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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบอัตลักษณ์ของวิทยาลัยนาฏศิลป์

นครราชสีมา 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์และการประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริม
สร้างอตัลกัษณว์ทิยาลยันาฏศลิปน์ครราชสมีาโดยใชก้ระบวนการวจิยัปฏบิตักิารแบบมส่ีวนรว่ม กลุม่เปา้
หมายในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร 5 คน ครู 30 คน นักศึกษา 96 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 
8 คน รวม 139 คน ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือ
ทีใ่ชใ้นการวจิยั ได้แก ่แบบสมัภาษณ ์แบบบนัทกึการประชมุ แบบสอบถาม แบบสงัเกตและแบบประเมนิ 
ผลการวิจัยพบว่า 1) อัตลักษณ์ มี 6 องค์ประกอบ คือ ชื่อและตราสัญลักษณ์ เครื่องหมาย การนำาเสนอ
ตนเอง ตัวอักษร สีอัตลักษณ์ ข้อความประกอบ และตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ 24 ตัวบ่งชี้ และ 2) รูปแบบการ
เสริมสร้างอัตลักษณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา พบว่า มีการขับเคลื่อน อัตลักษณ์ด้วย “WE ARE 
NSC” ประกอบด้วย ด้านจิตวิญญาณแห่งภูมิปัญญา (W: Wisdom) ด้านการบริหารจัดการทางศิลปะ 
(E: Efficiency in Education of Arts) ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ (A: Academic Excellence) 
ด้านความรับผิดชอบต่อวัฒนธรรม (R: Responsibility) ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษา (E: 
Environment) ด้านการสร้างบรรทัดฐานของ อัตลักษณ์ (N: Norms) ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ของอัต
ลักษณ์ (S: Strategic Management) ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (C: Culture) และระดับความ
พึงพอใจต่อรูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์วิทยาลัยนาฏศิลป นครราชสีมาพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
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Abstract
The purposes of this study were to 1) study the element of Identity in  

Nakhonratchasima College of Dramatic Arts. 2) Development of identity enhancement model 
and development of identity enhancement model in Nakhonratchasima College of Dramatic 
Art. This research was conducted using the participatory action research process.

The focus group in this development consisted of 5 administrator 30 teacher 
96 student 8 parent,139 persons, at Nakhonratchasima College of Dramatic Arts under 
the office of Bunditpatanasilpa Institute Ministry of Culture in the academic year of 2015,  
obtained using the purposive sampling technique. The instrument used in the research were 
an interview form, a note taking form on the meeting,a questionnaire, an observation form, 
and an evaluation form. The qualitative data were analyzed using in-depth interview, focus 
group discussion, participant observation, and note-taking on the meeting of the team for 
condition diagnosis to build the team for solving operational problems. 

The quantitative data were analyzed using frequency and percentage.

The findings were as the follows: 1). The elements of the Learning Developing Model 
of Identity Nakhonratchasima College of Dramatic Arts. The Identity Symbols consists of six 
elements is Name and Logo, Mark,Presentation, Alphabet, Colors Identity, Combination 
Marks and 24 indicators by professional staff with complete integration of cycling system. 
And 2) For the model of Identity, it was found that the model had 8 factors comprising (W) 
Wisdom, (E) Efficiency in Education of Arts, (A) Academic Excellence, (R) Responsibility, 
(E) Environment, (N) Norms, (S) Strategic Management, (C) Culture, the abbreviation of  
this model couple be “WE ARE NSC” 
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บทนำา
วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา สังกัด

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
เป็นสถานศึกษาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีการ
จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นเรือ่งของศลิปวัฒนธรรม
ของชาติ ดา้นนาฏศลิป ดนตร ีและช่างศิลปเพ่ือให้
ศาสตร์สาขาน้ีดำารงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.

2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124  
ตอนที่ 32 ก กล่าวถึงสาเหตุในการตราพระ
ราชบัญญัติว่า สมควรมีกฎหมายรองรับให้
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
ในกระทรวงวัฒนธรรม เพื่ อจัดการศึกษา
ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และช่าง
ศิลป์ สืบสาน สร้างสรรค์ศิลปะและมรดกทาง 
ศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติอัน
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เป็นเอกลักษณ์ของชาติและส่งเสริมการผลิตบุค
คลากรเพื่อทำาหน้าที่ช่างศิลปกรรม ศิลปินอาชีพ 
และครูศิลปะ นักวิชาการ และนักวิจัยด้านศิลป
วัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมสุนทรียศาสตร์และ
เผยแพรศ่ลิปวฒันธรรม (สถาบนับณัฑติพฒันศลิป,์  
2555: 7-9) สาระสำาคัญของพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว มีผลต่อสถานศึกษาในสังกัด 12 แห่ง 
นอกจากนี้  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ยังได้
กำาหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา และยุทธศาสตร์การจัด 
การศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2550-2552 ไว้อีกว่า 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบัน การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาด้านวัฒนธรรม มีความเป็นเลิศ
ในการผลิตบัณฑิตเป็นศิลปินอาชีพ นักวิชาการ 
ครศูลิปะ นักวจิยัทัง้ระดับชาติและทอ้งถิน่ อนัเปน็
เอกลกัษณข์องชาตใิหเ้ปน็ทีป่ระจกัษ์แกส่งัคม โดย
กำาหนดวตัถุประสงคไ์ว ้5 ประการ คือ เพ่ือพัฒนา
บุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถและเช่ียวชาญใน
งานศลิปะดา้นชา่งศลิป ์นาฏศลิป์และดุรยิางคศลิป ์
นำาไปสู่อาชพีครู (ทางศลิปะ) ศลิปนิและนกับรหิาร
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต ทั้งทาง
วิชาการ คุณธรรม บุคลิกภาพและพลานามัย
ควบคูกั่บดา้นศลิปวฒันธรรม เพ่ือพัฒนาการเรยีน 
การสอน การค้นคว้าวิจัย และสร้างสรรค์นำาไป
สู่การเป็นเลิศทางศิลปะ เพื่อพัฒนาระบบการ
บรหิารงานใหม้ปีระสทิธิภาพและมีความเปน็สากล 
เพือ่มุง่ใหค้วามรว่มมอืและบรกิารสงัคม อนัจะเปน็
ประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ โดย
นโยบายหลักของสถาบัน เกี่ยวกับการดำาเนินงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่สำาคัญคือจัดการศึกษาและ
ส่งเสริม อนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม 
ให้เชิดชูความเป็นเลิศทางศิลปวัฒนธรรมในด้าน
ศิลปะโดยใช้ระบบหลักเกณฑ์ท่ีสามารถเผยแพร่ 
ศาสตร์ทางศิลป์ไ ด้อย่างมี ศักยภาพถูกต้อง 
เหมาะสมกับความเปน็ชาตไิทยและเปน็ศูนย์กลาง
ทางศิลปะโดยใชห้ลกัธรรมมาภบิาล บรหิารจัดการ
องคก์รให้เปน็ทีป่ระจักษแ์กสั่งคม (สถาบันบณัฑติ

พัฒนศิลป์, 2551: 3) 

วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาจัดการ
ศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานถึงระดับอุดม จัดการ
ศึกษาทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์เพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในทุกด้าน โดยมีเป้าหมายที่จะผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมแก่นักศึกษาท่ีสำาเร็จ
การศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ที่ผ่านมาพบว่ายังขาดความชัดเจนในการใช้การ
สื่อสารอัตลักษณ์เข้ามาสร้างภาพลักษณ์ที่สร้าง
ความแตกต่างจากวิทยาลัยอื่นที่ชัดเจนโดยต้อง
สื่อสารความเป็นตัวตนออกมาให้สาธารณะได้
เห็นความเป็นวิทยาลัย (อัญชนา วิริยะประสิทธ์ิ, 
2551: 2-4) อัตลักษณ์ในฐานะที่เป็นวาทกรรม
ในยุคโลกาภิวัตน์สามารถสร้างอัตลักษณ์ใหม่ๆ 
ให้เกิดข้ึนได้ (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2542: 
313) ด้วยการสร้างอัตลักษณ์ให้มีความโดดเด่น
แตกต่างจากวิทยาลัยอื่นๆ ซึ่งจำาเป็นต้องเสริม
สร้างอัตลักษณ์สู่สังคมและกลุ่มเป้าหมายของ
วิทยาลัยเพื่อแสดงอัตลักษณ์ (Identity) ความ
รูส้กึนกึคดิของบคุคลอืน่ทีม่ตีอ่ตนเอง ซึง่จะเกดิขึน้ 
จากการสังสรรค์ระหว่างตัวเรากับคนอื่น ว่าฉัน
คือใคร โดยการมองผ่านตนเองและการที่คนอ่ืน
มองเรา เพื่อระบุว่าเรามีอัตลักษณ์เหมือนหรือ
แตกต่างจากกลุ่มอ่ืนและฉันเป็นใครในสายตาคน
อื่นอย่างไร (นัทธนัย ประสานนาม, 2549: 65) 
อตัลกัษณ์มปีะปนอยูใ่นชวิีตประจำาวันของเรา โดย
เราไม่ตระหนักรู้ ว่าตกอยู่ภายใต้อัตลักษณ์ ซึ่งถูก
ใช้เกือบจะตลอดเวลา และหากมองไปรอบๆ ตัว
จะพบความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ของการกีดกัน
และแบ่งแยกอัตลักษณ์องค์กรอยู่เสมอ (อภิญญา 
เฟื่องฟูสกุล, 2546: 134-135) เป็นกระบวน
การที่เคลื่อนไหว ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
ซึง่เชือ่มโยงกบัอำานาจทีส่รา้งขึน้และมอียูก่อ่นแลว้ 
(ยศ สันติสมบัติ, 2544: 122) ความสัมพันธ์
ที่เชื่อมโยงกับอำานาจ ไม่ใช่อำานาจแบบใช้กำาลัง
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บังคบัแต่เปน็กระบวนการครอบงำาตวัตนทีแ่ยบยล
จากตัวตนดั้งเดิม การหยิบยกวัฒนธรรมของกลุ่ม
ต่างๆ มาเป็นวัฒนธรรมหลักและใช้เป็นเครื่อง
มือหล่อหลอมอัตลักษณ์ ความเป็นไทยโดยมีพื้น
ฐานจากวัฒนธรรมด้ังเดิมน้ันการทำาความเข้าใจ
อัตลักษณ์จึงช่วยให้มองเห็นกระบวนการสร้างอัต
ลักษณ์องค์กร ที่อยู่เบ้ืองหลังสิ่งที่มองไม่เห็นให้
ปรากฏทางสังคม (มานะ แก้วมาลา, 2552: 21) 
อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล มีการ
เปลีย่นแปลงไปทางแรงขบั ความสามารถ ความเชือ่  
และการปรับตัวของบุคคล (สายฝน ควรผดุง,
2536: 16) เป็นผลรวมของโครงสร้างแห่งตน  
(Selt-Structure) เป็นลักษณ์เฉพาะบุคคลที่
เกิดขึ้นภายในตน มีพัฒนาการตามช่วงวัยการ
เปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์จึงเกิดขึ้นอยู่กับการ
ปรับตัวตามบทบาท ความเชื่อ และค่านิยม ส่วน
บุคคล ถ้าพัฒนาการของโครงสร้างแห่งตนจะมี
ความเป็นตัวของตัวเอง รู้ถึงความเหมือนและ
ความแตกต่างกับผูอ่ื้นถา้พัฒนาการทางโครงสรา้ง
แห่งตนไม่ดี จะทำาให้เกิดความสับสนในตัวเองแต่
อาศัยสิ่งภายนอกมาช่วยประเมินตน (อรรถจักร 
สัตยานุรักษ์, 2546: 1) อัตลักษณ์ คือ ผลรวม
ของการรับรู้วา่ตนเปน็อย่างไร มบีทบาททางสงัคม
อย่างไร และอัตลักษณ์เกิดจกการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย เพศ สังคม อาชีพ จริยธรรม อุดมคติ 
และบุคลิกภาพ ฉะน้ันบุคคลที่จะมีความสำาเร็จ
ในการพัฒนาอัตลักษณ์จะมีการยอมรักตนเองสูง  
(จันทร์เพ็ญ ทัศนีสกุลชัย, 2548: 10)

การวิจัยนี้ต้องการศึกษาองค์ประกอบ
อัตลักษณ์ที่สร้างความโดดเด่นของสถานศึกษา
โดยการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์
วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาสู่กลุ่มเป้าหมายให้
สามารถรบัรูเ้ข้าใจในตนเองและมองเหน็ความเปน็
เอกลกัษณท์ีแ่ตกต่างของวทิยาลยัอืน่ๆ โดยใช้การ
วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย

เพื่อให้ได้ข้อค้นพบ ที่สร้างรับรู้ว่าตนเป็นอย่างไร 
มีบทบาททางสังคมที่เด่นชัดและจะถ่ายทอดตัว
ตนอย่างไรสู่สังคมและสามารถนำาไปใช้ประโยชน์
ในการศึกษาและวางแผนการจัดการด้านนโยบาย
และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ดังนั้นจึงเป็น
เรื่องที่สำาคัญและจำาเป็นที่จะต้องพัฒนารูปแบบ
การเสรมิสรา้งอตัลกัษณด์ว้ยวธิกีารวจัิยเชงิปฏบิตัิ
การ เพื่อให้วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมามีอัต
ลกัษณพ์เิศษเฉพาะตวัไดร้บัการยอมรบั จดจำาและ
สร้างความแตกต่างจากองค์กรอื่นได้ชัดเจน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบอัตลักษณ์ของ

วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง 
อัตลักษณ์และประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริม
สร้างอัตลักษณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ระดับคือ 

ระดับวิทยาลัย กลุ่มที่ 1 ผู้อำานวยการวิทยาลัย 
รองผู้อำานวยการวิทยาลัย คณะกรรมการสถาน
ศึกษา จำานวน 13 คน ระดับสาขาวิชา กลุ่มที่ 2 
หัวหน้าภาควิชาการศึกษา หัวหน้าภาควิชาการ
ศึกษาทั่วไป หัวหน้าภาควิชาสาขานาฏศิลป์ไทย 
หัวหน้าภาควิชาสาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยและครู
ผู้สอน จำานวน 30 คน ระดับบุคคล กลุ่มที่ 3 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-5 จำานวน 96 
คน ทั้งหมด139 คน 

ขั้นตอนก�รวิจัย

ดำาเนินการพัฒนาวิทยาลัยตามรูปแบบที่
พัฒนาข้ึนแบ่งเป็น 2 ข้ันตอนและแต่ละข้ันตอน
แบ่งเป็นขั้นตอนย่อยๆ ตามกิจกรรมที่ดำาเนินการ 
ซึ่งมีรายละเอียดและวิธีดำาเนินการวิจัยดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบอัต
ลักษณ์

1) สร้างความตระหนักร่วมกันของผู้วิจัย
และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล เพ่ือให้เห็นความจำาเป็นใน
การพัฒนาอัตลักษณ์ โดยการศึกษาและสำารวจ
ขอ้มลูเบือ้งต้นเกีย่วกบัอตัลกัษณข์องวทิยาลยัโดย
การใช้แบบสอบถามและประชุมกลุ่มย่อย 2) การ
ศึกษาและสังเคราะห์องค์ประกอบอัตลักษณ์ โดย
ผู้วิจัยและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลร่วมกันค้นหาอัตลักษณ์
ท่ีจำาเป็นในการสร้างอัตลักษณ์ของวิทยาลัย จาก
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องโดยมีองค์ประกอบอัต
ลกัษณป์ระกอบไปดว้ย 6 องค์ประกอบ 24 ตัวบ่งช้ี  
คือ ชื่อและตราสัญลักษณ์ เครื่องหมาย การนำา
เสนอตนเอง ตัวอักษร สีอัตลักษณ์ ข้อความ
ประกอบ เป็นองค์ประกอบตั้งต้น 3) ศึกษาและ
สำารวจความเหมาะสมขององคป์ระกอบอตัลกัษณ์
โดยนำาเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเสริม
สร้างอัตลักษณ์ 

1) ศึกษาสภาพการณ์ ความต้องการ
จำาเป็นในการเปลี่ยนแปลงและระบุปัญหาของ
วิทยาลัย เพื่อวิเคราะห์สภาพและระบุปัญหาโดย
จัดลำาดับความสำาคัญของปัญหาและวิเคราะห์
สาเหตขุองปญัหารว่มกนั ผู้วจิยัและกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มลู
ได้จัดประชุมกันทุกบ่ายวันศุกร์ เดือนละ 1 ครั้ง 
เพือ่ตดิตามวเิคราะหข์อ้มลู โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่
นำารูปแบบการเสริม สร้างอัตลักษณ์ท่ีพัฒนาขึ้น
ไปเสริมสร้างอัตลักษณ์ในวิทยาลัย 2 วงรอบ โดย 
ผู้วิจัยและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลร่วมกันวางแผนปฏิบัติ
การ ดำาเนินการ ประเมินผลลัพธ์และสะท้อน
ผลการประเมินเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ จัดทำา
เป็นรายงานสภาพการณ์เบื้องต้นของวิทยาลัย
ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง 
อตัลกัษณ ์เพือ่กำาหนดเปน็ชุดกจิกรรมท่ีเป็นวิธีการ
แทรกเสริมและจัดทำาเป็นรูปแบบการเสริมสร้าง

อัตลักษณ์ที่มีลักษณะเป็นแผนปฏิบัติการในการ
เสริมสรา้งอตัลกัษณเ์พือ่ประเมนิการเปลีย่นแปลง
เชิงผลลัพธ์ จากการใช้รูปแบบการเสริมสร้าง 
อัตลักษณ์ตามแผนปฏิบัติการที่กำาหนดไว้แล้ว
สะท้อนผล ในวงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 2

1. การวิจัยคร้ังนี้เป็นกระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research) เป็นการใช้รูปแบบการเสริมสร้างอัต
ลักษณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาที่ทดลอง
ใช้จริงโดยใช้รูปแบบที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกัน
พัฒนาข้ึนเป็นขบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาโดย
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเสริมสร้างอัตลักษณ์ 
โดยแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมของ 
Kemmis และ McTaggart (1988: 14) 4 ขัน้ตอน 
ประกอบด้วย 1) การวางแผนปฏิบัติการ 2) การ 
ปฏิบัติตามรูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์  
3) การประเมนิผลลพัธ์ทีเ่กิดขึน้ 4) การสะทอ้นผล 
ประกอบดว้ยชดุกจิกรรมทีใ่ชใ้นกระบวนการแทรก
เสริม (Interventions) 6 กระบวนการ ตามระดับ
บุคคล ระดับสาขาวิชาและระดับวิทยาลัย ปฏิบัติ
การ 2 วงรอบ ดังนี้

วงรอบที่ 1 

ระดับบุคคล ใช้กระบวนการแทรกเสริม
ด้วยการฝึกอบรมทักษะ (Training) ใช้เทคนิค 
KM (Knowledge Management Process) โดย 
ฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงาน (Training)

ระดับสาขาวิชา ใช้กระบวนการแทรก
เสริมด้วยการประชุมทีมวินิจฉัยสภาพการณ์ 
(Diagnostic meeting) ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ 
SWOT analysis เพื่อประชุมค้นหา จุดแข็ง-จุด
อ่อน โอกาส-อุปสรรค 

ระดบัวิทยาลัย ใชก้ระบวนการแทรกเสรมิ
ดว้ยการประชมุแบบปรกึษาหารอื (Confrontation 
meeting) ใชห้ลกัการวงจรการบรหิารงานคณุภาพ
ของวงจรเดมมิ่ง PDCA เพื่อการเสริมสร้าง 
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อัตลักษณ์ตามขั้นตอนการประชุมแบบปรึกษา
หารือ

วงรอบที่ 2 

ระดับบุคคล ใช้กระบวนการแทรก
เสริมด้วยการให้คำาปรึกษากระบวนการทำางาน  
(Process consultant) ใช้หลักกระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการของ Kurt Lewin (1946) เทคนิคการ
ให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริง 

ระดับสาขาวิชา ใช้การประชุมเพื่อสร้าง
ทีมแก้ไขปัญหา (Team-building) โดยการเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกำาหนดแนวทางแก้ปัญหา
โดยการประเมนิผลจากรายงานการประชุมซึง่เปน็
ข้อสรุปความต้องการ ปัญหา สาเหตุ ข้อตกลง 
ร่วมกัน รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

ระดับวิทยาลัยใช้การประชุมเพ่ือวาง
ระบบควบคุมคุณภาพของวิทยาลัย (Quality  
control system) ใช้หลักการของวงจรเดมมิ่ง 
PDCA เพื่อการเสริมสร้างอัตลักษณ์ตามขั้นตอน
การประชุมแบบวางระบบควบคุมคุณภาพของ
วิทยาลัย โดยใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยดำาเนินการรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและยืนยันผลสรุปเพ่ือให้
ขอ้สรปุทีไ่ดน้ั้นมีความถกูตอ้งและแมน่ยำาทีส่ดุโดย
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้บริหารวิทยาลัย การสนทนากลุ่ม ระดับ
บุคคล ระดับสาขาวิชา และระดับวิทยาลัยใช้ 
วธิกีารวเิคราะหเ์นือ้หา แบบหาความหมาย วธิกีาร 

ตีความสร้างข้อสรุปโดยหลักตรรกวิทยาเชิงอุปนัย 
(Induction) จากข้อมูลที่ได้จากสถานการณ์
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มและการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยตีความ สร้างข้อสรุป
ตามรูปแบบ ความหมาย การเกิดขึ้น ความ
สัมพันธ์ และผลกระทบของปรากฏการณ์ที่รับรู้  
รวมถึงการวิเคราะห์โดยใช้ประสบการณ์ ผู้วิจัย
และกลุ่มผู้ร่วมการวิจัยถือว่าเป็นเครื่องมือในการ
วิจัยเชิงคุณภาพด้วยการจำาแนกหมวดหมู่ของ
ข้อมูลที่รวบรวมได้ โดยใช้เกณฑ์การจำาแนกตาม
ขั้นตอนการวิจัย และแยกประเภทข้อมูลตามชนิด
ของข้อมูลที่มีลักษณะเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ ที่ได้จากการ
ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้องค์ประกอบ
อัตลักษณ์และแบบประเมินความพึงพอใจต่อ 
รปูแบบการเสรมิสรา้งอตัลกัษณวิ์ทยาลยันาฏศลิป์
นครราชสีมา โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

ผลการวิจัย
1. องค์ประกอบอัตลักษณ์ของวิทยาลัย

นาฏศิลป์นครราชสีมาประกอบด้วย 6 องค์
ประกอบ คือ ชื่อและตราสัญลักษณ์ เครื่องหมาย 
การนำาเสนอตนเอง ตวัอกัษร สอีตัลกัษณ์ ขอ้ความ
ประกอบ และม ี24 ตวับง่ชี ้มผีูว้จิยัและผูร้ว่มวจิยั
ร่วมกันพัฒนาข้ึนโดยใช้วิธีการประชุมกลุ่มย่อย
และสรุปเป็นข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา 
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2 รูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์และ
ประเมินผลการใชร้ปูแบบการเสรมิสรา้งอตัลักษณ ์
วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ประกอบด้วย

2.1 การกำาหนดอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
นาฏศิลป์นครราชสีมามีข้อกำาหนด 3 ประการ คือ

 1) ข้อกำาหนดความเชื่อทางศาสนา
พราหมณ์ เป็นการนับถือพระพิฆเณศวร์ เทพใน

ศาสนาพราหมณ์ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ เป็น 
ผู้มีปัญญาเป็นเลิศปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุก
แขนง เป็นเทพเจ้าขจัดความขัดข้องสักการะใน
ฐานะองค์บรมครูแห่งศิลปวิทยาการ 18 ประการ

 2) ขอ้กำาหนดรากเหงา้ทางวฒันธรรม 
ประกอบดว้ยพระราชบญัญตัโิอนสถานศกึษาภาย
ใต้กรมศิลปากรมาสังกัดระทรวงศึกษาธิการและ

ต�ร�งที่ 1 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้อัตลักษณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา

6 องค์ประกอบ 24 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์วิทย�ลัยน�ฏศิลป์นครร�ชสีม� 

1. ชื่อและตรา
สัญลักษณ์

1. ชื่อขององค์กรที่มีลักษณะเฉพาะ
2. ตราสัญลักษณ์องค์กร
3. การสื่อสารผ่านสิ่งที่สัมผัสได้
4. การรับรู้สื่อสารด้วยการมองเห็น
5. การสร้างการจดจำาชื่อและตราสัญลักษณ์โดยลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น
6. รูปลักษณ์ของอาคารสถานที่

2. เครื่องหมาย 1. เครื่องประดับและเครื่องแต่งกายที่ใช้ในเครื่องแบบ
2. สิ่งที่แสดงถึงความเป็นสถาบัน เป็นอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้
3. สิ่งที่แสดงถึงความเป็นสถาบัน ผ่านตราสัญลักษณ์

3. การนำาเสนอตนเอง 1. การสื่อสารวิสัยทัศน์ของตนเอง
2. การนำาเสนอ ชื่อ ตราสัญลักษณ์ คำาขวัญ เพลงมาร์ช ประกอบการดำาเนินกิจกรรม
3. สร้างและส่งเสริมการรู้จักและรับรู้ภาพลักษณ์ตนเองสู่สายตาประชาชน
4. สร้างและส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น
5. สร้างและส่งเสริมคำาบอกเล่าของบุคคลอื่นเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ที่เคยมีกับองค์กร
6. สร้างและส่งเสริมการจัดการชื่อเสียงขององค์กร

4. ตัวอักษร 1. มีข้อความที่มีความหมาย สื่อสารให้เข้าใจ
2. มีแบบอักษรที่มีความหมาย สื่อสารให้เข้าใจ

5. สีอัตลักษณ์ 1. สีประจำาองค์กร
2. ต้นไม้ ดอกไม้ อาคารสถานที่ที่สำาคัญ
3. การแต่งกายที่มีสีเป็นลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น

6. ข้อความ 
 ประกอบ 

1. การสื่อสารข้อความ ผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อให้อ่านและพบเห็นเกี่ยวกับองค์กร
2. การส่งเสริมรณรงค์โฆษณาชื่อเสียงของวิทยาลัยด้วยรูปภาพ ผลงานการแสดงและ 
การเผยแพร่วัฒนธรรม
3. การจัดการอัตลักษณ์องค์กรผ่านโครงการ กิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ
4. การสื่อสารอัตลักษณ์องค์กรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวปไซด์
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ตอ่มาไดโ้อนมาสังกดักระทรวงวฒันธรรมซึง่ไดร้บั
การสถาปนาขึน้ใหม ่ตามพระราชบญัญตัปิรบัปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 
2454

 3) ข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 เพื่อการ
จัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สังกัดกระทรวง
วัฒนธรรมชื่อสถาบันเป็นภาษาไทย คือ วิทยาลัย
นาฏศิลป์นครราชสีมา อักษรย่อ วนศ.นม ชื่อ
วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาเป็นภาษาอังกฤษ 
Nakhonratchasima College of Dramatic Arts 
อักษรย่อ NSC

 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้
เปล่ียนสังกัดจากกรมศิลปากรเป็น “สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์” เพ่ือยกระดับการศึกษาเป็น
ระดับอุดมศึกษา มีความภาคภูมิใจในความยิ่ง
ใหญข่องสถาบนั มศีกัด์ิและสทิธิในฐานะความเปน็
สถาบันอุดมศกึษาเทา่เทยีมกบัมหาวทิยาลัยระดับ
เดยีวกนั โดยเฉพาะ มหีนา้ทีเ่กีย่วกบัการเรยีนการ
สอนทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรีไทยและรับใช้ชุมชน 
การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถ่ิน 
มีความเป็นตัวตนที่ชัดเจนในเรื่องของการแสดง
วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้ 

2.2 กระบวนการเสริมสรา้งอตัลกัษณข์อง
วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประกอบด้วย 

1. องค์ประกอบอัตลักษณ์ สภาพอัต
ลักษณ์และการกำาหนดอัตลักษณ์ อัตลักษณ์
ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาเกิดจาก
วัตถุประสงค์การจัดต้ังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ประกอบด้วย 

1.1 อัตลักษณ์เชิงสัญญะ ประกอบด้วย 
ชื่อและตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการนำาเสนอ
ตนเอง ตัวอักษร สีอัตลักษณ์ ข้อความประกอบ

1.2 การใชก้ารสือ่สาร (IMC: Integrated 

marketing communication) เพื่อเชื่อมโยงให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัยนาฏศิลป์
นครราชสีมา 

1.3 การเสริมสร้างอัตลักษณ์ WE ARE 
NSC ประกอบด้วย 

 W = Wisdom, E = Efficiency in 
Education of Arts, A = Academic Excellence,

 R = Responsibility, E = Environment,  
N = Norms, S = Strategic Management, 

 C = Culture

3. การนำารูปแบบการเสริมสร้างอัต
ลักษณ์ไปใช้และการประเมินผลการใช้ผลการใช้
รูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์ท่ีสอดคล้องกับ
กลยทุธ์การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ (IMC: 
Integrated marketing communication) อย่าง
สม่ำาเสมอและต่อเนื่อง คือ การติดตามผลการ
ใช้อัตลักษณ์เพื่อสร้างความชัดเจนและโดดเด่น  
พวกเรา คือ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา หรือ 
WE ARE NSC เกดิขึน้จากกระบวนการรว่มสรา้ง 
(Participatory) 3 กระบวนการ คือ

1) กระบวนการร่วมสร้างอัตลักษณ์ของ
วทิยาลยัใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธก์ารเสรมิสรา้งอตั
ลักษณ์ประกอบด้วย 8 ด้าน คือ WE ARE NSC

 W = Wisdom ด้านจิตวิญญาณแห่ง
ภูมิปัญญา 

 E = Environment ด้านการสร้าง
สภาพแวดล้อมทางการศึกษา 

 A = Academic Excellence ด้าน
ความเป็นเลิศทางวิชาการ

 R = Responsibility ดา้นความรบัผดิ
ชอบต่อวัฒนธรรม

 E = Efficiency in Education of 
Arts ด้านการบริหารจัดการทางศิลปะ 
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 N  =  No rms  ด้ านการสร้ า ง
บรรทัดฐานของอัตลักษณ์

 S = Strategic Management ด้าน
การจัดการเชิงกลยุทธ์ของอัตลักษณ์

 C = Culture ดา้นการสรา้งวฒันธรรม
องค์กร

การพัฒนาองค์ประกอบอัตลักษณ์เพ่ือ
การเสริมสร้างอัตลักษณ์สามารถนำาแผนไปใช้
ปฏิบัติ โดยใช้กลยุทธ์การเสริมสร้างอัตลักษณ์ 
WE ARE NSC โดยการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อ
วางแผนการจัดการศึกษา การปฏิบัติงานร่วมกัน
และใช้ทรัพยากรร่วมกันที่เหมาะสมโดยกำาหนด
กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับวิทยาลัย

2) กระบวนการร่วมสร้างกิจกรรมเสริม
สร้างอัตลักษณ์ของวิทยาลัยที่มุ่งสู่อัตลักษณ์เชิง
สัญญะของวิทยาลัยคือ การจัดกิจกรรมประกวด
ออกแบบอตัลกัษณเ์ชิงสญัญะ ได้แก ่การออกแบบ
เคร่ืองหมายกึ่งทางการ การปรับปรุงสัญลักษณ์
พระพิฆเณศวร์ที่สื่อถึงอัตลักษณ์ การจัดทำาเสื้อ
รุ่น การจัดกิจกรรมทำาหนังสือที่ระลึก “ก้าวไปกับ
อัตลักษณ์ NSC” เป็นการจัดทำาคู่มืออัตลักษณ์
และการจัดกิจกรรมนันทนาการท่ีมีอัตลักษณ์
เชิงสัญญะเคร่ืองหมายเป็นทางการ กึ่งทางการ 
เครื่องหมายตราพระพิฆเณศวร์ สีอัตลักษณ์เขียว 
ขาว กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ของวิทยาลัยที่
มุ่งสู่อัตลักษณ์เชิงสัญญะของวิทยาลัย สามารถ
นำาแผนงานไปปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือการบริหาร 
คือการมีส่วนร่วม บุคลากรทั้งในและนอกองค์กร 
ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการดำาเนินงานได้รับ
ผลการพัฒนาเสมอภาคกัน

3) กระบวนการร่วมสร้างช่องทางการ
สื่อสารของวิทยาลัย คือ การวางแผน ดำาเนินการ
และร่วมประเมินผลการใช้ช่องทางการสื่อสาร 
วารสาร แผ่นพับ เว็บไซด์ ป้ายโฆษณา การร่วม
สร้างช่องทางการสื่อสารของวิทยาลัยสามารถ

นำาแผนงานไปปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือการบริหาร 
คือ การสื่อสารขององค์การ ซึ่งอาศัยการส่ือสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อเช่ือมโยงกับ 
อตัลกัษณอ์งคก์ร เชงิสัญญะ และกลยุทธ์การเสรมิ
สรา้งอตัลกัษณ์ทีม่กีารสือ่สารทีก่ว้างเปน็ทีย่อมรบั
ของสังคม

 4) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อ 
รูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์จากการประชุม
แบบปรึกษาหารือพบว่า วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
สถาบันมีการมอบนโยบายด้านอัตลักษณ์ของ
สถาบันแก่บุคลากรเพื่อนำาไปปฏิบัติและใช้งาน
ผา่นชอ่งทางการสือ่สารของสถาบนัสูว่ทิยาลยัและ
ใช้งานผ่านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญมากในการ
ใช้อัตลักษณ์ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 
คือ การสร้างความเป็นเจ้าของในอัตลักษณ์ของ 
องค์การ ถึงแม้ว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะมี 
อตัลกัษณอ์งค์กรทีต่ัง้ไว้ตัง้แต่การจดัตัง้สถาบนัแต่
สิง่ทีส่ำาคญักว่า คอื ความเข้มแข็งของอัตลกัษณข์อง
องคก์ร ซึง่ความตอ่เนือ่งของการสือ่สารอตัลกัษณ์
ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาจะประสบผล
ก็ต่อเมื่อ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา  
ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรรู้คุณค่า
ความเป็นเจ้าของอัตลักษณ์อย่างแท้จริง ต้อง
สนับสนนุใหอ้ัตลกัษณถ์ูกแสดงออกอยา่งต่อเนื่อง
ด้วยการกระทำาของบุคลากร โดยการสร้างความ
ตระหนักเพือ่การสรา้งอตัลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่และการ
คงไวซ้ึง่อตัลกัษณ์ทีเ่ขม้แขง็ กลยทุธแ์ละยทุธศาสตร์
ขององคก์รโดยผา่นกระบวนการสือ่สาร โดยผูว้จิยั
และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้ให้ความสำาคัญเกี่ยวกับ 
การพัฒนากลยุทธ์การเสริมสร้างอัตลักษณ์
วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาในรูปแบบของการ
สื่อสารอัตลักษณ์นับว่าเป็นส่วนสำาคัญต่อการรับรู้ 
อัตลักษณ์ของบุคลากรในองค์กรและผู้รับบริการ
ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา โดยให้ 
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สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนำาผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม มาวางแผนกลยุทธ์
การเสริมสร้างอัตลักษณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์
นครราชสีมา ดังนั้นการจัดระบบการสื่อสาร 
อัตลักษณ์ทั้งในและนอกองค์การจะต้องกำาหนด
สารของอัตลักษณ์ให้ชัดเจนตรงประเด็นรวมทั้ง
การใช้แนวคิดการสร้างอัตลักษณ์เพื่อการสื่อสาร 
อัตลักษณ์ต่อก ลุ่มเป้ าหมายในการ ส่ือสาร 
อัตลักษณ์ภายในองค์การจะต้องมีหน่วยงานรับ
ผิดชอบ มผีูส้นับสนุนและมสีว่นรว่มในการสือ่สาร 
อัตลักษณ์และสร้างอัตลักษณ์ให้เกิดขึ้นไปใน
ทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

อภิปรายผล
วทิยาลยันาฏศลิปน์ครราชสมีายงัไมม่อีตั

ลักษณ์องค์กรปรากฏอย่างแท้จริง จากความคิด
เห็นของผู้บริหารระดับสาขาวิชาและระดับบุคคล 
มองว่าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจยังไม่นำามา
ใช้ให้ชัดเจนทำาให้อัตลักษณ์องค์กรของวิทยาลัย
ยังไม่โดดเด่น วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาจึง
ได้ร่วมสร้างตามกระบวนการทั้ง 3 กระบวนการ 
ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป์ กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ใน
กิจกรรมแทรกเสริม สามารถสะท้อนอัตลักษณ์
พร้อมกับการเชื่อมโยงการสื่อสารที่จะนำากิจกรรม
การเสริมสร้างอัตลักษณ์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้รับ
รูแ้ละจดจำา กลยทุธก์ารเสรมิสร้างอตัลกัษณจ์งึถอื
เป็นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา
ที่แท้จริง Real Corporate Identity ซึ่งปรากฏได้
ชัดเจนว่าตัวตนของเราคือใคร โดยการนำาเสนอ
อัตลักษณ์จากการออกแบบไปสู่ทุกแง่มุมของการ
สื่อสาร ความแข็งแกร่งของอัตลักษณ์วิทยาลัย
นาฏศิลป์นครราชสีมาและสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ต้องมาคู่กัน โดยบุคลากรต้องยอมรับคุณค่า
ร่วมกันของอัตลักษณ์น้ันและผู้บริหารต้องเป็น

หลกัสำาคญัทีจ่ะสรา้งคณุคา่รว่มกนัใหเ้กดิขึน้ทัว่ทัง้
องค์กร 3 ประการดังนี้

1. สภาพปัญหาอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
นาฏศิลป์นครราชสีมา จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสมัภาษณ ์ทำาใหท้ราบว่า ผูบ้ริหารมผีลตอ่
การสื่อสารภายในวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา
เป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบายเกี่ยวกับ
ดา้นบรหิารจดัการภายใน ยงัรวมถงึการมนีโยบาย
ในด้านการส่ือสารอัตลักษณ์องค์กรท่ีไม่ชัดเจน 
มีทั้งนโยบายเก่าและใหม่ จึงทำาให้บุคลากรใน
วิทยาลัยเกิดความสับสนในนโยบายที่เกิดขึ้น และ
การตัดสินใจที่ล่าช้าจึงขาดความเช่ือมั่นในบาง
เรื่องของผู้บริหารที่จะนำาพาให้ องค์กรไปสู่ความ
สำาเรจ็ในดา้นการสือ่สารอตัลกัษณข์ององคก์รทีไ่ม่
เหมอืนใคร ทัง้นีว้ทิยาลยันาฏศลิปน์ครราชสมีาได้
มีการจัดส่งข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายไปยังกลุ่ม
บุคลากรวิทยาลัย โดยอาศัยช่องทางการสื่อสาร
หลักๆ 3 ช่องทาง คือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบุคคลและ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสื่อส่ิงพิมพ์เป็นหลักที่
ใช้ช่องทางในการกระจายข้อมูลข่าวสารภายใน
องค์กรและระหว่างหน่วยงาน เนื่องจากวิทยาลัย
มีระบบการทำางานเป็นแบบราชการ มีการสื่อสาร
แบบแนวดิง่ คอื การสัง่การจากผูบ้รหิารระดบัสงูสู่
บคุลากรระดบัลา่งและมหีนว่ยงานประชา สมัพนัธ์
เป็นศูนย์กลางในการจัดส่งข้อมูลข่าวสารไปยัง
บุคลากรเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ 

2. ความคิดเห็นต่อกระบวนการสื่อสาร
ภายในองค์กรของบุคลากรวิทยาลัยนาฏศิลป์
นครราชสีมาเพื่อนำาไปเป็นแนวทางการสื่อสาร
ภายในองค์กร ตามรูปแบบกลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ IMC โดยกระบวนการ
สื่อสารที่สำาคัญ คือ กระบวนการส่ือสารภายในวิ
ทยาลัยฯ ของบุคลการว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ 
เพราะกระบวนการสือ่สารภายในจะทำาใหส้ามารถ
หลอมรวมความเป็นหนึ่งเดียวได้ จากการส่งสาร  
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สาร ช่องทางการส่ือสาร ผู้รับสาร การรู้เท่ากัน
การเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวให้สามารถ
ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง เพื่อที่จะเป็นพลัง
ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าเพราะการ
สื่อสารเป็นกระบวนการหรือเครื่องมือท่ีจะนำา
ไปสู่การรับรู้ เรียนรู้ ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตรงกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรตั้งแต่ระดับ
นโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ ทำาให้สามารถ
กำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ร่วม
กันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและนำาพาองค์กร
ไปสู่เป้าหมายที่ต้ังไว้อย่างมีทิศทาง และนำามา
ใช้ให้สอดคล้องกับพ้ืนฐานขององค์กรทั้งในด้าน
โครงสร้าง ระบบการบริหาร ทัศนคติ ค่านิยม 
รวมท้ังวัฒนธรรมของบุคลากรในองค์กร ส่งผล
ให้การทำางานของบุคลากรมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับฉลาดชาย รมิตานนท์ 
(2550) กล่าวว่าอัตลักษณ์เกิดจากการสร้างของ
วัฒนธรรมในช่วงเวลาหนึ่ง และวัฒนธรรมก็เป็น
สิ่งก่อสร้างทางสังคม นอกจากนี้วัฒนธรรมก็ไม่ใช่
สิ่งที่หยุดน่ิงหรือตายตัว หากแต่มีรูปแบบเป็น
วงจรท่ีเรียกว่า “วงจรแห่งวัฒนธรรม” (Circuit 
of Culture) ดังนั้น อัตลักษณ์ จึงมีกระบวนการ
ผลิตให้เกิดขึ้น สามารถถูกบริโภค และถูกควบคุม
จัดการอยู่ในวัฒนธรรมน้ัน และทั้งน้ียังมีการ
สร้างความหมายต่างๆ ผ่านทางระบบต่างๆ ของ
การสร้างภาพตัวแทน นัทธนัย ประสานนาม  
(2550) อัตลักษณ์ในทางกระบวนการสื่อสาร 
ถือได้ว่าเป็นภาพของการรับรู้ต่อคนในองค์กร 
หรือสิ่ งหนึ่ งสิ่ ง ใด โดยนำาสิ่ งที่มีอ ยู่แล้วมา
ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ (Re New Identity of  
Organizational) ให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่เกิด
ขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคกาลเวลา ก่อให้
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้  
ในอนาคตวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาอาจ
กลายเป็นวิทยาลัยต้นแบบในเรื่องของการสร้าง
อัตลักษณ์ใหม่ ด้วยวิธีการทางการส่ือสาร ที่มี

ประสิทธิภาพ ซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งย่างก้าวของ
ความพรอ้มทีว่ทิยาลยัจะตอ้งใสใ่จและเริม่ทำา และ
ความสำาเร็จที่วิทยาลัยจะได้รับนั้น คือการมีครูที่
เชี่ยวชาญ ชำานาญการเฉพาะด้านนาฏศิลป์และ
ดุริยางคศิลป์ และการมีบุคลากรทางการศึกษาที่
ให้บริการด้วยใจ แต่สิ่งที่สำาคัญที่วิทยาลัยจะต้อง
ทำานั้นคือ “การรู้ตัวตน รู้ว่าเราเป็นอะไร กำาลัง
ทำาอะไร และจะทำาอย่างไร การรู้จุดยืน เพื่อให้
เกิดคุณค่าแก่สังคมต่อไป” ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องถูก 
ปลูกฝังจากคนในองค์กรให้รักองค์กร 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 องค์ประกอบอตัลกัษณข์องวทิยาลยั
นาฏศิลป์นครราชสีมา มีส่วนสำาคัญในการพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้มีความเจริญก้าวหน้า
ทัดเทียมกับสถานศึกษาอื่นที่มีการแข่งขันมุ่งเน้น
คณุภาพการศกึษาลกัษณะเดียวกนั การสือ่สารใน
การสร้างอัตลกัษณม์สีว่นสำาคัญทัง้ภายในองคก์าร 
และภายนอกองค์การโดยเฉพาะจากผลการวิจัย
ข้ันตอนที่ 1 ซึ่งได้องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ใหม่
เป็น 6 องค์ประกอบ 24 ตัวบ่งช้ี ที่มีผลต่อรูป
แบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์
นครราชสีมา 

1.2 กลยุทธ์การเสริมสร้างอัตลักษณ์
ด้านความรับผิดชอบต่อวัฒนธรรม และด้านจิต
วิญญาณแหง่ภมูปิญัญา นบัว่าเปน็กลยุทธท์ีส่ำาคญั
อันดับต้นๆ ของการสร้างอัตลักษณ์วิทยาลัย
นาฏศิลป์นครราชสีมา ดังนั้นสถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป์ควรคำานึงถึงกลยุทธ์ด้านดังกล่าวเพื่อ
พัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ก้าวสู่ระดับสากลและเป็นสถานศึกษาชั้นแนว
หน้าทางด้านวิชาชีพเฉพาะทางนาฏศิลป์และ
ดุริยางคศิลป์
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2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2 . 1  ค ว ร มี ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒน า
กระบวนการแทรกเสริมในการเสรมิสรา้งอตัลกัษณ ์
ที่มีประสิทธิภาพ นอกเหนือจาก 6 วิธีการแทรก
เสริม ในรูปแบบที่ลุ่มลึกและชัดเจนซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการนำาไปใช้ในการเสริมสร้างอัต
ลกัษณใ์นวทิยาลยันาฏศลิปในสงักดัสถาบันบัณฑติ
พัฒนศิลป์ต่อไป

2.2 ควรมกีารวจิยัสภาพอตัลกัษณ ์บรบิท
อัตลักษณ์และการเปรียบเทียบ อัตลักษณ์เพื่อ
ศึกษาความต้องการจำาเป็นของอัตลักษณ์ในพื้นที่
และกลุม่เปา้หมายในองค์กรและนอกองค์กรทีแ่ตก
ต่างเพิ่มข้ึน เพื่อการพัฒนาการรับรู้อัตลักษณ์ให้

เขม้แขง็ในการพฒันาวทิยาลยัแตล่ะแหง่ใหม้คีวาม
โดดเด่น และแตกต่างกัน 

2.3 ควรมกีารวจิยัและพฒันาการใช้ PAR 
เป็นกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาผสมผสาน
กับกระบวนการอ่ืนแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้าง
และสง่เสรมินโยบายใหม้กีารพฒันาตนเองในเรือ่ง
การส่ือสารอัตลักษณ์ภายในและภายนอกองค์กร 
วิเคราะห์ถึงกลุ่มบุคคลเป้าหมายว่าในแต่ละส่วน
งานมีความสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้จากช่อง
ทางการสื่อสารใดได้อย่างรวดเร็ว อันเป็นการ
พัฒนาและนำามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงองค์การให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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