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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ือง “เครือขา่ยความร่วมมือในการบริหารจดัการศลิปวฒันธรรม โครงการ
ประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั ”  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาถึงกระบวนการก่อ
ตวัของเครือขา่ยความร่วมมือ  กระบวนการสร้างความร่วมมือ และกระบวนการด าเนินงานของ
เครือขา่ยความร่วมมือในการบริหารจดัการโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบาง
ขลงั  รวมทัง้ศกึษา ถึงผลลพัธ์ความร่วมมือท่ีน าไปสูค่วามส าเร็จและปัญหาอปุสรรคของเครือขา่ย
ความร่วมมือในการบริหารจดัการโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั  
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภ าพ ใช้การวิจยัเอกสาร และการสมัภาษณ์เชิงลกึ กบั
บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัเครือขา่ยความร่วมมือของโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมือง
บางขลงั จ านวน 20 ทา่น รวมทัง้การสงัเกตการณ์อยา่งมีสว่นร่วม โดยน าข้อมลูท่ีได้มาประมวล
และวิเคราะห์เนือ้หาเก่ียวกบัเครือขา่ยค วามร่วมมือในการบริหารจดัการโครงการประวตัศิาสตร์
และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั ตามกรอบและประเดน็ในการวิจยั ซึง่ผลการวิจยัและการ
วิเคราะห์ มีดงัตอ่ไปนี ้
 กระบวนการก่อตวัของเครือขา่ย ความร่วมมือ โครงการประวตัศิาสตร์ และภมูิปัญญา
ท้องถ่ินเมืองบางขลงั มีความเป็นมาท่ีน าไปสูค่วามร่วมมือภายใต้ การน าขององค์การบริหารสว่ น
ต าบลเมืองบางขลงั โดยปัจจยัผลกัดนัท่ีท าให้เกิดการสร้างความร่วมมือ ประกอบด้วย   1. นโยบาย
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การกระจายอ านาจจากสว่นกลางท่ีต้องการให้ท้องถ่ินได้เข้ามามีสว่นร่วมและมีหน้าท่ี บ ารุงรักษา
ศลิปะและภมูิปัญญาท้ องถ่ิน รวมถึงได้รับงบประมาณสว่นหนึง่เพ่ือน ามาสนบัสนนุงานในด้านนี ้  
2. ความต้องการท่ีจะสร้างจดุแข็งให้กบัชมุชน  เน่ืองจากองค์การบริหารสว่นต าบลได้ท าการศกึษา
เพ่ือหาจดุเดน่ของท้องถ่ินพบวา่ภายในท้องถ่ินมีโบราณสถานและประวตัศิาสตร์ท่ีส าคญั  โดยกรม
ศลิปากรและผู้ ท่ีมี ความรู้ทางด้าน ประวตัศิาสตร์ได้เคยเข้ามาท าการศกึษา ก่อนหน้านีแ้ล้ว            
3. ความต้องการในการแก้ไขปัญหาท้องถ่ิน  เน่ืองจากท่ีผา่นมา บางขลงัเป็นเมืองท่ีมีโครงสร้าง
พืน้ฐานยงัไม่ คอ่ยดีนกั ท าให้คนในท้องถ่ินละเลย ความส าคญัของประวตัศิาสตร์ โดยเฉพาะ
โบราณสถาน สง่ผลให้เกิดการ ท าลาย   โดยมมุมองของภาคสว่นตา่งๆท่ีมีตอ่ การสร้างเครือขา่ย
ความร่วมมือ   ประกอบด้วย มมุมองของภาครัฐ เห็นวา่เครือขา่ยความมือเป็นเร่ืองส าคญัเพราะ
การท่ีจะขบัเคล่ือนเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ให้ประสบความส าเร็จจ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือจากทกุ
ภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง  มมุมองของภาคประชาสงัคม  มองวา่ เครือขา่ยความร่วมมือเป็นเร่ืองท่ีดีและ
มีความส าคญั เพราะการมีเครือขา่ยถือเป็นการน าเอาคนซึง่มีความถนดัท่ีแตกตา่งกนัมาชว่ยกนัใน
การท างาน ท าให้เป้าหมายท่ีตั ้ งไว้ประสบความส าเร็จได้  ขณะท่ี มมุมองของภาคเอกชน  มองวา่ 
เครือขา่ยถือวา่มีความส าคญั โดยเฉพาะใน ปัจจบุนั เพราะการจะท ากิจกรรมอะไรตา่งๆให้ประสบ
ความส าเร็จจ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือจากคนท่ีเข้ามาร่วมกนัเป็นเครือขา่ย  
 ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากความร่วมมือ พบวา่  โดยภาพรวมแล้วโครงการประวตัศิาสตร์ฯ เมือง
บางขลงัยงัไมบ่รรลผุลได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือระหวา่งเครือขา่ย 
ซึง่ยงัคงเป็นได้แคเ่พียง ระดบัการประสานงาน (Coordination) และการร่วมปฏิบตักิาร 
(Cooperation) โดยความร่วมมือ (Collaboration) ระหวา่งเครือขา่ยยงัไมค่อ่ยได้ผลเตม็ท่ี อย่ างไร
ก็ตาม ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากความร่วมมือประกอบด้วย 1.ท าให้ท้องถ่ินกลายเป็นท่ีรู้จกั 2.เกิดความ
ต่ืนตวัของชาวบ้านท่ีมีตอ่ท้องถ่ินของตวัเอง 3. เกิดความรักและสามคัคีของคนในท้องถ่ิน  ขณะท่ี
ปัญหาและอปุสรรค  ประกอบด้วย 1. ปัญหาจากประสบการณ์และทกัษะการท างานของบุ คลากร
ในเครือขา่ย 2.ปัญหาจากความตอ่เน่ืองในการประสานงานโดยเฉพาะหนว่ยงานของภาครัฐ       
3.ปัญหาจากวิถีชีวิตของชาวบ้านในพืน้ท่ี 4. ปัญหาจากงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน         
5.ปัญหาจากวตัถปุระสงค์ท่ีไมช่ดัเจนหรือไมส่อดคล้องกนั 
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ABSTRACT 
 

The thesis study of the collaborative networks in the administration of the 
conservation of expressive cultures and local wisdom at Bang Klang District Shukothai 
province project is aimed to study the process of collaboration, establishing the creative 
of collaboration and the operation of collaborative networks to management on the 
historical project ,including to study the results of the collaboration that leading to the 
successes and problems of network operation and management of the local history at 
Bang Klang District. 

This research is a qualitative research by using the method of analyzing 
documents and in-depth interviews with individuals who are involved in the cooperation 
of the history project and local wisdom at Bang Klang 20 persons, including participant 
observation. The data were processed and analyzed by the framework and research 
issues. The results of which appear below: 

The process of collaboration establishing collaborative networks of the historical 
project and the local wisdom at Bang Klang has its own history and condition toward the 
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beginning cooperation. There are conditions that lead to cooperation established under 
the leadership of Bang Klang District Administrative Organization. The driving forces of 
the creation of the collaboration are as follows;  

1. The Policy of decentralization from central to the locality in order for the 
people participate in and respond to the maintenance of art, custom and local wisdom. 
It includes the budget to support this work. 2. The need to build the strength of the 
community is another driving force. The district administrative organization has 
conducted a study to determine the strength of the locality found that inside the locality 
there were important archaeological site and history that were previously discovered by 
the Fine Arts Department. 3. The need to solve local problems. In the past, Bang Klang 
District had a very poor infrastructure; hence the local people ignored the history, 
especially the archaeological site. This is so because if we focus on infrastructure of 
history, the other infrastructures of the locality will be modified accordingly. The view     
of various sectors including that of the government to build a collaborative network is 
very important importance because a successful driving force requires the cooperation 
of all sectors involved. The perspective of civil society view that the cooperation is good 
and important because it bringing people with diverse skills to help the target to be 
successful. While a private network found that the collaborative network is important. 

It was found from the result of the cooperation that the historical project of Bang 
Klang city has not yet achieved its goals, especially the building of cooperation because 
it  the coordination level and the cooperation and the collaboration between the network 
are not be fully realized. However, the outcome of the cooperation is composed of:       
1. the locality became well known 2. The enthusiasm of the local people towards their 
locality is also recognized 3. To bring about loved and espoit de corps to their city. On 
the contrary, the barriers include 1. The problems resulting from experience and skills of 
personnel involved in the network. 2. Problems resulting from the coordination by the 
agencies of government 3. The problems resulting from the way of life of the people in 
the area 4. The problems resulting from the budget for the operation. 5. The problems 
resulting from the vague and conflicting objective. 


