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บทคัดย่อ

	 รายงานโครงการเฉพาะบุคคลเรื่อง	“การประสานงานการบริหารจัดการ

โครงการพิเศษระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรส่ือสารมวลชนภาคเอกชน	 กรณี

ศึกษา	The	Contemporarist	by	OCAC”	เป็นการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร

จดัการ	กระบวนการบรหิารจดัการ	ปัญหา	อปุสรรค	ผลลัพธ์	และแนวโน้มในอนาคต

ของการประสานงานของโครงการพเิศษทีเ่กดิขึน้ระหว่างองค์กรภาครฐัและองค์กร

สื่อสารมวลชนภาคเอกชน	โดยศึกษาโครงการ	The	Contemporarist	by	OCAC	ที่

เกิดจากความร่วมมือประสานงานกันระหว่างส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	

กระทรวงวัฒนธรรม	 ร่วมมือกับ	นิตยสารแอล	ประเทศไทย	ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีวิจัย

เชิงคุณภาพ	 (Qualitative	Research	Method)	 โดยแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามี	 

2	ประเภท	ได้แก่	ข้อมูลปฐมภูมิ	(Primary	Data)	โดยท�าการสัมภาษณ์เจาะลึก	และ

ข้อมูลทุติยภูมิ	(Secondary	Data)	เป็นแหล่งข้อมูลประเภทเอกสารและการส�ารวจ	

	 โดยการศึกษาพบว่า	 ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 (สคร.)	 สังกัด

กระทรวงวัฒนธรรม	 เป็นองค์กรภาครัฐได้จัดท�าโครงการในการส่งเสริมวงการนัก

ออกแบบเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย	 จึงร่วมมือประสานงานกับองค์กรสื่อสารมวลชน

ภาคเอกชน	คือ	นิตยสารแอล	ประเทศไทย	ในโครงการ	The	Contemporarist	by	

OCAC	 เพื่อจัดแสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแอล	 บางกอก	

แฟชัน่	วคี	โดยให้นกัออกแบบเสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกายรุน่ใหม่ซึง่เป็นผูช้นะเลศิทัง้จาก

เวทกีารประกวดออกแบบเสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกายจากโครงการ	“จากเส้นใยสูภ่มูปัิญญา 

จากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์”	 จ�านวน	3	ท่าน	สร้างสรรค์ผลงาน	 เมื่อมีการตกลงท�า

สัญญาระหว่าง	สคร.	 และนิตยสารแอลแล้ว	ทั้งสององค์กรได้ท�าการตกลงกันว่า

จะมีตัวแทนที่เป็นตัวกลางในการประสานงาน	 ระหว่าง	 2	 องค์กร	 คือ	 บริษัท 

วัน	 เอเอ็ม	 จ�ากัด	 ซ่ึงเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ได้ลงนามเป็นองค์กรกลางดูแล

ประสานงานระหว่างสององค์กร	บรหิารจดัการโครงการให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์

ที่ได้ก�าหนดไว้	 เมื่อพิจารณาจากผลลัพธ์แล้วถือได้ว่าบรรลุเป้าหมายทางด้าน

วิทยาการ	 เพราะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากองค์กรหนึ่งไปสู่อีกองค์กรหนึ่ง	

การขยายแนวคิดการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไปสู่ประชาชนวงกว้างและ
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เป็นการเรียนรู้ในการจัดงานในด้านสื่อมวลชนอีกด้วย	 ในขณะที่นิตยสารแอล	

ประเทศไทย	 เมื่อพิจารณาจากผลลัพธ์แล้วนอกจากที่นิตยสารแอล	ประเทศไทย	

จะบรรลุเป้าหมายทางด้านวิทยาการแล้ว	 ยังถือว่าบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ

อีกด้วย	ถึงแม้ว่าเป้าหมายไม่ได้ออกมาในรูปตัวเงิน	แต่การบรรลุเป้าหมายในครั้ง

นี้สามารถพิจารณาได้จากการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้องค์กร	สร้างข้อได้เปรียบใน

การแข่งขันเมื่อเทียบกับองค์กรสื่อสารมวลชนภาคเอกชนอื่นๆ	 สคร.	 มองว่า 

ในอนาคตไม่ว่าจะเกิดพันธมิตรอื่นๆ	เข้ามาร่วมประสานงานกับองค์กร	การสร้าง

พนัธมิตรใหม่ๆ	เป็นเรือ่งทีด่แีต่สิง่ทีจ่�าเป็นคอืต้องพจิารณาถงึเงือ่นไขทีส่อดคล้อง

กับเป้าหมายขององค์กร	 ในส่วนหน่วยงานส่ือสารมวลชนภาคเอกชนอย่าง 

นิตยสารแอล	 ประเทศไทย	 มองว่าการประสานงานกับ	 สคร.	 ส่งผลดีเช่นกันแก่

องค์กรสื่อสารมวลชนภาคเอกชน	 เพราะการประสานงานที่เกิดขึ้นถือว่าองค์กร

ภาครัฐให้ความเชื่อถือในภาพลักษณ์	 ความสามารถขององค์กร	 และเชื่อว่า 

นิตยสารแอล	ประเทศไทย	สามารถประสานงานปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

ที่องค์กรภาครัฐวางไว้ได้

ค�ำส�ำคัญ:  การประสานงาน, การบริหารจัดการโครงการพิเศษ, องค์กรภาครัฐ, 

องค์กรสื่อสารมวลชน
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บทน�า

ที่มาและความส�าคัญของปัญหา
	 การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันอย่างไม่หยุดยั้ง	 ส่งผลต่อการพัฒนา
องค์กรอยูต่ลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครฐัหรอืองค์กรภาคเอกชน	เช่น	สภาพ
แวดล้อมทางสังคม	 วัฒนธรรม	 การเมืองการปกครอง	 หรือความทันสมัยของ
เทคโนโลยีสารนิเทศ	 เป็นต้น	 ต่างขยายขีดความสามารถในการด�าเนินงานทั้งใน
รปูของการให้บรกิารและการผลติสนิค้าเพือ่ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายของตนให้
มากยิง่ขึน้	องค์กรในปัจจบุนัจึงต้องด�าเนนิงานบรหิารจดัการท่ามกลางการแข่งขนั
ทีข่ยายวงกว้างออกไปทกุพืน้ที	่องค์กรแต่ละองค์กรต่างมกีารบรหิารจดัการทีแ่ตก
ต่างกันไปตามวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และเป้าหมาย	ณัฐวุฒิ	พงศ์สิริ	(2551,	น.	31)	ได้
กล่าวไว้ว่า	องค์กรทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนต้องเผชญิกบัปัญหาและความท้าทาย
คล้ายๆ	กนั	ท�าให้บทบาทหน้าทีร่วมทัง้ความรบัผดิชอบไม่ค่อยจะแตกต่างกนัมาก
เหมอืนในอดตี	องค์กรภาคเอกชนต้องหนัมาให้ความสนใจในเรือ่งธรุกจิเพือ่สงัคม	
นอกเหนอืจากมุง่แสวงหาผลก�าไรแต่เพยีงอย่างเดยีว	องค์กรภาครฐักต้็องค�านงึถงึ
ต้นทนุไปพร้อมๆ	กบัการรกัษามาตรฐานการให้บรกิารสาธารณะทีต้่องการกระจาย
อย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม	เพือ่ให้การด�าเนนิธรุกจิบรกิารจดัการองค์กรนัน้ให้ประสบ
ผลส�าเร็จ	ดังนั้นในปัจจุบันจะได้พบเห็นถึงการร่วมมือกันท�างานขององค์กรต่างๆ	
ไม่ว่าระหว่างองค์กรภาครฐัด้วยกนัหรอืระหว่างองค์กรภาคเอกชนและการร่วมมือ
ของสององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในลักษณะทางธุรกิจ	 (Public-Private	
Partnership)	 โดยการร่วมงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนจะประสบผลส�าเร็จ
ได้นัน้	ทัง้สองฝ่ายจ�าเป็นทีจ่ะต้องเข้าใจเงือ่นไข	ข้อจ�ากดั	สิง่แวดล้อมและวฒันธรรม
องค์กรที่ท�าให้เกิดความแตกต่าง	 การเพ่ิมช่องทางการสื่อสารระหว่างกัน	 ทั้ง
ระหว่างบุคลากรและองค์กรโดยรวม	 จะสร้างความเข้าใจในการท�างานของแต่ละ
ฝ่ายให้มากขึ้น	และยังเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน	แม้ว่าความแตกต่างยังคงมีอยู่	
ดงันัน้	ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนจ�าเป็นต้องเรยีนรูท้ีจ่ะปรบัตวัเข้าหากนัจงึจะท�าให้
การร่วมงานของทั้งสองฝ่ายประสบผลส�าเร็จ
	 เมื่อวันที่	 21	 ม.ค.	 46	 คณะรัฐมนตรีในสมัย	 พ.ต.ท.	 ทักษิณ	 ชินวัตร	 
ได้เห็นชอบเปิดตัวโครงการกรุงเทพฯ	 เมืองแฟช่ัน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
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ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นด้านแฟชั่น	 และตราสินค้าไทยเป็นที่ยอมรับ	

สร้างมูลค่าเพิ่มในการส่งออก	 รวมทั้งเป็นศูนย์กลางแฟช่ันอย่างแท้จริง	 กลุ่ม

อุตสาหกรรมแฟชัน่ของประเทศไทยนัน้ประกอบไปด้วยกลุ่มอตุสาหกรรม	ด้วยกนั	

3	กลุ่ม	คือ	อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม	อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่อง

หนัง	อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ	

	 จากจดุเริม่ต้นของโครงการกรงุเทพฯ	เมอืงแฟชัน่	จนถงึจดุสิน้สดุทีอ่งค์กร

ภาครัฐลดบทบาทในการสนับสนุน	 บุคลากรหลายท่านในวงการแฟชั่นต่างแสดง

ความคดิเหน็ว่าแนวทางการพฒันาอตุสาหกรรมแฟชัน่ของประเทศไทยให้ทดัเทยีม

นานาประเทศนั้นได้ยุติลงแล้ว	และโครงการกรุงเทพฯ	เมืองแฟชั่นนี้จะกลายเป็น

เพียงเหตุการณ์หน่ึงในประวัติศาสตร์ของประเทศเท่านั้น	 เหตุการณ์ดังกล่าวถือ

เป็นเรื่องที่น่าเสียดายและการเสียโอกาสอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ	

เพราะประเทศไทยนัน้มศีกัยภาพสงูในอตุสาหกรรมส่ิงทอและเครือ่งนุง่ห่ม	การได้

รบัการสนบัสนนุอย่างต่อเนือ่งโดยการวางแผนโครงการทัง้ในระยะส้ัน	ระยะกลาง

และระยะยาว	จะสามารถพฒันาจนท�าให้ประเทศไทยสามารถกลายเป็นศูนย์กลาง

อุตสาหกรรมแฟชั่นได้ในอีกจุดหน่ึงของโลกเช่นเดียวกับต่างประเทศ	 ถึงแม้ว่า

โครงการกรุงเทพฯ	 เมืองแฟชั่นจะจบลงไปแล้ว	 แต่อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยยังคง

พัฒนาต่อไป	ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรนักออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายถือเป็น

สิ่งที่ส�าคัญ	 ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีโครงการดีๆ	 หลายต่อหลายโครงการ	 ทั้ง

โครงการของภาครัฐและโครงการของภาคเอกชนของไทยที่ต้องการที่จะเฟ้นหา

และให้การสนับสนุนให้นักออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายชาวไทยหน้าใหม่ให้มี

พื้นที่เวทีที่จะสามารถน�าเสนอความคิดของตนได้	

	 การผลักดันในโครงการต่างๆ	 ต่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นโครงการใน

ระยะยาวและหวังผลให้เกิดความส�าเร็จมากที่สุดจากการร่วมมือจากหลายๆ	

องค์กรทีร่่วมผลกัดนั	เพือ่พฒันาโครงการ	โครงการ	The	Contemporarist	by	OCAC	
เป็นโครงการหนึง่ทีน่่าสนใจ	เพราะเกดิขึน้จากการร่วมมอืประสานงานของส�านกังาน

ศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั	(สคร.)	กระทรวงวฒันธรรม	และนติยสารแอล	ประเทศไทย	

ซึ่งเกิดจากการประสานงานการบริหารจัดการระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กร

สือ่สารมวลชนภาคเอกชน	และเป็นโครงการทีมุ่ง่พฒันาความรูค้วามสามารถของ

นักออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหน้าใหม่อย่างแท้จริง
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	 The	Contemporarist	by	OCAC	เป็นโครงการที	่จดัแสดงผลงานโครงการ

ส่งเสริมการจดัแสดงผลงานการออกแบบเสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกายในงานแอล	บางกอก	

แฟชั่น	 วีค	ปี	พ.ศ.	 2554	 โดยน�าเสนอผลงานจาก	3	นักออกแบบเสื้อผ้าเครื่อง 

แต่งกายรุ่นใหม่ซึ่งเป็นผู้ชนะจากการประกวดเวที	 “จากเส้นใยสู่ภูมิปัญญา	 จาก

ภูมิปัญญาสู่อาภรณ์”	ที่ร่วมออกแบบผลงานที่สร้างสรรค์จากผ้าไทย	และสะท้อน

ถึงวิถีวัฒนธรรมไทย	

	 การประกวดนักออกแบบเครื่องแต่งกายหน้าใหม่เป็นโครงการที่เปิด

โอกาสให้ประชาชนผู้มีความสนใจในการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเข้าร่วม

ประกวด	เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่ง

กาย	 ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบโดยใช้อัตลักษณ์แห่งศิลป-

วัฒนธรรมไทย	 ผ่านศิลปะการออกแบบเครื่องแต่งกาย	 ต่อจากนั้นได้ผลักดัน 

ให้นักออกแบบที่เป็นผู้ชนะ	3	คน	มีโอกาสแสดงผลงานการออกแบบใหม่อีกครั้ง

ผ่านเวทแีสดงผลงานการออกแบบเสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกายในงานแอล	บางกอก	แฟชัน่	

วคี	ภายใต้โครงการ	The	Contemporarist	by	OCAC

	 ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 (สคร.)	 สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม	 

เป็นหน่วยงานองค์กรภาครัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริม	 สนับสนุน	 และเผยแพร่

กิจกรรมการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 เพื่อเพิ่มพูนภูมิปัญญาและ

ประยุกต์ใช้ในสังคมได้จริง	

	 นิตยสารแอล	 เป็นนิตยสารแฟชั่นจากประเทศฝรั่งเศสที่มียอดขายเป็น

อันดับหนึ่งท่ัวโลก	 นิตยสารแอลเปิดตัวฉบับภาคภาษาไทยเป็นครั้งแรกเม่ือวันที	่

27	ตุลาคม	พ.ศ.	2537	โดยบริษัทโพสต์	อินเตอร์เนชั่นแนล	มีเดีย	จ�ากัด	ปัจจุบัน

นี้	นิตยสารแอล	มีการตีพิมพ์ถึง	42	ประเทศทั่วโลก	ส�าหรับเนื้อหาของนิตยสาร

แอล	ประเทศไทย	ยงัคงเน้นหนกัในเรือ่งความงามและแฟชัน่ตามแนวคดิของบรษิทั

แม่	แต่กป็รบัแนวทางการน�าเสนอให้เข้ากบัวถิขีองคนไทย	โดยมกีลุม่เป้าหมาย	คอื	

สตรอีายรุะหว่าง	20-35	ปี	ได้เป็นผูเ้ปิดโลกทศัน์ผูห้ญงิไทยพร้อมทัง้กระตุน้วงการ

แฟชั่นไทย	ให้ก้าวขึ้นสู่ระดับสากลและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก	

	 The	Contemporarist	by	OCAC	เป็นโครงการทีไ่ด้รบัการประสานงานการ

บรหิารจดัการระหว่างองค์กรภาครฐัและองค์กรสือ่สารมวลชนภาคเอกชน	จงึถอืเป็น
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โครงการทีม่คีวามน่าสนใจในการท�าการศกึษาเพือ่วเิคราะห์ถงึรปูแบบ	กระบวนการ

บริหารจัดการ	ผลลัพธ์	ปัญหาอุปสรรคและแนวโน้มในอนาคตที่เกิดขึ้น	

วัตถุประสงค์การศึกษา

	 1.	 เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโครงการพิเศษที่เกิดจากการ

ประสานงานระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรสื่อสารมวลชนภาคเอกชน

	 2.	 เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารจัดการโครงการพิเศษที่เกิดจากการ

ประสานงานระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรสื่อสารมวลชนภาคเอกชน

	 3.	 เพือ่ศกึษาผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้ของโครงการพเิศษทีเ่กดิจากการประสาน

งานระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรสื่อสารมวลชนภาคเอกชน

	 4.	 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการโครงการพิเศษ

ที่เกิดจากการประสานงานระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรสื่อสารมวลชนภาค

เอกชน

	 5.	 เพื่อศึกษาแนวโน้มในอนาคตของการประสานงานระหว่างองค์กร

ภาครัฐและองค์กรสื่อสารมวลชนภาคเอกชน

วิธีการศึกษา

 การศกึษาเรือ่ง	 “การประสานงานการบรหิารจดัการโครงการพเิศษระหว่าง

องค์กรภาครัฐและองค์กรสื่อสารมวลชนภาคเอกชน	กรณีศึกษา	The	Contempo-

rarist	by	OCAC”	ผูศ้กึษาได้เลอืกระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ	(Qualitative	Research	

Method)	โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	(Depth	Interview)	ซึ่งมีรายละเอียด	ดังนี้

 1.	 ข้อมูลปฐมภูมิ	 (Primary	Data)	คือ	แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล	

ได้แก่	 พนักงานของส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 (สคร.)	 พนักงานของ 

นติยสารแอล	ประเทศไทย	กรรมการโครงการ	“จากเส้นใยสูภู่มปัิญญา	จากภูมปัิญญา 

สู่อาภรณ์”	และผู้ประสานงานโครงการ	“The	Contemporarist	by	OCAC”	บริษัท

วัน	 เอเอ็ม	 จ�ากัด	 โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก	 ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการ
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ศึกษาและกลุ่มผู้ให้การสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง	 (Purposive	Sampling)	โดย

ใช้เครื่องบันทึกเทปท�าการบันทึกบทสนทนาขณะท�าการสัมภาษณ์	 จากนั้นจึง

ท�าการถอดเทปบทสัมภาษณ์ในภายหลัง	 โดยคัดเลือกบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการประสานงานโครงการจ�านวน	7	คน	ดังต่อไปนี้

 ส�ำนกังำนศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั	(สคร.)	สงักดักระทรวงวฒันธรรม

	 -		นายวิชระวิชญ์	 อัครสันติสุข	 นักวิชาการวัฒนธรรม	 ส�านักงานศิลป-

วัฒนธรรมร่วมสมัย

	 นิตยสำรแอล	ประเทศไทย

	 -		นางสาวปรารถนา	พานิชชีวะกุล	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

	 -	นางสาวอทิตยา	ประเสริฐสังข์	ผู้ช่วยฝ่ายส่งเสริมการขาย

	 ผู้ประสำนงำนโครงกำร	“The	Contemporarist	by	OCAC”	บริษัท

วัน	เอเอ็ม	จ�ำกัด

	 -	นายพลัฏฐ์	 ศรีลลิตสร้อย	 นักออกแบบเครื่องแต่งกาย	 เจ้าของตรา 

สินค้า	“รีล”

	 -	นายสันติ	เลิศชัยอุดมโชค	แฟชั่นสไตลิสต์

กรรมกำรผูต้ดัสนิโครงกำร	“จำกเส้นใยสูภ่มูปัิญญำ	จำกภมูปัิญญำสูอ่ำภรณ์”

	 -		นายทเนศ	บญุประสาน	อาจารย์มหาวทิยาลยั	และนกัออกแบบเครือ่ง

แต่งกาย

	 -		นายชัย	เจียมกิตติกุล	นักออกแบบเครื่องแต่งกาย	

 2.	 ข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	 Data)	 คือ	 แหล่งข้อมูลประเภท

เอกสำร	 (Document	 Data)	 โดยมีตั้งแต่ข้อมูลในด้านแนวคิด	ทฤษฎีและผลงาน

วิจัยต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

 การศกึษาเรือ่ง	 “การประสานงานการบรหิารจดัการโครงการพเิศษระหว่าง

องค์กรภาครฐั	และองค์กรสือ่สารมวลชนภาคเอกชน	กรณศีกึษา	The	Contempo-

rarist	by	OCAC”	แบ่งการรายงานผลออกเป็น	5	ส่วน	ดังนี้



ปีที่ 4  ฉบับที่ 3  ฉบับพิเศษ  การค้นคว้าอิสระ  (มิ.ย.-ธ.ค. 55) 285

	 ส่วนที	่1	 รปูแบบกำรบรหิำรจดักำรของโครงกำร	The	Contempo-

rarist	by	OCAC

	 ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	(สคร.)	สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม	ได้

จดัโครงการส่งเสรมิวงการนกัออกแบบเครือ่งแต่งกาย	ร่วมกบัองค์กรสือ่สารมวลชน

ภาคเอกชน	นติยสารแอล	ประเทศไทย	ในโครงการ	The	Contemporarist	by	OCAC	

จัดแสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย	แอล	บางกอก	แฟชั่น	วีค	เปิด

โอกาสให้นกัออกแบบเสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกายรุน่ใหม่ทีช่นะเลศิจากเวทกีารประกวด

ออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายโครงการ	 “จากเส้นใยสู่ภูมิปัญญา	จากภูมิปัญญา

สู่อาภรณ์”	จ�านวน	3	คน	สร้างสรรค์ผลงานชุดใหม่	และทั้งสององค์กรได้ท�าการ

ตกลงกันว่าจะมีตัวกลางในการประสานงาน	ระหว่าง	2	องค์กร	บริษัทวัน	เอเอ็ม	

จ�ากัด	 ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ได้ลงนามเป็นองค์กรกลาง	 ดูแล	 ติดต่อการ

ประสานงานระหว่างสององค์กร	บริหารจัดการโครงการ	The	Contemporarist	by	

OCAC	ให้ประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ก�าหนดไว้

	 ส่วนท่ี	2	 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรของโครงกำร	 The	 Contem-

porarist	by	OCAC

	 องค์กรทีม่ส่ีวนร่วมในการประสานงานในโครงการ	The	Contemporarist	

by	OCAC	ประกอบด้วย	3	องค์กร	คือ	ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	(สคร.)	

สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม	นิตยสารแอล	ประเทศไทย	และบริษัทวัน	เอเอ็ม	จ�ากัด	

โดยแบ่งหน้าที่	ขั้นตอนในการปฏิบัติงานในแต่ละองค์กร	ซึ่ง	สคร.	ให้นักวิชาการ

วัฒนธรรม	เป็นผู้รับผิดชอบการประสานงาน	นิตยสารแอล	ประเทศไทย	ให้ผู้ช่วย

ฝ่ายส่งเสรมิการขายเป็นผูด้แูลตดิต่อประสานงานกบัทมีงานบรษิทัวนั	เอเอม็	จ�ากดั	

และนักออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทั้ง	3	คน	โดยต้องก�าหนดรูปแบบผลงานที่

ชัดเจนกับทีมงานบริษัทวัน	 เอเอ็ม	 จ�ากัด	 ติดตามความก้าวหน้าของงานและน�า

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เสร็จสมบูรณ์น�ามาถ่ายภาพเพื่อประกอบการเขียน

ประชาสัมพันธ์	ในส่วนของบริษัทวัน	เอเอ็ม	จ�ากัด	จัดท�าแผนการด�าเนินการ	ขอ

อนุมัติด�าเนินโครงการประสานกับนักออกแบบเครื่องแต่งกาย	 ชี้แจงรายละเอียด

แก่นักออกแบบ	ด�าเนินการจ่ายค่าตอบแทน	ประสานงานกับคณะผู้จัดงานแสดง
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ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกาย	แอล	บางกอก	แฟชั่น	วีค	เพื่อท�าสัญญาการ

จดัแสดงผลงาน	และท้ายสดุจัดท�ารายงานผลการด�าเนนิงานโครงการเมือ่งานเสรจ็

สมบูรณ์	ส่งให้	สคร.

	 ส่วนที่	3	 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของโครงกำร	The	Contemporarist	by	

OCAC

	 ผลลพัธ์ของโครงการ	ประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีส่�านกังานศลิป-

วัฒนธรรมร่วมสมัย	(สคร.)	และนิตยสารแอล	ประเทศไทย	ได้วางไว้	ด้วยตัวชี้วัด

ความส�าเร็จพิจารณาจ�านวนผู้เข้าชมในการจัดแสดงผลงานการออกแบบเครื่อง 

แต่งกายในงาน	แอล	บางกอก	แฟชั่น	วีค	ข่าวที่ปรากฏตามนิตยสารแฟชั่นชั้นน�า	

ผลงานของนกัออกแบบเสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกายถกูน�ามาถ่ายลงในนติยสารแฟชัน่ชือ่

ดังต่างๆ	

	 ส่วนท่ี	4	 ปัญหำและอุปสรรคของกำรบริหำรจัดกำรของโครงกำร	

The	Contemporarist	by	OCAC

	 ปัญหาและอปุสรรคทีท่างส�านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย	(สคร.)	และ	

นิตยสารแอล	ประเทศไทย	พบจากการจัดการบริหารประสานงานโครงการ	 The	

Contemporarist	 by	 OCAC	 และการประกวดโครงการ	 “จากเส้นใยสู่ภูมิปัญญา	

จากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์”	นี้คือ	ปัญหาเรื่องความแตกต่างของรูปแบบการบริหาร

จัดการและวัฒนธรรมองค์กรของระบบราชการกับระบบเอกชนที่เป็นองค์กรที่มี

มาตรฐานการท�างานระบบสากล	การหาจดุร่วมทีเ่หมาะสมของการท�างานระหว่าง	

2	 องค์กร	 การท�าสัญญาว่าจ้างองค์กรเอกชนเข้ามาบริหารจัดการประสานงาน

โครงการ	จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด	ส�าหรับอุปสรรคที่เกิดขึ้น	คือ	การปรับเปลี่ยน 

ผู้บริหารตามวาระของระบบองค์กรภาครัฐ	 เพราะการเปล่ียนแปลงโยกย้าย

ต�าแหน่งผู้บริหารภายในองค์กรอาจท�าให้โครงการมีอันต้องหยุดชะงักลงไปหรือ

ล้มเลิกไป
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	 ส่วนที่	5	 แนวโน้มในอนำคตของกำรประสำนงำนกนัระหว่ำงองค์กร

ภำครัฐและองค์กรสื่อสำรมวลชนภำคเอกชน

	 แนวโน้มในอนาคตส�าหรับการประสานงานกับองค์กรอื่นๆ	 ทั้งองค์กร

ภาครฐัและองค์กรสือ่สารมวลชนภาคเอกชนในอนาคต	ส�านกังานศลิปวฒันธรรม

ร่วมสมัย	 (สคร.)	 มีมุมมองว่าในอนาคตไม่ว่าจะเกิดพันธมิตรอื่นๆ	 เข้ามาร่วม

ประสานงานกบั	สคร.	การสร้างพนัธมติรใหม่ๆ	เป็นเรือ่งทีด่แีต่สิง่ทีจ่�าเป็นคอืต้อง

พจิารณาถงึเงือ่นไขทีส่อดคล้องกบัเป้าหมายขององค์กร	ในส่วนหน่วยงานสือ่สาร

มวลชนภาคเอกชนอย่างนิตยสารแอล	ประเทศไทย	พิจารณาว่าการประสานงาน

กับ	สคร.	ส่งผลดีแก่องค์กรสื่อสารมวลชนภาคเอกชนเช่นกัน	เพราะการประสาน

งานที่เกิดขึ้นถือว่าองค์กรภาครัฐให้ความเชื่อถือในภาพลักษณ์	องค์กรภาครัฐเชื่อ

ว่านติยสารแอล	ประเทศไทย	สามารถประสานงานปฏบิตังิานให้บรรลวุตัถปุระสงค์

ที่องค์กรภาครัฐวางไว้ได้

	 ส�าหรับโครงการ	The	Contemporarist	by	OCAC	นั้น	สคร.	ต้องการ 

ให้เกดิการผลกัดนัจดัการประกวดนกัออกแบบเสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกายรุน่ใหม่และมี

การสนับสนุนให้นักออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้มีโอกาสสร้างผลงานใหม่ๆ	

แผนงานในระยะยาวที่วางไว้คือโครงการการอบรมการน�าเสนอผลงานการออกแบบ

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของนักออกแบบรุ่นใหม่	 โครงการน�าตราสินค้าที่มีอยู่แล้ว

เข้าไปเรียนรู้การทอผ้าในท้องถิ่นต่างๆ	ของประเทศ	เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

และพัฒนาองค์ความรู้	น�ามาตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย	การน�าวิทยากรระดับ

โลกเข้ามาร่วมมือพัฒนาผ้าในท้องถิ่นกับคนท้องถิ่นนั้นเพื่อสร้างเอกลักษณ์	 เป็น

โครงการที	่สคร.	จดัขึน้เพือ่ให้ประชาชนชาวไทยเหน็คุณค่าของศิลปวฒันธรรมไทย

ก่อนที่จะสูญหายไปและร่วมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อเพิ่มพูน

ปัญญาและประยุกต์ใช้ในสังคม

อภิปรายผลการศึกษา

	 การศึกษาเร่ือง	 “การประสานงานการบริหารจัดการโครงการพิเศษ

ระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรสื่อสารมวลชนภาคเอกชน	 กรณีศึกษา	 The	
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Contemporarist	 by	 OCAC”	 ผลการศึกษาในครั้งนี้	 มีความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ที่ผู้ศึกษาตั้งไว้และสามารถอธิปรายผลได้ดังต่อไปนี้

	 ส่วนที	่1	 รปูแบบกำรบรหิำรจดักำรของโครงกำร	The	Contempo-

rarist	by	OCAC

	 รูปแบบของการบริหารจัดการซึ่งเป็นลักษณะของการประสานงานระหว่าง

องค์กรภาครัฐและองค์กรสื่อสารมวลชนภาคเอกชนของโครงการที่พบนั้นม	ี 

2	รปูแบบ	การเป็นพนัธมติรธรุกจิตามแนวคดิของปีเตอร์	โลแลงค์	และจอนห์	รกุส์	

(อ้างถึงในยุดา	รักไทย	และสุภาวดี	วิทยะประพันธ์,	2545,	น.	22-26)	มีดังนี้

 1.	 รูปแบบกำรสร้ำงพันธมิตรแบบ	 “กำรร่วมมือ	 (Consortium)”	

ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 (สคร.)	 เป็นองค์กรภาครัฐได้จัดท�าโครงการใน

การส่งเสริมวงการนกัออกแบบเสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกาย	ด้วยการร่วมมอืประสานงาน

กับองค์กรสื่อสารมวลชนภาคเอกชน	คือ	นิตยสารแอล	ประเทศไทย	ในโครงการ	

The	 Contemporarist	 by	 OCAC	 จัดแสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าเครื่อง 

แต่งกาย	แอล	บางกอก	แฟชั่น	วีค	การร่วมมือประสานงานที่เกิดขึ้นระหว่างสอง

องค์กรนี้เป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ	 ตามแนวคิดของปีเตอร์	 โลแลงค์	 และ	

จอนห์	 รุกส์	 โดยโครงสร้างของพันธมิตรเป็นรูปแบบ	 “การร่วมมือ”	 กล่าวคือการ

ร่วมมอืของสององค์กรนีเ้ป็นการท�าสญัญาเพือ่ก�าหนดว่าใครจะท�าอะไรในองค์กร

ของตนเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายทีว่างรวมกนัไว้	โดยการวางแผนร่วมมอืครัง้นีเ้ป็นการ

วางแผนร่วมมือในระยะยาวจากแผนงานระยะยาวที่	สคร.ได้วางไว้	

 2.	 รูปแบบกำรสร้ำงพันธมิตรแบบ	 “กำรรวมกำรเฉพำะกิจ	 (Ad	 

Hoc	Pool)”	 การจ้างบรษิทัวนั	 เอเอม็	 จ�ากดั	มาเป็นองค์กรกลางในการประสานงาน	 

จึงเป็นการสร้างพันธมิตรแบบ	 “การรวมการเฉพาะกิจ”	 ตามแนวคิดของปีเตอร	์ 

โลแลงค์	 และจอนห์	 รุกส์	 โดยบริษัทวัน	 เอเอ็ม	 จ�ากัด	 จะร่วมมือในการลงทุน 

ในคน	เงิน	และเทคโนโลยี	นอกจากนีด้้วยแผนงานการร่วมมือนัน้มีระยะเวลาทีส้ั่น

จ�ากัดคือเพียงแค่	2	เดือน	และมีวัตถุประสงค์ในการร่วมงานเพียงอย่างเดียว	ซึ่ง

ก็คือ	 การบริหารจัดการโครงการ	 The	 Contemporarist	 by	 OCAC	 ให้ประสบ 

ความส�าเร็จ	ซึ่งท�าให้ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นมีความเฉพาะเจาะจง	โดยทาง	สคร.	และ	

นติยสารแอล	ประเทศไทย	จะเป็นผูป้ระเมนิว่าพนัธมิตรนัน้	บรหิารจดัการโครงการ
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บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่	จึงท�าให้รูปแบบการบริหารจัดการของบริษัทวัน	เอเอ็ม	

จ�ากัด	เป็นเพียงรูปแบบการรวมการเฉพาะกิจ

	 ส่วนท่ี	2	 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรของโครงกำร	 The	 Contem-

porarist	by	OCAC

 1.	 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรของโครงกำร	The	Contemporarist	

by	OCAC	ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	(สคร.)	นิตยสารแอล	ประเทศไทย	

และบริษัทวัน	 เอเอ็ม	 จ�ากัด	 ทั้งสามองค์กรมีการแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานกัน

อย่างชัดเจน	 โดยกระบวนการบริหารจัดการของโครงการเริ่มต้นจากการวางแผน	

(Planning)	ระหว่าง	สคร.	กับ	นิตยสารแอล	ประเทศไทย	เพื่อก�าหนดวัตถุประสงค์

ของโครงการ	จากนั้นมีการจัดการองค์กร	และการบริหารบุคคล	โดยการก�าหนด

บคุคลภายในองค์กรของตนเข้ามารบัผดิชอบประสานงานในโครงการและมีว่าจ้าง

ท�าสัญญาให้องค์กรกลาง	ซึ่งก็คือ	บริษัทวัน	เอเอ็ม	จ�ากัด	มาดูแลบริหารจัดการ

โครงการ	 โดยทั้งสามองค์การจะมีการประสานงาน	 (Co-ordinating)	 ระหว่างกัน

ตลอดเวลา	 มีการสร้างระบบการติดต่อสื่อสารที่ดี	 มีการพบปะของสมาชิกของ

โครงการทีเ่กีย่วข้องจากองค์กรต่างๆ	ทัง้ในระดบับนสูร่ะดบัล่าง	ระดบัล่างสูร่ะดบั

บน	 และในระดับเดียวกัน	 นอกจากนี้แต่ละองค์กรยังมีการรายงาน	 และการงบ

ประมาณ	โดยที่บริษัทวัน	 เอเอ็ม	จ�ากัด	ต้องดูแลในการบริหารจัดการทรัพยากร

ด้านค่าใช้จ่ายให้คุ้มทุน	ให้มีคุณภาพและควบคุมระยะเวลาตามมาตรฐานที่	สคร.	

และนิตยสารแอล	 ประเทศไทย	 ที่ได้ก�าหนดไว้	 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจาก

กระบวนการบริหารจัดการของโครงการดังกล่าวจะพบว่าขั้นตอนต่างๆ	 มีความ

สมัพนัธ์ต่อเนือ่งกนัอย่างใกล้ชดิ	มคีวามต่อเนือ่งและสอดคล้องกนัอย่างเป็นระบบ

เพื่อให้โครงการ	The	Contemporarist	by	OCAC	ประสบความส�าเร็จ

	 2.	 รูปแบบกำรประสำนงำนของโครงกำร	 The	 Contemporarist	 

by	OCAC	มีทั้งรูปแบบการประสานงานตามแนวด่ิง	 (Vertical)	 และรูปแบบการ

ประสานงานตามแนวนอน	(Horizontal)	โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

 	 2.1	 รปูแบบการประสานงานตามแนวดิง่	ผูบ้รหิารองค์กรประสานงาน

กับผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรของทั้งสามองค์กรกล่าวคือ	 ส�านักงานศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัย	(สคร.)	นิตยสารแอล	ประเทศไทย	และบริษัทวัน	เอเอ็ม	จ�ากัด	ต่างมีผู้
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บริหารองค์กรเป็นผู้ควบคุมดูแลในส่วนที่ต้องรับผิดชอบ	 ผู้บริหารองค์กรแต่ละ

องค์กรจะมีการวางแผน	 สั่งการและชี้แนะผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรของตนให้

ด�าเนินงานให้ประสบความส�าเร็จ

	 	 2.2	 รูปแบบการประสานงานตามแนวนอน	 การประสานงาน

ระหว่างกนัของส�านกังานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั	(สคร.)	นติยสารแอล	ประเทศไทย	

กับ	บริษัทวัน	เอเอ็ม	จ�ากัด	กล่าวคือในระดับผู้บริหารแต่ละองค์กรนั้นต้องมีการ

สื่อสาร	และประสานงานระหว่างกันของโครงการเพือ่ท�าการตกลงก�าหนดทิศทาง	

การลงนาม	และการประเมินผล	ในระยะขั้นตอนการด�าเนินโครงการผู้ปฏิบัติการ

ของแต่ละองค์กรต้องมีการประสานงานระหว่างกัน	 เพื่อร่วมมือ	 แสดงความคิด

เห็น	 แลกเปลี่ยนความรู้	 วิทยาการเพ่ือให้เกิดความส�าเร็จของโครงการ	 บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมาย	 โดยต้องมีการส่ือสารเพื่อการบริหารที่มี

ประสิทธิภาพและชัดเจนในการปฏิบัติงานเพ่ือการสร้างความไว้ใจและการเรียนรู้

ซึ่งกันละกัน

 3.	 กำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงองค์กรภำครัฐและองค์กรภำคเอกชน	

ประเภทของการตดิต่อสือ่สารระหว่างองค์กรภาครฐัและองค์กรภาคเอกชนในการ

ปฏิบัติงานของโครงการที่พบมีดังต่อไปนี้

	 	 3.1	 การติดต่อสื่อสารแบบพิธีการ	 การติดต่อส่ือสารแบบพิธีการ	

(สมิต	สัชฌุกร,	2527,	น.	18)	ที่ปรากฏนั้น	กล่าวคือ	โครงการ	The	Contemporar-

ist	by	OCAC	เป็นโครงการทีเ่กดิจากการประสานงานตดิต่อสือ่สารระหว่างกนัของ

ทัง้สามองค์กรทีม่รีะบบการบรหิารจดัการองค์กรทีแ่ตกต่างกนันัน้จงึต้องมรีะเบยีบ

แบบแผนที่ชัดเจน	การติดต่อสื่อสารจึงต้องมีการวางข้อก�าหนดไว้โดยชัดเจนด้วย

รายงานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่เป็นหลกัฐานในการตรวจสอบ	ซึง่จะเหน็ได้จาก

ในแต่ละระยะการด�าเนินงานของโครงการ

	 	 3.2	 การสื่อสารแบบสองทาง	 (Two-way	 Communication)	 การ

ติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนที่ปรากฏในการปฏิบัติ

งานของโครงการ	คือ	การสื่อสารแบบสองทาง	(สมิต	สัชฌุกร,	2527,	น.	19)	โดย

เป็นการตดิต่อสือ่สารทีเ่กดิขึน้ระหว่าง	สคร.	นติยสารแอล	ประเทศไทย	และบรษิทั

วัน	เอเอ็ม	จ�ากัด	ด้วย	โครงการ	The	Contemporarist	by	OCAC	เป็นการจัดแสดง
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ผลงานเครื่องแต่งกายที่เกิดจากการประสานงานขององค์กรภาครัฐและองค์กร

สื่อสารมวลชนภาคเอกชน	 บุคลากร	 ผู้ประสานงาน	 ผู้ปฏิบัติงานมาจากหลาย 

หน่วยงาน	การสือ่สารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัละกนัถอืเป็นหวัใจหลักส�าคัญ

ของการประสานงานโดยจะเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

องค์กร	 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน	สร้างความชัดเจนในการปฏิบัติงาน	สร้างความ

ไว้ใจ	น�ามาซึ่งความส�าเร็จของโครงการ

	 ส่วนที่	3	 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของโครงกำร	The	Contemporarist	by	

OCAC

	 ผลลพัธ์ของโครงการประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมายตามวตัถปุระสงค์

ในการสร้างพันธมิตร	(สุพานี	สฤษฏ์วานิช,	2546,	น.	325-329)	ที่ทางส�านักงาน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 (สคร.)	 สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม	 และนิตยสารแอล	

ประเทศไทย	ได้วางไว้	ซึ่งสามารถแบ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ดังนี้

	 1.	 ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 เม่ือพิจารณาจากผลลัพธ์แล้ว 

ถอืได้ว่าบรรลเุป้าหมายทางด้านวทิยาการ	เพราะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรูจ้าก

องค์กรหนึ่งไปสู่อีกองค์กรหน่ึง	 การขยายแนวคิดการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วม

สมัยไปสู่ประชาชนวงกว้างและเป็นการเรียนรู้ในการจัดงานในด้านสื่อมวลชนอีก

ด้วย

	 2.	 นิตยสารแอล	ประเทศไทย	เมื่อพิจารณาจากผลลัพธ์แล้ว	นอกจาก

ที่นิตยสารแอล	 ประเทศไทย	 จะบรรลุเป้าหมายทางด้านวิทยาการแล้ว	 ยังถือว่า

บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจอีกด้วย	ถึงแม้ว่าเป้าหมายไม่ได้ออกมาในรูปตัวเงิน	

แต่การบรรลเุป้าหมายในครัง้นีส้ามารถพจิารณาได้จากการเพิม่ความน่าเชือ่ถอืให้

องค์กร	 การได้รับความไว้วางใจจากองค์การภาครัฐ	 เม่ือเทียบกับองค์กรส่ือสาร

มวลชนภาคเอกชนอื่น	ๆ

	 ส่วนท่ี	4	 ปัญหำและอุปสรรคของกำรบริหำรจัดกำรของโครงกำร	

The	Contemporarist	by	OCAC

	 ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการบริหารประสานงานโครงการ	 The	

Contemporarist	by	OCAC	ที่ปรากฏนั้นสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
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 1.	 ปัญหำของกำรจัดกำรบริหำรประสำนงำนโครงกำร	 The	 Con-

temporarist	 by	 OCAC	 ปัญหาของโครงการที่เกิดระหว่างการสานงานของ 

สององค์กรนั้นมาจากสาเหตุ	2	ประการ	ดังต่อไปนี้

	 	 1.1	 ความแตกต่างของรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรและ

วัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน	 ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 (สคร.)	 มี 

รปูแบบการบรหิารจดัการภายในองค์กรด้วยระบบราชการ	ในขณะทีน่ติยสารแอล	

ประเทศไทย	มรีปูแบบการบรหิารจัดการด้วยระบบเอกชนทีม่มีาตรฐานการท�างาน

ระบบสากล	 ทางแก้ปัญหาคือการวางแผนในการท�างานอย่างรัดกุมเพื่อลดทอน

ปัญหา	การเลอืกองค์กรกลางทีม่ปีระสบการณ์ในการท�างานและมพีนัธมติรอยูม่าก

จะท�าให้การบริหารจัดการโครงการประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

	 	 1.2	 การขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ	 โครงการ	

The	Contemporarist	by	OCAC	เป็นโครงการที่มีการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของ	สคร.	

ดังนั้นด้วยความใหม่ในการบริหารจัดการโครงการ	ข้อจ�ากัดของระยะเวลาในการ 

เตรียมงานและการวางแผนงบประมาณจึงถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น	 ดังนั้นการ 

เตรยีมงานทีด่เีพือ่ลดทอนปัญหาและการท�าสญัญาว่าจ้างองค์กรเอกชนภายนอก

เข้ามาบรหิารจดัการในการประสานงานโครงการ	จงึเป็นทางออกในการแก้ปัญหา

ที่ดีที่สุด

 2.	 อปุสรรคของกำรจดักำรบรหิำรประสำนงำนโครงกำร	The	Con-

temporarist	 by	OCAC	 เกิดขึ้นมีเพียงประการเดียวคือ	อุปสรรคที่เกิดจากการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภายในองค์กรตามระเบียบวาระของระบบ

ราชการส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 (สคร.)	 เป็นองค์กรภาครัฐ	 การปรับ

เปลีย่นผูบ้รหิารจะเป็นไปตามระเบยีบวาระของระบบราชการ	ซึง่จะสร้างอปุสรรค

ต่อการบรหิารจดัการและก�าหนดทศิทางในอนาคตของโครงการ	เพราะผูบ้รหิารที่

เข้ารับต�าแหน่งคนใหม่อาจไม่มคีวามสนใจทีจ่ะด�าเนนิการสานต่อโครงการ	จงึท�าให้

โครงการมกีารหยดุชะงกัหรอืล้มเลกิไป	ซึง่ถอืเป็นอปุสรรคทีส่�าคญัทีส่่งผลต่อปัจจยั

ด้านการวจิยั	การพฒันาและการจดัเกบ็ข้อมลู	เพือ่พฒันาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ของ

ไทยต่อไป	เพราะการวางแผนโครงการที่ไม่ต่อเนื่อง
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	 ส่วนที่	5	 แนวโน้มในอนำคตของกำรประสำนงำนกนัระหว่ำงองค์กร

ภำครัฐและองค์กรสื่อสำรมวลชนภำคเอกชน

	 แนวโน้มในอนาคตของการประสานงานกันระหว่างองค์กรภาครัฐและ

องค์กรสื่อสารมวลชนภาคเอกชน	 ทางส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 (สคร.)	

ต้องการให้เกดิการผลกัดนัให้นกัออกแบบได้มโีอกาสสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ	โดย

มีการวางแผนงานในระยะยาว	เพือ่บรหิารโครงการให้บรรลวุสิยัทศัน์	พนัธกจิ	และ

ยทุธศาสตร์ขององค์กร	และให้ชาวไทยเหน็คณุค่าของศลิปวฒันธรรมไทย	และร่วม

สร้างสรรค์งานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยัเพือ่เพิม่พนูปัญญาและประยกุต์ใช้ในสงัคม	

การผลกัดนัดงักล่าวจะท�าให้เกดิแนวคดิเศรษฐศาสตร์หรอืไม่นัน้	ทาง	สคร.	มคีวาม

พร้อมทีจ่ะพฒันาให้ศลิปะทางด้านแฟชัน่เป็นส่วนหนึง่ในการสร้างเอกลักษณ์และ

ความแตกต่าง	 ส�าหรับการประสานงานกับองค์กรอื่นๆ	 ทั้งองค์กรภาครัฐและ

องค์กรภาคเอกชนในอนาคตมกีารเกดิขึน้อย่างแน่นอนแต่ต้องพจิารณาถงึเงือ่นไข

ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรด้วย	 ในส่วนหน่วยงานส่ือสารมวลชนภาค

เอกชน	นติยสารแอล	ประเทศไทย	มองว่าการประสานงานกบัองค์กรภาครฐัส่งผล

ดแีก่องค์กรสือ่สารมวลชน	เป็นการสร้างความน่าเชือ่ถอืและสร้างความเข้มแขง็ให้

แก่องค์กร	 โดยในอนาคต	 นิตยสารแอล	 ประเทศไทย	 พร้อมยินดีที่จะร่วมมือ

ประสานงานโครงการต่างๆ	ที่มาจากองค์กรภาครัฐ

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา

	 1.	 ควรมีการประสานงานกันระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรภาค

เอกชนต่อไปและผลกัดนัให้โครงการทีเ่กดิขึน้นัน้ด�าเนนิอย่างต่อเนือ่งเป็นโครงการ

ในระยะยาวเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และเพิ่มความสามารถให้เกิดขึ้นกับ 

นักออกแบบเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกายในประเทศ	 โดยองค์กรภาครัฐซึ่งเป็นองค์กร 

หลักควรให้ความส�าคัญ	เอาใจใส่	และไม่ล้มเลิกโครงการ

	 2.		องค์กรภาครัฐควรมีการสร้างพันธมิตรใหม่ๆ	 และมีการขยายเครือ

ข่ายให้กว้างมากขึน้	เพือ่แลกเปลีย่นสร้างเสรมิ	บรูณาการองค์วามรูใ้หม่ๆ	ระหว่าง

องค์กรต่างๆ	
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	 3.	 เพือ่ให้โครงการประสบผลส�าเรจ็มากยิง่ขึน้	ควรจะมกีารประสานงาน

โครงการพิเศษกับองค์กรภายนอกประเทศด้วย	 เพื่อที่จะสร้างผลดีต่อการพัฒนา

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จะเกิดขึ้นให้แก่บุคลากรและความน่าเชื่อถือภาพลักษณ์

ขององค์กร

	 4.	 ควรมีการประเมินผลการจัดแสดงผลงานออกแบบเส้ือผ้าเครื่อง 

แต่งกายโดยการประเมินจากผู้รับสารหรือผู้ที่เข้าร่วมชมการจัดแสดงผลงาน	 โดย

วัดผลในด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการรับรู้	ทัศนคติ	การใช้ประโยชน์และความพึง

พอใจเพื่อให้ได้ผลการประเมินที่ชัดเจนมีมาตรฐานและสามารถอ้างอิงได้
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