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รายงานการวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2553

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุป ระสงคการวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรในการ
สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจากผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 2)
เพื่อศึกษาแนวทางในการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจากผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ของคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุมผูใหขอมูลแบงออกเปน 2 กลุมคือ 1) กลุมผูใหขอมูลโดยการตอบแบบสอบถาม ไดแก นักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตชั้นปที่ 1-5 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 303 คน ไดมาโดยการ
สุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) และ 2) กลุมผูใหขอมูลโดยการสัมภาษณ ไดแก บุคลากรภายในและชุมชน
ภายนอกคณะศึกษาศาสตร จํานวน 12 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามที่มีลักษณะเปนแบบตอบสนอง
รายคู (Dual Response) และแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure Interview) การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติบ รรยาย
การวิเคราะหเมทริกซ (Matrix Analysis) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบวา
1. นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทในการสงเสริมการทํานุบ ํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรภาพรวม ในสภาพที่คณะศึกษาศาสตรเปนอยู (What is) ในระดับ
ปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.49 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .62) และสภาพที่คณะศึกษาศาสตรควรจะเปน (What
should be) ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .46)
เมื่อวิเคราะหเมทริกซ (Matrix Analysis) ระหวางสภาพที่เปนอยูและสภาพที่ควรจะเปน พบวา บทบาทของคณะ
ศึกษาศาสตรในการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในภาพรวมอยูในสวนที่ 3 คือ ผลงานไมดี ตองปรับปรุง นอกจากนี้ยัง
พบวาดานการสงเสริมและสนับสนุน และดานการเผยแพรวัฒนธรรม ก็อยูในสวนที่กลาวไดวาผลงานไมดีตองปรับปรุง แตก็
พบวาดานนโยบายและดานการสรางมาตรฐานอยูในสวนที่ 2 คือ ผลงานประสบความสําเร็จดี
2. แนวทางของคณะศึกษาศาสตรในการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนั้นสรุปผลไดวา
2.1 ดานนโยบาย ควรมีการกําหนดกลยุทธที่ชัดเจนในรูปของแผนระยะสั้น ระยะยาว และมีระบบการติดตามการ
รายงานผลการปฏิบัติเพื่อที่จะสามารถนําผลการประเมินนั้นมาปรับปรุง ควรมีกิจกรรมที่เนนการปฏิบัติหรือที่เผยแพรออกสู
ชุมชนมากขึ้น ควรเพิ่มงบประมาณใหกับ โครงการดานศิลปวัฒนธรรมใหมากยิ่งขึ้น และควรมีการกําหนดหนวยงานเฉพาะ
เพื่อใหสามารถปฏิบัติไดคลองตัวมากขึ้น
2.2 ดานการสงเสริมและสนับ สนุน ควรมีการสนับ สนุนดานการวิจัยเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมรวมกับชุมชน ควรมีการ
กําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบภารกิจดานศิลปวัฒนธรรมของคณะวิชาใหชัดเจน ตลอดจนมีกระบวนการในการสรางความ
ตระหนักใหบุคลากรของคณะวิชาเห็นถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม
2.3 ดานการสรางมาตรฐาน ควรมีการวิจัยโดยใชแหลงมรดกทางวัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันตก แลวกําหนดเปน
กิจกรรม หลักสูตร และแหลงเรียนรูตางๆ นอกจากนี้จะตองมีการประชาสัมพันธกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมใหกระจายและ
ทั่วถึง
2.4 ดานการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ควรมีการเผยแพรในสื่อรอบดาน และเขารวมกิจกรรมที่หนวยงานอื่นๆ จัดให
มากยิ่งขึ้น หรือสรางกิจกรรมหลักของคณะใหเปนที่ยอมรับของสังคมรอบขาง

Abstract
The purposes of this research were 1) to study a role of Faculty of Education, Silpakorn University in promoting
and enhancing art and culture from the stakeholders of Faculty of Education, Silpakorn University and 2) to study the ways
to promote and enhance art and culture from the stakeholders of Faculty of Education, Silpakorn University.
The informants consisted of two groups which were 1) the group who filled in a questionnaire, including 303 first
to the fifth year students in bachelor’s degree, Faculty of Education, Silpakorn University, Semester 2, Academic Year 2010
gathered by using Stratified Random Sampling and 2) the group who were interviewed, including 12 people from the
personnel in the faculty and the community around the faculty. The research instruments used were a Dual Response
questionnaire and an interview form of Structure Interview. The statistical analysis employed were statistical description,
Matrix Analysis and Content Analysis.
The results of study were as follow:
1. The opinions of the students in bachelor’s degree of Faculty of Education toward the state of what the faculty
is in the role of Faculty of Education, Silpakorn University in promoting and enhancing art and culture were overall at a
moderate level (Mean 3.49, Standard Deviation .62) and the opinions toward the state of what the faculty should be were
at the highest level (Mean 4.53, Standard Deviation .46).
By using Matrix Analysis in the state of what the faculty is and what it should be, the role of Faculty of Education,
Silpakorn University in promoting and enhancing art and culture was overall in the third rank which is improvement
needed. The aspect of promoting and contributing and the aspect of disseminating culture were also in the level of
improvement; however, the aspect of policy and standardization was in the second rank which is defined as a successful
result.
2. The ways of Faculty of Education, Silpakorn University to promote and enhance art and culture were
concluded as follow:
2.1 The Aspect of Policy: there should be the obvious strategies of a short plan, a long plan and a follow up
system to report the proceedings used for improvement. In addition, there should be more activities of performing or
disseminating to the community, more budget for the projects of art and culture, and the specific division of the faculty to
proceed more proficiently.
2.2 The Aspect of Promoting and Contributing: there should be enhancing the researches in art and culture,
identifying obviously the particular personnel of the faculty who are responsible for the workload of art and culture, and
finding the methods to make personnel of the faculty be aware of the importance of art and culture.
2.3 The Aspect of Standardization: there should be the researches by using the cultural heritage of the western
provinces to construct activities, curriculums, and learning areas. Moreover, there must be the public relations to advertise
the activities of art and culture thoroughly.
2.4 The Aspect of Disseminating Art and Culture: there should be disseminating art and culture in all media,
attending the activities of other organizations, or setting up the faculty’s dominant activities which become acceptable to
the community.
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