการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Governance)  

  นโยบายของกรุงเทพมหานครที่มุ่งเน้นการบริหารกิจการแบบมีส่วนร่วม การมี
บทบาทในประชาคมโลก ด้านสังคมและวัฒนธรรม ส าหรับกรุงเทพมหานครก็มีการให้ความร่วมมือกับ
กลุ่มต่างๆในประชาคมโลกภายใต้เงื่อนไขของการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ใน
ลักษณะของภูมิภาคและตามบทบาทหน้าที่ แต่ไม่ว่าจะเป็นการให้ความร่วมมือกับกรอบความร่วมมือ
รูปแบบใดประเด็นส าคัญที่กรุงเทพมหานครให้ความส าคัญไม่แตกต่างกันก็คือ การท าหน้าที่มีบทบาท
น าในฐานะที่เป็นตัวแทนศูนย์กลางความเจริญของประเทศทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ดู
เหมือนว่ากรุงเทพมหานครจะมีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับสังคมโลกสังคมและวัฒนธรรมมาก
ที่สุดซึ่งเป็นที่เข้าใจว่าเพ่ือ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครช่วยให้เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเมืองพ่ีเมืองน้อง น าไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือในการ
พัฒนาเมืองในมิติต่างๆ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมบทบาทของกรุงเทพมหานครบนเวทีโลก ซึ่งที่ผ่านมา
กรุงเทพมหานครได้น าความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการเมืองศูนย์กลาง
ความเจริญในทุกๆด้านของประเทศมาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารกับเวทีโลก 
ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

  การขยายพ้ืนที่ภาคมหานครด้วยกระแสของการพัฒนาในปัจจุบันที่มีความ
เชื่อมโยงของกิจกรรมต่างๆที่เก่ียวข้องกับวิธีแห่งความเป็นเมืองหลักของโลกส่งผลให้กรุงเทพมหานคร
เป็นส่วนกลางของกิจกรรมต่างๆที่มีห่วงโซ่อุปทานในระดับที่ใหญ่กว่าขอบเขตการปกครองของ
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กรุงเทพใช้ประโยชน์ที่ดินต่างๆที่มีความเชื่อมโยงการมีที่ตั้งกระจายอยู่ในพ้ืนที่ที่เรียกว่าภาคมหานคร
ซึ่งรัฐมีนโยบายที่ต้องการลดการเติบโตของกรุงเทพมหานครด้วยการกระจายการพัฒนาไปยังพ้ืนที่
อ่ืนๆโดยเฉพาะจังหวัดในปริมณฑลประกอบด้วย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครอบคลุมพ้ืนที่หก
เขตการปกครอง ได้แก่ กรุงเทพและอีก 5จังหวัดปริมณฑล คือ สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร 
นครปฐม และนนทบุรีส่วนที่เป็น BMR มีพ้ืนที่ทั้งหมด 7,761.6 ตารางกิโลเมตร โดยพ้ืนที่ดังกล่าวเป็น
เขตที่เรียกว่า เขตมหานครที่หมายถึง เขตพ้ืนที่ที่มีเมืองศูนย์กลางและมีพ้ืนที่เมืองอ่ืนๆอยู่ล้อมรอบ 
โดยเขตพ้ืนที่เมืองที่ล้อมรอบเหล่านี้มีการผสมผสานทางเศรษฐกิจและสังคมกับเมืองศูนย์กลาง แต่จาก
ลักษณะและรูปแบบการพัฒนาเมืองที่กระจัดกระจายน ามาซึ่งรูปแบบการใช้ที่ดินที่ไม่ เหมาะสม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายและการแก้ปัญหาเมืองตามมามากมาย ทั้งปัญหาการเติบโตอย่างรวดเร็ว
ในพ้ืนที่รอยต่อของเขตชั้นในและพ้ืนที่ชั้นกลาง ซึ่งมีการพัฒนาเป็นแหล่งธุรกิจการค้าอุตสาหกรรม 
และท่ีอยู่อาศัยอย่างเต็มที่ทั้งในแนวราบและแนวดิง ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการบริการและสิ่งอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนไม่พอเพียง รวมทั้งปัญหาการเติบโตของชุมชนตามเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่
เขตชั้นกลางและชั้นเมืองปริมณฑล ซึ่งส่วนใหญ่พัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยมีย่านการค้าขนาดใหญ่และ
แหล่งอุตสาหกรรมที่กระจายตัวรวมกลุ่มตามแนวเส้นทางคมนาคมสายหลักและบริเวณจุดตัดถนนสาย
หลัก ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการบริการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆที่ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและ
ปัญหาการบริการที่มีราคาแพง การขาดแคลนที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษ นอกจากนี้ภาพ
กรุงเทพและปริมณฑลต้องเผชิญกับปัญหาทั้งความแออัด ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ จึงน ามาซึ่งการใช้
ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง 

 
  ความเป็นเมืองโตเดี่ยว หรือความเป็นเอกนคร มักได้รับการกล่าวถึงความ

เป็นมาที่มีความเป็นเอกนครสูงสุดเมืองหนึ่งของโลก เคยมีคนกล่าวว่าความเป็นเอกนครของ
กรุงเทพมหานครมีความเห็นมากที่สุดเมืองหนึ่งเป็นความโดดเด่นที่เป็นแบบอย่างของความเป็นเอก
นครนครที่เป็นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  กรุงเทพมหานครจึงมีสิ่งอ านวยความสะดวกทางสังคมมีสาธารณูปโภคต่างๆอย่าง
ครบสมบูรณ์ เป็นพ้ืนที่ดึงดูดกิจกรรมการพัฒนาทุกด้านสู่พ้ืนที่ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการ
บริการสังคมโดยเฉพาะการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและจากการที่กระจุกตัวในพ้ืนที่ก่อให้เกิด
ความเหลื่อมล้ าของรายได้ และโอกาสในการประกอบอาชีพกับภูมิภาคอ่ืน ดังนั้นสภาพการที่ตามมาก็
คือ การเติบโตของกิจกรรมทุกด้านอย่างรวดเร็ว ทั้งการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยอุตสาหกรรมการค้า การ
บริการ รวมทั้งการบริการทางสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีดึงดูดแรงงานและประชากรในภาคอ่ืนเข้ามา
กระจุกตัวอยู่ในภาพกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การพัฒนาที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ ากับภาคอ่ืน 
ผลให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นเมืองศูนย์กลางเติบโตเพียงแห่งเดียวของประเทศ 
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  การที่กรุงเทพมหานครเป็นเมืองโตเดี่ยวมาเป็นเวลานาน จึงเป็นแหล่งรวมของ
การเคลื่อนย้ายผู้คนและกระแสน้ าที่หลากหลาย ดังนั้นในด้านความเป็นอยู่ของกรุงเทพมหานครจึงมี
ลักษณะของวัฒนธรรมเมืองที่เปิดรับการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมโลกอย่างเต็มรูปแบบมีลักษณะ
ปัจเจกนิยมตัวใครตัวมันหรือสภาพพ้ืนที่ตามความต้องการมีวิถีชีวิตที่รีบเร่ง วัฒนธรรมเสมือนจริงหรือ
โลกของอินเตอร์เน็ตมีอิทธิพลสูงเกิดเครือข่ายทางความคิด ความเชื่อ การแลกเปลี่ยนความรู้ หรือการ
รวมกลุ่มที่ไม่เก่ียวข้องกับพื้นท่ีหรือถิ่นท่ีอยู่ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความหลากหลายและร่ ารวย 
มีวัฒนธรรมเป็นทุน ทั้งทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิม และทุนทางวัฒนธรรมสมัยใหม่ ซึ่งทุนทางวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของกรุงเทพมหานครมีอยู่สองระดับ คือ ระดับวัฒนธรรมหลักหรือวัฒนธรรมหลวง ด้วยเหตุที่
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงจึงเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมหลัก และกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่
มีผู้คนหลากหลายกลุ่มชาติพันธ์เคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงมี
วัฒนธรรมรองหรือวัฒนธรรมย่อยอยู่มากมาย ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ภูมิปัญญาไทย และสถานที่ส าคัญที่มีชื่อเสียงระดับโลก พระบรมมหาราชวัง วัดวาอาราม 
พระพุทธรูป ส่วนทุนทางวัฒนธรรมสมัยใหม่เป็นการเปิดพ้ืนที่ส าหรับแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ใหม่ตาม
กระแสโลก อาทิ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ โรงละครเวที หอศิลป์ ตลาดน้ าตลาดนัด ตลอดจนถนน
สายต่างๆที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ เช่น จตุจักร คือ ตลาดนัดห่วงโซ่ธุรกิจสร้างสรรค์ สยาม  
สแควร์ คือ ที่แจ้งเกิดของแบรนด์แฟชั่นไทย เป็นต้น 

   
 การเมืองและกฎหมายกับการบริหารงานกรุงเทพมหานคร 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ระบุสถานการณ์ที่

เป็นปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทยประการหนึ่ง คือ การบริหารภาครัฐอ่อนแอ ไม่สามารถขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้อ านาจรัฐเ พ่ือผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม
ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน และระหว่างประชาชนกับประชาชนในบางพ้ืนที่มี
ช่องว่างมากข้ึน ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นแต่การมีส่วนร่วมตัดสินใจในระดับนโยบายมี
น้อยจนที่รัฐย่อหย่อนในการปฏิบัติหน้าที่การบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจัง การด าเนินงานไม่โป่งใส เกิด
การทุจริตมิชอบน าไปสู่ความเหลื่อมล้ า12 

 ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้การบริหารภาครัฐอ่อนแอ คือ ปัจจัยด้านการเมืองที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานของกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ ภายหลังพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2528 ได้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครมีการวางโครงสร้างกับกรุงเทพใหม่ โดยการให้
ความส าคัญกับพ้ืนที่เขตมากขึ้นมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตซึ่งจะ

                                           
12 เสาวภา พรสิริพงษ์, สัมภาษณ์โดย ลลดา ตันสัจจา, 15 มิถุนายน 2559. 
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ท าหน้าที่ แตกต่างกัน การที่กรุงเทพมหานครเป็นส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประเทศ 
หน่วยงานส าคัญต่างๆที่ท าหน้าที่ในการบริหารประเทศล้วนตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้
กรุงเทพมหานครเป็นพ้ืนที่การเมืองที่ส าคัญ เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาหลาย
ครั้งจนถึงปัจจุบันและหลายครั้งเกิดความรุนแรงและเกิดการสูญเสียชีวิตและอาคารบ้านเรือนต่างๆใน
แหล่งส าคัญ จะเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นสมรภูมิส าคัญทางการเมืองจะส่งผลให้การด าเนินงาน
ของประเทศหยุดชะงักลงหรือล่าช้าได้ 

 รัฐบาลมีอ านาจในการควบคุมการก ากับการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น
การมีทีมบริหารกรุงเทพมาคอนที่สังกัดคนละพรรคกับพรรคที่เป็นรัฐบาลอาจส่งผลต่อการบริหารงาน
ของกรุงเทพมหานครได้เพราะอ านาจในการบริหารของกรุงเทพศูนย์หนึ่งยังต้องขึ้นอยู่กับภายใต้การ
ดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติระเบี ยบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528 ในหมวดที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกรุงเทพมหานครตาม
มาตรา 122 การตั้งมาประมาณเงินอุดหนุนให้กรุงเทพมหานครและมาตรา 123 ให้รัฐบาลว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครและมี
อ านาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพแบบคอนชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารราชการของกรุงเทพมหานครในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าการปฏิบัติ
ใดๆของกรุงเทพมหานครขัดต่อกฎหมายที่อาจท าให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยสามารถยับยั้งหรือสั่งการตามที่เห็นสมควรก็ได้จึงเห็นได้ว่า ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครไม่มีอ านาจตัดสินใจใช้สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ทุกเรื่องที่เป็นหน้าที่ความชอบของ
กรุงเทพมหานคร เพราะมีบางเรื่องที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพขอจะต้องกระท าภายใต้การควบคุมบังคับ
บัญชา ซึ่งการตัดสินใจในหรือการวินิจฉัยสั่งการเป็นของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนกลาง เฉพาะ
แต่การกระท าของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่อยู่ภายใต้การควบคุมก ากับเท่านั้น 

 กฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง มรดกทางวัฒนธรรมของ
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งชุมชนเก่ามาตั้งแต่สมัยโบราณ มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
เป็นศูนย์รวมมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญที่มีคุณค่าและมีความส าคัญในทางประวัติศาสตร์ และ
โบราณคดีของประเทศ ที่ผ่านมาการพัฒนากรุงเทพมหานครจะไม่สอดคล้องกับสิ่งที่มีคุณค่าที่เป็น
มรดกส าคัญเหล่านี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ภูมิทัศน์เมืองเก่า แหล่งโบราณสถาน 
และสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าต่างๆ ขาดการบ ารุงรักษา ไม่มีความเป็นระเบียบ ขาดการประสานงาน
ระหว่างภาคราชการและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ที่มองเฉพาะวัตถุหรือตัวขาดไม่มองไปที่คุณสมบัติอ่ืนๆของความเป็นชุมชน ดังนั้นการมี
กฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการกลุ่มของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน หรือย่านประวัติศาสตร์เก่าแก่ต่างๆ จึงมีความส าคัญที่จะช่วยสนับสนุนและ
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ส่งเสริมการอนุรักษ์และการพัฒนาวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครให้สามารถธ ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์
ส าคัญทางวัฒนธรรม สร้างความภูมิใจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนกรุงเทพ โดยมีกฎหมายระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องที่ส าคัญมาควบคุมก ากับเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
 สถานการณ์แวดล้อมในการด าเนินงานวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร 
 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงมีความส าคัญในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

การเมืองและการปกครองของประเทศ ที่มีประวัติศาสตร์และพัฒนาการมายาวนาน มีความสมบูรณ์
ของกรุงเทพมหานครเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้คนจากส่วนต่างๆของประเทศเข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน
เกิดเป็นชุมชนย่านต่างๆกรุงเทพมหานครจึงเป็นที่ล้อมรอบของผู้คนหลากหลายชาติพันธ์ที่มีอัตลักษณ์ 
ทางภูมิปัญญา ศาสนา ความเชื่อ และประเพณีมาตั้งแต่อดีตและยังคงอยู่หรือมีร่องรอยปรากฏอยู่จน
ทุกวันนี้ ด้วยกระแสการพัฒนาในปัจจุบันส่งผลให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ 
นอกจากการเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยแล้วกรุงเทพมหานครยังเป็นศูนย์กลางทางการค้า 
การบริการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการจัดอันดับให้เป็นมหานครที่มีขนาดใหญ่เป็นหลักที่ 
15 ของโลก ด้วยเหตุนี้กรุงเทพมหานครจึงมีสิ่งอ านวยความสะดวกทางสังคม มีสาธารณูปโภคต่างๆ
ครบบริบูรณ์และได้ขยายขอบเขตความเป็นเมืองออกไปยังพ้ืนที่ต่างๆ อย่างรวดเร็วเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากแปลงเกษตรกรรมขนาดใหญ่มาเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบ
เมืองโดยไม่มีการวางแผนรองรับอย่างเหมาะสมส่งผลให้พื้นที่ถนนในกรุงเทพมหานครมีปริมาณต่ ากว่า
มาตรฐานของความเป็นเมืองที่มีการเดินทางอย่างสะดวก ระบบขนส่งมวลชนส่วนใหญ่ยังใช้เส้นทาง
ร่วมกับรถยนต์ส่วนบุคคล อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดจิตส านึกต่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องใน
การรักษาสิ่งแวดล้อมและไม่ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
และมลพิษท่ียังต้องได้รับการแก้ไข13 

 ในขณะเดียวกันความเป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมการค้าและการบริการนี่เองยัง
ท าให้เกิดแรงงานอพยพจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยเข้าสู่มหานครแห่งนี้ กรุงเทพมหานครจึงมีทั้ง
แรงงานประจ าและแรงงานตามฤดูกาล เกิดเป็นชุมชนแออัด เกิดปัญหาทางสังคมหลายด้าน ส่งผลถึง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตของกรุงเทพโดยรวม อย่างไรก็ตาม จาก
การศึกษาเบื้องต้น พบว่า ในพ้ืนที่เขตต่างๆทั้ง 50 เขตยังคงมีคุณค่าโดดเด่นและยังมีบทบาทในสังคม
อยู่เป็นอันมาก ในปัจจุบันมีความเหมือนและความแตกต่างกันตามบริบทปูมหลังของพ้ืนที่ ฉะนั้นใน
กรุงเทพมหานครจึงยังมีวิธีเกษตรกรรม วิธีริมฝั่งคลอง มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณีมี อาหารเลิศรส
ประจ าถิ่น หัตถกรรม งานฝีมือ และกีฬาพ้ืนบ้าน มีผู้คนหลายกลุ่มชาติพันธ์ที่ยังมีกิจวัตรตามจารีต

                                           
13 ธานัท ฆ้องชะฎา, สัมภาษณ์โดย ลลดา ตันสัจจา, 29 มิถุนายน 2559. 



 62 

ประเพณีเดิม ในขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครก็เต็มไปด้วยวัฒนธรรมเมืองร่วมสมัยอย่างเต็มรูปแบบ
นับเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของกรุงเทพในปัจจุบันนี้ 

 ความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรกรุงเทพมหานครต่อการบริหารงานและการ
ด าเนินงานวัฒนธรรม 

 ผู้บริหารกรุงเทพมหานครตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมมีความพยายามที่จะผดุง
รักษา ท าควบคู่ไปกับการจัดระเบียบสังคมสมัยใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครให้ความเห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง และเป็นศูนย์กลางความ
เจริญในทุกๆด้าน มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีเอกลักษณ์และมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ในขณะเดียวกันก็เป็นที่รวมของปัญหานานัปการ ซึ่งคณะผู้บริหาร
ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ก าหนดนโยบายที่ท าให้กรุงเทพมหานครมีความเจริญก้าวหน้า
ทัดเทียมโลก และเป็นมหานครแห่งความสุขของทุกคน โดยมุ่งมั่นพัฒนากรุงเทพนครให้ เป็นนครแห่ง
ความปลอดภัย มหานครสีเขียว สะอาด มหานครแห่งการเรียนรู้ มหานครแห่งโอกาสของทุกคน 
รวมทั้งจะพัฒนาให้เป็นมหานครแห่งอาเซียน เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสังคมที่มั่นคงปลอดภัยในมหานครแห่งนี้ 

 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความเห็นว่า การด าเนินงานกลยุทธ์ทาง
วัฒนธรรมในปัจจุบันเบี่ยงเบนไปจากเดิมที่เป็นสังคมคุณค่าให้โอกาสซึ่งกันและกันเป็นสังคมวัตถุนิยม
มากเกินไป สมควรดึงกลับมาแล้ว ไม่เห็นด้วยกับการใช้วัฒนธรรมน าเศรษฐกิจเนื่องจากวัฒนธรรมเป็น
เรื่องของพ้ืนฐานจิตใจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องท าให้คนเข้าใจและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
นอกจากนี้  บทบาทของกรุงเทพมหานครในการด าเนินงานวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานครควรท างานด้านวัฒนธรรมโดยมีบทบาทเป็นผู้ให้การสนับสนุนและการท างานของ
เครือข่ายกระท าโดยไม่มีความจ าเป็นต้องเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเองเสร็จทั้งหมด อีกทั้งยังมีความเห็นว่า
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครควรเป็นผู้มีมีความรับผิดชอบในหน้าที่และการงานมากกว่าการมีอ านาจ
ควรเปลี่ยนและเปิดใจให้กว้างมากขึ้น14 

 โครงสร้างองค์กรของกรุงเทพมหานครมีการจัดแบ่งองค์กรออกเป็นหน่วยงานต่างๆ 
การจัดโครงสร้างองค์กรที่ดีจะท าให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
การแบ่งหน้าที่ชัดเจนท าให้การปฏิบัติงานไม่ซ้ าซ้อน รวมทั้งเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทั้ง
ในการท างานและการบังคับบัญชา สิ่งที่ตามมากับโครงสร้างองค์กร คือ การระบุขอบเขตงานและการ
มอบหมายงานท าให้เกิดความเข้าใจในอ านาจหน้าที่และความผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากร 

                                           
14 ธานัท ฆ้องชะฎา, สัมภาษณ์โดย ลลดา ตันสัจจา, 29 มิถุนายน 2559. 
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การศึกษาโครงสร้างองค์กรทั้งนี้จะพิจารณาโครงสร้างองค์กรใน 3 ระดับ คือ กรุงเทพมหานครส านัก
วัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวและกองวัฒนธรรม 

 กรุงเทพมหานครมหานครแห่งความสุข มีสถานะเป็นนิติบุคคลและเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 
2528 มีความขวัญซึ่งได้มาจากการคัดเลือกของชาวกรุงเทพละคร เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555  
“กรุงเทพดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัดวังงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย” 
ด าเนินงานภายใต้นโยบาย 6 ข้อ ได้แก่  

 นโยบายที่ 1 มหานครแห่งความปลอดภัย ให้ความส าคัญกับแนวทางสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวกรุงเทพมหานคร เช่น ติดตั้งกล้อง CCTV เพ่ิมเติมทั่วทั้งเมือง 
จัดระบบป้องกัน พร้อมแจ้งเตือนอัคคีภัย อุทกภัย และแผ่นดินไหว อาสาสมัครชุมชนเฝ้าระวัง เสริม
ความปลอดภัยทุกชุมชน เป็นต้น 

 นโยบายที่ 2 มหานครแห่งความสุข ให้ความสัมพันธ์กับความสุขที่เกิดจากการสัญจร
เดินทางในกรุงเทพ ซึ่งการจราจรในกรุงเทพนครนับได้ว่าเป็นปัญหาส าคัญบั่นทอนความสุขของ
กรุงเทพมหานครเช่นเพ่ิมเส้นทางรถไฟห้าเส้นทาง สร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟ สร้างสะพานข้าม
แม่น้ าเจ้าพระยา ส่งเสริมการใช้จักรยานในเมือง เป็นต้น 

 นโยบายที่ 3 มหานครสีเขียวและสะอาด ให้ความส าคัญกับการสร้างบรรยากาศของ
เมืองที่ร่มรื่นและสะอาด จึงก าหนดแนวทาง เช่น ผลักดันเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวโดยเน้นสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่เพ่ือประสิทธิภาพ การบ าบัดน้ าเสียและผลักดันการจัดการปัญหาขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
ต้น 

 นโยบายที่ 4 มหานครแห่งการเรียนรู้ ให้ความส าคัญกับการสร้างโอกาสการเรียนรู้
ให้แก่ชาวกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เช่น ขยายการดูแลนักเรียนจักอ่ิมท้องสมองดีสู่
มีวินัย เด็กใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ 
และศูนย์กลางการเรียนรู้ในชุมชน ขยายโอกาสการเข้าถึงระบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

 นโยบายที่ 5 มหานครแห่งโอกาสของทุกคน ให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคง
ในชีวิตให้แก่ชาวกรุงเทพมหานคร ทั้งทางด้านการเสริมสร้างรายได้ การเสริมสร้างพ้ืนที่ให้แก่คนได้
โอกาสและการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานกรุงเทพนคร เช่น เปิดพ้ืนที่สร้างสรรค์ สร้างตลาด
ส าหรับคนรุ่นใหม่ การมีรายได้เสริม ส่งเสริมความสามารถและความสนใจของคนรุ่นใหม่ อ านวย
ความสะดวกในการด าเนินชีวิตแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้มีความต้องการพิเศษ ให้ภาคประชาชนร่วม
เสนอความคิดเห็นและตรวจสอบการบริหารงานของกรุงเทพมหานครผ่านระบบ i-bangkok เป็นต้น 
รวมทั้ง ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนาตนเองสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
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 นโยบายที่ 6 มหานครแห่งอาเซียน ให้ความส าคัญกับการท าให้กรุงเทพมหานครเป็น
ศูนย์กลางอาเซียนในเรื่องต่างๆ เช่น การการท่องเที่ยวของอาเซียนและโลก ศูนย์กลางการบริการด้าน
การแพทย์และการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพของโลก จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาเซียนและศูนย์กลางการ
แลกเปลี่ยนศิลปะ และวัฒนธรรมอาเซียน เป็นต้น โดยมีวิธีการด าเนินงานต่างๆ เช่น ส่งเสริมความ
ร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกรุงเทพมหานครและองค์กรในอาเซียน เปิดโอกาสและส่งเสริม
การผลิตและการจ าหน่ายอาหาร เพ่ิมป้ายรถประจ าทางและให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ผลิตภัณฑ์ฮา
ลาล จัดท าป้ายบอกทางแผนที่ทั่วกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

 โดยกรุงเทพมหานครแบ่งส่วนงานออกเป็น หน่วยงานระดับส านัก ได้แก่ ส านักปลัด
กรุงเทพมหานคร ส านักงานเลขาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส านักเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู ส านักการจราจรและขนส่ง ส านักการแพทย์ ส านักการโยธา 
ส านักการระบายน้ า ส านักการศึกษา ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ส านักเทศกิจ ส านักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ส านักผังเมือง ส านักพัฒนาสังคม ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ส านัก
วัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว ส านักสิ่งแวดล้อม ส านักอนามัย นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานพาณิชย์
ของกรุงเทพมหานคร เช่นส านักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ส านักงานปลัดกรุงเทพมหานคร 
ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยบริษัทกรุงเทพธนาคม เป็นต้น 

 หน่วยงานระดับเขต ได้แก่ ส านักงานเขตจ านวน 50 เขต มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การปกครองรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดและความปลอดภัยของบ้านเมือง ได้รั บ
ความสะดวกในการสัญจรดูแลระบบสาธารณูปโภคที่อยู่อาศัย พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้อาศัยใน
กรุงเทพมหานคร ทั้งทางด้านสุขภาพการศึกษา การอาชีพ ส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยว รวมทั้ง
บ ารุงรักษาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น แบ่งหน่วยงานเป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ฝ่า ย
ทะเบียน ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายรายได้ ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายการคลัง ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
ทั้งนี้ฝ่ายที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับ งานวัฒนธรรม คือ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ซึ่งมี
การระบุอ านาจหน้าที่ไว้ ดังนี้ ด าเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมทั้งทางด้านกายภาพเศรษฐกิจ สังคม 
อนามัยและคุณภาพชีวิต เช่นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการเสริมสร้างศักยภาพของผู้น า
ชุมชน องค์การชุมชน และเครือข่ายชุมชน การพัฒนาสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย การจัดให้ มี
องค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชนการส่งเสริมสนับสนุนและการจัดตั้งชุมชน กองทุน
พัฒนาชุมชนกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองการปรับปรุงชุมชน หรือการประสานงานกับหน่วยงาน
อ่ืนเพื่อจัดหาที่อยู่ชั่วคราว การส่งเสริมอาชีพการจัดหาแหล่งจ าหน่ายผลผลิต การด าเนินงานเกี่ยวกับ
ศูนย์ฝึกอาชีพการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม การบริหารเงินออมครอบครัว การด าเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด 
การสงเคราะห์สตรีผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย การสงเคราะห์ และกลุ่มของผู้สูงอายุและ



 65 

คนพิการ การให้บริการและจัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา ห้องสมุด งานสภาเยาวชน 
ส่งเสริมเผยแพร่ฟื้นฟูบ ารุง รักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น งานสภาวัฒนธรรมเขต งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว การสนับสนุนและประสานงานการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการ 
และการท่องเที่ยวการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการเกษตรและหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย15 

 ส านักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานมีอ านาจหน้าที่และความชอบ
ในงานด้านต่างๆ เช่น การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม สร้างความรู้
ความเข้าใจและการตระหนักในคุณค่าและเอกลักษณ์ที่ดีของความเป็นไทย ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ให้บริการและจัดกิจกรรมทางด้านดนตรี กีฬา ห้องสมุด เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมใน
รูปแบบต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์วิจัยปัญหาและแนวทาง
ในการด าเนินงานด้านนันทนาการ กีฬา และวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องการด าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นองค์กรหลัก
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพฯ ด้วยกีฬานันทนาการด ารงไว้ ซึ่งคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและน ากรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหานครด้านการ
ท่องเที่ยวระดับโลก 

 กองวัฒนธรรมมีหน้าที่และความไม่ชอบเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บ ารุง รักษา
ศิลปวัฒนธรรมค่านิยม เอกลักษณ์ความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการ
จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์
เด็ก หอศิลป์ การส่งเสริมสนับสนุน และการพัฒนาเครือข่าย การด าเนินงานได้ว่าถ้าท าทุกระดับโดย
เน้นการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นด าเนินงานเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 
กลุ่มงานส่งเสริมงานวัฒนธรรม กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ และประติมากรรมและงานธุรการ 

  จ า ก ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง ผู้ ใ ห้ สั ม ภ า ษ ณ์  จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ 
(กรุงเทพมหานคร) ที่มุ่งเน้นการบริหารกิจการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) นั้นมีผล
ต่อกระบวนการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผน เพราะนโยบายการบริหารแบบมีส่วนร่วมจะช่วย
เอ้ืออ านวยการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม กระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนัก ค านึงถึง
ความส าคัญในการจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

                                           
15 เสาวภา พรสิริพงษ์, สัมภาษณ์โดย ลลดา ตันสัจจา, 15 มิถุนายน 2559. 
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พัฒนากรุงเทพมหานครให้มีความม่ันคงด้านวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร
ที่ได้ก าหนดไว้ 

 2. ความต้องการข้อมูลทางวัฒนธรรมจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมของรัฐ 
(กรุงเทพมหานคร) 

 การด าเนินงานด้านวัฒนธรรมจ าเป็นที่ต้องการข้อมูลทางวัฒนธรรมจากประชาชนผู้
เป็นเจ้าของวัฒนธรรม เพราะประชาชนเป็นผู้ใกล้ชิด มีความคุ้นเคย กับวัฒนธรรมของชุมชนที่ตน
อาศัยอยู่ ในการให้ข้อมูลกับทางภาครัฐ จะช่วยให้ภาครัฐสามารถศึกษาข้อมูลวัฒนธรรมจากการ
ส ารวจและการศึกษาเชิงลึกทั้ง 10 กรณี เหล่านี้ ท าให้ทราบถึงเงื่อนไขและปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโต
การด ารงอยู่การเสื่อมถอยและการใกล้สูญของวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน ดังนี้ 

  (1) กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลายมีความโดด
เด่นเป็นเอกลักษณ์เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว 

  (2) ชุมชนมีผู้มีความรู้วัฒนธรรมท าให้สามารถธ ารงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้
ได้ อาทิ มีผู้รู้และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี งานฝีมือ อาหาร กีฬา และการละเล่นพ้ืนบ้านที่
มีเอกลักษณ ์

  (3) ปัจจุบันมีองค์กรและเครือข่ายทางสังคมที่ท างานด้านวัฒนธรรมให้การ
สนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมชุมชน ท าให้เกิดวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเพ่ิม
มากขึ้น 

  (4) การมีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั้งในและนอกประเทศที่หลากหลาย ท าให้
เกิดการประสานความร่วมมือด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยอย่าง
หลากหลาย 

  (5) ภาคธุรกิจเอกชนให้ความส าคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนผ่าน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ท าให้มีการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ 
ส่งเสริม และพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่นมากข้ึน 

  (6) ขาดการสืบทอดวัฒนธรรมชุมชน คนรุ่นใหม่ไม่เห็นความส าคัญของ
วัฒนธรรมชุมชน แต่ให้ความส าคัญกับการหยิบยืมวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น วัฒนธรรมเกาหลีญี่ปุ่น เป็นต้น 

  (7) การรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาวัฒนธรรม
ชุมชนของแต่ละเขตเกิดขึ้นได้ยาก เพราะขาดการประสานงานที่ดีระหว่างภาครัฐและประชาชนใน
พ้ืนที่และระหว่างภาคประชาชนด้วยกันเอง ในแต่ละเขตมีลักษณะต่างคนต่างท า  

  จากความเห็นของผู้ ให้สัมภาษณ์ จะเห็นได้ว่าคว ามต้องการข้อมูลทาง
วัฒนธรรมจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมของรัฐ (กรุงเทพมหานคร) แสดงให้เห็นว่าการ
ด าเนินงานไม่ใช่เพียงอ านาจเบ็ดเสร็จที่หน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว ยังต้องการความเห็นจาก
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ประชาชนผู้มีส่วนร่วมและใกล้ชิดกับวัฒนธรรมท้องถิ่นมากที่สุด เพ่ือให้การด าเนินงานจัดท าแผน
วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 มีความถูกต้อง เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 3. รัฐมีความต้องการท างานแบบภาคีเครือข่าย 
 การบริหารงานกลไกการท างานและการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมด้วยแผนกลยุทธ์ 
 กรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนการด าเนินงานและพัฒนางานวัฒนธรรม 

กรุงเทพมหานครก าหนดบทบาทในการท างานวัฒนธรรม เช่น มีการก าหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกองวัฒนธรรมไว้ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายการ
ด าเนินงานด้านวัฒนธรรมทุกระดับ รวมทั้งมีการแบ่งส่วนงานและมอบหมายหน้าที่ที่ชัดเจน มีการ
มอบหมายงานเป็นรายบุคคลดังปรากฏในเอกสารมีการสนับสนุนอัตราก าลัง งบประมาณในการ
ด าเนินงาน แม้จะไม่พอเพียงกับภาระที่รับผิดชอบก็ตามนอกจากนี้การจัดการพูดคุยเป็นวงสนทนาเพ่ือ
ประเมินสถานการณ์ด าเนินงานวัฒนธรรมในกลุ่มผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญในการ
พัฒนาการท างานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และการมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
บริหารงานวัฒนธรรมแบบประชาชนมีส่วนร่วมหลัก การบริหารงานของกรุงเทพมหานครที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ การก าหนดให้ภาพประชาชนมีส่วนร่วมด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดง
ความคิดเห็น และตรวจสอบการบริหารงาน โดยมีการจัดท าเป็นนโยบายให้ประชาชนร่วมเสนอความ
คิดเห็นและตรวจสอบการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการก าหนดหน้าที่อ านาจและ
ความชอบของกองว่าถ้าท าให้ด าเนินการต่างๆอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บ ารุง ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรม การ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและอ่ืนๆ ประการส าคัญ คือ ให้ด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น ท างานร่วมกับเครือข่ายในลักษณะบูรณาการหน่วยงานที่ด าเนินงาน
อนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมมีอยู่จ านวนมากทั้งในภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนปัจจุบัน
กรุงเทพมหานครท างานวัฒนธรรมโดยเชื่อมประสานกับเครือข่ายเหล่านี้ระดับหนึ่ง ซึ่งหากมีการ
เชื่อมโยงลักษณะบูรณาการความคิดแนวทางการท างานพ้ืนที่จัดกิจกรรมและอ่ืนๆ จะท าให้งาน
วัฒนธรรมกรุงเทพมีพลัง ซึ่งตรงกับความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมกีฬาและการ
ท่องเที่ยวเกาะและแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ รวมทั้งเสนอความคิดเห็นในการด าเนินงานวัฒนธรรม
ดังนี้งานด้านวัฒนธรรมเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่เป็นเอกลักษณ์และรากฐานของคน
ในชาติ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูส่งเสริมวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งที่มีอยู่แล้วที่เกิดขึ้นใหม่และที่ก าลังจะตายไปนั้น 
กรุงเทพมหานครไม่สามารถที่จะท างานอย่างโดดเดี่ยวจ าเป็นต้องบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐถ่ายกับชนและภาคประชาชน โดยมีแนวทางในส่วนของการส่ง เสริม และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม กรุงเทพมหานครต้องให้ความส าคัญกับกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ อย่างเสมอภาค
เท่าเทียม ต้องมีแผนการด าเนินงานการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่าง
เป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้เกิดการสืบทอดทางวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้กลุ่มวัฒนธรรมมีพ้ืนที่ในการ
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แสดงตัวมีพ้ืนที่ เพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม รวมถึงการส่งเสริมบุคลากร ท าให้มีการสืบ
ทอดทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป เช่น การส่งเสริมบทบาทของปราชญ์ชาวบ้านสนับสนุนผู้น าทาง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีพ้ืนที่ในการแสดงออกถ่ายทอดความรู้ความสามารถเพ่ือสืบทอดภูมิปัญญา
ผลิตภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ ในส่วนของการส่งเสริมและอนุรักษ์ ประยุกต์วัฒนธรรม
ร่วมสมัยของกรุงเทพมหานครจะต้องให้ความส าคัญกับกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ อย่างเสมอภาคเท่าเทียม 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกของแต่ละกลุ่มวัฒนธรรมมีพ้ืนที่ในการแสดงตัวสืบทอดและเกิดการ
ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต มีพ้ืนที่เพ่ือการเรียนรู้วัฒนธรรมทั้งในเชิง
รูปแบบและสัญลักษณ์และกิจกรรมในกรุงเทพมหานคร และในส่วนของการเตรียมรับกับกระแสว่า
ท าไมวัฒนธรรมเมืองมีแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงไปสู่กระแสการเปิดรับการเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมอาเซียนการเป็นเมืองเป้าหมายของนักท่องเที่ยว 

 ทั้งนี้เครือข่ายที่มีความส าคัญยิ่ง คือ สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์กร
ดูแลและรับผิดชอบงานวัฒนธรรมภาคประชาชน ประกอบด้วย สภาวัฒนธรรมเขตที่มีประจ าอยู่ในทุก
เขตของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอยู่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมการท างานวัฒนธรรม เพราะ
กรุงเทพมหานครจ าเป็นต้องท างานร่วมกับสภาวัฒนธรรม และนับว่าเป็นเครือข่ายประเภทมีส่วนได้
ส่วนเสียร่วมกับกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ หากการด าเนินงานวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเป็นไป
อย่างได้ผล ความดีความงามเป็นความภาคภูมิใจให้กับกรุงเทพมหานครและสภาวัฒนธรรม ซึ่งรอง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและให้ความเห็นว่ากรุงเทพมหานครต้องท างานร่วมกับสภาวัฒนธรรมทั้ง 
50 เขต ในลักษณะเป็นเครือข่ายมีฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมส านักงานเขต เป็นผู้เชื่อมโยง
ประสานสภาวัฒนธรรมเป็นองค์กรภาคประชาชนที่ท างานได้ต้องเปิดทางให้สภาวัฒนธรรมท างานและ
ให้กับสนับสนุน เพราะสภาวัฒนธรรมท างานให้กรุงเทพมหานคร ด าเนินงานวัฒนธรรมด้วยแผนกล
ยุทธ์ การวางแผนเป็นภารกิจหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์กร เพราะตอนนี้ผ่านการมี
เป้าหมายและวิธีการด าเนินงานเพ่ือสู่เป้าหมายนั้นการวางแผนจะประหยัดจากสิ่งที่เป็นทั้งในด้านที่
เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรและสถานการณ์ภายนอกองค์กร ทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจ
การเมืองและอ่ืนๆ ที่เป็นสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ผู้
วางแผนและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน  

 กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งวัฒนธรรม และด้วยเหตุที่กรุงเทพมหานคร
เล็งเห็นถึงความส าคัญของภารกิจด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมจึงจ าเป็นอย่างยิ่งต่ อ
การมีแผนงานด้านวัฒนธรรมเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของกรุงเทพมหานครท าให้
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมสมกับเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย
และเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน อีกทั้งยังสามารถใช้แผนว่าถ้าท าเป็นเครื่องมือ
และกลไกในการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่และธ ารงไว้ซึ่งการเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยว
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อันดับหนึ่งของโลกไว้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทางผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้ปฏิบัติงานและ
หน่วยงานจากภาคส่วนต่างๆที่มีส่วนในการด าเนินงานวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเข้ามามีส่ วน
ร่วมงานเพ่ือให้ได้แผนที่มีความรอบคอบครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับพร้อมน าไปสู่การปฏิบัติ บุคลากร
กรุง เทพมหานครกับการด าเนินงานวัฒนธรรมในการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
กรุงเทพมหานครนั้น การศึกษาในส่วนของบุคลากรมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้มีหลักการและ
รายละเอียดต่างๆที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 3 ประการ คือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หมาย
รวมถึง การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ใน
อนาคตโดยการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรนั้น ควรมีการวิเคราะห์ที่อยู่บนพื้นฐานของ    กลยุทธ์องค์กร
ที่เป็นสิ่งก าหนดทิศทางที่องค์กรจะด าเนินไปให้ถึงซึ่งจะเป็นผลให้กระบวนการก าหนดคุณลักษณะและ
การคัดเลือกและจัดวางบุคลากรหรือยังเหมาะสมยิ่งขึ้น การเข้าระบบที่มีความสามารถและการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทักษะความรู้ความสามารถ หมายรวมถึง ทักษะด้านงานอาชีพเป็นภาษาที่จะ
ท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ได้ตามหน้าที่และลักษณะงานที่รับผิดชอบ เช่น 
ด้านการเงินด้านบุคลากรซึ่งคงอยู่บนพ้ืนฐานการศึกษาหรือได้รับการอบรมเพ่ิมเติมส่วนทักษะความ
ถนัดหรือความชันฉลาดพิเศษนั้นอาจเป็นความสามารถที่ท าให้โดดเด่นกว่าคนอ่ืน ส่งผลให้มีผลงานที่
ดีกว่าและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้อย่างรวดเร็ว ส่วนองค์กรคงต้องมุ่งเน้นทั้งสอง
ความสามารถร่วมกัน ค่านิยมร่วม หมายถึง ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกันโดยสมาชิกของ
องค์กรได้กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหารและวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผู้บริหารภายใน
องค์กรหรืออาจเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรก็คือความเชื่อค่านิยมที่
สร้างรากฐานทางปรัชญาเพ่ือทิศทางขององค์กรโดยทั่วไป แล้วความเชื่อจะสะท้อนให้เห็นถึง
บุคลิกภาพและเป้าหมายของผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหาระดับสูงพฤติกรรมภายในองค์กรเมื่อค่านิยมและ
ความเชื่อเป็นที่ยอมรับทั่วทั้งองค์กรและบุคลากรกระท าตามค่านิยมเหล่านั้นแล้วองค์กรจะมี
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

 
 ในการศึกษางานด้านบุคลากรที่ปฏิบัติงานวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครและมี

ข้อสรุปสามประเด็นดังนี้ 
  1.ทัศนคติและค่านิยม ผู้บริหารของกรุงเทพมหานครเน้นถึงทัศนคติและ

ค่านิยมในการท างานด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท างานกับประชาชนในชุมชนต่างๆ รอง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นว่า คนท างานจะต้องมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม 
นอกจากจะมีความภูมิใจแล้ว  คนท างานยังต้องมีใจรักในงานยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
มีความผูกพันกับองค์กรมีคุณธรรมมีธรรมาภิบาลและมีความต้องการท างานเพ่ือกรุงเทพมหานคร 
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นอกจากนี้ยังพบว่า บุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรม ส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิง
บวกในการท างานกับชุมชน 

  2. ทักษะความรู้ความสามารถ ถ้าท างานที่ต้องค านึงถึงมิติทางสังคมบุคลากร
จึงจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหางานอย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ในเวลาเดียวกันต้องเข้าใจถึงบริบท
ทางสังคมที่มาที่ไปของวัฒนธรรมด้านต่างๆ ทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่
มีทั้งความลุ่มลึกหลากหลาย งานวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องที่กว้างขวางและละเอียดอ่อนผู้บริหารของ
กรุงเทพมหานครและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งชุมชนร่วมตระหนักถึงความส าคัญของงาน
วัฒนธรรม จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร พบว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติงานวัฒนธรรมความอิสระพิเศษ
กล่าวคือสามารถท างานร่วมกับคนหลายสาขาตระหนักถึงความหลากหลายของกรุงเทพมหานคร เปิด
ใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยปราศจากคติมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองมีระเบียบวินัย
ด ารงความเป็นไทยและก้าวทันเทคโนโลยี  

  3. ขวัญและก าลั งใจ เนื่องจากงานด้านวัฒนธรรมเป็นงานที่มีความ
ละเอียดอ่อนตามที่กล่าวมาท าให้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความตั้งใจใส่ใจและทุ่ มเทที่จะท าให้งานส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพแต่ด้วยข้อจ ากัดด้านจ านวนบุคลากรทักษะความรู้ความสามารถกระท าประกอบ
กับข้อจ ากัดในด้านโครงสร้างขององค์กรของส านักงานเขตท าให้การด าเนินงานด้านวัฒนธรรมเป็น
ภาระที่หนักเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องการขวัญและก าลังใจเพ่ือให้การด า เนินงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น16 

  จากความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ จะเห็นได้ว่ารัฐมีความต้องการท างานแบบ
ภาคีเครือข่าย ซึ่งมีผลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 
เพราะการที่รัฐมีวัตถุประสงค์ต้องการจัดท าแผนดังกล่าว มีการจัดประชุม สอบถามความคิดเห็นและ
ลงมติที่ประชุม เป็นการแสดงออกว่ารัฐต้องการท างานแบบภาคีเครือข่าย ต้องการความร่วมมือจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้สามารถจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1  

ส่วนที่ 2 ภาคประชาชน (เครือข่ายวัฒนธรรม)  
 1. ความรักและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนและของชุมชนที่ตนอยู่อาศัย 

จากการศึกษาการให้ข้อมูลด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ได้ความเห็นจากสมาชิกชุมชน
เจ้าของวัฒนธรรม โดยผลการศึกษาออกมาในรูปแบบของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของ
วัฒนธรรมแต่ละชุมชน ดังนี้ 

 
 

                                           
16 เสาวภา พรสิริพงษ์, สัมภาษณ์โดย ลลดา ตันสัจจา, 15 มิถุนายน 2559. 
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 1.จุดแข็ง 
 ชุมชนหนองจอก 
  จุดแข็ง เป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิตแบบเกษตรกรรม

ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาต่างๆ โดยเฉพาะเกษตรกรรมแบบวิถีชีวิต
ชาวคลองที่สะสมมาตั้งแต่ยุคคลองแสนแสบ 300 ปี มีทุนทางสังคมที่ดี คือ ผู้คนในชุมชนมีวิถี
วัฒนธรรมของความเอ้ืออาทร พ่ึงพาอาศัยกัน พร้อมทั้งมีกฎระเบียบที่ดีในการบังคับ การอยู่ร่วมกัน 
คือ มีความศรัทธาในศาสนาพุทธและอิสลามในชุมชน มีทุนของทรัพยากร ที่สามารถท าเกษตรกรรม
ได้ ท าให้เกิดความม่ันคงทางอาหารในท้องถิ่น ในน้ ามีปลาในนามีข้าว ผู้คนในชุมชนรู้จัก เรียนรู้ อยู่ได้ 
ใช้เป็น ทั้งในเรื่องสังคม การอยู่ร่วมกัน หรือแม้กระทั่งการใช้ร่วมกัน 

 
 ชุมชนเขตลาดกระบัง  
  มีประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ คือ ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ ที่

ท าให้ผู้คนได้ท างานร่วมกันในชุมชน ทุกเพศทุกวัย มีการแบ่งหน้าที่กันท า มีการจัดการวางแผนในการ
ท างานเป็นทีม ท าให้ทุกคนได้เห็นศักยภาพในการท างานของตนที่ได้รับผิดชอบ มีผู้ประสานงานที่ดีใน
ชุมชน มีสิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวในชุมชนร่วมกัน ท าให้ผู้คนเกิดศรัทธา ท าด้วยใจ เพ่ือให้เกิดชื่อเสียงของ
ชุมชน ซึ่งชุมชมมีความหลากหลายในวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ โดยเฉพาะมอญที่ ย้ายถิ่นมาจากพระ
ประแดง ท าให้ชุมชนเขตลาดกระบังมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรม รวบรวม
องค์ความรู้ของชุมชน ไว้ให้ศึกษาในวัดสุทธาโภชน์ และเป็นแหล่งรวบรวม เรือมาดโบราณ ที่มากที่สุด
ในประเทศไทย 

 
 ศิลปะละครชาตรี  
  มีลักษณะการท างานโดยภาคประชาชน คือ เป็นการท างานโดยเครือญาติ พ่ี

น้องกันเอง โรงละคร คือ บ้าน ที่ครูฝึกและผู้ร า มีค่านิยม ความเชื่อ และศรัทธาในสิ่งเดียวกัน และมี
จิตอาสาในการท างาน ครูฝึกร า และนางร ามีจิตอาสา ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความรู้ที่ดี มีคณะท างานเพ่ือ
อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญานี้ ซึ่งเป็นความรู้ที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ที่เป็นความรู้ดั้งเดิม มี
เอกลักษณ์ในการแสดงร าเฉพาะตัว มีการท างานเป็นทีม ประชุมงานก่อนปฏิบัติงาน และวางแผนใน
การพัฒนาร่วมกันในทีม 

 
 ลานมวยครูเสือ (คลองเตย วัดบึงทองหลาง) 
  ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุน และอาหารจากทั้งภาครัฐและเอกชน มี

การด าเนินงานและบริหารงานในรูปมูลนิธิ ทีมงานท างานเพื่อชุมชน เป็นจิตอาสามาอย่างยาวนาน 15 
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ปี เป็นการท างานเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชน ทั้งทางสุขภาพ จริยธรรม ศีลธรรม เพราะมีการจัด
กิจกรรมอื่นๆ สอดแทรกกับกีฬามวย เช่น เดินจงกรม นั่งสมาธิ  

 
 ชุมชนพระโขนง 
  คนท างานแต่ละคนมีศักยภาพในการท างาน มีการแบ่งงานกันท าในงาน

กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ผู้คนในชุมชนยังพร้อมใจกันท าบุญ เช่น บริจาคเงิน อาหารในกิจกรรมงาน
บุญ คนในชุมชนให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ และยังมีการสืบทอดใน
เรื่องอาหารการกิน เช่น มีการแข่งขันการท าอาหารในชุมชน มีการติดต่อประสานความร่วมมือที่ดีต่อ
กันในชุมชน คนในชุมชนมีค่านิยม ทัศนคติร่วมกัน 

 
 ชุมชนกุฎีจีน 
  เป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่มาตั้งแต่กรุงธนบุรี ผู้คนในชุมชนมีวัดซาง

ตาครู้ส เป็นศูนย์รวมจิตใจ มีคณะกรรมการที่เป็นเยาวชนและผู้ใหญ่ บริหารงาน แบ่งงานกันท าใน
กิจกรรมงานสังคมของชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ในการได้ดูแลชุมชนตนเอง คนในชุมชนมี
จิตอาสา รู้จักหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง เช่น มีงานทางพิธีทางศาสนา แห่พระฉลองวัด แต่ละบ้าน
จะทราบหน้าที่ตนเอง ว่ามีหน้าที่รับผิดชอบอะไร จะออกมาท าโดยไม่ต้องบอก เป็นชุมชน 3 ศาสนา 4 
ความเชื่อ ใน 6 ชุมชนย่านกะดีจีน จึงมีการติดต่อประสานงานประชุมร่วมกันในงานกิจกรรม หรือ
ประเพณีบุญชุมชน และมีการท างาน ประชุมร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่ธนบุรี ได้รับทุนสนับสนุนจาก
เขตเป็นรายเดือน และมีองค์กรเอกชน หน่วยงานอ่ืนๆ ช่วยเหลือ มีความโดดเด่นในเรื่องวัฒนธรรม
อาหารไทย – โปรตุเกส ชุมชนเป็นที่รู้จักของผู้คนภายนอก 

 
 สัมพันธวงศ ์
  เป็นชุมชนประวัติศาสตร์เก่าแก่ย่านส าเพ็ง – เยาวราช ซึ่งเป็นก าเนิดของ

ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ หรือเป็นรากชาวกรุง มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยผสมผสาน
วัฒนธรรมจีนเป็นส่วนใหญ่ แต่ในพ้ืนที่ก็เต็มไปด้วยวัฒนธรรมของอินเดีย มีวัดซิกซ์ และวัดคริสต์ เป็น
พ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ มีการปรับเปลี่ยน ปรับตัวอยู่ตลอดเวลา 
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 2.จุดอ่อน 
 ลานมวยครูเสือ 
  งานอาจมีปัญหาหากขาดผู้น าเป็นที่ยอมรับ และมีบารมีในการสืบสานงาน 

ไม่ได้รับการรองรับจากภาครัฐ หาว่าเป็นครูมวยเถื่อน สวัสดิการจิตอาสาไม่ทั่วถึงทุกคนท างาน การ
เบิกจ่ายงบประมาณ และการมีส่วนร่วมกับภาครัฐไม่มีประสิทธิภาพ 

 
 ละครชาตรี  
  มีนักเรียนที่จะสืบทอดน้อยมาก นักเรียนเรียนแล้วไม่มีงานท า มีพ้ืนที่ในการ

แสดงน้อย ค่าตอบแทนน้อย เมื่อเทียบกับคณะอ่ืนๆ อย่างของพัฒน์ศิลป์ ครูสอยร ามีอายุมากขึ้น ขาด
ครูผู้สอนในการสืบทอด 

 สัมพันธ์วงศ ์
  ชุมชนโดนไล่รื้อ ทุบ สร้างตึกใหม่ เหลือตึกโบราณน้อยลง จากการสร้าง

รถไฟฟ้า และไล่ที่ ตึกเก่าโบราณโดนน้ าท่วม มีการอพยพเข้า ออก ของผู้คนในชุมชน ของรุ่นต่อรุ่น 
ทิ้งบ้าน ทิ้งร้านให้คนต่างด้าวอยู่ วัฒนธรรมเริ่มสูญหาย และผู้คนทิ้งวัฒนธรรมเก่าไปอยู่ที่อ่ืน ขาดการ
สืบทอดรุ่นต่อรุ่น ความสนใจไม่ตรงกัน ขาดการรับรองวัฒนธรรมของชุมชน 

 
 ลาดกระบัง 
  มีความคิดบางความคิดไม่ตรงกันในการท างาน นักวิชาการ นักการเมือง

ท้องถิ่นขัดแย้งกัน ได้รับการสนับสนุนเรื่องทุนไม่ต่อเนื่อง และไม่สม่ าเสมอจาก สก. และ สข. มีการ
แทรกแซงทางการเมืองในท้องถิ่น  

 
 พระโขนง 
  นักการเมืองท้องถิ่นไม่สามัคคีกัน มีการแบ่งฝ่าย ไม่มีความยุติธรรม ทางเข้าวัด

ธรรมมงคล มีความคับแคบ 
 
 ชุมชนกุฎีจีน 
  มีความหลากหลายในอาชีพ ผู้คนในชุมชนมีฐานะแตกต่างกัน ชุมชนยังต้องการ

ให้การสนับสนุนเรื่องทุนอยู่มาก วัฒนธรรมอาหารยังมีการสืบทอดไม่ต่อเนื่อง ในการถ่ายท าภาพยนตร์ 
สารคดีวัฒนธรรมในชุมชนถูกธุรกิจภาคเอกชนเอาเปรียบ 
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 หนองจอก 
  รัฐบาลไม่สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และไม่มีความสม่ าเสมอ อยู่

ห่างไกลจากศูนย์กรุงเทพมหานครมาก ภาครัฐไม่สนใจดูแล ชุมชนเกิดความหวั่นไหวในวิถีเกษตรกรรม 
มีการอพยพขายที่และเปลี่ยนอาชีพ มีหมู่บ้านจัดสรรเริ่มเข้ามาในพ้ืนที่ บางบ้านยังไม่มีไฟฟ้า 
น้ าประปาใช้ มีการรุกของวัฒนธรรมเมือง มีการสร้างถนนรุกเข้าพ้ืนที่ร่องน้ าที่ใช้ในภาคเกษตรกรรม 
วัฒนธรรมเก่าแก่หนองจอกเริ่มสูญหาย 

 
 3.โอกาส 
 ลานมวยครูเสือ 
  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะท าให้ได้ชูวัฒนธรรมไทยในการศึกษาเรียนรู้ทุก

ด้าน คือ มวยไทย กีฬาไทย ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัฒนธรรมอาหาร ศิลปะ ได้เผยแพร่มวยไทยใน
เวทีโลกทางสื่อมวลชน 

 หนองจอก 
  เป็นจุดท่องเที่ยวใกล้สนามบินได้ โอกาสในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคลอง 

104 คลองเชื่อมโยงคลองประเวศ หนองจอก ก าลังพัฒนาให้เป็นโฮมสเตย์ เยาวชนมีการเรียนรู้ชุมชน
มากขึ้น เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ เพ่ือในอนาคต มีหลักสูตรเรียนรู้ท้องถิ่น 

 
 ละครชาตรี 
  การแสดงร าผูกพันอยู่กับความเชื่อ ศรัทธาของผู้คน ทั้งคนจีน ไต้หวัน ท าให้มี

โอกาสได้ร าให้กับคนต่างชาติได้ดู 
 
 ลาดกระบัง 
  มีเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ชุมชนตนเอง พร้อมทั้งการเสนอ

สื่อมวลชน มีคนนอกเขเมาในชุมชน แล้วเกิดศรัทธาต่อวัด ท าให้เป็นที่รู้จัก เกิดการสนับสนุนมากขึ้น
จากเอกชนและรัฐ 

 
 สัมพันธ์วงศ ์
  มีเส้นทางจักรยาน ปั่นจักรยานท่องเที่ยวเมืองและย่าน มีการพัฒนาคนในเกิด

ความนิยมในกระแสอนุรักษ์ เกิดการสร้างโอกาส 
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 กุฎีจีน 
  มีเส้นทางจักรยานรอบชุมชนและริมแม่น้ าเจ้าพระยา มีการสร้างกิจกรรมใน

ชุมชน และสังคม เช่น งานสีสันสนั่นซอย ครั้งที่ 5 กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้รับการส่งเสริมจา
กรุงเทพมหานคร เช่น งานส่งเสริมการอ่าน 

 
 4.อุปสรรค 
 สัมพันธ์วงศ์ หนองจอก กุฎีจีน ลาดกระบัง พระโขนง 
  รัฐบาลไม่สนับสนุน มีการขุดรื้อทิ้งแหล่งโบราณสถานหลายที่ และหน่วยงาน

ของรัฐปฏิบัติงานจริงไม่ได้ รัฐบาลขาดการส่งเสริมในความเป็นไทยอย่างจริงจังและท างานอย่าง
แท้จริง ขาดการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ขาดการอนุรักษ์อย่างจริงจัง เกิดการคุกคามจาก
ภาครัฐ ไม่เห็นคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริง  

 
 ละครชาตรี 
  ขาดการยกย่อง ประชาสัมพันธ์จากสื่อมวลชน และความสนใจของภาครัฐบาล

อย่างจริงจัง เพราะเห็นเป็นละครแก้บน ขาดเวทีในการแสดง ไม่มีพ้ืนที่ในการแสดง ท าให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการแสดงวัฒนธรรมน้อยลง ผู้คนรู้จักน้อย 

  
 จากความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ จะเห็นได้ว่าความรักและความภาคภูมิใจใน

วัฒนธรรมของตนและของชุมชนที่ตนอยู่อาศัย มีผลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 ซึ่งสามารถศึกษาได้จากการให้ข้อมูลของชาวบ้านเจ้าของ
วัฒนธรรมที่มีความภูมิใจสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดที่ตรงกับความเป็นจริงและเอ้ืออ านวยต่อการ
ด าเนินงานของคณะผู้จัดท าแผนดังกล่าว พร้อมสามารถวิเคราะห์ แยกประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรคของชุมชนที่ตนมีความใกล้ชิดได้อย่างมั่นใจ เปิดเผยทุกข้อเท็จจริง 

 2.ภาคประชาชนมีฐานะเป็นพลเมืองมากขึ้น รวมทั้งสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรัฐกับ
ประชาชน 

การด าเนินงานจัดท าแผนวัฒนธรรม 
  ประเด็นหลักของการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนวัฒนธรรม ประกอบไปด้วย

องค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ  
  1. เรียนรู้ขั้นตอนในการจัดท างบประมาณ คือ การอธิบายถึงขั้นตอนต่างๆ ใน

กระบวนการจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ในส่วนนี้จะท าให้ประชาชนทราบว่าการจัดท า
แผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร จัดท าอย่างไร งบประมาณมาจากแหล่งใดและถูกใช้ไปอย่างไรบ้าง 
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นอกจากนี้ ยังท าให้ประชาชนทราบถึงวงจรการจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครชัดเจนมากขึ้น 
เริ่มตั้งแต่การวางแผนในการจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร การจัดท าแผนวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร งบประมาณ การปฏิบัติตามแผนงบประมาณที่ถูกจัดท าขึ้น และผลสะท้อนกลับจาก
การประเมิน ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

   2. ช่องทาง/วิธีการในการมีส่วนร่วม เมื่อทราบถึงขั้นตอนต่างๆ ในการจัดท า
แผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร แล้ว ก็ต้องมาพิจารณาว่าตามกระบวนการจัดท าแผนวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานครนั้น ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนใดได้บ้าง และจะเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างไร เพ่ือให้เกิดการจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักการธรร
มาภิบาล 

  3. การกระตุ้น/เสริมสร้างการมีส่วนร่วม คือ การกระตุ้นให้ประชาชนเห็นถึง
ความส าคัญของการเข้าไปมีส่วนร่วมแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร  

  จะเห็นได้ว่า การจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนเป็นหลัก จึงจะสามารถสร้างแผนวัฒนธรรมที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนก็ต้องอาศัยความกระตือรือร้นของประชาชน
ในการเข้าร่วมในกระบวนการต่างๆ ของการจัดท าแผนดังกล่าว 

 จากความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ จะเห็นได้ว่าภาคประชาชนมีฐานะเป็นพลเมืองมาก
ขึ้น รวมทั้งสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรัฐกับประชาชนการด าเนินงานจัดท าแผนมีผลต่อกระบวนการมี
ส่วนร่ วมในการจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุ ง เทพมหานคร ฉบับที่  1  เพราะแผนวัฒน ธรรม
กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 ที่ได้จัดท าขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการน าแผนดังกล่าวไปปรับ
ใช้ในชุมชนของตนเอง ในด้านอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนาวัฒนธรรม 
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ตารางที่ 4.1 สรุปผลการวิเคราะห์การด าเนินงานจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2558 – 2562)  มีผลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 
 

การด า เนินงานจัดท า
แ ผ น วั ฒ น ธ ร ร ม
กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 
1 

ก าหนด
วัตถุประสงค์ 

รวบรวม
ข้อมูล และ
ข้อจ ากัด
ต่างๆ 

วิเคราะห์
ข้อมูล 

ก าหนด
แผนงาน

หลายแผน 

เลือก
แผนงานที่ดี

ที่สุด 

กา ร ด า เ นิ น ง าน ต า ม
น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ 
(กรุง เทพมหานคร) ที่
มุ่ ง เ น้ น ก า ร บ ริ ห า ร
กิจการแบบมีส่วนร่วม 

/   / / 

มีความต้องการข้อมูล
ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม จ า ก
ประชาชนผู้เป็นเจ้าของ
วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง รั ฐ 
(กรุงเทพมหานคร) 

 / / /  

รั ฐ มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
ท า ง า น แ บ บ ภ า คี
เครือข่าย 

/ /  / / 

ค ว า ม รั ก แ ล ะ ค ว า ม
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ของตนและของชุมชนที่
ตนอยู่อาศัย 

 / /   

ฐานะเป็นพลเมืองมาก
ขึ้น รวมทั้งสัมพันธภาพ
ที่ ดี ร ะ ห ว่ า ง รั ฐ กั บ
ประชาชน 

    / 

 
 



 78 

ส่วนที่ 3  ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1  

 1. ก าหนดวัตถุประสงค์ 
  ในการก าหนดวัตถุประสงค์ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นในการวิเคราะห์ 

ก าหนดวัตถุประสงค์มีความเห็นที่แตกต่างกันออกไป ท าให้ต้องใช้เวลานานในการประชุมหารือ เพ่ือ
หาข้อสรุปในการก าหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ซึ่งถ้ามีการจัดท า
แผนต่อไป ควรมีการวางระบบ และใช้เวลาในการประชุมให้มีความเหมาะสม เพ่ือไม่ให้เกิดความ
ยืดเยื้อ ควรมีการก าหนดแผนงานและระยะเวลาในการด าเนินงานที่ยังขาดความเขื่อมโยงในการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน 

 2. รวบรวมข้อมูล และข้อจ ากัดต่าง ๆ  
  ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้าโครงการ ที่ปรึกษา นักวิจัย และคณะท างาน  ด าเนินการ

วิจัยแบบผสมผสาน ทั้งวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบมีส่วนร่วม การจัดสนทนากลุ่ม การเปิดเวที
สาธารณะเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ส ารวจและค้นหาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เป็นการด าเนินงานที่เหมาะสม ส่งผลให้
กระบวนการจัดท าแผนมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเหมาะสม และควรมีการก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน มีการระบุของระยะเวลาที่แน่นอน เพ่ือให้สามารถด าเนินการรวบรวมข้อมูลได้ตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

 3. วิเคราะห์ข้อมูล  
  ที่ปรึกษาได้วิเคราะห์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวคิดวัฒนธรรมที่จับ

ต้องได้ และวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รวมถึงแนวคิดการจัดประเภทวัฒนธรรมยูเนสโก (2513) และ
แผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2550 – 2559) ของกระทรวงวัฒนธรรม และศึกษาวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานครเชิงลึก เลือกเป็นกรณีศึกษา จ านวน  10 กรณี โดยมีการวิเคราะห์สรุปผลราย
กรณีศึกษา โดยประมวลผลออกเป็นประเด็นๆ ได้แก่ บริบทของพ้ืนที่วัฒนธรรม และมูลเหตุที่ท าให้
เกิดการจัดการวัฒนธรรม แนวคิดในการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน กลุ่มคนหรือองค์กรที่เข้ามา
เกี่ยวข้อง สนับสนุน ผู้รับประโยชน์จากวัฒนธรรม ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ปัญหา และอุปสรรค และ
ความคาดหวังในอนาคต เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลได้ตรงตามหลักความถูกต้อง สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

  การวิเคราะห์ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งมาจากสถาบัน ส านักงาน ที่มี
ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้การจัดท าแผนมีความน่าเชื่อถือ ท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งการ
ด าเนินงานดังกล่าวมีความเหมาะสม ท าให้จัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1  
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 4. ก าหนดแผนงานหลายแผน 
  การระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่

กรุงเทพมหานคร ประธานสภาวัฒนธรรม ชาวชุมชนผู้ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมชุมชน เอกชน ผู้
ประกอบกิจการเกี่ยวข้อง และนักพัฒนาอิสระ สัมภาษณ์ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการก าหนด
ยุทธศาสตร์หลัก เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด         กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรม เป็นต้น ส่งผลให้ได้
แผนงานที่มีความเหมาะสม และประชาชนสามารถน าไปปรับใช้อย่างถูกต้อง  อีกทั้งต้องศึกษา
วิเคราะห์แผนงานหลายๆ แผน โดยค านึงความเชื่อมโยงของแผนงานหลักและนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร     

 5. เลือกแผนงานที่ดีที่สุด 
  ผู้แทนจากสภาพวัฒนธรรมเขต ผู้แทนจากสภาเยาวชน นักวิชาการ ชาวบ้าน

เจ้าของวัฒนธรรม กลุ่มเยาวชน สื่อมวลชน และข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เพ่ือให้แผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
มีความสมบูรณ์ที่สุด 

 6. การมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชนมากขึ้น เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสามารถน ามาไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวัน   
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนวัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 โดยมีผลการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1 .  เ พ่ื อศึ กษากระบวนการการมี ส่ วนร่ วม ในการจั ดท า แผนวัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558 – 2562)   
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน

วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 
 
ค าถามงานวิจัย  
 เครือข่ายวัฒนธรรมได้เข้ามาอยู่ในกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน

วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1(พ.ศ. 2558 – 2562) ในแต่ละข้ันตอนอย่างไร  
 
ขอบเขตของการวิจัย  
กระบวนการวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างส าหรับการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากเครือข่ายวัฒนธรรม ได้แก่ ผู้แทนจากสภาวัฒนธรรม ผู้แทนสภาเยาวชน
กรุงเทพมหานคร นักวิชาการ ชาวบ้านเจ้าของวัฒนธรรม กลุ่มเยาวชน สื่อมวลชน ผู้ปฏิบั ติงานหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 14 คน 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา สามารแบ่งได้ เป็น 2 ตัวแปร ดังนี้  
(1) ภาครัฐ ได้แก่ นโยบายของรัฐ (กรุงเทพมหานคร)ที่มุ่งเน้นการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) ความต้องการข้อมูลทางวัฒนธรรมจาก
ประชาชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมของรัฐ (กรุงเทพมหานคร) และรัฐมีความต้องการท างานแบบภาคี
เครือข่าย 

(2) ภาคประชาชน (เครือข่ายวัฒนธรรม) ความรักและความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมของตนและของชุมชนที่ตนอยู่อาศัย และภาคประชาชนมีฐานะเป็นพลเมืองมากขึ้น รวมทั้ง
สัมพนัธภาพที่ดีระหว่างรัฐกับประชาชน 
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 (3) กระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558 - 2562) ได้แก่ ก าหนดวัตถุประสงค์ รวบรวมข้อมูล และข้อจ ากัดต่าง ๆ 
วิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดแผนงานหลายแผน และเลือกแผนงานที่ดีที่สุด 

ลักษณะของแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
 1.แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก

การสัมภาษณ์จากเครือข่ายวัฒนธรรม จ านวน 12 คน  
 2.แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูล

จากเอกสารที่มีผู้รวบรวมไว้แล้ว ได้แก่ ต าราทางวิชาการ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 
รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

 
สรุปผลการศึกษา 
1. ก าหนดวัตถุประสงค์   
 ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการ

จัดการที่ดี มีเป้าหมายที่สอดคล้องกับหลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เหมาะสม ทั้งการค านึงถึงข้อจ ากัด
ต่างๆ ของสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย มีการก าหนดแนวทาง มาตรการ และ
แผนปฏิบัติการที่ดี เพ่ือการด าเนินการจัดการด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครอย่างมีทิศทาง อัน
จะเป็นการธ ารงรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครให้อยู่อย่างยาวนาน จึงมีการจัดแผน
วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558 – 2562) เพ่ือเป็นกรอบแนวคิด และแนวทางใน
การอนุรักษ์  รักษา ฟ้ืนฟู และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี  และศิลปวัฒนธรรมของ
กรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้นโยบายส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และแผน
วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติที่ต้องเป็นไปในรูปแบบของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และอยู่บนพ้ืนฐานของการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นการวาวงรากฐานการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันปัญหาวัฒนธรรมที่เสื่อมโทรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือให้เกิดการสมดุล
ต่อไป 

 วัตถุประสงค์ของโครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
  1. เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีแผนวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางใน

การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครในด้านต่างๆ 
  2. เพ่ือให้กรุงเทพมหานครสามารถใช้แผนวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือและกลไกใน

การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ รวมทั้งเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม
ของคนกรุงเทพมหานคร 
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  3. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการบูรณาการแผนวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร 

 จากความคิดเห็นของผู้สัมภาษณ์ แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นในการก าหนด
วัตถุประสงค์ เพ่ือต้องการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครให้สืบทอดอย่าง
ยาวนาน ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมในการวางแผนแบบในการคิดปัญหาพร้อมจัดล าดับสาเหตุของปัญหา 
เป็นการคิดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น ความจ าเป็นที่จะต้องมีแผนวัฒนธรรม จึงเกิ ดการก าหนด
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางและกรอบในกระบวนการจัดท าแผนต่อไป 
กรุงเทพมหานครมีแผนวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการฟ้ืนฟู และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
และเป็นเครื่องมือในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจที่มั่นคง เติบโต และ
ที่ส าคัญเพ่ือให้ทุกส่วนงานได้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนอย่างเป็นระบบ แล้วก าหนดวัตถุประสงค์ เป็นการชี้ให้เห็นว่ามีกระบวนการมีส่วน
ร่วมอย่างเป็นระบบ 

 การก าหนดวัตถุประสงค์ เป็นการแสดงการมีส่วนร่วมในการรับรู้  การมีส่วนร่วมใน
การเลือกและน าเสนอแนวทางประกอบการตัดสินใจ ทุกคนมิสิทธิในการน าเสนอแนวทางต่างๆ ที่
เห็นสมควรเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 การมี
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ทุกคนสามารถร่วมตัดสินใจในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ การมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานติดตามตรวจสอบ ทุกคนสามารถเฝ้าติดตามการด าเนินงานทุกขั้นตอน เมื่อ
พบเห็นปัญหา สามารถหาแนวทางแก้ไขได้ เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถเดินหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมรับประโยชน์ และเป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะ เมื่อทุกคนได้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานทุกขั้นตอน เมื่อเสร็จงานทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน  

 
2. รวบรวมข้อมูล และข้อจ ากัดต่าง ๆ  
 จากการที่กรุงเทพมหานครยังไม่เคยมีแผนวัฒนธรรม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

บริหารจัดการงานวัฒนธรรมอย่างมีระบบ ทิศทาง การจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2558 – 2562) จึงเป็นแผนวัฒนธรรมฉบับแรก ดังนั้นเพ่ือให้ได้แผนวัฒนธรรมที่สามารถใช้เป็น
เครื่องมือและกลไกการพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่การเป็นมหานครที่น่าอยู่ ไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี จึงได้มีการก าหนดการเก็บข้อมูลในการจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดยได้จากการ
วิจัยแบบผสมผสาน (mixed methods) ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) การวิจัย
แบบมีส่วนร่วม (Participatory research) การจัดสนทนากลุ่ม (focus group discussion) การเปิด
เวทีสาธารณะเพ่ือรับฟังความคิดเห็น (public hearing) จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการทบทวน
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม
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กรุงเทพมหานครอย่างรอบด้านในทุกมิติ โดยมีรายละเอียดของวิธีการและขั้นตอนในการด าเนินงาน 
ซึ่งในการรวบรวมข้อมูล ลักษณะของโครงการ จะพิจารณาจากความพร้อมของก าลังบุคคล ทรัพยากร
ที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น ความพร้อมของเทคโนโลยีที่ใช้ประกอบในการด าเนินงาน ความยืดหยุ่นของ
โครงการที่จะสามารถแปรผันตามสภาพการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนในการบริหารโครงการสภาพแวดล้อมของงาน ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ที่มีผลดีและอุปสรรค
ต่อการด าเนินงานของโครงการ ได้แก่ ปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ สภาพ
เศรษฐกิจ สภาพสังคมและวัฒนธรรม ด้านการเมือง และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้
เป็นตัวก าหนดความพร้อมในการเข้าถึงขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล และข้อจ ากัดต่าง ๆ 

 
3. วิเคราะห์ข้อมูล 
 การก าหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนแผนงานวัฒนธรรม

ของกรุงเทพมหานคร ให้ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลก 
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน
ของการด าเนินงานวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครก่อน  ในขั้นตอนนี้ที่ปรึกษาได้ใช้เทคนิคเดลฟาย 
ซึ่งเป็นการวิจัยอนาคตที่มีความเชื่อพ้ืนฐานว่าอนาคตเป็นเรื่องที่สามารถท าการศึกษาได้อย่างเป็น
ระบบ จุดมุ่งหมายของการวิจัยในอนาคตมิใช่การท านายที่ถูกต้อง แต่เป็นการส า รวจเพ่ือศึกษา
แนวโน้มที่เป็นไปได้ ทั้งที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ เพ่ือที่จะหาทางท าแนวโน้มที่พึงประสงค์ให้
เกิดขึ้น และขจัดแนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์ให้หมดไป หรือลดน้อยลง การวิจัยอนาคตจึงมีประโยชน์ใน
การก าหนดนโยบาย การวางแผน การตัดสินใจในการปฏิบัติที่จะน าไปสู่ การสร้างอนาคตอันพึง
ประสงค์ และการวิเคราะห์ SWOT ที่ปรึกษาได้ท าการวิเคราะห์ด้วยการวิจัยเอกสารต่างๆ ที่กล่าวถึง
การด าเนินงานด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารกรุงเทพมหานครใน
ระดับต่างๆ อาทิ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ส านักวัฒนธรรม 
กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้อ านวยการกองวัฒนธรรม รวมทั้งสัมภาษณ์ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรม
ที่มีการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม 

 
4. ก าหนดแผนงานหลายแผน         
 การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์หลัก เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์และ

โครงการ หรือกิจกรรม ที่ปรึกษาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์หลัก เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
กลยุทธ์และโครงการ หรือกิจกรรม โดยพิจารณาจากพันธกิจของกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย 
อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของ
กรุงเทพมหานคร พัฒนาเครือข่ายการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมในทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมของทุก
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ภาคส่วน และส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรทางวัฒนธรรม ที่ปรึกษาใช้การประชุม
ผู้เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาปรับปรุงร่างแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 เพ่ือให้ได้แผนที่มีความ
ถูกต้องเหมาะสม รอบด้านและสามารถใช้ได้จริง รวมทั้งเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการวางแผน
วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดยการจัดเวทีน าเสนอเพ่ือยกร่างแผนวัฒนธรรม 2 ครั้ง 

5. เลือกแผนงานที่ดีที่สุด 
 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่  4 เพ่ือระดมสมองในการให้

ข้อคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ได้แผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครที่สอดคล้องกับบริบทของ
กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้น าเสนอยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุรักษ์วัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรองกรุงเทพมหานคร และยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเห็นได้ว่า
เป็นการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน มหาวิทยาลัยพยายามดึงประเด็นที่ส าคัญ มาสอบถามผู้เข้าร่วม
ประชุม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพ่ือน าข้อคิดเห็นดังกล่าวมาด าเนินการปรับ
แผนให้มีความสอดคล้อง แต่ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่ายุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยน าเสนอมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของกรุงเทพมหานคร  

 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา เรื่อง ศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน

วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
  การก าหนดวัตถุประสงค์เป็นการแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการวางแผนแบบใน

การคิดปัญหาพร้อมจัดล าดับสาเหตุของปัญหา เป็นการคิดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น ความจ าเป็นที่จะต้อง
มีแผนวัฒนธรรม จึงเกิดการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางและกรอบใน
กระบวนการจัดท าแผนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธพิชัย อาจวัฒน์ ได้ศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนครชัยศรี อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย พบว่า การก าหนดวัตถุประสงค์ เป็นสิ่งส าคัญและแสดงถึงการมีส่วนร่วม
ในระดับมาก เพราะการก าหนดวัตถุประสงค์เป็นรากฐานในการด าเนินงานการจัดท าแผนให้มี
ประสิทธิภาพ 

  รวบรวมข้อมูล และข้อจ ากัดต่าง ๆ ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed 
methods) ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) การวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
research) การจัดสนทนากลุ่ม (focus group discussion) การเปิดเวทีสาธารณะเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็น (public hearing) จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการทบทวนจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครอย่างรอบด้านใน
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ทุกมิติ โดยมีรายละเอียดของวิธีการและขั้นตอนในการด าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จักร
พงษ์  แพทย์หลักฟ้า ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม : 
กรณีศึกษาชุมชนลาดพร้าว   ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนลาดพร้าว วิธีการที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ การให้ข้อมูลที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

  วิเคราะห์ข้อมูล ใช้การก าหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ในการ
ขับเคลื่อนแผนงานวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ให้ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับกระแสของการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของการด าเนินงานวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครก่อน  ใน
ขั้นตอนนี้ที่ปรึกษาได้ใช้เทคนิคเดลฟาย ซึ่งเป็นการวิจัยอนาคตที่มีความเชื่อพ้ืนฐานว่าอนาคตเป็นเรื่อง
ที่สามารถท าการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของปัทมา สูบก าปัง ได้ศึกษาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ผลการวิจัยพบว่า เมื่อได้ข้อมูลที่มีความ
เพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญในการด าเนินการจัดท าแผนวัฒนธรรม ผู้วิ จัยใช้เทคนิควิธีเดล
ฟายในการวิเคราะห์ เพราะผลที่ได้ออกมามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง 

  ก าหนดแผนงานหลายแผน  ใช้การประชุมผู้เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาปรับปรุงร่าง
แผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 เพ่ือให้ได้แผนที่มีความถูกต้องเหมาะสม รอบด้านและ
สามารถใช้ได้จริง รวมทั้งเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการวางแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 
โดยการจัดเวทีน าเสนอเพ่ือยกร่างแผนวัฒนธรรม 2 ครั้ง สอดคล้องกับงานวิจัยขอกฤษฎากรณ์  ยูง
ทอง ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนางั่ว อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณีศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลนางั่ว ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการด าเนินงานในการก าหนดแผนงานหลายแผน 
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดังกล่าว ต้องอาศัยการก าหนดแผนงานที่มีความสอดคล้องกับแผนหลัก 
เพ่ือช่วยในการขับเคลื่อนแผนดังกล่าวต่อไป ให้อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

  เลือกแผนงานที่ดีที่สุด การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน มหาวิทยาลัยพยายาม
ดึงประเด็นที่ส าคัญ มาสอบถามผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพ่ือ
น าข้อคิดเห็นดังกล่าวมาด าเนินการปรับแผนให้มีความสอดคล้อง แต่ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่า
ยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยน าเสนอมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของกรุงเทพมหานคร 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักดิ์ บุญถาวร ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบ้านถ้ า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ผล
การศึกษา พบว่า วิธีการเลือกแผนงานที่ดีที่สุด จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ได้แผนงานที่มีความเหมาะสม 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์ “ศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนวัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1” มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. ภาครัฐควรเปิดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผน

วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 มากยิ่งข้ึน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
  2. จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน จะอยู่ในรูปของการให้ความคิดเห็นมากกว่าการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตั้งแต่
เริ่มแรก ในกระบวนการจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับต่อไป ควรให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีบทบาทตั้งแต่เริ่มกระบวนการ  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดท า

แผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงาน
จัดท าแผน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ ฉบับต่อไป 

 2. ควรศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมเชิงลึกในประเด็นต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครในฉบับต่อไป 
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