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บทที่ 1 

บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ท่ีผา่นมาเร่ืองของการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ินในชมุชนมกัถกูมองวา่
เป็นเพียงประเดน็เล็กๆ ประเดน็หนึง่  สง่ผลให้การอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมภายในชมุชนเป็นเร่ืองท่ี
ไมค่อ่ยได้รับความสนใจมากนกั  ภาครัฐใน ฐานะเจ้าภาพหลกัมีหน้าท่ีในการเข้ามาจดัการดแูล 
รักษา ก็มกัจะละเลยและไมค่อ่ยให้ความส าคญัตอ่ประเดน็นี ้ ขณะท่ีคนในชมุชนเองแม้จะให้ความ
สนใจแตก็่ยงัคงขาดความรู้และความเข้าใจในเร่ืองประวตัศิาสตร์ท้องถ่ินและภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
การอนรัุกษ์จงึมกัจะท ากนัเพียงกลุม่เล็ก และมีลกัษณะแบบไมเ่ป็นทางการ   อีกทัง้ยงัไมค่อ่ยมีการ
ร่วมมือกนัท างานอยา่งเป็นทางการมากนกั  ซึง่ถือวา่เป็นข้อจ ากดัท่ีส าคญั 
  แม้วา่การอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรม  ภมูิปัญญาท้องถ่ินและโบราณสถานของชาตเิป็นเร่ืองท่ี
ภาครัฐในทกุสมยัให้ความส าคญั  แตเ่ม่ือน าไปเปรียบเทียบกบั นโยบายสาธารณะด้านอ่ืนๆ ไมว่า่
จะเป็นด้าน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชา ต ิหรือ เศรษฐกิจ เป็นต้น  จะพบวา่ ประเดน็เร่ืองการ
อนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรม และภมูิปัญญาท้องถ่ิน กลายเป็นเพียงประเดน็ ส าคญัท่ีอยูใ่นล าดบัท้าย ๆ   
สงัเกตได้จากตวัเลขของร่างพระราชบญัญตังิบประมาณประจ าปีท่ีผ่ านๆมาโดยจ าแนกตามยทุธ์
ศาสตร์ตา่งๆ แล้วจะเห็นวา่งบประมาณทางด้านการอนรัุกษ์แทบจะไมเ่คยถกูพดูถึง 
 ซึง่ในความเป็นจริงแล้วศลิปวฒันธรรม และภมูิปัญญาท้องถ่ิน ของท้องถ่ินเป็นเร่ืองท่ีมี
ความใกล้ตวักบัคนในท้องถ่ินเป็นอยา่ง มาก ดงันัน้จงึเป็นเร่ืองท่ี ฝ่ายการเมือง ในฐานะผู้ ก าหนด
นโยบาย  รวมทัง้สว่นราชการซึง่มีหน้าท่ีในการ น านโยบายไปสูก่ารปฎิบตัจิะต้อง มีแนวทางในการ
ด าเนินงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์ตอ่ท้องถ่ินและชมุชนมากท่ีสดุ   

ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศลิปวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน ในด้านตา่งๆ ถือเป็นสิ่งท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงความสามคัคี และวิถีชีวิตท่ีดีงามของชนชาตไิทย  นอกจากนีย้งัเป็นสิ่งท่ีแสดงให้
เห็นถึงถึงปัญญา และกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัในการสร้างเอกลกัษณ์และความเข้มแข็งของ
ท้องถ่ินจนกลายมาเป็นวฒันธรรมอนัดีงามท่ีสืบทอดตอ่กนัมาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั หากแตก่าร
พฒันาเศรษฐกิจตามกระแสทนุนิ ยมท่ีเกิดขึน้ในชว่งหลายทศวรรษท่ีผา่นมาได้มีสว่นท าลาย
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วฒันธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องสงัคมไทยเป็นอยา่งมาก ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการท่ี
วฒันธรรมไทยลด ความส าคญัลงท าให้เกิดชอ่งวา่งในการบริโภควฒันธรรมแบบดัง้เดมิ กลุม่
เยาวชนคนรุ่นใหมข่าดทางเลือกในการบริโภคศลิปวั ฒนธรรมท่ีสืบตอ่กนัมาแตโ่บราณ และตลาด
ได้ถกูแทนท่ีด้วยสินค้าวฒันธรรมข้ามชาตท่ีิถกูพฒันาขึน้มาจากสงัคมท่ีมีรากฐานความคดิ
แตกตา่งไปจากสงัคมไทย ดงันัน้หากมิได้มีการด าเนินการแก้ไขอยา่งจริงจงัในระยะยาวแล้ว อาจ
ท าให้ศลิปวฒันธรรมของไทยสญูหายไปจากตลาดวฒันธรรมได้ (วีระศกัดิ ์เครือเทพ ,2548, หน้า 
97)  

เม่ือกลา่วถึง ”จงัหวดัสโุขทยั ” จากประวตัศิาสตร์ท่ีผา่นมาราชอาณาจกัรสโุขทยัได้ถกู
น าเสนอให้เห็นถึงความรุ่งโรจน์ ความยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองภายใต้ยคุสมยัแหง่กษัตริย์ ไมว่า่จะเป็น
เมืองศรีสชันาลยัหรือหวัเมืองอ่ืนๆ ท าให้ชนชาตไิทยได้ ตระหนกัและเห็นถึงความส าคญัของเมือง
สโุขทยัตามล าดบั  ขณะเดียวกนัจงัหวดัสโุขทยัในปัจจบุนั  โดยเฉพาะพืน้ท่ีการปกครองของ
องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงั ในอดีตท่ีผา่นมา “เมืองบางขลงั ” ถือวา่เป็น ต าบล ท่ีมี
ความส าคญัและมีประวตัคิวามเป็นมาอยา่งยาวนาน มีการค้นพบหลกัฐ านทางโบราณสถาน  
โบราณวตัถเุป็นจ านวนมาก ด้วยความท่ีเป็นเมืองท่ีมีทนุทางประวตัศิาสตร์และทนุทาง
ศลิปวฒันธรรมจงึเป็นแรงบนัดาลใจให้องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงั ตัง้เป้าหมายท่ีจะ
พฒันาท้องถ่ินเพ่ืออนรัุกษ์โบราณสถาน โบราณวตัถ ุตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ศลิปวัฒนธรรมประจ าท้องถ่ินเพ่ือให้คงอยูช่ัว่ลกูชัว่หลานตอ่ไป  ดงันัน้องค์การบริหารสว่นต าบล
เมืองบางขลงัจงึได้ท างานประสานความร่วมมือกบัหนว่ยงานและภาคสว่นตา่งๆ รวมทัง้คนในพืน้ท่ี 
ทัง้นีเ้พ่ือดงึความโดดเดน่ของท้องถ่ินด้านประวตัศิาสตร์ออกมาให้คนทัว่ไปได้ประจกัษ์ รวมทั ้ ง
เพ่ือให้คนในพืน้ท่ีและลกูหลานได้ตระหนกัถึงคณุคา่และความส าคญัของเมืองบางขลงัด้วย 
 ประกอบกบัความต่ืนตวัของภาคประชาชน โดยเฉพาะคนในชมุชนท่ีตระหนกัถึง
ความส าคญัของปัญหา  ดงัจะเห็นได้จากการท่ีคนในชมุชนสว่นใหญ่มีการจดัตัง้กลุม่หรือองค์กร
ขึน้เป็นจ านวนมาก เชน่ ชมรมเรารักเมืองพระร่วง  กลุม่อาสาสมคัรองค์การบริหารสว่นต าบล  กลุม่
ยวุชนอาสาสมคัรองค์การบริหารสว่นต าบล เป็นต้น ซึง่การรวมกลุม่ตา่งๆเหลา่นีเ้ป็นการรวมกลุม่ท่ี
ชาวบ้านร่วมกนัจดัตัง้ขึน้เอง แตส่ว่นใหญ่เป็นเพียงการสนทนากนัในกลุม่เล็กๆ หรือเป็นการ
รวมกลุม่อยา่งไมเ่ป็นทางการ ซึง่ปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการรวมกลุม่ในลกัษณะนีก็้คือการท างานท่ีไม่
ตอ่เน่ือง ขาดชอ่งทางการตดิตอ่ส่ือสาร เป็นต้น  แตข้่อดีของการรวมกลุม่ในลกัษณะดงักลา่วก็คือ
สมาชิกในชมุชนได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคดิเห็นและปรึกษาหารือ ท าให้สมาชิกในชมุชน
ตระหนกัถึงความส าคั ญของต้นทนุทางสงัคมท่ีมีอยู ่ อีกทัง้เร่ิมมองเห็นชอ่งทางท่ีจะแก้ไขปัญหา
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ด้วยศกัยภาพของชมุชน อยา่งไรก็ตามการรวมกลุม่ภายในชมุชนก็อาจจะไมไ่ด้ชว่ยแก้ไขปัญหาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากนกั หลายครัง้การสร้างความสมัพนัธ์กบักลุม่ภายนอกชมุชนมีสว่นเสริม
ให้การแก้ไขปัญหาขอ งชมุชนเป็นไปในทิศทางท่ีดียิ่งขึน้ ซึง่ในปัจจบุนั ภาคเอกชน ไมว่า่จะเป็น    
ภาคธุรกิจ พอ่ค้า  ภาครัฐ ข้าราชการ หรือองค์การพฒันาเอกชน ได้มีการรวมตวักนัเพ่ือสนบัสนนุ
กระบวนการเสริมสร้างพลงัชมุชน เน่ืองจากศลิปวฒันธรรมของไทยมีอยูเ่ป็นจ านวนมากและ
หลากหลาย ดงันัน้การจ ะให้องค์การภาครัฐมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดแูลสง่เสริมและอนรัุกษ์
ศลิปวฒันธรรมแตเ่พียงฝ่ายเดียวจงึไม่ สามารถท าได้อยา่งสมบรูณ์  สง่ผลให้ กิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง
กบัการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมบางสว่นจงึถกูถ่ายโอนไปให้แก่องค์ก ารปกครองสว่นท้องถ่ิน เพ่ือให้
ท้องถ่ินได้มีสว่นร่วมในการดแูล รักษา และอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรม รวมไปถึงภมูิปัญญาท้องถ่ิน อนั
เป็นไปตามกฎหมายในเร่ืองการกระจายอ านาจไปสูอ่งค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน (วีระศกัดิ ์เครือ
เทพ,2548,หน้า 84) 
 จงัหวดัสโุขทยัเป็นจงัหวดัหนึง่ท่ีถือวา่มีความส าคญัและยงัถือเป็นพืน้ท่ีท่ีสว่นกลา งเลือก
ให้เป็นพืน้ท่ีน าร่องในกลุม่เมืองประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม  ซึง่ประกอบไปด้วยจงัหวดัสโุขทยั
และจงัหวดัอยธุยา องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงั อ าเภอสวรรคโลก จงึเกิดแนวคดิวา่
เมืองบางขลงัซึง่เป็นเมืองท่ีมีทนุทางประวตัศิาสตร์และศลิปวฒันธรรม ประกอบกบัองค์การ บริหาร
สว่นต าบลเมืองบางขลงัต้องการให้ท้องถ่ินของตนกลายเป็นเมืองอนรัุกษ์โบราณสถาน โบราณวตัถ ุ
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและศลิปวฒันธรรมประจ าท้องถ่ิน จงึประสานความร่วมมือกบั
หนว่ยงานและภาคสว่นตา่งๆท่ีเก่ียวข้องได้แก่ สภาวฒันธรรมจงัหวดั สมาคมการทอ่งเท่ียวจงัหวดั
สโุขทยั สายการบนิบางกอกแอร์เวยส์  เป็นต้น เพ่ือดงึความโดดเดน่ของท้องถ่ินด้านประวตัศิาสตร์
ออกมาให้บคุคลทัว่ไปได้ประจกัษ์ รวมทัง้สง่เสริมให้คนในพืน้ท่ีและลกูหลานได้ตระหนกัถึงคณุคา่
และความส าคญัของเมืองบางขลงัและร่วมกนัเป็นเครือขา่ยในการดแูลรักษาอีกด้วย  จนในท่ีสดุ
เมืองบางขลงัได้รับรางวลัพระปกเกล้า ทางด้านการเสริมสร้างเครือขา่ย รัฐ เอกชน และประชา
สงัคม ในปีพ.ศ. 2552 
 การวิจยัเร่ือง “เครือขา่ยความร่วมมือในการบริหารจดัการโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิ
ปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั จงัหวดัสโุขทยั”  จงึมีความนา่สนใจ เพ่ือท่ีจะศกึษาวา่ เครือขา่ยความ
ร่วมมือในการบริหารจดัการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ิน เมืองบางขลงั ก่อตวัขึน้มา ได้
อยา่งไร มีกระบวนสร้างความร่วมมืออยา่งไร  และมีกระบวนการด าเนินการอยา่งไร รวมทัง้มีปัจจยั
ใดบ้างท่ีท าให้เครือขา่ยความร่วมมือในการบริหารจดัการนีป้ระสบความ ส าเร็จหรือปัจจยัใดบ้างท่ี
ถือเป็นปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงานของเครือขา่ยความร่วมมือนี ้
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ค าถามในการวิจัย 
  
 1. กระบวนการก่อตวัของเครือขา่ยความร่วมมือในการบริหารจดัการโครงการ
ประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั   มีท่ีมาอยา่งไร  
 2. กระบวนการสร้างความร่วมมือของเครือขา่ยความร่วมมือในการบริหารจดัการโครงการ
ประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั มีลกัษณะอยา่งไร  
 3. กระบวนการด าเนินงานของเครือขา่ยความร่วมมือในการบริหารจดัการโครงการ
ประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั   มีสาระอยา่งไร  
 4. การบริหารจดัการเครือขา่ยควา มร่วมมือโครงการประวตัศิาสตร์และ ภมูิปัญญาท้องถ่ิน
เมืองบางขลงั ท่ีผา่นมามีปัญหาและอปุสรรคอยา่งไร และมีผลลพัธ์ใดบ้างท่ีเกิดจากความร่วมมือ 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   
 1. เพ่ือศกึษา ถึงกระบวนกา รก่อตวัของ เครือขา่ยความร่วมมือ ในการบริหาร จดัการ
โครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั จงัหวดัสโุขทยั  
 2. เพ่ือศกึษาถึงกระบวนการสร้างความร่วมมือในการบริหารจดัการโครงการประวตัศิาสตร์และ   
ภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั จงัหวดัสโุขทยั   
 3. เพ่ือศกึษา ถึงกระบวนการด าเนินงานของเครือขา่ยคว ามร่วมมือในการบริหารจดัการ
โครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั จงัหวดัสโุขทยั  
 4. เพ่ือศกึษาถึงผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากความร่วมมือ   รวมทัง้ปัญหาอปุสรรคของเครือขา่ย
ความร่วมมือในการบริหารจดัการโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลั ง 
จงัหวดัสโุขทยั 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  
กรอบแนวคดิท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบไปด้วย 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

กระบวนในการก่อตัวของเครือข่ายความร่วมมือ 
(ตามแนวคิดของ Robert  Agranoff,2006) 
-  ความเป็นมาและเง่ือนไขที่น าไปสูค่วามร่วมมือ(Collaboration) 
- การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ(Collaborative Network) 
- การจดัระบบบริหารเครือขา่ย(Collaborative Management) 
- กิจกรรมที่เกิดขึน้ระหวา่งการสร้างความร่วมมือ(Collaborative 
Activities) 

กระบวนการสร้างความร่วมมือ 
(ตามแนวคิดของ Robert  Agranoff และ Michael McGuire,2006) 

        - การกระตุ้นสง่เสริมความร่วมมือ (Activation) 
        - การวางกรอบความร่วมมือ (Framing) 
        - การระดมความร่วมมือ (Mobilization) 
        - การสนธิความร่วมมือ (Synthesizing)  

กระบวนการในการด าเนินงาน 
(ตามแนวคิดของ John  M. Bryson และคณะ,2006) 

    - การบกุบัน่เพื่อก่อให้เกิดข้อตกลงเบือ้งต้น (Forging Initial Agreement) 
   - การสร้างภาวะผู้น า (Building Leadership) 
   - การสร้างความถกูต้องชอบธรรม (Building Legitimacy) 
  - การสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจ (Building Trust) 
  - การบริหารจดัการความขดัแย้ง (Managing Conflict) 
  - การวางแผน (Planning) 

ผลลพัธ์ที่ได้จาก       
ความร่วมมือ 

ปัญหาและอปุสรรคใน
เครือขา่ยความร่วมมือ 



  

6 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ประกอบไปด้วย 
  
 1. กระบวนในการก่อตวัของเครือขา่ยควา มร่วมมือ เป็นการศกึษาถึงกระบวนการก่อตวั
หรือกระบวนการสร้างให้เกิดเครือขา่ยความร่วมมือ โดยมีกระบวนการหลกัในการพิจารณา ดงันี ้
  1.1 ความเป็นมาและเง่ือนไขท่ีน าไปสูค่วามร่วมมือ  (Collaboration) เป็นขัน้ตอน
ของการจ าแนกเง่ือนไข  รวมทัง้ปัจจยัตา่งๆท่ีก่อให้เกิดความร่ วมมือ ซึง่ปัจจยัท่ีวา่นีอ้าจเป็นได้ทั ้ ง
ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองค์การ 
  1.2 การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ (Collaborative Networks) เป็นการศกึษาถึง
ขัน้ตอนของการตดิตอ่เพ่ือชกัชวนหรือกระตุ้นให้บคุคลหรือองค์การเข้ามาปฎิบตังิานร่วมกนั 
  1.3 การจดัระบบบริหารเค รือขา่ยความร่วมมือ  (Collaborative Management) 
เป็นการศกึษาถึงองค์ประกอบของการด าเนินงานท่ีส าคญั ท่ีจะท าให้เครือ ขา่ยสามารถด าเนินการ
ไปได้อยา่ง ราบร่ืน เน่ืองจากขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนท่ีเครือขา่ยเร่ิมปรากฎ อยา่ง เป็นรูปร่าง มีการ     
ตกลงท่ีจะเร่ิมท ากิจกรรมร่วมกนั มีการก าหนดบทบาทของสมาชิก ซึง่การท่ีเครือขา่ยประกอบด้วย
องค์การตา่งๆท่ีหลากหลาย  ยอ่มต้องมีความคดิเห็น ท่ีแตกตา่งกนั การบริหารจดัการเครือขา่ยท่ีดี
จะท าให้เครือขา่ยสามารถด าเนินการไปได้ด้วยความราบร่ืน 
  1.4 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการสร้างความร่วมมือ (Collaborative Activities) 
จากกระบวนการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ ในขัน้ตอนนีอ้งค์การท่ีตกลงเข้าร่วมเป็นเครือขา่ย    
ตกลงท่ีจะท างานร่วมกนั ทัง้ในด้านการแสวงหาข้อมลู การวาง แผนงาน นโยบายและยทุธศาสตร์
รวมทัง้การแลกเปล่ียนทรัพยากร สิ่งท่ีเกิดขึน้คือ กิจกรรมหรือโครงการ ซึง่ ในท่ีนีจ้งึเป็นการศกึษา
ถึงกิจกรรมหรือโครงการท่ีเกิดขึน้วา่มีลกัษณะใด มีใครในแตล่ะฝ่ายเข้ามาเก่ียวข้อง  หรือแตล่ะฝ่าย
ท่ีเก่ียวข้องมีบทบาทอยา่งไรในแตล่ะกิจกรรม 
 2. กระบวนการสร้างความร่วมมือ เป็นการศกึษาถึงกระบวนการท่ี ก่อให้เกิดความร่วมมือ   
โดยมีข้อในการพิจารณา ประกอบด้วย 
  2.1 การกระตุ้น /สง่เสริมให้เกิดความร่วมมือ (Activation) เป็นการศกึษาถึงความ
เป็นมาของความร่วมมือ ตลอดจนการริเร่ิม ผลกัดนั รวบรวมบคุคลหรือองค์การตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือให้ความร่วมมือครัง้นีเ้กิดขึน้ 
  2.2 การวางกรอบความร่วมมือ (Framing) เป็นการศกึษาถึงการวางกรอบงาน
และประเดน็ตา่งๆส าหรับเครือขา่ย เพ่ือร่วมกนัก าหนดวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ภารกิจ กรอบ
กิจกรรม ส าหรับการด าเนินการร่วมกนัภายใต้กรอบความร่วมมือ 
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  2.3 การระดมความร่วมมือ (Mobilizing) เป็นการศกึษาถึงวิธีด าเนินการ เพ่ือให้
เกิดการปฎิบตัร่ิวมกนั รวมทัง้ได้รับการสนบัสนนุจากบคุคลทัง้จากภายนอกและภายใน 
  2.4 การสนธิความร่วมมือ  (Synthesizing) เป็นการศกึษาถึงสภาพแวดล้อมและ
เง่ือนไขท่ีท าให้เกิดประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผู้ ท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ 

 3.  กระบวนการด าเนินงานของเครือขา่ยเป็นการศกึษาถึงองค์ประกอบในด้านตา่ง ขๆองการ
ด าเนินงาน การบกุบัน่เพ่ือก่อให้เกิดข้อตกลงเบือ้งต้น การสร้างภาวะผู้น า การสร้างความถกูต้องชอบ
ธรรม การบริหารจดัการความขดัแย้ง และการวางแผน 
  3.1 การบกุบัน่เพ่ือก่อให้เกิดข้อตกลงเบือ้งต้น (Forging Initial Agreement) เป็น
การศกึษาถึงการสร้างข้อตกลงเบือ้งต้ นในการท างานระหวา่งสมาชิกในเครือขา่ย ซึง่การสร้าง
ข้อตกลงท่ีวา่นีอ้าจจะมีทัง้แบบท่ีเป็นทางการและแบบท่ีไมเ่ป็นทางการขึน้อยูก่บัสภาพเง่ือนไขและ
สภาพความเปล่ียนแปลงท่ีเป็นอยู ่
  3.2 การสร้างภาวะผู้น า (Building Leadership) เป็นการศกึษาถึงบทบาทของ
ผู้น าทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ เน่ืองจากผู้น าถือวา่เป็นผู้ ท่ีความส าคญัตอ่การด าเนินงาน
ของเครือขา่ยเพ่ือชว่ยให้ความร่วมมือได้บรรลเุป้าหมายตามท่ีตัง้ไว้ 
  3.3 การสร้างความถกูต้องชอบธรรม (Building Legitimacy) เป็นการศกึษาถึง
ความส าคญัของการสร้างความถกูต้องชอบธรรมของเครือขา่ยในฐานะรูปแบบหนึง่ท่ีสามารถได้รับ
การยอมรับทัง้จากบคุคลภายในและภายนอกเครือขา่ย 
  3.4 การสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจ (Building Trust) เป็นการศกึษาถึงความส าคญั
และวิธีการในการสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจระหวา่งสมาชิกของเครือขา่ย เพราะความไว้เนือ้เช่ือใจถือ
วา่เป็นอีกประเดน็หนึง่ท่ีมีความส าคญัตอ่ความร่วมมือ 
  3.5 การบริหารจดัการความขดัแย้ง (Managing Conflict) เป็นการศกึษาถึงความ
ขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในความร่วมมือและวิธีการท่ีจะสามารถน ามาใช้เพ่ือจดัการกบัความขดัแย้งนัน้ๆ 
  3.6 การวางแผน (Planning) เป็นการศกึษาถึงการก าหน ดพนัธกิจ เป้าหมาย 
วตัถปุระสงค์ บทบาท ความรับผิดชอบ ขัน้ตอน และกระบวนการตา่งๆ รวมถึงการปฎิบตักิารท่ีถือ
วา่เป็นเร่ืองส าคญัในฐานะท่ีเป็นตวับง่ชีถ้ึงความส าเร็จในอนาคตของเครือขา่ยความร่วมมือ 
 4. ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากเครือขา่ยความร่วม มือ เป็นการศกึษาถึงความส าเร็ จในด้านตา่งๆ
ของการท างานแบบเครือขา่ยความร่วมมือ 
 5. ปัญหาและอปุสรรค เป็นการศกึษาถึงปัจจยัท่ีท าให้การด าเนินงานของเครือขา่ยไม่
ราบร่ืนหรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ 
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 กลา่วโดยสรุป ความสมัพนัธ์ของกรอบแนวคดิทัง้หมด เร่ิมจากกระบวนการก่อตวัของ
เครือขา่ยความร่ วมมือ  โดยเร่ิมตัง้แตค่วามเป็นมาและเง่ือนไขท่ีน าไปสูค่วามร่วมมือ  การสร้าง
เครือขา่ยความร่วมมือ  การจดัระบบบริหารเครือขา่ยความร่วมมือ   และกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ระหวา่ง
การสร้างความร่วมมือ รวมทัง้ความท้าทายและสภาพปัญหาในเครือขา่ยความร่วมมือ  ซึง่
กระบวนการสร้างเค รือขา่ยนีจ้ าเป็นต้องสง่เสริมให้เกิดกระบวนการความร่วมมือขึน้ในการท างาน 
ซึง่ความร่วมมือถือเป็นปัจจยัส าคญัในการท่ีจะท าให้เครือขา่ยความร่วมมือประสบความส าเ ร็จ
บรรลผุลท่ีตัง้ไว้ในการท างาน และสดุท้ายบทบาทและการด าเนินงานภายใต้เครือขา่ยความร่วมมือ
นี ้สง่ผลให้เกิดผลลั พธ์การท างานเครือขา่ยในรูปแบบใด  อีกทัง้ปัญหาและอปุสรรคใดท่ีท าให้
เครือขา่ยความร่วมมือไมส่ามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีตัง้ไว้ได้ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  
 1.ได้ทราบถึงกระบวนการก่อตวั กระบวนการสร้างความร่วมมือ และกระบวนการ
ด าเนินงานของเครือขา่ยความร่วมมือ ในการบริหารจดัการโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญา
ท้องถ่ินเมืองบางขลงั จงัหวดัสโุขทยั 
 2. ได้สารสนเทศด้านผลลพัธ์ของความร่วมมือและปัญหาอปุสรรคของเครือขา่ยความ
ร่วมมือของเครือขา่ยความร่วมมือในการบริหารจดัการโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญา
ท้องถ่ินเมืองบางขลงั จงัหวดัสโุขทยั 
 3. เพ่ือเป็นตวัอยา่งและแนวทางส าหรับองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืนๆในการน าเอา
กระบวนการท่ีเกิดขึน้ไปใช้เพ่ือสร้างเครือขา่ยการบริหารจดัการในการให้บริการสาธารณะด้าน
ศลิปวฒันธรรมได้ 
 
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
   
 การวิจยัในครัง้นี ้  ผู้วิจยัได้ก าหนดนิยามศพัท์ท่ีใช้ในการวิจยั  ดงันี ้  

1. กระบวนการในการก่อตวัของเครือขา่ยความร่วมมือ หมายถึง ขัน้ตอนตา่งๆของการ
ก่อตัง้เครือขา่ย เพ่ือสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกนั 
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 1.1 ความเป็นมาและสภาพเง่ือนไขท่ีน าไปสูค่วามร่วมมือ (Collaboration) 
หมายถึ ง ปัจจยัตา่งๆทัง้ภายในองค์การ ภายนอกองค์การ และระหวา่งองค์การท่ีก่อให้เกิดการ
สร้างเครือขา่ยความร่วมมือ 
  1.2 การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ (Collaborative Networks) หมายถึง 
ขัน้ตอนของการตดิตอ่เพ่ือชกัชวนให้บคุคลหรือองค์การตา่งๆท่ีเก่ียวข้องเข้ามาปฎิบตังิานร่ วมกนั 
โดยพิจารณาจากมิตทิางด้านตา่งๆท่ีมีปฎิสมัพนัธ์ตอ่กนั  

 1.3 การจดัระบบบริหารเครือขา่ย (Collaborative Management) หมายถึง 
องค์ประกอบท่ีส าคญัของการด าเนินงานท่ีจะท าให้เครือขา่ยสามารถด าเนินการไปได้ด้วยความ
ราบร่ืน เน่ืองจากในขัน้ตอนนีเ้ครือขา่ยเร่ิมปรากฎเป็ นรูปร่าง มีการตกลงในการเร่ิมท ากิจกรรม
ร่วมกนั และก าหนดบทบาทของสมาชิก ซึง่การท่ีเครือขา่ยประกอบด้วยองค์การตา่งๆท่ีหลากหลาย 
ยอ่มต้องมีความคดิเห็นท่ีแตกตา่งท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้ การบริหารจดัการเครือขา่ยท่ีดีจะท าให้
เครือขา่ยสามารถด าเนินการไปได้ด้วยความราบร่ืน 
  1.4 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการสร้างความร่วมมือ (Collaborative Activities)   
หมายถึง การท่ีฝ่ายตา่งๆเร่ิมท ากิจกรรมโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกนั  โดยในขัน้ตอนนีอ้งค์การท่ีเข้า
ร่วมเป็นเครือขา่ยตกลงท่ีจะท างานร่วมกนั ทัง้ในด้านการแสวงหาข้อมลู การวางนโยบายและ
ยทุธศาสตร์ และการแลกเปล่ียนทรัพยากร สิ่งท่ีเกิดขึน้คือ กิจกรรมหรือโครงการ  

 1.5 องค์ประกอบของความส าเร็จในการท างานแบบเครือขา่ย หมายถึง  การท่ี
เครือขา่ยความร่วมมือสามารถท างานได้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ นอกจากนีย้งัหมายถึงการ
ท่ีสมาชิกในเครือขา่ยมีการร่วมกนัท างานและร่วมปรึกษาหารือกนัอยา่งตอ่เน่ือง และสม ่าเสมอ 

2. กระบวนการสร้างความร่วมมือ หมายถึง กระบวนการสร้างให้เกิดความร่วมมือ 
ตลอดจนการริเร่ิม ผลกัดนั รวบรวมบคุคลหรือองค์การท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ 

 2.1 การกระตุ้น /สง่เสริมให้เกิดความร่วมมือ (Activation) หมายถึง การรวบรวม
บคุคลท่ีเหมาะสมและทรัพยากรท่ีจ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ บคุคลท่ี
เหมาะสมอาจจะหมายถึงบคุคล/กลุม่/องค์การท่ีสามารถสนบัสนนุทรัพยากรในสว่นท่ีขาดไปได้ 

 2.2 การวางกรอบความร่วมมือ (Framing) หมายถึง การสร้างกรอบในการ
ด าเนิ นงานร่วมกนัเพ่ือก าหนดวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ภารกิจ และยทุธศาสตร์ ส าหรับการ
ด าเนินการร่วมกนัภายใต้ความร่วมมือ 
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 2.3 การระดมความร่วมมือ (Mobilization) หมายถึง การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
ข้อตกลงและเกิดการปฎิบตัร่ิวมกนั รวมถึงการสนบัสนนุจากบคุคลทัง้จากภายในภายนอกคว าม
ร่วมมือ 

 2.4 การสนธิความร่วมมือ (Synthesizing) หมายถึง การสร้างสภาพแวดล้อมและ
สภาพเง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดปฎิสมัพนัธ์ท่ีมีจดุมุง่หมายและเกิดประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
ตา่งๆ ซึง่รวมถึงการเอือ้อ านวยเพ่ือให้เกิดสมัพนัธภาพท่ีสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจแล ะสง่เสริมการ
แลกเปล่ียนข้อมลู 

3. กระบวนการด าเนินงานของเครือขา่ย หมายถึง  การท่ีเครือขา่ยสามารถท างานได้ตรง
ตามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ และมีการบริหารจดัการท่ีดีมีการขยายตวัอยา่งมัน่คงจนเกิดเป็น
เครือขา่ยความร่วมมือ และสามารถเช่ือมโยงกบัเครือขา่ยความร่วมมือตา่งๆได้ 
  3.1 การบกุบัน่เพ่ือก่อให้เกิดข้อตกลงเบือ้งต้น  (Forging Initial Agreement) 
หมายถึง การสร้างข้อตกลงเบือ้งต้นในการท างานระหวา่งสมาชิกในเครือขา่ย ซึง่การสร้างข้อตกลง
อาจจะมีทัง้แบบท่ีเป็นทางการและแบบท่ีไมเ่ป็นทางการขึน้อยูก่บัสภาพเง่ือนไขและสภาพความ
เปล่ียนแปลงท่ีเป็นอยู ่
  3.2 การสร้างภาวะผู้น า  (Building Leadership) หมายถึง บทบาทของผู้น าทัง้ท่ี
เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ เน่ืองจากผู้น าถือวา่เป็นผู้ ท่ีความส าคญัตอ่การด าเนินงานของ
เครือขา่ยเพ่ือชว่ยให้ความร่วมมือได้บรรลเุป้าหมายตามท่ีตัง้ไว้ 
  3.3 การสร้างความถกูต้ องชอบธรรม (Building Legitimacy) หมายถึง การสร้าง
ความถกูต้องชอบธรรมของเครือขา่ยเพ่ือให้ได้รับการยอมรับทัง้จากบคุคลภายในและภายนอก
เครือขา่ยอนัจะน ามาซึง่ความไว้เนือ้เช่ือใจ 
  3.4 การสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจ (Building Trust) หมายถึง การสร้างความมัน่ใจ
ให้กบัสมาชิกเครือขา่ยทัง้ในด้านบคุคลและองค์การ ความไว้เนือ้เช่ือใจนีถื้อเป็นสิ่งส าคญัในความ
ร่วมมือเพราะสามารถเอือ้อ านวยให้ความร่วมมือด าเนินการไปได้ด้วยความสะดวก และสามารถ
ยดึโยงบคุคลตา่งๆให้ด าเนินงานร่วมกนัได้ 
  3.5 การบริหารจดัการความขดัแย้ง (Managing Conflict) หมายถึง ความขดัแย้ง
ตา่งๆท่ีเกิดขึน้ในเครือขา่ยความร่วมมือ 
  3.6 การวางแผน (Planning) หมายถึง ตวับง่ชีถ้ึงความส าเร็จในอนาคต โดยเน้น
การสร้างความชดัแจ้งในพนัธกิจ เป้าหมาย วตัถปุระสงค์ บทบาท ความรับผิดชอบ ขัน้ตอน และ
กระบวนการตา่งๆ รวมถึงการปฎิบตักิาร 
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 4. ผลลพัธ์ความร่วมมือ หมายถึง ผลท่ีได้รับจากกระบวนการด าเนินงานภายใต้เครือขา่ย
ความร่วมมือ  ทัง้จากกระบวนการสร้างความร่วมมือ กิจกรรมตา่งๆ รวมถึงรูปแบบและการบริหาร
จดัการความร่วมมือท่ีเกิดขึน้ 

5. ปัญหาและอปุสรรค หมายถึง  การท่ีเครือขา่ยประสบกบัปัญหาและอปุสรรคจนท าให้
การด าเนิ นงานไมร่าบร่ืนและเข้าสูภ่าวะถดถอยจนไมส่ามารถท างานตอ่ไปได้ ไปจนถึงการไม่
สามารถรักษาเครือขา่ยไว้ได้อีกตอ่ไป 

6. เครือขา่ยความร่วมมือในการจดัการศลิปวฒันธรรม และภมูิปัญญาท้องถ่ิน  หมายถึง 
กลุม่คนทัง้ภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสงัคมร่วมมือกนัท างานโดยมีวตัถปุระสงค์ร่ วมกนัใน
การอนรัุกษ์และจดัการศลิปวฒันธรรม รวมถึงภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
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บทที่  2 

แนวคดิ ทฤษฎี  และงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 
 การบริหารจดัการภาครัฐโดย ใช้ความร่วมมือ (Collaboration) ถือเป็นแนวคดิท่ีส าคญั
ส าหรับการบริหารรัฐกิจ (Public Administration) ในปัจจบุนั  ซึง่แตเ่ดมิท่ีผา่นมาองค์การแบบสาย
การบงัคบับญัชา (Hieratichical Organization) ถือเป็นรูปแบบ ขององค์การในยคุสงัคม
เกษตรกรรม จนมาถึงองค์การแบบราชการ (Bureaucracy) ซึง่ถือวา่เป็นรูปแบบองค์การท่ีมี
อิทธิพลในยคุอตุสาหกรรม  จนกระทัง่ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งถือวา่เป็นยคุของข้อมลูสารสนเทศ 
(Information Age) กลา่วคือบคุคลสามารถตดิตอ่เช่ือมโยงถึงกนัได้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
รูปแบบขององค์การในยคุปัจจบุนัจงึเป็นยคุของเครือขา่ย (Networks) และความร่วมมือ 
(Collaboration) ซึง่ถือวา่เป็นกลไกท่ีมีความยืดหยุน่และสามารถปรั บตวัได้อยา่งรวดเร็ว เพ่ือแก้ไข
ปัญหาท่ีมีความซบัซ้อนและยากล าบากในการด าเนินการท่ีภาครัฐต้องเผชิญในปัจจบุนั  (จกัร   
ตงิศภทัิย์ และ กฤษฎา ปราโมทย์ธนา, แปล, 2552,หน้า 26-31) 
 การวิจยัเร่ือง “เครือขา่ยความร่วมมือ ในการบริหารจดัการ โครงการประวตัศิาสตร์และภมูิ
ปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั จงัหวดัสโุขทยั ”  ในครัง้นี ้จงึใช้แนวคดิเครือขา่ย  (Networks) และ
ความร่วมมือ (Collaboration) มาเป็นแนวคดิหลกัในการศกึษา เน่ืองจากแนวคดิ เก่ียวกบัเครือขา่ย  
(Networks) ถือวา่มีความเก่ียวข้องและเช่ือมโยงกบัแนวคดิความร่วมมือ  (Collaboration) เป็น
อยา่งสงู เพราะเครือขา่ยถือวา่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดความร่วมมือ  อีกทัง้เป็นการเปิดโอกาส
ให้องค์การตา่งๆได้หนัมาด าเนินงานร่วมกนัตลอดจนแบง่ปันทรัพยากร สร้างความรู้ในด้านตา่งๆ 
และค้นพบแนวทางปฏิบตังิานร่วมกนั  นอกจากนีก้ารปฏิบตังิานร่วมกนัภายใต้บริบทของ เครือขา่ย 
เป็นการปฏิบตังิานท่ีปราศจากการปฏิบตัติามสายการบงัคบับญัชา  (Non-Hierarchy) แตเ่ป็นการ
ร่วมกนัค้นหาแนวทางในการปฏิบตังิาน (Robert Agranoff, 2006,pp. 57-58,66) 
 ดงันัน้ การวิจยัเร่ือง “เครือขา่ยความร่วมมือในการบริหารจดัการโครงการประวตัศิาสตร์
และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั จงัหวดัสโุขทยั”  ในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ทบทวนแนวคดิ ทฤษฎี และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
 1. แนวคดิเก่ียวกบัเครือขา่ย (Networks) 
 2. แนวคดิเก่ียวกบัความร่วมมือ (Collaboration) 
 3. แนวคดิเก่ียวกบัการบริหารจดัการ (Management Administration) 
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 4. แนวคดิเก่ียวกบัการปกครองสว่นท้องถ่ิน (Local Governance) 
 5. แนวคดิเก่ียวกบัศลิปวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
     (Expressive Cultures and Local/Indigenous Wisdom) 
 6. งานวิจยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 
แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย (Networks) 
 

 ปัจจบุันการสร้างเครือขา่ย  ถือเป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญั ในการท างาน ท่ีได้รับการยอมรับทัง้ใน
ภาคธุรกิจเอกชนท่ีแสวงหาก าไร และองค์การพฒันาเอกชนท่ีไมแ่สวงหาก าไร  กลุม่อาสาสมคัรของ
ประชาชน จนถึงองค์การระหวา่งประเทศ  เน่ืองจากไมมี่องค์ก ารใดท่ีจะมีความพร้อมทัง้ทางด้าน
ทรัพยากร  เงินทนุ ฯลฯ  หรือถ้าจะมีก็อาจจะน้อยมาก ดงันัน้การระดมเอาสว่นท่ีดีท่ีแตล่ะบคุคล 
กลุม่ หรือ แตล่ะ องค์ก ารมีเข้าไว้ด้วยกนั ท าให้สามารถลดข้อจ ากดัในการท างานลงด้ว ย
 ขณะเดียวกนั  การมุง่ท่ีจะสร้างเพื่อให้เกิดเครือขา่ยเพียงอยา่งเดียวอาจจะยงัไมเ่พียงพอ 
สิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุใ นการท างานแบบเครือขา่ยคือความต้องการให้ทกุภาคสว่นตระหนกัถึง
ความส าคญัและให้ความร่วมมือในการท างาน   ทัง้นีก็้ เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถบรรลถุึง
เป้าหมายท่ีวางไว้ 

1. ความหมายของเครือข่าย  
 นกัวิชาการได้ ให้ค าจ ากดัความหรือความหมายของค าวา่  “เครือขา่ย (Networks)” ไว้
จ านวนมากมายขึน้อยูก่บัวา่วิชาชีพใดจะน าค าวา่เครือขา่ยไปใช้  ซึง่มีความแตกตา่งกนัไปตาม
กลุม่อาชีพอยา่งไรก็ตาม ผู้วิจยัได้รวบรวมความหมายของค าวา่ “เครือขา่ย”   ดงันี ้
 Catherine Alter และ Jerald Hage (1993, pp.15) ให้ความหมายของ   เครือขา่ย  ไว้วา่ 
เครือขา่ยเป็นรูปแบบทางสงัคมท่ีเปิดโอกาสให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งองค์การ เพ่ือแลกเปล่ียนการ
สร้างความเป็นอนัหนึ่ งอนัเดียวกนัและการร่วมกนัท างาน  เครือขา่ยประกอบด้วยองค์ก ารจ านวน
หนึง่ซึง่มีอาณาเขตแนน่อนหรือไมก็่ได้ องค์การเหลา่นีมี้ฐานะเทา่เทียมกนั 

Paul Starkey (1997, pp.15) ให้ความหมายไว้วา่ เครือขา่ย  คือกลุม่ของคนหรือองค์ก ารท่ี
สมคัรใจแลกเปล่ียนขา่วสารข้อมลูระหวา่งกนั หรือท ากิจกรรมร่วมกนั ในลกัษณะท่ีบคุคลหรือ
องค์การสมาชิกยงัคงมีความเป็นอิสระในการด าเนินกิจกรรมของตน การสร้างเครือขา่ยเป็นการท า
ให้บคุคลและองค์การท่ีกระจดักระจายได้ตดิตอ่และแลกเปล่ียนข้อมลูขา่งสาร และเป็นการร่วมมือ
กนัด้วยความสมคัรใจ อีกทัง้สมาชิกในเครือขา่ยมีความสมัพนัธ์กนัฉนัท์เพ่ือนท่ีตา่งก็มีความเป็น
อิสระ มากกวา่สร้างการคบค้าสมาคมแบบพึง่พิง 
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Robert Agranoff และ Michale McGuire (2001, pp.296) กลา่ววา่การท างานแบบ
เครือขา่ย หมายถึง  การจดัรูปแบบความสมัพนัธ์ระหวา่งหนว่ยงานจ านวนหลายแหง่เพ่ือการมุง่
แก้ไขปัญหาท่ีหนว่ยงานแหง่ใดแหง่หนึง่ไมส่ามารถลงมือแก้ไขหรือจดัการกบัปัญหาดงักลา่ว ได้
โดยล าพงั  

O’Toole, Laurence J. และ Kennet J. Meier (2004, pp. 682) ได้ให้ความหมายของ
การท างานแบบเครือขา่ยวา่ หมายถึง สภาวะท่ีหนว่ยงานภาครัฐร่วมมือกบัองค์ก ารตา่งๆ ไมว่า่จะ
เป็นหนว่ยงานของภาครัฐด้วยกนั องค์การภาคเอกชน องค์การภาคประชาชน สถาบนัวิชาชีพ หรือ
องค์การท่ีไมแ่สวงก าไร  เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือเพ่ือด าเนินกิจการสาธารณะให้บรรลวุตัถปุระสงค์
ร่วมกนั โดยท่ีคว ามสมัพนัธ์ระหวา่งหนว่ยงานหรือองค์การตา่งๆ ไมไ่ด้เกิดขึน้ในลกัษณะของการ
บงัคบัหรือการสัง่การตามล าดบัชัน้การบงัคบับญัชา 

Stephen Goldsmith และ William D. Eggers (2004,pp. 24) ได้นิยามความหมายของ 
เครือขา่ยไว้วา่ เครือขา่ยคือโครงการริเร่ิมตา่งๆ ท่ีหนว่ยงานภาครัฐ เป็นผู้ด าริให้มีขึน้เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการสาธารณะ โดยสามารถวดัเป้าหมายของผลงานได้ มีการมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ
ให้แตล่ะหุ้นสว่นการงาน และได้ก าหนดโครงสร้างการไหลของสารสนเทศไว้ เป้าหมายบัน้ปลาย
ของการทุม่เทด าเนินงานคือเพ่ือสร้างคณุคา่สาธารณะให้เกิดขึน้สงูสดุ เป็นคณุคา่ท่ียิ่งใหญ่กวา่
ผลรวมจากคณุคา่ของงานท่ีแตล่ะหุ้นสว่นการงานสามารถท าได้ตามล าพงัโดยปราศจากการ
ประสานความร่วมมือ 

Smith Joanna และ Priscilla Wohlstetter (2006,pp.250) อธิบายวา่ เครือขา่ย คือ  
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวั แสดงตา่งๆ ภายในเครือขา่ยมีลกัษณะของความสมั ครใจ (Voluntary) 
โดยท่ีไมมี่องค์กรใดบงัคบัหรือสัง่การองค์ก ารอ่ืนๆในเครือขา่ยได้ ทัง้นีค้วามสมัพนัธ์ดงักลา่วจะอยู่
ในระดบัท่ีสามารถน าไปสูก่ารแลกเปล่ียนทรัพยากรในการด าเนินงานหรือการตดัสินใจร่วมกนั
ระหวา่งตวัแสดงตา่งๆภายในเครือขา่ย   
 ขณะท่ีนกัวิชาการชาวไทย ได้นิยามค าวา่ เครือขา่ย ไว้ดงันี ้

กาญจนา แก้วเทพ (2538,หน้า 60-61) ได้ให้ความหมายของเครือขา่ย ไว้วา่ เครือขา่ย  
หมายถึง   รูปแบบหนึง่ของการประสานงานของบคุคล กลุม่ หรือองค์การหลายๆองค์การ  ท่ีตา่ง
ฝ่ายตา่งมีทรัพยากร มีเป้าหมาย มีวิธีการท างานเป็นของตวัเอง แม้อาจ จะไมมี่กิจกรรมร่วมกนั
อยา่งสม ่าเสมอ แตก็่จะมีการวางรากฐานเอาไว้ เม่ือฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มีความต้องการท่ีจะขอความ
ชว่ยเหลือหรือขอความร่วมมือจากกลุม่อ่ืนๆ เพ่ือแก้ปัญหาก็สามารถตดิตอ่ไปได้ ในการเข้าร่วม
เป็นองค์การเครือขา่ย แม้วา่องค์การเหลา่นีจ้ะมีบางสิ่งบางอยา่งร่ วมกนั เชน่ มีเป้าหมายการ
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ท างานร่วมกนั มีผลประโยชน์ร่วมกนั องค์การเหลา่นีก็้ยงัคงมีความเป็นเอกเทศอยู ่เพราะการเข้า
มาร่วมเป็นเครือขา่ยเป็นการเข้ามาร่วมเพียงบางสว่นขององค์การเทา่นัน้ ซึง่แตกตา่งจากกลุม่หรือ
องค์การตรงท่ีบคุคลทกุคนในกลุม่จะต้องเข้าร่วมในทกุอยา่ง พร้อมกนัหมด อยูภ่ายใต้กฏเกณฑ์
เดียวกนั รับผิดชอบในทรัพย์สินร่วมกนัในชว่งระยะเวลายาวนานตราบเทา่ท่ียงัเป็นสมาชิกอยู ่ฯลฯ 
แตก่ารเข้าร่วมเป็นเครือขา่ยนัน้ แม้จะมีบางอยา่งร่วมกนั หรือมีกฏเกณฑ์บางอยา่งร่วมกนั ฯลฯ แต่
การเข้าร่วมนัน้ก็เป็นเพียงบางสว่นบางเสีย้วเทา่นัน้ หรือเป็นการเข้าร่วมเพียงชัว่คราวเทา่นัน้ โดยท่ี
แตล่ะกลุม่ยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ของตนเองเอาไว้ได้ 

นฤมล นิราทร (2543,หน้า 6) ให้ความหมาย เครือขา่ย ไว้วา่หมายถึง กลุม่ของ จดุตา่งๆซึง่
เช่ือมตอ่กนัด้วยเส้น จดุตา่งๆท่ีวา่นีคื้อบคุคลหรือกลุม่ สว่นเส้นท่ีเช่ือมตอ่ นีห้มายถึงความสมัพนัธ์
ท่ีบคุคล หรือกลุม่ตา่งๆมีตอ่กนั เครือขา่ยจงึเป็นรูปแบบหนึง่ของกลุม่ (แตก่ลุม่ไมใ่ชเ่ครือขา่ยเสมอ
ไป) 
 วีระศกัดิ ์ เครือเทพ (2550,หน้า 32-35) ในฐานะนกัวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
เขียนหนงัสือช่ือ “เครือขา่ ย : นวตักรรมการท างานขององค์กร ปกครองสว่นท้องถ่ิน ” ได้สรุป
ความหมายของเครือขา่ยโดยอิงกบักรอบวิเคราะห์ในทางรัฐประศาสนศาสตร์วา่หมายถึง การ
จดัรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างของการท างานระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ตัง้แตส่องหนว่ยงาน
ขึน้ไป ซึง่อาจเป็นหนว่ยงานของรัฐ หนว่ยงานเอกชนท่ีแสวงหาก าไร หนว่ยงาน พฒันาเอกชนท่ีไม่
แสวงหาก าไร กลุม่อาสาสมคัรของประชาชน หรือองค์ก ารระหวา่งประเทศ เพ่ือร่วมมือร่วมใจกนั
ด าเนินภารกิจของสาธารณะบางประการ โดยมีองค์ก ารภาครัฐเป็นแกนหลกัของเครือขา่ย ทัง้นี ้
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแสดงเหลา่นีเ้ป็นไปในลกัษณะท่ีพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั และมี
ความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ โดยมีเป้าหมายของความมือก็เพ่ือ
ต้องการแก้ไขปัญหาสาธารณะบางประการร่วมกนั ซึง่เป็นปัญหาท่ีองค์ก ารใดองค์การหนึง่มิอาจ
ด าเนินการให้บรรลผุลส าเร็จได้โดยล าพงั  
 จากนิยามทัง้จากนกัวิชาการตา่งประเทศและนกัวิชาการช าวไทย สามารถสรุป
ความหมายของ “เครือขา่ย ” วา่หมายถึง การท่ีปัจเจกบคุคล กลุม่ของคนหรือองค์ก ารท่ีมีความ
สมคัรใจมาพบปะกนัเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหวา่งกนั หรือลงมือท ากิจกรรมร่วมกนั 
โดยท่ีสมาชิกมีความเป็นอิสระ ขณะเดียวกนัก็มีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัในหลายด้าน ไมว่า่จะเป็น
ทางด้านสงัคม ทางด้านขา่วสาร ฯลฯ โดยมีการจดัรูปแบบของการจดัการให้เป็นกลไกขบัเคล่ือน
เช่ือมโยงกิจกรรมร่วมกนั และตระหนกัถึงงานท่ีจะท าร่วมกนั  ทัง้นีก็้เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้
ร่วมกนั  
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2. ความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย 
 

 ขณะท่ีปัญหาสงัคมทกุวนันีมี้ความซบัซ้อนมากขึน้ การแก้ไขปัญหาตา่งๆ โดยกลไกระบบ
ราชการ ท่ีมุง่เน้นการท างานแบบควบคมุและสัง่การตามสายการบงัคบับญัชา (Hierarchical 
Approach) อาจไมส่ามารถด าเนินการให้ประสบความส าเร็จได้อยา่งลลุว่งและทนัทว่งที บอ่ยครัง้
ท่ีการแก้ไขปัญหาเหลา่นีมี้ข้อจ ากดั  หรืออาจเกินกวา่ขีดความสามารถในการปฏิบตังิานของ
หนว่ยงานภาครัฐเพียงล าพงั  เน่ืองจากหนว่ยงานเหลา่นีอ้าจมีข้อมลูท่ีจ ากดั ขาดความคลอ่งตวัใน
การด าเนินงาน ขาดความรู้ความช านาญ ขาดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม หรือในบางครัง้  การใช้จา่ย
ทรัพยากรของรัฐอาจไมส่ามารถกระท า ได้อยา่ง คลอ่งตวั เน่ืองด้วยข้อจ ากดัเร่ืองกฎหมายหรือ
ระเบียบทางราชการ การท างานในลกัษณะ “เครือขา่ย (Networks)” ระหวา่งหนว่ยงานรัฐกบัภาค
สว่นตา่งๆ ในสงัคมเพื่อแก้ไขปัญหาจงึเป็นแนวทางท่ีมีความส าคญัมากขึน้ในปัจจบุนั  
 โดยรวมแล้วการท างานแบบเครือขา่ย หมายถึง การท่ีหนว่ยงานภาครัฐร่วมมือกบัองค์การ
ตา่งๆไมว่า่จะเป็นหนว่ยงานของรัฐด้วยกนั องค์การภาคเอกชน องค์การภาคประชาชน สถาบนั
วิชาชีพ หรือองค์การท่ีไมแ่สวงก าไร เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือเพ่ือด าเนินกิจการสาธารณะให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ร่วมกนั โดยท่ีความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์การตา่งๆ เหลา่นีม้ิไ ด้เกิดขึน้ในลกัษณะของ
การบงัคบัหรือการสัง่การตามล าดบัการบงัคบับญัชา (Laurence J. O’Toole และ Meier J. 
Kenneth, 2004, pp.682) 
 ในทางสงัคมวิทยา เครือขา่ยเป็นรูปแบบความสมัพนัธ์ทางสงัคมอยา่งหนึง่ท่ีแตกตา่งไป
จากกลุม่ กลา่วคือกลุม่จะมีความเป็นรูปธรรม มองเห็นได้ มี ขอบเขตท่ีชดัเจน รู้วา่ใครเป็นสมาชิก 
ใครไมใ่ชส่มาชิก  มีโครงสร้างทางสงัคมในระดบัหนึง่ แตเ่ครือขา่ยเป็นรูปแบบความสมัพนัธ์ทาง
สงัคมท่ีไมมี่ขอบเขต การเช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกเครือขา่ยอาจจะมองเห็นหรือมองไม่
เห็นเป็นรูปธรรมก็ได้  สาระของความเช่ือมโยงระหวา่งกนัท่ีจะชว่ยให้มองเห็นรูปธรรมของเครือขา่ย
มี 3 ลกัษณะ คือ เครือขา่ยการแลกเปล่ียน  เครือขา่ยการตดิตอ่ส่ือสาร และเครือขา่ยความสมัพนัธ์
ในการอยูร่่วมกนั เครือขา่ยไมมี่โครงสร้างท่ีแนน่อนตายตวั อาจมีการออกแบบโครงสร้างขึน้มาท า
หน้าท่ีสานความสมัพนัธ์ระหวา่งคน /กลุม่องค์การให้ตอ่เน่ือง แตใ่นเครือขา่ยไมมี่ใครบงัคบัให้ใคร
ท าอะไรได้ แตล่ะคน /กลุม่องค์การตา่งก็เป็นศนูย์กลางของเครือขา่ยได้พอๆกนั ดงันัน้รูปแบบ
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมของเครือขา่ยจงึมีความซบัซ้อนกวา่กลุม่/องค์การมากนกั  
 แนวคดิทางรัฐประศาสนศาสตร์ ยคุปัจจบุนัได้ให้ค วามสนใจเก่ียวกบัวิธีการแก้ไขปัญหา
สาธารณะโดยใช้เครือขา่ยการท างาน แนวคดิดงักลา่วสนบัสนนุให้หนว่ยงานภาครัฐท าหน้าท่ี
ผลกัดนัและขบัเคล่ือนกลไกภาคสว่นตา่งๆ ในสงัคมเพื่อให้เกิดการท างานร่วมกนักบักลไกภาครัฐ
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ในการจดัการปัญหาสาธารณะท่ีเกิดขึน้ เครือขา่ยการท างานจงึเป็นวิ ธีการบริหารงานประเภทหนึง่
ท่ีมีสว่นชว่ยเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาสาธารณะและเพิ่มระดบัการเข้าถึงของ
หนว่ยงานภาครัฐในการจดัการกบัปัญหาตา่งๆ (วีระศกัดิ ์เครือเทพ,2550,หน้า 1) 
 หากพิจารณาถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือขา่ยแล้ว พบวา่  มีหลกัการท่ีเก่ียวข้อง 3 
ประการ คือ  (สทุิตย์ อาภกโร(อบอุน่),2547, หน้า 55-58) 
 1) สถานการณ์ปัญหาและสภาพแวดล้อม  ได้แก่ สถานการณ์ปัญหาท่ีซ า้ซ้อน 
หลากหลายและขยายตวั เกินความสามารถของกลุม่หรือองค์การใด องค์การหนึง่ท่ีจะด าเนินการ
แก้ไขได้ จ าเป็นต้องมีการรวมพลงัหรือมีกลไกการจดัการท่ีมี ประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหานัน้
รวมถึงสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี เชน่ เกิดการรวมกลุม่ เครือขา่ย เกิดผู้น า เกิดประสบการณ์
และมีความต้องการท่ีจะเช่ือมโยงคน กลุม่ และประสบการณ์นัน้ให้เป็นขบวนการ เพ่ือจดัการ
ปัญหาและขยายผลการพฒันา โดยนยันี ้จงึจ าเป็นต้องมีการเสริมสร้างเครือขา่ย  
 2)  การสร้างพืน้ท่ีทางสังคม   เครือขา่ยเป็นเคร่ืองมือและเป็นยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัตอ่
การระดมทรัพยากรและความคดิเห็นจากฝ่ายตา่งๆ เพ่ือน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาและการ
เปล่ียนแปลงในสิ่งท่ีต้องการขยายผลการพฒันา เม่ือกลุม่ตา่งๆท่ีมีความต้องการคล้ายกนั  มี
ความคดิหรืออดุมคตเิหมือนกนั ม ารวมกนัเพ่ือแลกเปล่ียนข้อมลูขา่ วสารกบักลุม่  หรือบคุคล  หรือ
องค์การอ่ืนๆในสงัคม ท าให้กลุม่ของตนเองรู้สกึวา่มีพืน้ท่ีทางสงัคมท่ีชดัเจน  ซึง่เป็นการตอบสนอง
ทางด้านจิตใจ ความเช่ือมัน่ และความไว้วางใจซึง่กนัและกนั ดงันัน้การสร้างพืน้ท่ีทางสงัคมจงึเป็น
การสร้างตวัตนของเครือขา่ยให้ปรากฎขึน้ 
 3)  การประสานผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม เม่ือทกุกลุม่ องค์การ หรือเครือขา่ยมีการ
ประสานประโยชน์ตอ่กนัในลกัษณะของการพึง่พาอาศยั กนัแล้ว สิ่งท่ีจะเกิดตามมาคือ เครือขา่ย
เกิด การเรียนรู้ และมีกิจกรรมการพฒัน าท่ีตอ่เน่ือง ซึง่ จะชว่ยให้เกิดระบบการจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพ เกิดความรู้ใหม่ ๆ โดยการประสานผลประโยชน์ อาจจะ ไมไ่ด้หมายถึงการให้ผล
ประโยชน์ตา่งตอบแทนเทา่นัน้ แตอ่าจหมายถึง  การให้โอกาสในทางเลือกของฝ่ายตา่งๆ ท่ีมีตอ่กนั 
การได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นเครือขา่ ย จะชว่ยกระตุ้นให้เกิดเครือขา่ยใหม ่และเกิดการ
รักษาพนัธกรณีร่วมกนัของเครือขา่ยท่ีมีอยูแ่ล้ว รวมทัง้ จะ เป็นปัจจยัเกือ้หนนุให้เกิด
กระบวนการพฒันาเครือขา่ยท่ีตอ่เน่ือง  ดงันัน้การรวมตวักนัเป็นเครือขา่ยของหนว่ยยอ่ยภาคสว่น
ตา่งๆจงึเป็นการประสานผลประโยชน์ในสภาวะท่ีมีการแขง่ขนัและตอ่รองสงู 
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3. ที่มาและการเกิดเครือข่าย 
 

ตามท่ีได้กลา่วมาแล้ววา่ปัญหาขององค์การหรือชมุชนตา่ง  ในปัจจบุนัมีความสลบัซบัซ้อน
มากขึน้ สง่ผลให้การแก้ไขปัญหาของแตเ่พียงล าพงัอาจไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ได้ตามท่ีวางไว้ การ
แก้ไขปัญหาร่วมกนัหรือการสร้างเครือ ขา่ยจงึกลายเป็นเป็นแนวคดิส าคญัในการแก้ไขปัญหา การ
สร้างเครือขา่ยการท างานจงึกลายมาเป็นวิธีการท่ีได้รับความนิยมทัง้ในภาคเอกชนและภาครัฐบาล 
 เครือขา่ยไมใ่ชเ่ร่ืองใหมใ่นสงัคมไทยและสงัคมตะวนัตก ในสงัคมชนบทไทย การพึง่พา
อาศยัร่วมมือกนัท างานเป็นสว่นหนึง่ของวิถีชีวิต ค าพดูท่ีวา่ “พริกอยูบ้่านเหนือ เกลืออยูบ้่านใต้ ขา่
ตะไคร้อยูบ้่านเพ่ือน ” สะท้อนให้เห็นถึง เครือขา่ยความสมัพนัธ์ระหวา่งชาวบ้านซึง่พร้อมท่ีจะให้
ความชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั ประเพณีท าบญุในเทศกาลตา่งๆ ตลอดจนการเกณฑ์แรงงานในท้องถ่ิน
เพ่ือมาลงแขก เก่ียวข้าว ล้วนเป็น ตวัอยา่งของการรวบรวมผู้คนมาท างานร่วมกนัโดยอาศยั
ความสมัพนัธ์ท่ีมีตอ่กนัมาแตเ่ดมิ  

ในสงัคมตะวนัตก การสร้างเครือขา่ยเป็นกลยทุธ์ท่ีนิยมใช้กนัในหมูน่กัปฎิรูปสงัคมยโุรป
ในชว่งคริสตศตวรรษท่ี 18 และ 19 เพียงแต่ ไมไ่ด้ใช้ช่ือวา่ “เครือขา่ย ” เทา่นัน้ เม่ือแนวคดิการ
ท างานแบบเครือขา่ยปรากฏขึน้อีกครัง้ในแวดวงการท างานพฒันาในชว่ง 20-30 ปีท่ีผา่นมา เร่ือง 
”เครือขา่ย ” จงึเปรียบเสมือนเหล้าเก่าในขวดใหม ่ซึง่เม่ือผนวกเข้ากบัความ ก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีด้านขา่ วสารข้อมลู ซึง่เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการท างานเครือขา่ย ก็ท าให้การท างาน
เครือขา่ยพฒันาขึน้ไปอีก (นฤมล นิราทร,2543,หน้า 1-2) 
 ทฤษฎีและแนวคดิท่ีอธิบายถึงเครือขา่ยในการท างาน ได้แก่ (เร่ืองเดียวกนั,หน้า.11) 

1. ทฤษฎีการแลกเปล่ียนหรือ Exchange Theory  ทฤษฎีนีอ้ธิบายถึงการ 
แลกเปล่ียนผลประโยชน์ระหวา่งกนั ดงันัน้เหตผุลหลกัท่ีจะท าให้เครือขา่ย เกิดขัน้ได้ (โดยสมคัรใจ ) 
ก็คือ แตล่ะฝ่ายมองเห็นประโยชน์ท่ีตนจะได้รับจากการเข้าร่วมเครือขา่ย ซึง่จะน าไปสูค่วามเตม็ใจ
ท่ีจะประสานกนั หรือเข้าร่วมเป็นเครือขา่ย 

2. แนวคิดการรวมพลัง หรือ Synergy ซึง่อธิบายได้ด้วยสมการ 1+1 = 3 หรือ  
2+2 = 5 หมายความวา่  การรวมพลงัการ ท างานน าไปสูผ่ลได้ท่ีมีคณุคา่ทวีคณู หรือเข้มแข็ง
มากกวา่การท่ีแตล่ะองค์ก ารจะท างานโดยโดดเดี่ยว ทัง้นีโ้ดยมีความเช่ือวา่การรวมพลงักนัจะ
ก่อให้เกิดคณุคา่ท่ีทวีคณู 
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 ขณะท่ี เกรียงศกัดิ ์ เจริญวงศ์ศกัดิ ์ (2543,หน้า 37- 43) ได้แบง่ท่ีมาของการมีเครือขา่ยไว้
ดงันี ้
 1. ต้องการความช านาญเฉพาะด้านในการแก้ไขปัญหา ความช านาญเฉพาะด้านของ
บคุคล หรือองค์การจะชว่ยให้มองเห็นปัญหาได้ชดัเจน 
 2. ต้องการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างาน 
 3. ต้องการมีเพ่ือนหรือกลุม่ในการท างาน 
 4. ต้องการทรัพยากรในการท างาน 
 5. ต้องการรับภาระความเส่ียงในการท ากิจกรรมร่วมกนั 
 6. ต้องการประหยดั เน่ืองจากการแบง่ปันงานกนัท า ลดความซ า้ซ้อนในการท างาน 
  สนธยา พลศรี (2548, หน้า 257) กลา่ววา่การเกิดขึน้ของเครือขา่ยแตล่ะเครือขา่ย ตา่งมี
จดุเร่ิมต้นหรือถกูสร้างมาด้วยวิธีการท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้การเกิดขึน้ของเครือขา่ยแตล่ะเครือขา่ยจงึ
มีสาเหตปัุจจยัสนบัสนนุและการก่อรูปเครือขา่ยท่ีแตกตา่งกนัออกไป ซึง่จากการศกึษาสามารถ
สรุปได้ ดงันี ้
  1) เครือข่ายที่เกิดขึน้โดยธรรมชาติ เครือขา่ยลกัษณะนีม้กัจะเกิดขึน้เองโดยไม่
มีใครจดัตัง้ซึง่เป็นผล มาจากความสมัพนัธ์ทางสงัคมระหวา่งมนษุ ย์ เชน่ ความสมัพนัธ์ของระบบ
ครอบครัวและเครือญาต ิความสมัพนัธ์ของครูอาจารย์และลกูศษิย์ เป็นต้น นอกจากนัน้ยงัอาจ
เกิดขึน้จากการท่ีมีความคดิ  ความเช่ือท่ีคล้ายคลงึกนั หรือประสบกบัสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ
เหมือนกนัมาก่อนมารวมตวักนั เพ่ือแลกเปล่ียนความคดิประสบการณ์ไปจน ถึงร่วมกนัแสวงหา
ทางเลือกใหมท่ี่ดีกวา่ในการด ารงอยูข่องกลุม่สมาชิก 
  2) เครือข่ายที่เกิดจากวิกฤตการณ์ของสังคมมนุษย์  เป็นการเกิดเครือขา่ยท่ี
เป็นผลจากการเกิดปัญหา หรือวิกฤตการณ์ขึน้ในสงัคมท่ีสมาชิกตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีต้อง
ร่วมมือกนัแก้ไขปัญหาในลกัษณะของการรว มพลงักนั สมาชิกสว่นใหญ่จะมีคณุลกัษณะท่ี
คล้ายคลงึกนั เชน่ อาศยัอยูใ่นชมุชนเดียวกนั อาชีพเดียวกนั หรือเก่ียวข้องกนั ด ารงชีวิตร่วมกนั
หรือเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั เป็นต้น การเกิดของเครือขา่ยอาจจะเร่ิมจากการแลกเปล่ียนความรู้ 
ประสบการณ์ แสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาและร่วมกนัแก้ไขปัญหาในลกัษณะของเครือขา่ยท่ี
เป็นอิสระ ปราศจากการครอบง ากนัและกนั มีความสมัพนัธ์แบบไมซ่บัซ้อน หรือเป็นแนวราบท่ีตา่ง
ต้องพึง่พาอาศยักนัและกนั เชน่ เครือขา่ยพิทกัษ์ป่า เครือขา่ยอนรัุกษ์ลุม่น า้ เป็นต้น 
  3) เครือข่ายที่เกิดขึน้โดยวิวัฒนาการ  เป็นการเกิ ดเครือขา่ยเน่ืองจาก
ความสมัพนัธ์ของสมาชิก เชน่ เพ่ือนบ้าน เพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น มารวมกนัโดยวตัถปุระสงค์
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บางอยา่งเป็นเวลานานในลกัษณะของกลุม่และองค์การ แล้วพฒันาความสมัพนัธ์เป็นเครือขา่ย  
เชน่ จากกลุม่แบบสภากาแฟ พฒันาเป็นเครือขา่ยประชาคมหมูบ้่าน หรือประชาคมเมือง เป็นต้น 
  4) เครือข่ายที่เกิดขึน้โดยการจัดตัง้  เป็นการเกิดเครือขา่ยท่ีมีผู้จดัตัง้และให้
การสนบัสนนุเพ่ือวตัถปุระสงค์บางประการ  จนสมาชิกรวมกนัเป็นเครือขา่ย ทัง้การจดัตัง้โดยผู้น า 
รัฐบาล ภาคเอกชน และองค์การพฒันาเอกชน เชน่ เครือขา่ยกองทนุหมูบ้่าน และชมุชนเมื อง 
เครือขา่ยสหกรณ์ เครือขา่ยกระทรวงตา่งๆ เป็นต้น 
 จากท่ีมาและการเกิดขึน้ของเครือขา่ย จะเห็นว่ าเครือขา่ยมีท่ีมาจากหลายวิธีการแตกตา่ง
กนั ไมว่า่จะเป็น เครือขา่ยท่ีเกิดขึน้โดยธรรมชาต ิเครือขา่ย ท่ีเกิดขึน้จากวิกฤตการณ์ของสงัคม
มนษุย์ เครือขา่ยท่ีเกิดขึน้โดยวิวฒั นาการ  และเครือขา่ย ท่ีเกิดขึน้โดยการจดัตัง้ ซึง่การเกิดขึน้ของ
เครือขา่ยความร่วมมือตา่งๆ อาจเร่ิมต้นมาจากเครือขา่ยทัง้ส่ีลกัษณะทัง้ส่ีนีก็้ได้ ซึง่ในท่ีนีห้มายถึง
การรวมกลุม่ของหนว่ยงาน องค์ก าร และคนในพืน้ท่ีท่ีเห็ นถึงความส าคญัของการรักษาประ เพณี
ศลิปวฒันธรรมขอ งท้องถ่ินจนรวมตวักนัเป็นเครือขา่ยและร่วมมือกนัท างานเพ่ือความพยายามท่ี
จะรักษาวฒันธรรมของท้องถ่ินให้คงอยูต่อ่ไป   

4. ลักษณะของเครือข่าย 
 หากกลา่วในภาพรวมจะเห็นได้วา่เครือขา่ยเป็นแบบฉบบัความสมัพนัธ์ระหว่ างบคุคลหรือ
กลุม่บคุคลท่ีมีความ เก่ียวข้องกนั  โดยกลุม่บคุ คลท่ีเก่ียวข้องกนัในสงัคมมกัจะเช่ือมโยงกนัใน
ลกัษณะของการพึง่พาอาศยัระหวา่งกนั   คณุสมบตัท่ีิท าให้เครือขา่ยมีลกัษณะเฉพาะ คือการท่ี
เครือขา่ยแม้จะมีลกัษณะร่วมกบัความเป็นองค์การหรือกลุม่ แตไ่มท่กุกลุม่หรือทกุองค์การท่ีจะ
เรียกวา่เป็นเครือขา่ยได้   

สนธยา  พลศรี (2548, หน้า 213-218)   ได้สรุปลกัษณะทัว่ไปของเครือขา่ยไว้  ดงัตอ่ไปนี ้
 1) สมาชิกมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกั น เครือขา่ยเป็นการถกัทอสายใยสมัพนัธ์ของ
สมาชิกเข้าด้วยกนัอยา่งเป็นระบบ โดยมีลกัษณะเหมือนกบัตาขา่ยหรือใยแมงมมุ 
 2) สมาชิกของเครือข่ายอาจจะมีลักษณะบางประการ ร่วมกัน เชน่ อาศยัอยูใ่นชมุชน
เดียวกนัหรืออาณาบริเวณใกล้เคียงกนัประกอบอาชีพเดียวกนัหรือเก่ียวข้องกนั ใช้ทรัพยากร เชน่ 
สายน า้ ป่าไม้ ทุง่หญ้าร่วมกนั ประสบปัญหาหรือวิกฤตการณ์ร่วมกนั เป็นต้น ลกัษณะดงักลา่วเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีผลกัดนัให้เกิดการรวมกนัเป็นเครือขา่ยเร็วขึน้ 
 3) สมาชิกของเครือข่ายอาจจะมีลักษณะบางประการแตกต่างกั น เชน่  เพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษา ศาสนา เผา่พนัธุ์ ฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ลกัษณะเหลา่นีท้ าให้เครือขา่ยมี
ความหลากหลายและมีพลงั 
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 4) สมาชิกมีความสัมพันธ์หลายมิติ เครือขา่ยเป็นระบบความสมัพนัธ์ของสมาชิกท่ีมี 
หลายลกัษณะ เชน่ เป็นความสมัพนัธ์ของธรรมชาตโิดยทัว่ๆไป ทัง้สิ่งท่ีมีชีวิตและสิ่งท่ีไมมี่ชีวิต 
ความสมัพนัธ์เชิงกระบวนการของการท างาน ความสมัพนัธ์ในการร่วมมือกนัของมนษุย์ในทาง
สงัคมวิทยา ความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการประสานงาน เป็นพลงัในการท างาน เป็นเครือขา่ย
ประชาสงัคม เป็นต้น 
 5) เครือข่ายมีลักษณะเป็นการรวมพลังหรือศักยภาพของสมาชิกเข้าด้วยกัน ไมใ่ช ่
พึง่พิงอิงสมาชิกอ่ืนๆ เพียงฝ่ายเดียว  สมาชิกจงึต้องน าศกัยภาพของตนออกมาใช้อยา่งเตม็ท่ี พลงั
ของเครือขา่ยเป็นแบบทวีคณูหรือก้าวกระโดด 

6) สมาชิกมารวมกันด้วยความสมัครใจไม่ใช่เพราะถูกบีบบังคับ   เน่ืองจากสมาชิก 
ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง มองเห็นประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการเข้าร่วมเป็นเครือขา่ย  
เป็นต้น 
 7) ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเป็นแบบกัลยาณมิตร คือ มีความสมานฉนัท์ สามคัคี 
มีความเอือ้อาทร สนบัสนนุชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั ไมข่ดัแย้ง ไมช่ิงดีชิงเดน่ 
 8) สมาชิกมีความสัมพันธ์กันในช่วงระยะเวลาหน่ึง สมาชิกมีความรู้สกึวา่ตา่งเป็น 
สว่นประกอบของกนัและกนั แม้วา่บางเครือขา่ยจะร่วมกิจกรรมกนันานๆ ครัง้ก็ตาม แตย่งัคงมี
สายใยสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนั และพร้อมท่ีจะร่วมกิจกรรมอยูเ่สมอ  
 9) สมาชิกมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  กิจกรรมของเครือขา่ยอาจจะมีกิจกรรมเดียว
หรือหลายกิจกรรมก็ได้ เชน่ การเย่ียมเยียนกนั  การประชมุสมันาร่วมกนั การแลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์กนั การจดัเวทีสรุปบทเรียนร่วมกนั การปฎิบตักิารเพ่ือแก้ไขปัญหาบางอยา่ง
ร่วมกนั การสนบัสนนุชว่ยเ หลือในด้านตา่งๆ เป็นต้น กิจกรรมเหลา่นีเ้ป็นกิจกรรมท่ีสมาชิกร่วมกนั
ด าเนินการเป็นครัง้คราวหรืออยา่งสม ่าเสมอและตอ่เน่ืองได้ 
 10) มีความสัมพันธ์เท่าเทียมกัน สมาชิกของเครือขา่ยมีโครงสร้างความสมัพนัธ์ท่ีเสมอ
ภาคกนัแบบแนวราบ คือไมมี่ใครบงัคบับญัชาแตมี่ลกัษณะเป็นหุ้ นสว่นกนั มีอิสระในการด าเนิน
กิจกรรมของตนเอง ไมรู้่สกึวา่ต้องสญูเสียอิสระของตนเองไป 
 11) การมีพันธสัญญาร่วมกัน  เครือขา่ยจะมีลกัษณะเป็นข้อตกลงระหวา่งสมาชิกท่ีจะ
ด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ร่วมกนั ซึง่ข้อตกลงร่วมกนันีเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานของเครือขา่ย 
 12) การตดิต่อส่ือสารระหว่างสมาชิ ก เครือขา่ยจะมีลกัษณะเป็นการตดิตอ่ส่ือสารใน
รูปแบบตา่งๆ ระหวา่งสมาชิก เพราะการตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งกนัเป็นการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์
แบบหนึง่ของเครือขา่ยนัน่เอง 
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 13) การบูรณาการ เป็นการร่วมกนัของสมาชิกในด้านตา่งๆ คือ การก าหนดวตัถปุระสงค์  
เป้าหมาย แผนงานและโครงการ กิจกรรม ทรัพยากร การบริหารจดัการผลประโยชน์ เป็นต้น อนั
เป็นการรวมระบบยอ่ยตา่งๆ เข้าเป็นระบบใหมท่ี่มีคณุภาพ มีพลงัมีศกัยภาพท่ีมากกวา่เดมิ 
 14) เครือข่ายมีหลายระดับ ตามจ านวนของสมาชิก เชน่ ระดบับคุคล ระดบักลุม่ ระดบั 
องค์การ ระดบัสถาบนั ระดบัชมุชน ระดบัภมูิภาค ระดบัประเทศ เป็นต้น 
 15) เครือข่ายเป็นเครือข่ายระดับกลุ่มกับกลุ่มหรือองค์กรกับองค์กรขึน้ไ ป สมาชิก
อาจจะเป็น อิสระตอ่กนัมารวมกนัเป็นบางเร่ืองบางสว่นเทา่นัน้ เม่ือด าเนินกิจกรรมประสบ
ความส าเร็จแล้วก็อาจจะสลายตวัได้ แล้วมารวมตวักนัอีกครั ้ งเม่ือจะท ากิจกรรมครัง้ใหม ่ สว่นการ
บริหารเครือขา่ย อาจใช้การประชมุร่วมกนัเป็นครัง้คราวหรือจดัตัง้เป็นองค์การร่วมก็ได้  โดยขึน้อยู่
กบัลกัษณะของเครือขา่ย ความจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมและความเห็นพ้องระหวา่งสมาชิก
ของเครือขา่ย 
 16) เครือข่ายบางเครือข่ายอาจจะด ารงอยู่ได้นานแต่บางเครือข่ายอาจจะล่มสลาย
ได้ง่าย ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัประสิทธิภาพของสมาชิก การบริหารจดัการและการพฒันาเครือขา่ยเป็น
ส าคญั 
 17) มีลักษณะเป็นพลวัต เครือขา่ยมีระบบการท างานท่ีเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลาไมห่ยดุ
นิ่งเหมือนกบัระบบหายใจของสิ่งมีชีวิตท่ีหยดุเคล่ือนไหวก็ต้องล้มตายไปจากโลก  ลกัษณะประการ
หนึง่ของเครือขา่ยจงึได้แก่ระบบการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของสมาชิกและการหาสมาชิกใหม่
โดยไมห่ยดุยัง้ 
 18) เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน  เครือขา่ยมีลกัษณะของการแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ระหวา่งสมาชิกด้วยกนัหรือระหวา่งสมาชิกกบัคนอ่ื นๆ เชน่ ผู้ รู้ ผู้ เช่ียวชาญท่ีอยูน่อก
เครือขา่ย นกัวิชาการสาขาตา่งๆ การเรียนรู้ร่วมกนัเพ่ือสรุปบทเรียน การปรับปรุงข้อผิดพลาดท่ี
ผา่นมา การจดัท าแผนและโครงการ เป็นต้น ซึง่ท าให้สมาชิกด าเนินกิจกรรมของเครือขา่ยได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
 ขณะท่ี เสาวลกัษณ์ ชายทวีป (2542, หน้า 12) ได้อธิบายถึงลกัษณะของเครือขา่ยไว้ ดงันี ้
 1) เครือขา่ยควรมีบทบาทในการเป็นกลไกขัน้ต้นเพ่ือเปิดโอกาสให้กลุม่ตา่งๆได้เข้าไปสู่
กลไกแก้ไขปัญหาท่ีอยูใ่นระดบัท่ีสงูขึน้ เครือขา่ยเป็นองค์ก ารภาคประชาชนท่ีเปรียบเสมือนเป็น
ห้องปฐมพยาบาลขัน้ต้น 
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 2) องค์การท่ีเป็นเครือขา่ย ควรมีความสมัพนัธ์เป็นแบบเพ่ือนร่วมงานเพ่ือการประสานงาน
กนัชว่ยเหลือกนั เพ่ือจะได้มีพลงัท่ีเป็นขบวน ความสมัพนัธ์ขององค์กรเครือขา่ยอาจจะมีลกัษณะ
แนวดิง่แตไ่มไ่ด้หมายถึงการมีอ านาจในการสัง่การ 
 3) เครือขา่ยต้องมีเป้าหมายท่ีชดัเจน  องค์การท่ีเป็นเครือขา่ยควรมีลกัษณะท่ีเป็นอิสระ 
 นฤมล นิราทร (2543,หน้า 7-8) กลา่ววา่ ลกัษณะของเครือขา่ยท่ีส าคญัมี  ดงันี ้   
  1. มีกลุ่มบุคคลหรือองค์กร 
  2. กลุ่มเหล่านีมี้ปฏิสัมพันธ์  ปฏิสมัพนัธ์เป็นกระบวนการท่ีประสานกลุม่หรือ
บคุคลเอาไว้ สิ่งท่ีได้จากการมีปฏิสมัพนัธ์ก็คือขา่วสารข้อมลูในรูปแบบตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ (หรือ
บางครัง้อาจไมเ่ป็นประโยชน์) ตอ่การท างาน 
  3. มีการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
 ลกัษณะทัง้ 3 ประการข้างต้นเป็นลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ (Group) หรือองค์การ  
(Organization) แตเ่ครือขา่ยยงัมีลกัษณะท่ีส าคญัอีกประการหนึง่คือ 

  4. มีความเป็นอิสระต่อกัน    ความเป็นอิสระตอ่กนันีห้มายถึง แตล่ะกลุม่ก็มี
เป้าหมายมีกิจกรรมของตนเองอยูแ่ล้ว การเข้ามาร่วมเครือขา่ยเป็นการเข้ามาร่วมเป็นบางสว่นเพ่ือ
ท ากิจกรรมหรือโครงการร่วมกนั เม่ือโครงการส าเร็จแล้วเครือขา่ยก็อาจสลายตวัไปได้ 

จากท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้วา่ ลกัษณะท่ีดีของการท างานเครือขา่ยจ าเป็นต้องมี
องค์ประกอบหลกัๆท่ีส าคญั คือ เป็นเครือขา่ยท่ีมีความสมัพนัธ์ในการท างานร่วมกนั มีเป้าหมายใน
การท างานท่ีชดัเจนและเป็นอิสระ รวมถึงการให้ความชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั จงึจะท าให้การ
ท างานแบบเครือขา่ยเป็นไปด้วยดี 
 
 5. ประเภทของเครือข่าย 
 เครือขา่ยสามารถจ าแนกประเภทได้ในหลายมิต ิดงันี ้(นฤมล นิราทร,2543,หน้า.18-21) 
 1.จ าแนกตามพืน้ท่ีด าเนินงาน  เชน่ เครือขา่ยระดบัหมูบ้่าน ต าบล จงัหวดั ภาค และ
ระดบัประเทศ เป็นต้น 
 2.จ าแนกตามประเภทกิจกรรมหรือประเดน็ ปัญหา  เชน่ เครือขา่ยท่ีท างานด้านเดก็ 
สตรี สาธารณสขุ เศรษฐกิจ พฒันาชมุชน สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 3.จ าแนกตามอาชีพหรือสถานภาพทางสังคม   เชน่  เครือขา่ยแรงงาน  เครือขา่ยครู
พิทกัษ์สิทธิเดก็ เป็นต้น 
 4.จ าแนกตามรูปแบบโครงสร้างหรือความสัมพันธ์  การจ าแนกโดยใช้เกณฑ์นี ้ท า ให้
เกิดเครือขา่ย 2 ลกัษณะ คือ 
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     4.1 เครือข่ายตามแนวตัง้  หมายถึง เครือขา่ยท่ีโครงสร้างมีลกัษณะเป็นชว่งชัน้
ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์การภายในเครือขา่ยไมเ่ทา่กนั มีองค์การท่ีมีสถานภาพสงูกวา่ และอยูใ่น
ฐานะผู้ให้ความชว่ยเหลือแก่องค์การท่ีเป็นลกูขา่ย เครือขา่ยแ นวตัง้พบมากในองค์การธุรกิจ เชน่ 
เครือขา่ยแฟรนไชน์ตา่งๆ ซึง่ลกูขา่ยต้องพึง่พาบริษัทแมใ่นเร่ืองเคร่ืองหมายการค้า ขณะท่ีลกูขา่ย
ต้องเสียคา่ใช้จา่ยส าหรับประโยชน์ท่ีจะได้จากแมข่า่ย 
      4.2 เครือข่าย ตามแนวนอน  เป็นเครือขา่ยท่ีความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ก ารตา่งๆ
ภายในเครือขา่ยมีความเทา่เทียมกนั ลกัษณะการแลกเปล่ียนเป็นไปโดยชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั การ
ตดิตอ่ภายในเครือขา่ยเป็นการตดิตอ่ระหวา่งบคุคลหรือองค์ก าร หรืออาจจะมีองค์ก ารท าหน้าท่ี
ประสานงานระหวา่งเครือขา่ย เช่ น จดัประชมุ กระจายขา่ วสารข้อมลู หรือเป็นแกนกลางเวลาท่ี
ต้องมีการปฏิบตักิารร่วมกนั ซึง่เครือขา่ยในงานพฒันาสว่นใหญ่ก็จะเป็นเครือขา่ยตามแนวนอน
เครือขา่ยตามแนวนอนนีอ้าจแบง่ได้ออกเป็น 2 กลุม่คือ 
    4.2.1 กลุ่มแรก  เป็นเครือขา่ยท่ีขยายตวัออกไปจากศนูย์กลางท่ีเป็นจดุก าเนิด
ของเครือขา่ย ซึง่อาจจะเรียกวา่ “แมข่า่ย” แมข่า่ยเปรียบเส มือนศนูย์บญัชาการ ซึง่เป็นท่ีรวมของ
ขา่วสารข้อมลู เครือขา่ยแบบนีอ้าจมุง่ท่ีการให้ขา่ วสารข้อมลู หรือเพ่ือการปฏิบตักิาร หากมุง่ท่ีการ
กระจายขา่วสารข้อมลู จะไมไ่ด้เรียกร้องการมีสว่นร่วมจากสมาชิกมากเทา่กบัเครือขา่ยท่ีมุง่การ
ปฏิบตักิาร ตวัอยา่งเครือขา่ยลกัษณะนี ้ ได้แก่ เครือขา่ยพิทกัษ์สิทธิเดก็ เครือขา่ยลุม่แมน่ า้โขง ซึง่
เกิดจากการขยายการท างานของศนูย์พิทกัษ์สิทธ์ิเดก็ เป็นต้น 
   4.2.2 กลุ่มที่สอง   เป็นเครือขา่ยท่ีตัง้ขึน้มาจากกลุม่ท่ีเป็นสมาชิกเครือขา่ยอยู่
ก่อนแล้ว โดยแตล่ะบคุคลหรือองค์ก ารสมาชิกตา่งออกไปสร้างหรือข ยายเครือขา่ย เชน่ เครือขา่ย
สิทธิเดก็กบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาเดก็ท่ีถกูกกระท าทารุณกรรมทางร่างกาย จิตใจ ทางเพศ 
และสิ่งเสพตดิ เป็นต้น 
 แม้วา่เกณฑ์ท่ีใช้ในการจ าแนกประเภทของเครือขา่ยจะมีความชดัเจน แตใ่นความเป็นจริง
เราจะพบวา่ในหลายกรณีเครือขา่ยมกัจะมีลกัษณะท่ี คาบเก่ียวกนั กลา่วคือเครือขา่ยมกัจะมีมิติ
ตา่งๆ เชน่ เครือขา่ยหนึง่อาจจะเป็นทัง้เครือขา่ยในพืน้ท่ี เครือขา่ยกิจกรรม และเครือขา่ยตาม
สถานภาพทางสงัคม เป็นต้น 
  

6. องค์ประกอบของเครือข่าย 
 สิ่งส าคญัท่ีจะท าให้เครือขา่ยเกิดขึน้และสามารถท างานได้บรรลวุตัถปุระสงค์ตาม ท่ีตัง้ไว้ก็
คือองค์ประกอบสว่นตา่งๆ ของเครือขา่ย   เม่ือพิจารณาจากความเป็นมา แนวคดิ ความหมายและ
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ลกัษณะของเครือขา่ยจะเห็นวา่เครือขา่ยมีองค์ประกอบท่ีส าคญัหลายประการดงัตอ่ไปนี ้ (สนธยา 
พลศรี,2548, หน้า 216-217) 
 1. สมาชิกของเครือข่าย   เครือขา่ยจะต้องเร่ิมต้นจาก สมาชิก ซึง่อาจจะเป็นบคุคล กลุม่
คน องค์การ หรือชมุชนขนาดตา่งๆ ตามระดบัของเครือขา่ย ซึง่หากเครือขา่ยมีสมาชิกมากต้องมี
การจดัแบง่หน้าท่ีเป็นคณะกรรมการ เพ่ือท าหน้าท่ีในการจดัการ การประสานงาน 
 2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน  สมาชิกของเครือขา่ยจะต้องมีวตัถปุระส งค์และ
เป้าหมายเหมือนกนั มารวมกนัเป็นเครือขา่ยเพ่ือบรรลวุตัถุปุระสงค์ นอกจากนีเ้ป้าหมายหรือ
วตัถปุระสงค์ของเครือขา่ยจ าเป็นต้องมีความชดัเจน  เพราะมีความส าคญัตอ่การเข้าร่วมและคง
อยูข่องสมาชิก ตลอดจนสามารถสนองตอบความต้องการหรือภารกิจของตนเองหรือองค์กร 
 3. ระบบความสัมพันธ์ของเครือข่าย สมาชิกของเครือขา่ยมารวมกนัด้วยความสมคัรใจ  
สมาชิกยงัคงมีความเป็นอิสระในการด าเนินงาน มีความเทา่เทียมกนัในการด าเนินกิจกรรม มี
ระบบในการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์หรือการถกัทอสายใยของความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกให้เกิด
ความยัง่ยืน 
 4.  การบริหารจัดการ สมาชิกเครือขา่ยจะเป็นผู้ ร่วมกนัก าหนดการบริหารและจดัการ
เครือขา่ยทัง้โครงสร้างของเครือขา่ย  สถานภาพและบทบาทของสมาชิก กฎระเบียบท่ีใช้ร่วมกนั 
การประสานงาน การตดิตอ่ส่ือสาร แผนและโครงการ งบประมาณ เป็นต้น ซึง่รูปแบบของการ
บริหารจดัการเครือขา่ยขึน้อยูก่บัวตัถปุ ระสงค์เป้าหมายของเครือขา่ย คณุลกัษณะของสมาชิก
เครือขา่ยเป็นส าคญั 
 5. ผู้ประสานงานเครือข่าย เครือขา่ยต้องมีผู้ประสานงาน  ท าหน้าท่ีประสานงาน  บริหาร
และจดัการเครือขา่ยท่ีคดัเลือกโดยสมาชิก ซึง่อาจจะเป็นบคุคลหรือกลุม่บคุคลในลกัษณะ ของ
คณะกรรมการเครือขา่ยก็ได้ อาจจะมี เป็นศนูย์กลางประสานงานเพียงศนูย์เดียวหรือหลาย
ศนูย์กลางก็ได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัจ านวนสมาชิกหรือขนาดของเครือขา่ย  และความเห็นร่วมกนัของ
สมาชิก 
 6. กิจกรรมร่วมกัน  เครือขา่ยต้องมีกิจกรรมอยา่งตอ่เน่ืองและเน้นการมีสว่นร่วมของ
สมาชิกเพ่ือการบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าห มายของเครือขา่ย ซึง่ควรจะเป็นกิจกรรมในการ
ด าเนินงานของเครือขา่ยตามปกตแิละกิจกรรมท่ีร่วมกนัด าเนินการเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือให้สมาชิก
ของเครือขา่ยได้ร่วมกนัท ากิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง 
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 7.  การรวมพลังสมาชิก  เครือขา่ยต้องมีการรวมพลงัหรือศกัยภาพของสมาชิกมาใช้ใ น
การด าเนินงานร่วมกนั  เพราะพลงัของเครือขา่ยเป็นพลงัท่ีเพิ่มพนูขึน้แบบทวีคณูและมีผลตอ่
ความส าเร็จของเครือขา่ย 
 8.  การสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน  สมาชิกของเครือขา่ยสนบัสนนุสง่เสริมสมาชิก
คนอ่ืนๆ ให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมของเครือขา่ย ไมใ่ชต่า่งคนต่ างอยูต่า่งคนตา่ง
ท าโดยทกุคนตระหนกัถึงความส าคญัของสมาชิกแตล่ะคน มีจิตส านกึในการเป็นเจ้าของเครือขา่ย
และบรรลเุป้าหมายของเครือขา่ยร่วมกนั 
 9. การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  สมาชิกของเครือขา่ยมีสว่นร่วมในการด าเนินงานของ
เครือขา่ยอยา่งกว้างขวาง  ทัง้การร่วมเรียนรู้ ร่วม สรุปบทเรียน ร่วมคดิ ร่วมตดัสินใจ ร่วมวางแผน
งาน ร่วมปฎิบตังิาน ร่วมประเมินผล ร่วมรับผลประโยชน์ 
 10. ผลงานของเครือข่าย  เครือขา่ยจ าเป็นต้องมีผลการด าเนินงานเพ่ือเป็นเครืองชีว้ดั
ความส าเร็จของเครือขา่ย  ซึง่ความส าเร็จดงักลา่วคือการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสง ค์และ
เป้าหมายของเครือขา่ยนัน่เอง ดงันัน้นอกจากเครือขา่ยจะมีกิจกรรมเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัแล้ว 
ผลงานของเครือขา่ยก็ถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอีกประการหนึง่ของเครือขา่ย 
 ดงันัน้จะเห็นได้วา่   เครือขา่ยมกัจะประกอบไปด้วยสมาชิก กรรมการ ผู้ประสานงาน 
เป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ กิจกรรม ลกัษณะของความสมัพนัธ์ รวมทัง้ระยะเวลา ความถ่ีและวิธีท่ี
ใช้ในการตดิตอ่ส่ือสาร ซึง่องค์ประกอบตา่งๆเหลา่นีถื้อเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้การท างานของ
เครือขา่ยประสบความส าเร็จ กลา่วคือ ถ้าเครือขา่ยขาดองค์ประกอบสว่นใดสว่นหนึง่ไปก็อาจจะ
ท าให้การท างานของเครือขา่ยไมป่ระสบความส าเร็จ  
 
 7.  แนวทางในการสร้างเครือข่าย 
 

 นอกเหนือไปจากเป้าหมายของการท างานแล้ว  ยงัคงมีอีกหลายประเดน็ท่ีจ าป็นต้อง
พิจารณาก่อนการสร้างเครือขา่ย โดยท่ี  Paul Starkey (1997, pp. 31-42) และ ขนิฎฐา กาญจน
รังษีนนท์ (http://www.northphc.org/doc/net/doc,2549) เสนอแนวทางในการสร้างเครือขา่ยวา่
ควรมีการด าเนินการดงันี ้
 1) เชิญองค์การและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมประชุม  โดยมีหวัข้อประชมุท่ีนา่สนใจ
เก่ียวกบัผลประโยชน์ร่วม หรือเป้าประสงค์ท่ีเก่ียว ข้อง มอบหน้าท่ีในการบริหารจดัการการประชมุ
ให้กบับรรดาผู้ มีสว่นได้เสียร่วมกนัรับผิดชอบ การหาข้อตกลงร่วมกนัในกิจกรรมท่ีเป็นผลประโยชน์
ร่วมดงักลา่ว 

http://www.northphc.org/doc/net/doc,2549
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 2) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้เครือข่าย  ทิศทาง กิจกรรมหลกั และคณุสมบตัิ
ของสมาชิกให้ชดัเจน โดยให้สมาชิกสว่นใหญ่ มีสว่นร่วมในกระบวนการก าหนดด้วย เพ่ือป้องกนั
การครอบง าจากกลุม่คนบางกลุม่ ทัง้นีค้วรมีการทบทวนเป็นระยะๆ เพ่ือปรับให้เหมาะสมกบั
สภาพการณ์ของสงัคม และความต้องการของสมาชิก 
 3) จัดตัง้กลุ่มแกนของเครือข่ายที่ปวารณาตัวเข้ามาท าหน้าที่ประสานงาน  จดัการ 
และสง่ก าลงับ ารุงให้กบัสมาชิก ซึง่ต้องไมต่ดิอยูก่บักิจกรรมประจ าวนัขององค์การตวัเอง และกลุม่
แกนต้องด าเนินกิจกรรมของเครือขา่ยให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ทัง้นีต้้องมีการหมนุเวียนเปล่ียนกลุม่
ผู้น าเครือขา่ย เพ่ือพฒันาภาวะผู้น าของสมาชิก และป้องกนัการผกูขาดอ านาจ 
 4) ความรู้สึกมีส่วนเป็นเจ้าของและความผูกพันท่ีเหนียวแน่น  มีสว่นอยา่งส าคญัตอ่
ความส าเร็จของเครือขา่ย ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการตดัสินใจ การ
เลือกกิจกรรมและวิธีการท างานของเครือขา่ยในลกัษณะประชาธิปไตย 
 5) มีวิธีการจัดหาและจัดการทรัพยากร  เพ่ือความมีประสิทธิภาพ ในการขบัเคล่ือน
กิจการของเครือขา่ยและความสามารถในการพึง่ตนเอง ทรัพยากรในท่ีนีไ้มไ่ด้หมายถึงเงินทนุ
เทา่นัน้ แตย่งัหมายความรวมไปถึงคณุภาพของสมาชิก วิธีการจดัการแบบมีสว่นร่วม เทคโนโลยี
การแลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสาร เป็นต้น 
 6) ท าให้เครือข่ายมีสถานภาพถูกต้องตามกฎหม าย  เพ่ือให้เครือขา่ยและผู้น า
เครือขา่ยได้รับการสนบัสนนุและความไว้เนือ้เช่ือใจจากสมาชิกเครือขา่ย อีกทัง้ยงัสามารถ
ด าเนินงานได้อยา่งกว้างขวาง อาจมีช่ือและสญัลกัษณ์ของเครือขา่ยเพ่ือให้เป็นท่ีจดจ าได้ง่าย และ
อาจสง่ขา่วสารไปให้กบับคุคลเป้าหมายท่ีสามารถให้การรับรองเครือขา่ยได้ 
 7) สนับสนุนให้มีการเช่ือมโยงระหว่างเครือข่ายกับเครือข่าย  เพ่ือเสริมให้เครือขา่ยมี
ความเข้มแข็งมากขึน้ ซึง่มีได้ทัง้แนวราบ แนวตัง้ หรือในภมูิภาคตา่งระดบักนั การเช่ือมเครือขา่ย
ท าได้ทัง้อยา่งเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ด้วยการมีกิจกรรมร่วมกนั หรือ เป็นตวัแทนร่วมกนัใน
การจดัประชมุเชิงปฏิบตักิารท่ีเก่ียวข้อง และการร่วมกนัประสานงานการประชมุ 
 8) ควรมีการตดิตามและประเมินผลเป็นประจ าสม ่าเสมอและถี่ถ้วน  โดยดคูวาม
สอดคล้องของแผนการท างานกบัวตัถปุระสงค์ ความก้าวหน้าและความส าเร็จของเครือขา่ยในแต่
ละระยะ ทัง้นีค้วรให้สมาชิกเข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการก าหนดวิธีและเคร่ืองชีว้ดัประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมเครือขา่ย และร่วมเรียนรู้ตลอดกระบวนการตดิตามและประเมินผล 
 9) มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการจัดการเครือข่ายให้กับองค์ก ารแกน  และ
ผู้น าเครือขา่ยอยา่งสม ่าเสมอ 
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 10) วัตถุประสงค์ของเ ครือข่ายดี  การเช่ือมโยงภายในเครือขา่ยเหมาะสม เอือ้ให้เกิด
ความเคล่ือนไหวของกิจกรรมและความเข้มแข็งของสมาชิก โครงการหรือกิจกรรมมีลกัษณะ
กระจายอ านาจไปให้กบัมวลสมาชิกท่ีได้รับประโยชน์ การด าเนินงานของเครือขา่ยจะน าไปสูก่าร
พฒันาท่ียัง่ยืนได้ในท่ีสดุ 
 จะเห็นได้วา่  องค์ประกอบท่ีส าคญัของเครือขา่ย จะประกอบไปด้วย สมาชิก กรรมการ  
ผู้ประสานงาน เป้าหมาย วตัถปุระสงค์ กิจกรรม ลกัษณะความสมัพนัธ์ รวมถึงระยะเวลา และวิธีท่ี
ใช้ในการตดิตอ่ประสานงาน ฯลฯ ทัง้นีอ้งค์ประกอบในด้านตา่งๆของเครือขา่ยถือเป็นปัจจยัส าคญั
ท่ีท าให้การท างานของเค รือขา่ยประสบความส าเร็จ เพราะถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึง่ไปก็อาจสง่ผลให้
การท างานของเครือขา่ยไมป่ระสบความส าเร็จได้ 
 
 8. การสร้างเครือข่าย 
 

 ขณะท่ี  การสร้างเครือขา่ยก าลงักลายเป็นสิ่งท่ีทกุภาคสว่นให้ความส าคญั เน่ืองมาจาก
การมองเห็นประโยชน์ของการร่วมมือกนัท างาน การสร้า งเครือขา่ยจงึกลายเป็นทางออกทางหนึง่
ในการแก้ไขปัญหา แตส่ิ่งส าคญัท่ีต้องตระหนกัถึงก็คือ ไมใ่ชว่า่ทกุเครือขา่ยท่ีจดัตัง้ขึน้มาจะ
สามารถท างานได้ส าเร็จตามวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายท่ีวางไว้ ทัง้นีก้ารท างานท่ีไมป่ระสบ
ความส าเร็จของเครือขา่ยอาจจะไมใ่ชม่าจากปัญหาทางด้ านการจดัการแตอ่าจจะเร่ิมมาตัง้แต่
ขัน้ตอนของการสร้างเครือขา่ย   ขณะท่ีนกัวิชาการท่ีกลา่วถึงการก่อรูปเครือขา่ยหรือการสร้าง
เครือขา่ยไว้  เชน่  
 เกรียงศกัดิ ์เจริญวงศ์ศกัดิ์  (2543 ,หน้า 63-74) ได้กลา่วถึงการก่อรูปของเครือขา่ย 
(Network Forming)   ไว้ดงันี ้
 1) การสร้างความตระหนักในปัญหาและส านึกในการรวมตัว  
 การด าเนินการของเครือขา่ยจ าเป็นต้องอาศยัฉนัทานมุตัร่ิวมจากทกุภาคีท่ีเก่ียวข้อง เพราะ
ฉนัทานมุตัจิะน ามาซึง่ความร่วมมือร่วมใจ โดยใช้กลยทุธ์ “การประชาสมัพนัธ์ ” การประชาสมัพนัธ์
นอกจากจะท าให้รับรู้เก่ียวกบัวิสยัทศัน์ของเครือขา่ยแล้ว ยงัเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดส านกึ
อยากเข้าร่วม  การประชาสมัพนัธ์ ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล ท่ีครอบคลมุถึงวตัถปุระสงค์ นโยบาย 
กิจกรรม และแผนการด าเนินงาน จะชว่ยให้สงัคมรู้วา่เราก าลงัท าอะไรอยู ่และจะชว่ยดงึดดูคนท่ี
อยากมีสว่นร่วมให้เข้ามาร่วมกบัเครือขา่ยได้  

การประชาสมัพนัธ์จงึมิใช่ แค่เพียงการบอก  ข้อมลู ขา่วสาร หากต้องเป็นการสร้างความ
เข้าใจและสร้าง “ภาพลกัษณ์” (Image) ให้ลงไปในใจของประชาชนผู้ รับสาร นอกจากนีย้งัต้องเป็น
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การประชาสมัพนัธ์อยา่งมีกลยทุธ์ ดงันัน้ การประชาสมัพนัธ์จงึ ไมค่วรใช้ วิธีการ “หวา่นกระจาย ” 
เพราะข้อมลูขา่วสารจะไปแตะประชาชนแคค่นละเล็กคนละน้อย  ดงันัน้จ าเป็นต้องมีการก าหนด
กลุม่เป้าหมายของการประชาสมัพนัธ์ให้ชดัเจน โดยอาจใช้วิธีการ ดงันี ้
      1.1 การใช้ส่ือมวลชนรณรงค์อยา่งตอ่เน่ืองและกว้างขวางทัง้ส่ือวิทยุ  โทรทศัน์ 
หนงัสือพิมพ์ รวมทัง้ประ ชาสมัพนัธ์ผา่นหนว่ยงานตา่งๆ  เชน่ บริษัท หนว่ยงานราชการทัง้ระดบั
ภมูิภาคและระดบัท้องถ่ิน ฯลฯ 
      1.2 การจดัรายการโทรทศัน์และรายการวิทยุ  ซึง่อาจท าได้ 2 แนวทาง แนวทาง
แรก คือการจดัท ารายการโทรทศัน์วิทยขุองสว่นราชการท่ีเก่ียวข้องขึน้มาเอง หรืออีกแนวทางหนึง่
คือการขอความร่วมมือกบัรายการท่ีมีอยูแ่ล้ว โดยเลือกรายการท่ีเฉพาะเจาะจงกบักลุม่เป้าหมายท่ี
เราต้องการ 
      1.3 การจดัท าจดหมายขา่วเพ่ือกระจายข้อมลูขา่วสารและความคืบหน้า 
    1.4 การเปิดเวทีระดมความคดิเห็นอยา่งตอ่เน่ือง  เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความ
คดิเห็นและให้ข้อเสนอแนะตา่งๆ แล้วมีการประมวลความคดิเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ตอ่ไป 

2)  การสร้างจุดร่วมผลประโยชน์ 
 ถ้าเครือขา่ยไมมี่เป้าหมายท่ีชดัเจน เครือขา่ยจะไร้พลงั เพราะสมาชิกตา่งก็ไมท่ราบวา่
เครือขา่ยนัน้จดัตัง้ขึน้มาเพื่อวตัถปุระสงค์อะไร ดงันัน้จงึต้องหา “ประเดน็ ” (Issues) ท่ีจะเป็น
ศนูย์กลาง  ซึง่จะ ท าให้เกิดการรวมตวักนั ซึง่กญุแจหลกั ของการสร้าง จดุร่วม อยูท่ี่การก าหนด
เป้าหมายหรือ วตัถปุระสงค์ท่ีให้ ประโยชน์ตอ่ผู้ เข้าร่วม  ซึง่จะสง่ผลให้ทกุภาคีอยากเข้ามามีสว่น
ร่วมกบัเครือขา่ย นอกจากนี ้การสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีจะได้รับจ ากการเข้ามา
รวมตวัเป็นเครือขา่ยเป็นสิ่งท่ีส าคญัมาก  ซึง่สามารถกระท า โดย การแปลงเป้าหมายและ
วตัถปุระสงค์ให้ เป็นรูปธรรม ท่ีชดัเจน ส่ือสารประชาสมัพนัธ์ไปยงักลุม่เป้าหมายเจาะจง หรือหาก
เป็นประเดน็ท่ีเป็นท่ีสนใจร่วมของสงัคมในภาพรวม ก็อาจใช้การประชาสมัพนัธ์อยา่งกว้างออกไปสู่
สาธารณะชน ถือวา่เป็นเหตผุลหนึง่ประชาชนอยากเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือขา่ย 
 3) การแสวงหาแกนน าที่ดีของเครือข่าย 
 แกนน า คือ “ผู้ เลน่หลกั” (Key Actors) ท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสม และมีอิทธิพลเพียงพอใน
การผลกัดนัการปฏิรูปด้านตา่งๆ  เชน่ ด้านนโยบาย ด้านการสร้างกระ แส ด้านข้อมลูขา่วสาร  ซึง่ผู้
เลน่หลกัอาจจะไมใ่ชค่นท่ีมีต าแหนง่หรืออ านาจ แตห่มายถึงคนท่ีเป็น”ผู้น าตวัจริง” หรืออาจจะเป็น
กลุม่ผู้น าท่ีไมมี่ต าแหนง่อยา่งเป็นทางการ อาทิ นกัหนงัสือพิมพ์ พิธีกรรายการโทรทศัน์ นกัจดั
รายการวิทย ุผู้น าชมุชน นกัแสดง นกัธุรกิจ องค์ก ารพฒันาเอกชนทัง้ในและตา่งประเทศ องค์ก าร
ประชาสงัคมตา่งๆ เป็นต้น นอกจากนีใ้นบางกรณีเราอาจเสาะหา “ผู้น าหลกั” (Key Leaders) ใน
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แตล่ะกลุม่ผู้ เลน่หลกัอีกด้วย อาทิ ในกลุม่นกัธุรกิจหรือกลุม่ส่ือมวลชนเองก็มีผู้น าของกลุม่ ท่ีเป็นท่ี
เคารพนบัถือของคนในกลุม่และมีอิทธิพลในกา รโน้มน้าวทิศทางของกลุม่ สามารถผลกัดนัให้คนท่ี
อยูใ่นแวดวงของตนเกิดการร่วมแรงร่วมใจกนัได้ 
 4) การสร้างแนวร่วมสมาชิกของเครือข่าย 

ปัจจยัส าคญัอีกประการหนึง่ท่ีเป็นตวัก าหนดวา่เครือขา่ยจะด าเนินไปได้ยัง่ยืนมากน้อย
เพียงใด ก็คือปริมาณและคณุภาพของสมาชิกเครือขา่ย  ดงั นัน้การสร้างแนวร่วมของสมาชิก
เครือขา่ยให้กว้างขวาง และการดงึปัจเจก กลุม่ องค์การท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมเข้าเป็นสมาชิก
เครือขา่ยจงึเป็นสิ่งจ าเป็น การหาเครือขา่ยแบบ “ดาวกระจาย ” เป็นวิธีการท่ีใช้ในปัจจบุนัและ
ประสบความส าเร็จอยา่งสงู โดยวิธีการก็คือ การเสาะหาคนท่ีมี ความคดิหรือประสบปัญหาแบบ
เดียวกนั แล้วดงึเขาเข้ามาร่วมเครือขา่ยท่ีตรงกบัแนวคดิของเขาหรือเครือขา่ยท่ีจะชว่ยแก้ปัญหา
ของเขาได้ หลงัจากนัน้ก็ให้เขาไป “ขายความคดิ” เพ่ือเสาะหาสมาชิกร่วมเครือขา่ยตอ่ไป หลกัการ
ส าคญัในท่ีนีคื้อ การท าให้สมาชิกเครือขา่ยสามารถสร้างเครื อขา่ยตอ่ไปได้ การหาแนวร่วมด้วยวิธี
ดาวกระจายจะสมัฤทธ์ิผลหากได้แกนน าซึง่เป็นผู้ มีอิทธิพลตอ่ประชาชนในทางบวก ทัง้อิทธิพลเชิง
ความคดิและการเป็นศนูย์รวมใจของคนทกุคน จงึจะมีพลงัเพียงพอท่ีจะดงึดดูให้คนอยากเข้ามา
เป็นสมาชิกของเครือขา่ย  ในกรณีของการดงึกลุม่หรือองค์ก ารเข้าร่วมเครือขา่ย อาจพิจารณาจาก
ระดบัความเข้มแข็งของกลุม่ โดยควรเร่ิมต้นท่ีกลุม่ใดกลุม่หนึง่ท่ีมีการรวมตวักนัอยูแ่ล้ว ทัง้ท่ี
รวมตวักนัแบบหลวมๆ ไมเ่ป็นทางการ เชน่ กลุม่อาชีพ กลุม่แมบ้่าน หรือกลุม่ท่ีรวมตวักนัเป็น
ทางการ เชน่ สหกรณ์ประจ าหมูบ้่าน ชมรม หรือหน่ วยงานภาครัฐท่ีด าเนินการด้านใดด้านหนึง่อยู่
แล้ว เป็นต้น เพราะการเร่ิมต้นในกลุม่ท่ีมีการรวมตวักนัอยูแ่ล้วจะท าให้การก่อตัง้เครือขา่ยเป็นไป
ได้รวดเร็วขึน้ รวมถึงชว่ยประหยดัทรัพยากรในการริเร่ิมไปเสาะหาเครือขา่ยใหม่ๆ  
 ขณะท่ี นฤมล นิราทร (2543 ,หน้า 33-36) ได้ให้ข้ อพิจารณาก่อนการจดัตัง้หรือสร้าง
เครือขา่ยไว้ดงันี ้
 1) องค์การท่ีด าริจะจดัตัง้เครือขา่ยต้องมีความชดัเจนใน  ศกัยภาพ รวมทัง้จดุออ่นจดุแข็ง
ขององค์การของตน ความเข้าใจดงักลา่วจะชว่ยให้มองเห็นประโยชน์ท่ีองค์การจะสามารถสร้างให้
เครือขา่ยหรือรับจากเครือขา่ย 
 2) ก่อนท่ีจะเข้าไปสร้างเครือขา่ยกบัองค์การใด จะต้องพิจารณาถึงคณุสมบตัขิององค์การ
ท่ีจะเข้าไปร่วมเป็นเครือขา่ยด้วย คณุสมบตัิ  ท่ีกลา่วนี ้  ได้แก่ คา่นิยม วฒันธรรมองค์การและ
ศกัยภาพองค์การ  ซึง่จะสงัเกตได้จากสิ่งตา่งๆ เชน่ รูปแบบการตดัสินใจ วา่เป็นแบบรวมอ านาจ
หรือกระจายอ า นาจ ความเปิดเผย การปฏิบตัติอ่กนัระหวา่งสมาชิกในองค์การและความร่วมมือ
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กนัภายในองค์การ ภาพพจน์ขององค์การในสายตาของชมุชน สาธารณชน สิ่งตา่งๆ เหลา่นีท้ าให้
เห็นภาพรวมขององค์การท่ีจะเข้าไปร่วมเป็นเครือขา่ย 
 3) องค์การต้องเข้าใจถึง ความเส่ียง  ท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการ เข้าร่วมเป็นเครือขา่ย ความ
เส่ียงท่ีวา่นี ้ได้แก่ การฉกฉวยโอกาสในเร่ืองข้อมลูขา่วสารตา่งๆ เป็นต้น 
 4)  ต้องเข้าใจวา่การเข้าเป็นเครือขา่ยหมายถึงการเป็นทัง้ผู้ให้ และผู้ รับ แม้จะมี การพึง่พิง
ระหวา่งกนั  แตก็่เป็นการพึง่พิงบนพืน้ฐานของการเป็นทัง้ผู้ รับและผู้ให้ การเป็นแตเ่พียงผู้ รับหรือ
ผู้ให้เพียงอยา่งเดียวก่อให้เกิดผลเสียทัง้ตอ่องค์การและตอ่เครือขา่ย 
 5)  ต้องเข้าใจวา่เครือขา่ยต้อง เป็นอิสระจากองค์การเดมิ การเข้ามาร่วมในเครือขา่ยเป็น
การเข้ามาร่วมโดยบางสว่นขององค์การเทา่นัน้ และเครือขา่ยมีพนัธกิจท่ีจะต้องบรรลเุชน่ เดียวกบัท่ี
องค์การเดมิมีพนัธกิจของตนท่ีต้องบรรลเุชน่กนั 
 6) องค์การในเครือขา่ย มีความเทา่เทียมกนั  ไมต้่องการชีน้ าหรือครอบง าโดยฝ่ายใดฝ่าย
หนึง่ การชีน้ าท าให้สมาชิกมีความรู้สกึวา่ตนขาดการมีสว่นร่วม ขณะเดียวกนัการท างานใน
เครือขา่ยต้องเป็นการท างานแบบเป็นทีม ทกุคน ต้องมีสว่นร่วมในการเสนอความเห็นและตดัสินใจ
ร่วมกนั 
 7) องค์การเครือขา่ยต้อง มีความไว้วางใจซึง่กนัและกนั  การตดิตอ่ส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย 
และสม ่าเสมอ เป็นเง่ือนไขท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่ง  เพราะเม่ือความไว้วางใจเกิดขึน้ เครือขา่ยก็มีแนวโน้ม
ท่ีจะสนบัสนนุให้ผู้ปฎิบตังิา นท่ีแม้จะมาจากตา่งองค์การตดัสินใจกระท าการใดท่ีจะสนองตอบตอ่
ปัญหา ซึง่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วได้อยา่งทนัทว่งที 
 8) เครือขา่ยต้องมี กิจกรรมร่วมกนั  กิจกรรมจะเป็นเสมือนสายใยท่ีเช่ือมโยงเครือขา่ยไว้ได้
และต้องมีการแบง่งานกนัท า เครือขา่ยท่ีไมมี่กิจกรรมคือเครือขา่ยท่ีตายแล้ว 
 9) ข้อพิจารณาข้างต้นทัง้หมดแสดงให้เห็นวา่การสร้างเครือขา่ยเป็นกิจกรรมท่ีต้องการ
เวลา ทัง้การสนบัสนนุจากฝ่ายบริหาร ก็เป็นสิ่งจ าเป็น ฝ่ายบริหารจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องแสดงให้
ผู้ปฏิบตังิานเห็นวา่การสร้างเครือขา่ยเป็นความส าคญัในระดบัต้นๆ เชน่กนั 
 จะเห็นได้วา่ในการสร้างเครือขา่ยนอกเหนือไปจากการตดิตอ่ประสานงานระหวา่งสมาชิก 
กลุม่ หรือองค์การเพ่ือท ากิจกรรมตา่งๆ ร่วมกนัแล้ว  สิ่งท่ีส าคญัในการสร้างเครือขา่ยยงัรวมถึงการ
ให้ความส าคญักบัการมีสว่นร่วมของสมาชิกในการร่วมกนัท ากิจกรรมตา่งๆอยา่งมีเอกภาพ 
นอกจากนีย้งัควรมีการก าหนดวตัถปุระสงค์ ทิศทาง กิจกรรมหลกั และคณุสมบตัใินด้านตา่งๆ ของ
กลุม่หรือองค์การท่ีจะมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกอยา่งชดัเจนด้วย 
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9. ขัน้ตอนการสร้างเครือข่าย 
 กระบวนการสร้างเครือขา่ย   อาจจ าแนกออกเป็นขัน้ตอนได้ ดงันี ้ (บณัฑร ออ่นด า , 2538,
หน้า 25-30) 
 1) ขัน้ตอนการตระหนักถงึความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย  เป็นขัน้ตอนท่ี
ผู้ปฏิบตังิานหรือฝ่ายจดัการตระหนกัถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือขา่ยเพ่ือท่ีจะท างานให้บรรลุ
เป้าหมาย รวมทัง้พิจารณาองค์กรตา่งๆ ท่ีเห็นวา่เหมาะสมเข้าเป็นเครือขา่ยในการท างาน ค าถาม
ส าคญัท่ีจะเกิดขึ ้นในขัน้ตอนนี ้คือ  จะเข้าร่วมเป็นเครือขา่ยกบัองค์กรใด  จะได้รับประโยชน์หรือ
จะต้องสละประโยชน์ด้านใดบ้างในการเข้าร่วมเป็นเครือขา่ย ระยะเวลาในการเข้าร่วมเป็น
เครือขา่ยจะนานเทา่ใด   ค าตอบส าหรับค าถามเหลา่นี ้อาจจะมีเปล่ียนแปลงเม่ือมีการท างานผา่น
ไประยะหนึง่แล้ว 
  2)  ขัน้การตดิต่อกับองค์การท่ีจะเป็นสมาชิกภาคีเครือข่าย   หลงัจากตดัสินใจ ใน
องค์การแล้ววา่จะเข้าร่วมเครือขา่ย  ขัน้ตอนนีจ้ะเป็นขัน้ตอนของการตดิตอ่สมัพนัธ์เพ่ือชกัชวนให้
เข้าร่วมเป็นเครือขา่ยในการท างาน การรวมเป็นเครือขา่ยจะเกิดขึน้เม่ือองค์ก ารมีความต้องการ
เหมือนกนั และต้องการท ากิจกรรมตอบสนองความต้องการเหมือนกนั ดงันัน้ จะต้องสร้าง
ความคุ้นเคยและการยอมรับ รวมทัง้ความไว้วางใจระหวา่งกนั เป็นขัน้ตอนของการปลกูจิตส านกึ 
โดยการให้และแลกเปล่ียนข้อมลู หรือหวา่นล้อมให้อยากแก้ปัญหาร่วมกนั อาจเรียกวา่เป็นขัน้ตอน
เตรียมกลุม่ หรือเตรียมเครือขา่ย  
 3) ขัน้ตอนการสร้างพันธกรณีร่วมกัน เป็นขัน้ตอนท่ีองค์การเข้าสูก่ารตกลงท่ีจะท างาน
ร่วมกนั  ซึง่ในการจะท ากิจกรรมร่วมกนั เพ่ือตอบสนองความต้องการหรือการแก้ปัญหา  กลุม่
องค์การจะต้องมีความรู้เพียงพอท่ีจะท ากิจกรรมได้ ดงันัน้จงึต้องเสริมความรู้ท่ี จ าเป็น  ซึง่อาจ
กระท าได้โดยแลกเปล่ียนความรู้ภายในกลุม่หรือแลกเปล่ียนกบัองค์การนอกกลุม่ เชน่ การศกึษาดู
งาน เชิญวิทยากรมาถ่ายทอดควา มรู้ เป็นต้น  อาจเรียก วา่ “กลุม่ศกึษาเรียนรู้ ” หากพิจารณา
ประเดน็ระดบัการสร้างเครือขา่ยก็เป็นขัน้ตอนของ Informal Cooperation 
 4) ขัน้ตอนการพัฒนาความสัมพันธ์  เป็นขัน้ตอนท่ีการสร้างเครือขา่ยปรากฏผลงาน
เป็นรูปธรรม  เป็นขัน้ตอนของการท ากิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรร่วมกนั ขณะเดียวกนัมีการตกลงกนั
ในเร่ืองการบริหารจดัการกลุม่ ซึง่เร่ิมต้นด้วยการก าหนดวตัถปุระสงค์ของกลุม่ ก าหนดกิจกรรมจดั
วางข้อตกลงในการ ท างาน ก าหนดบทบาทของสมาชิกรวมทัง้สิทธิหน้าท่ีของหวัหน้ากลุม่ เป็นต้น 
ขัน้ตอนนีอ้าจเรียกวา่ “ขัน้กลุม่กิจกรรม” ระดบัการสร้างเครือขา่ยเรียกวา่ Formal Agreement 
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 ในขณะท่ีเครือขา่ยเร่ิมพฒันาเป็นขัน้ตอนตามล าดบั องค์การสมาชิกก็ต้องมีการปรับ
กระบวนการท างานเพ่ือให้อ า นวยประโยชน์ตอ่เครือขา่ยเชน่กนั แตอ่ยา่งไรก็ตามแตล่ะองค์การก็
ยงัคงความเป็นเอกเทศของตนไว้ได้ 
 5) หลังจากขัน้ตอนการพัฒนาความสัมพันธ์  จนน าไปสูก่ารท ากิจกรรมร่วมกนัแล้ว 
เม่ือผลงานปรากฏชดั องค์การเครือขา่ยจะแนน่แฟ้น พร้อมกบัการเรียนรู้ร่วมกนั การเรียนรู้ร่วมกนั
นอกจากจะเป็นประโยชน์ตอ่การท างานของฝ่ายปฏิบตักิารแล้ว อาจน าไปสูก่ารขยายตวัในรูปการ
ขยายกิจกรรมหรือการขยายกลุม่ตามพืน้ท่ี  หรือตามลกัษณะของกิจกรรม ระดบัการสร้าง
เครือขา่ยในขัน้ตอนนีอ้าจอยูใ่นระดบัการเข้า “ลงทนุ” ในองค์การใหม่ และการจดัตัง้องค์ก ารใหม่
ร่วมกนั  
 นอกจากนัน้ ความส าเร็จของเครือขา่ยยงัขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการ ตัง้แตอ่งค์การท่ีจะ
มาเข้าร่วมเป็นเครือขา่ย การบริหารจดัการเครือขา่ย รวมถึงคณุภาพของบคุคลากรท่ีท างานอยูใ่น
เครือขา่ยด้วย 
 จากขัน้ตอนการสร้างเครือขา่ยข้างต้น สามารถสรุปได้วา่ ขัน้ตอนในการสร้างเครื อขา่ย
ประกอบด้วย การตระหนกัถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือขา่ย ซึง่จ าเป็นต้องมีเป้าหมายและ
วตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน  การตดิตอ่กบัองค์การท่ีจะเข้ามาเป็นสมาชิกหรือภาคีเครือขา่ย การพฒันา
ความสมัพนัธ์ และการท ากิจกรรมร่วมกนั  ซึง่ขัน้ตอนตา่งๆ เหลา่นีล้้วนสง่เสริมให้เกิดเครือขา่ยการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 10. หลักในการท างานเครือข่าย 

นฤมล นิราทร (2543, หน้า 65-67)   ได้เสนอหลกัในการท างานของเครือขา่ยไว้ ดงันี ้  
 1) สร้างความผูกพัน  และความรับผิดชอบตอ่การสร้างเครือขา่ย เครือขา่ยจะประสบ
ความส าเร็จก็ตอ่เมือผู้ปฏิบตังิาน “เอาด้วย” เครือขา่ยต้องผา่นการพดูคยุวิเคราะห์ปัญหาร่วมกนั
และมีความพร้อมท่ีจะท างานร่วมกนั 
 2) การสร้างเครือข่ายต้องใช้เวลา  หมายความวา่ ผู้บริหารต้องให้เวลากบัการสร้าง
เครือขา่ย หากไมแ่นใ่จวา่มีเวลาพออยา่เพิ่งเข้าไปสร้างเครือขา่ยกบัใคร  เพราะการมีเครือขา่ยมี
ความหมายมากกวา่การการมารวมกนัเพ่ือท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายเฉพาะกิจเทา่นัน้ แตย่งั
หมายถึงการจดักิจกรรมเพื่อสร้างความสมัพนัธ์และมีความเคล่ือนไหวอยา่งตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ 
 3) การเคารพและความไว้วางใจระหว่างกัน เป็นสิ่งส าคญั หากไมไ่ว้ใจในองค์ก ารหรือ
บคุคลท่ีจะไปสร้างเครือขา่ยด้วย ให้เลิกคดิเร่ืองการสร้างเครือขา่ยได้ 



  

34 

 4) ยดึหลักเสมอภาคในการท างาน  รับฟังความคดิเห็นของทกุฝ่าย มีความโปร่งใสใน
การท างาน 
 5) ยดึอัตตาและผลประโยชน์ของตัวองค์ก ารให้น้อย  มองให้ชดัถึงเป้าหมายของ
เครือขา่ย 
 6) ระลึกไว้เสมอว่าองค์ก ารท่ีร่วมเครือข่ายจะต้องได้รั บประโยชน์จากการสร้าง
เครือข่าย  ดงันัน้  การได้รับประโยชน์ร่วมกนัจงึเป็นสิ่งจ าเป็น จงึต้องท าความเข้าใจไว้แตแ่รกวา่
องค์การสมาชิกอาจจะต้องยอมเสียสละบางอยา่ง เพ่ือให้การท างานเครือขา่ยประสบความส าเร็จ 
นอกจากนีภ้ายในองค์การเครือขา่ยต้องหมัน่สรุปบทเรียนการท างาน วิเคราะห์จดุออ่นจดุแข็งตา่งๆ 
อยา่งสม ่าเสมอ 
 7) กรณีที่การสร้างเครือข่ายจ าเป็นต้องมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง ต้อง
แน่ใจว่าเป็นสัญญาที่จัดท าอย่างรอบคอบ และด้วยสว่นร่วมของทกุฝ่าย  และหากมีปัญหาหรือ
ข้อท่ีเห็นไมต่รงกนัก็ควรต้องท าความตกลงกนัให้เรียบร้อย และเม่ือมีก ารลงนามในสญัญาหรือ
ข้อตกลงแล้ว ก็ไมค่วรท่ีจะไปสนใจในสญัญาหรือข้อตกลงนัน้อีก เพราะหากมีภาวะท่ีต้องกลบัไป
ตรวจสอบสญัญาหรือข้อตกลงแปลวา่เร่ิมมีปัญหา 
 8)ในช่วงการร่วมเป็นเครือข่ายหรือประสานงานกั น สถานการณ์อาจมีการ
เปล่ียนแปลง  ดงันัน้จงึ ควรจ าไว้เสมอวา่จ าเป็น ต้องตระหนกัถึงปัญหาองค์ก ารเครือขา่ยและมี
ความยืดหยุน่พอสมควร  รวมทัง้ต้องเข้าใจในข้อจ ากดัของแตล่ะฝ่าย 
 9) ต้องแน่ใจว่าทัง้องค์ก ารของท่านและองค์ก ารท่ีเป็นสมาชิกเครือข่าย มีความ
คาดหวังท่ีตรงกันในการร่วมมือกันท างานตลอดระยะเวลาที่ตกลงจะร่วมงานกัน  เม่ือใดท่ี
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไมมี่ความสขุกบัการท างานเครือขา่ย  หมายความวา่อาจเกิดความล้มเหลวได้ 
 10) ตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทัง้ในด้านพืน้ท่ีและวฒันธรรมองค์การ 
อยา่คาดหวงัวา่องค์การเครือขา่ยจะตอบสนองตอ่ปัญหาเหมือนกนัทกุองค์การ 
 11) ตระหนักในความเป็นอิสระขององค์การท่ีร่วมเป็นเครือขา่ย 
 12) รับผิดชอบในความส าเร็จ  หรือความล้มเหลวร่วมกัน 

สรุปได้วา่หลกัในการท างานของเครือขา่ยถือเป็นสิ่งส าคญัในการด าเนินงานเครือขา่ย ซึง่
หลกัในการท างานของเครือขา่ยนัน้จ าเป็นต้องอาศยัปัจจยั ไมว่า่จะเป็นเวลา ความผกูพนัธ์  ความ
เคารพและความไว้วางใจ ความรับผิดชอบ รวมถึงภาวะผู้น าฯลฯ จงึจะท าให้เครือขา่ยท างานไปได้
อยา่งราบร่ืนและประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
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 11. ประโยชน์ของการมีเครือข่าย 
เกรียงศกัดิ ์เจริญวงศ์ศกัดิ ์(2543,หน้า 37-43)  ได้กลา่วถึงประโยชน์ของการมีเครือขา่ยไว้

ดงันี ้ 
 1)  เครือขา่ยเป็นแหลง่รวบรวมและเผยแพร่ขา่วสารข้อมลูไปมาระหวา่งแหลง่ข้อมลูตา่งๆ 
 2) เป็นแหลง่สร้างกระบวนการเรียนรู้ และแลกเปล่ียนประสบการณ์ซึง่กนัและกนั โดยผา่น
การตดิตอ่โดยตรงระหวา่งบคุคลหรือองค์การตา่งๆท่ีเข้ามาร่วมเป็นเครือขา่ย 
 3) เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และลดความซ า้ซ้อนในระบบงานเครือขา่ย 
 4) เป็นกลยทุธ์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์การ ด้วยการเข้าร่วมท างาน 

ขณะท่ี ขนิษฐา กาญจนรังษีนนท์ (2547,หน้า 17) ได้สรุปให้เห็นถึงประโยชน์ของเครือขา่ย
โดยเฉพาะประโยชน์เฉพาะหน้าของเครือขา่ยซึง่เห็นได้จากผลงานท่ีสมาชิ กด าเนินงาน สว่น
ประโยชน์ในระยะยาวจะเกิดขึ ้ นในรูปแบบของความมีประสิทธิภาพใน การวิจยัและพฒันา การ
ถ่ายทอดวิธีการท างาน และระบบตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีเ้ครือขา่ยมีประโยชน์หลายประการ ขึน้อยู่
กบัวตัถปุระสงค์ สมาชิกและกิจกรรมของเครือขา่ย ซึง่พอจะสรุปได้ดงันี ้
 1) เครือขา่ยชว่ยให้มีการแลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสาร ทกัษะ ความรู้ ประสบการณ์ เคร่ืองมือ
และส่ือ ผา่นการประชมุ การทดลองปฏิบตักิาร การประชาสมัพนัธ์ และการให้ความร่วมมือกนัใน
การด าเนินโครงการ การแบง่ปันทกัษะและประสบการณ์ให้แก่กนัเป็นการเสริมความสมบรูณ์ให้กบั
สมาชิกเครือขา่ยทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นบคุคลหรือองค์การ 
 2) การแลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสารและการประสานงานในเครือขา่ย ชว่ยลดการท างานและ
การใช้ทรัพยากรซ า้ซ้อน ท าให้การพฒันาสามารถด าเนินไปได้อยา่งก้าวหน้าและรวดเร็ว  
 3) เครือขา่ยสามารถเช่ือมโยงคนท่ีอยูใ่นระดบัตา่งกนั มีวิธีการท างา น การจดัองค์การและ
มีภมูิหลงัท่ีแตกตา่งกนัและไมมี่โอกาสตดิตอ่กนั  ให้เกิดความเข้าใจกนัมากขึน้ น าไปสูก่ารท างาน
ร่วมกนัเพ่ือประโยชน์ของทกุฝ่าย 
 ดงันัน้จะเห็นได้วา่ เครือขา่ยมีประโยชน์ตอ่การท างาน โดยเฉพาะงานท่ีต้องอาศยัความ
ร่วมมือร่วมใจจากทกุๆภาคสว่นของสงัคม  
 
 12.  องค์ประกอบความส าเร็จในการท างานแบบเครือข่าย 
 ความส าเร็จของการท างานเครือขา่ย ไมไ่ด้ตดัสินแคเ่พียงการสามารถหาสมาชิกหรือภาคี
เครือขา่ยเทา่นัน้   สิ่งส าคญัตอ่ความส าเร็จในการท างานเครือขา่ย จะต้องมองให้ไกลไปถึ ง
ผลส าเร็จของงานด้วย  Eberhard E. Scheuing   กลา่วว่าสิ่งท่ีส าคญัตอ่ความส าเร็จในการท างาน
เครือขา่ย ได้แก่ (นฤมล นิราทร, 2543, หน้า 59-65)   
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 1. การมีพันธะสัญญาที่หนักแน่นระหว่าง กัน (Commitment) นอกจากจะหมายถึง
การมีอดุมการณ์และความสมัพนัธ์ท่ีเหนียวแนน่แล้ว ยงัหมายถึงการ ท่ีสมาชิกเครือขา่ย มีมิตรภาพ
ท่ีใกล้ชิด มีสายสมัพนัธ์ระหวา่งกนัด้วยการสร้างมิตรภาพ  ซึง่มิตรภาพและสายสมัพนัธ์ท่ีวา่นี ้มิใช่
สิ่งท่ีจะสร้างได้ข้ามคืน แตห่มายถึงการผา่นกระบวนการท างาน ความส าเร็จ ความล้มเหลวร่วมกนั 
และร่วมปรึกษาหารือกนัอยา่งตอ่เน่ือง สม ่าเสมอ 
 2. การพัฒนาอยู่ตลอดเวลา (Continuous Improvement) การท างานเครือขา่ยจะมี
ประโยชน์และประสบความส าเร็จอยา่งเตม็ศกัยภาพก็ตอ่เม่ือแตล่ะองค์กรท่ีมาร่วมเป็นเครือขา่ยมี
การปรับปรุงพฒันาอยูต่ลอดเวลา การปรับปรุงพฒันาดงักลา่วมี 3 สว่น ประกอบไปด้วย 
  2.1 ประเมินความต้องการและความคาดหวงัของสมาชิกเครือขา่ย 
  2.2 การประเมินสถานการณ์ของปัญหา   
  2.3 การเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานหรือมาตราฐานท่ีดีท่ีสดุในทางธุรกิจ ซึง่
การแขง่ขนัเพ่ือความเป็นเลิศมีความส าคญัอยา่งมากตอ่ความอยูร่อด 
 3. การรักษาพันธกรณีระยะยาว (Long-term Commitment) การรักษาพนัธกรณีระยะ
ยาวมีผลตอ่การปรับปรุงแล ะพฒันาเครือขา่ยตลอดเวลา เพราะองค์การท่ีมีพนัธกรณีร่วมกนั มี
ความผกูพนัในระยะยาวและได้รับประโยชน์ร่วมกนัเทา่นัน้ท่ีจะอยูใ่นสภาพท่ีจ ะสามารถ
แลกเปล่ียนทรัพยากร ร่วมกนัท างา นและสร้างผลงานท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การสร้างเครือขา่ยการ
ท างาน องค์ประกอบหนึง่ท่ีมีความส าคญัอยา่ง ยิ่งตอ่การสร้างพนัธกรณีระยะยาว  คือ การ
ตดิตอ่ส่ือสาร ซึง่เป็นเครืองมือหนึง่ในการรักษาความสมัพนัธ์ 
 4. การเสริมพลัง  (Empowerment) หมายถึง  การสนบัสนนุให้ สมาชิก เครือขา่ยได้มี
โอกาสแสดงความสาม ารถ ร่วมคดิ ร่วมแก้ไขปัญหาตา่งๆ  เชน่ การระดมทนุ การจดักิจกรรม ฯลฯ 
ขณะเดียวกนัต้องมีการเสริมทกัษะการสร้างเครือขา่ยให้ผู้ปฏิบตังิานและสร้างความสมัพนัธ์กบั
หนว่ยวิชาการตา่งๆ  ด้วย การเสริมพลงัในการท างานยงัหมายรวมถึงความสามารถในการจดัหา
ทรัพยากรในลกัษระตา่งๆท่ีจ าเป็นตอ่การท างานด้วย 
 5. การสร้างค่านิยม ร่วมกัน (Share Value) สิ่งส าคญัอยา่งยิ่งในการท างานร่วมกนัคือ
การมีคา่นิยมร่วมกนั เน่ืองจากคา่นิยมเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมในการท างาน การ
ท างานแบบเครือขา่ยจะประสบความส าเร็จอยา่งยิ่งหากองค์ก ารเครือขา่ยมีคา่นิยมร่วมกนั 
ตวัอยา่งของคา่นิยม ได้แก่ การให้ความส าคญัตอ่คณุภาพของงาน ควา มยืดหยุน่ คา่นิยมการ
ท างานร่วมกนัเป็นทีม เป็นต้น 
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 6. ภาวะผู้น า (Leadership) เป็นสิ่งส าคญัไมน้่อยไปกวา่องค์ประกอบใดๆ ภาวะผู้น า ของ
เครือขา่ย หมายถึง การสร้างวิสยัทศัน์ในเชิงกลยทุธ์ รวมทัง้ชกัจงูโน้มน้าวให้ผู้ อ่ืนเห็นความส า คญั
ตอ่สิ่งท่ีจะต้องกระท าร่วมกนั  และจดั หาทรัพยากรท่ีจ าเป็นตอ่การท างาน เพ่ือเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งเครือขา่ยและผลส าเร็จของงาน นอกจากนัน้ผู้น าต้องเป็นคนซ่ือสตัย์ สจุริต 
ขยนั เสียสละเพ่ือสว่นรวม เป็นต้น 
 ส าหรับประเดน็เร่ือง “ผู้น าเครือขา่ย ” ซึง่เป็นบคุคลท่ี มีบทบาทส าคญัท่ี สดุในการก าหนด
ความส าเ ร็จหรือความล้มเหลวของเครือขา่ยก็คือตวัผู้น าของเครือขา่ยนัน้ การเกิดและการท าให้
เครือขา่ยเข้มแข็งล้วนขึน้อยูก่บัตวั ผู้ น าของเครือขา่ยนัน้ๆ โดยเหตนีุ ้ การก าหนดตวัผู้น าจงึควร
กระท าด้วยความพิถีพิถนัอยา่งยิ่งเพ่ือให้ได้ผู้น าท่ีมีภาวะผู้น าเข้มแข็ง สามารถระดมความร่วม มือ
ร่วมใจจากสมาชิกในกลุม่ รวมทัง้มีความรู้และประสบการณ์ร่วมกบัเครือขา่ย มีความเข้าใจใน
ปัญหาและความต้องการของกลุม่ มีบารมีเป็นท่ียอมรับเช่ือถือของสมาชิก และท่ีส าคญัคือ
สามารถบริหารจดัการกลุม่ได้ ซึง่หมายความวา่ผู้น าในท่ีนีย้อ่มไมใ่ชผู่้น าโดย “ต าแหนง่ ” แตเ่ป็น
ผู้น าโดย  “บทบาท ” ท่ีกระท าจริงๆ และสามารถน ากลุม่ให้ด าเนินการไปได้ตามเป้าหมาย 
นอกจากนีใ้นบางกรณีผู้น าเครือขา่ย  อาจมิใชบ่คุคลเพียงคนเดียว แตเ่ป็นคณะผู้น า  (Collective 
Leadership) ท่ีประกอบไปด้วยบคุคล หลากหลายในท้องถ่ินเข้ามาชว่ยกนัก็ได้ (เกรียงศกัดิ ์เจริญ
วงศ์ศกัดิ,์ 2543, หน้า 78-79) 
 จะเห็นได้วา่ สิ่งท่ีท าให้เครือขา่ยประสบความส าเร็จขึน้อยูก่บัปัจจยัส าคญัหลายๆประการ
โดยเฉพาะงานด้านการอนรัุกษ์ในด้านตา่งๆ  เน่ืองจากการท างานด้านการอนรัุกษ์จ าเป็นต้อง
อาศยัความร่วมมือร่วมใจจากหลายฝ่าย ทัง้ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงอยา่งภาค รัฐ ภาคเอกชน องค์การ
ปกครองสว่นท้องถ่ิน ตา่งก็มีบทบาทท่ีส าคญัอยา่งมากในการสร้างเครือขา่ยด้านการอนรัุกษ์  

 
13.  ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการเครือข่าย 
เม่ือการสร้างเครือขา่ย ประสบความส าเร็จ เครือขา่ยก็จะด าเนินงานไปตามวงจรชีวิตของ

เครือขา่ย กลา่วคือ เม่ือด าเนินง านมาได้ระยะหนึง่ บางเครือขา่ย ก็จะเจริญเตบิโตประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย  บางเครือขา่ยก็ประสบกบัปัญหาและอปุสรรคท าให้การด าเนินงานไม่
ราบร่ืนและเข้าสูภ่าวะถดถอยจนไมส่ามารถรักษาเครือขา่ยไว้ได้ตอ่ไป ซึง่ปัญหาเก่ียวกบัการ
บริหารจดัการเครือขา่ย  โดยสามารถสรุปได้  ดงันี ้(สนธยา พลศรี, 2548, หน้า 341-345) 
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1. โครงสร้างการบริหารเครือข่ายไม่เหมาะสม  เช่น โครงสร้างไมค่รอบคลมุภารกิจ
ของเครือขา่ย มีโครงสร้างใหญ่เกินไปไมเ่หมาะสมกบัสมาชิก โครงสร้างซ า้ซ้อนกนัเกิดความสบัสน
ในการด าเนินงาน โครงสร้างเป็นแบบแนวดิง่มากเกินไป สมาชิกขาด การมีสว่นร่วมในการ
ด าเนินงานเครือขา่ย เป็นต้น 

2. เทคนิคในการบริหารจัดการไม่เหมาะสม  เครือขา่ยแตล่ะเครือขา่ยตา่งมีลกัษณะ
เฉพาะตวั ดงันัน้นอกจากต้องใช้เทคนิควิธีการเชน่เดียวกบักลุม่องค์กรตา่งๆแล้ว ยงัต้องมีเทคนิค
วิธีการของตนเอง เพราะเครือขา่ยท่ีประสบความล้มเหลว ในการด าเนินงานสว่นใหญ่ เน่ืองจาก
ขาดเทคนิควิธีการในการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม จงึไมส่ามารถน าเครือขา่ยไปสูค่วามส าเร็จได้ 

3. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ  ท าให้การด าเนินงาน ของเครือขา่ยด าเนินไป
อยา่งเช่ืองช้า ขาดประสิทธิภาพ มีข้อจ ากดัมากและไมป่ระสบความส าเร็จ 

4. ขาดปัจจัยสนับสนุน  เช่น  งบประมาณไมมี่หรือมีแตไ่มเ่พียงพอ สถานท่ีในการ
ด าเนินการ ไมมี่หรือมีแตไ่มเ่หมาะสม ขาดวสัดอุปุกรณ์ตา่งๆท่ีสนบัสนนุให้การด าเนินงานของ
เครือขา่ยประสบความส าเร็จ เป็นต้น ท าให้การด าเนินงานของเครือขา่ยไมไ่หลเล่ือนและอาจต้อง
ยตุกิารด าเนินงานลง 

5. ระบบการตดิต่อประสานงานของเครือข่ายไม่มีประสิทธิภาพ เชน่ ไมมี่ศนูย์กลาง 
ในการตดิตอ่ประสานงาน   ขาดชอ่งทางในการตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งสมาชิกกบัเครือขา่ย เป็นต้น 
ท าให้สมาชิกขาดข้อมลูเก่ียวกบัเครือขา่ย ไมไ่ด้รับความสะดวกในการตดิตอ่กบัเครือขา่ยจงึไมเ่ข้า
ร่วมกิจกรรมกบัเครือขา่ย 
 6. เครือข่ายเกิดความขัดแย้ง  เช่น ความขดัแย้งระหวา่งผู้บริหารกบัสมาชิก ความ
ขดัแย้งระหวา่งสมาชิกกบัสมาชิกด้วยกนั เป็นต้น ท าให้เกิดความแตกแยกขึน้ในเครือขา่ยและไม่
ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน นอกจากนีถ้้าหากเครือขา่ยเกิดความขดัแย้งกบับคุคล  กลุม่ 
องค์กรอ่ืนๆ ท่ีมีอยูใ่นชมุชนด้วยแล้ว เครือขา่ยก็จะถกูตอ่ต้านและไมป่ระสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงานเชน่เดียวกนั 
 7. เครือข่ายไม่มีรายได้ของตนเอง ขาดแคลนเงินทนุในการด าเนินงานท าให้ไมส่ามารถ
ด าเนินงานได้เตม็ศกัยภาพและไมส่ามารถด ารงเครือขา่ยไว้ได้ 
 8. เกิดปัญหาในการจัดท าบัญชีทางการเงนิ  ท าให้สมาชิกไมไ่ว้วางใจในผู้บริหาร
จดัการเครือขา่ย จงึถอนตวัออกจากเครือขา่ย 
 9. ขาดแนวร่วมในการท างาน ทัง้เครือขา่ยประเภทเดียวกนัและแนวร่วมในระดบักว้าง  
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เชน่ นกัวิชาการ ส่ือสารมวลชน  หนว่ยงานภาคราชการ  ภาคเอกชน นกัพฒันาองค์กรเอกชน เป็ น
ต้น ท าให้ขาดพลงัท่ีหนนุเสริมไมส่ามารถขยายเครือขา่ยออกไปได้มากนกั 
 10. การรวมศูนย์ คณะกรรมการหรือผู้น าเครือขา่ยบางคน  บางกลุม่เม่ือบริหารจดัการ
เครือขา่ยตอ่กนัเป็นเวลานาน จะเกิดการผกูขาดในการบริหารและด าเนินงานเครือขา่ยในนาม
ตนเองมากกวา่เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กั บสมาชิก สมาชิกสว่นใหญ่ไมมี่สว่นร่วมในการบริหาร
จดัการเครือขา่ย ท าให้เครือขา่ยขาดวิสยัทศัน์ ขาดลกัษณะของความเป็นเครือขา่ยและไมส่ามารถ
ด าเนินกิจกรรมตอ่ไปได้ 
 

14. ความจ าเป็นของการท างานแบบเครือข่ายในระดับท้องถิ่น 
การท างานแบบเครือขา่ย ถือวา่เป็นการปรับเปล่ียนวิธี คดิและรูปแบบการบริหารกิจการ

สาธารณะ  โดยต้องการให้ผู้บริหารของสว่นราชการหรือหนว่ยงานของรัฐมองนอกกรอบวิธีคดิของ
การบริหาราชการแบบดัง้เดมิ ท่ีมุง่เน้นให้กลไกราชการลงมือด าเนินกิจกรรมทกุอยา่งเอง การ
ท างานแบบเครือขา่ยถือเป็นการปรับเปล่ียนแนวคดิในการบริหารกิจการสาธ ารณะท่ีให้
ความส าคญักบัการแสวงหา “แนวร่วม” ท่ีมีความรู้ความสามาถในด้านท่ีเก่ียวข้องเพ่ือชว่ยกนัแก้ไข
ปัญหาตา่งๆท่ีเกิดขึน้ในสงัคม 

วีระศกัดิ ์เครือเทพ (2550,หน้า 16-17) ในฐานะนกัวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ได้สรุปถึง
สาเหตขุองการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือในระดบัท้องถ่ิน  ดงันี ้

1) ข้อจ ากัดในเชิงสถาบันและทรัพยากร   กลา่วคือองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน หลาย
แหง่มีข้อจ ากดัในด้านบคุลากรและงบประมาณ โดยเฉพาะองค์การบริหารสว่นต าบล (อบต .) 
ขนาดเล็กท่ีมีบคุคลาการจ านวน 3-5 คน การด าเนินนโยบายตา่งๆทัง้หมดจงึเป็นเร่ืองเกินกวา่วิสยั
ท่ีจะท าได้เพียงล าพงั  นอกจากนีง้บประมาณท่ีจ าเป็นส าหรับการแก้ไขปัญหาตา่งๆ อาจเกินกวา่
ขีดความสามารถทางการคลงัขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน แม้การกระจายอ านาจทางการคลงั
ท่ีผา่นมาจะสง่ผลให้องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินแตล่ะแหง่มีทรัพยากรทางการเงินการคลงัมากขึน้
ก็ตาม แตก็่ ยงัถือวา่อยูใ่นระดบัท่ีจ ากดัเม่ือเทียบกบัภารกิจทัง้หมดท่ีต้องรับผิดชอบ ดงันัน้การ
แสวงหาเครือขา่ยในการท างานจงึเป็นมาตราการท่ีชว่ยลดข้อจ ากดัทางบคุลากรและทางการเงิน
การคลงัได้ 

2) การเข้าถงึปัญหาในระดับชุมชน นบัเป็นสาเหตสุ าคญัท่ีท าให้องค์การปกครองสว่น 
ท้องถ่ินห ลายแหง่จ าเป็นต้องแสวงหาเครือขา่ยความร่วมมือในการท างาน ปัญหาสงัคมหลาย
ประการเกิดขึน้ในระดบัปัจเจกบคุคลและชมุชน  ซึง่อาจเกินกวา่ท่ีบคุคลากรขององค์การปกครอง
สว่นท้องถ่ินจะสอดสอ่งดแูลได้อยา่งทัว่ถึง การสร้างเครือขา่ยในระดบัท้องถ่ินจงึเป็นแนวทางท่ีชว่ย
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เพิ่มชอ่งทางในการเข้าถึงสาเหตตุ้นตอของปัญหาและข้อมลูตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และน าไปสูก่ารร่วม
แรงร่วมใจกนัเพ่ือแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 

3) การเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาระดับท้องถิ่น นบัเป็นสาเหตท่ีุส าคญั
อีกประการท่ีน าไปสูก่ารสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ เพราะการแก้ไขปัญหาบางประการจ าเป็นต้อง
อาศยัเทคนิควิธีการหรือเคร่ืองมืออปุกรณ์ตา่งๆ เป็นการเฉพาะ เชน่ การจดัการปัญหาขยะ การ
จดัการสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสขุ การจดัการศกึษา ฯลฯ เป็นต้น วิธีการในการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะเหลา่นีอ้าจอยูน่อกเหนือความรู้ความสามารถของพนกังานองค์การปกคร องสว่น
ท้องถ่ินและประชาชนทัว่ไป การสร้างเครือขา่ยจงึเป็นชอ่งทางหนึง่ในการ “ถ่ายโอน ” และ 
“เสริมสร้าง” ความรู้และเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นตอ่การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้  

4) ความตื่นตัวและความเข้มแข็งของภาคชุมชนและประชาสังคม  ปัจจบุนัองค์การ
ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งและมีบ ทบาทส าคญัเพิ่มขึน้เป็นอยา่งมากในการท างานร่วมกบั
องค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การเหลา่นีมี้จดุเดน่ในเร่ืองของวิธีการท างานท่ีคลอ่งตวั มี
ความสามารถในการเข้าถึงชมุชนระดบัตา่งๆได้เป็นอยา่งดี และให้ความสนใจกบัการแก้ไขปัญหา
ชมุชนท้องถ่ินอยา่งจริงจงั การสร้างเครือข่ายการท างานโดยอาศยัจดุแข็งตา่งๆ ของภาคประชาชน
เชน่นีจ้งึชว่ยเพิ่มประสิทธิผลในการจดัการปัญหาชมุชน  

5) ข้อบังคับหรือแนวนโยบายจากส่วนราชการ เป็นอีกสาเหตหุนึง่ท่ีท าให้เกิดเครือขา่ย
ความร่วมมือในระดบัชมุชน รัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยมกัมีแนวนโยบายท่ีผลกัดนัให้องค์กา ร
ปกครองสว่นท้องถ่ินสร้างเครือขา่ยความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ในชมุชน เชน่ การวาง
แผนพฒันาท้องถ่ิน การจดัท างบประมาณ ฯลฯ เป็นต้น นโยบายดงักลา่วก่อให้เกิดความร่วมมือ
ระหวา่งองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินกบัภาคสว่นตา่งๆ ในชมุชนอยา่งเปิดกว้างและเป็นระบบเพิ่ม
มากขึน้ จนขยายผลไปสูเ่ครือขา่ยในด้านตา่งๆอยา่งเป็นรูปธรรม  

6) ความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เพียง
ล าพัง เป็นอีกสาเหตหุนึง่ท่ีผลกัดนัให้เกิดการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือในระดบัท้องถ่ิน องค์การ
ปกครองสว่นท้องถ่ินหลายแหง่ได้พยายามแก้ไขปัญห าตา่งๆโดยผา่นการลองผิดลองถกู ความ
ล้มเหลวของการแก้ไขปัญหาโดยล าพงัในอดีตอาจท าให้ผู้บริหารท้องถ่ินเล็งเห็นถึงความส าคญั
ของการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือเพ่ือเป็นกลไกหลกัในการแก้ไขปัญหาท่ีมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  

จากท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น  สรุปได้วา่เครือขา่ยมีความส าคญักบัการท างานในทกุด้าน โดย
เฉพาะงานในระดบัท้องถ่ิน ซึง่เก่ียวข้องกบัการจดัการในด้านตา่งๆ รวมถึงงานด้านการอนรัุกษ์
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ศลิปวฒันธรรมของท้องถ่ิน เน่ืองจากการท างานท่ีเก่ียวข้องกบัท้องถ่ินจ าเป็นต้องอาศยัความ
ร่วมมือร่วมใจจากหลายฝ่าย ทัง้ผู้ มีหน้าท่ีโดยตรงดงัเชน่ ภาครัฐ  องค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน ไป
จนถึงคนในชมุชน ตา่งก็มีบทบาทส าคญัในการท าให้เครือขา่ยท่ีเกิดขึน้สามารถด าเนินการไปได้
ตามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ และท าให้เครือขา่ยมีความยัง่ยืน ซึง่สิ่ง หนึง่ ท่ีถือวา่เป็นปัจจยัท่ีส าคญั 
คือ การมองเห็นประโยชน์ร่วมกนัของการมีเครือขา่ย การได้รับการสนบัสนนุจากฝ่ายบริหารในการ
สร้างเครือขา่ย รวมทัง้ความสมัพนัธ์ท่ีมีตอ่กนัมาก่อน นอกจากนีก้ารมีผู้น าเครือขา่ย ท่ีมี
ความสามารถในการบริหารจดัการ มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการท างานของเครือขา่ย ท าให้
ผู้ใต้บงัคบับญัชาเห็นถึงความส าคญัของเครือขา่ย การมีกิจกรรมท่ีตอ่เน่ืองของเครือขา่ย และการมี
องค์การประสานงานเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการประสานงานระหวา่งองค์ก าร ก็จะสง่ผลให้
การด าเนินงานของเครือขา่ยด าเนินไปได้อยา่งยัง่ยืนและตรงตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือ (Collaboration) 

เครือขา่ยถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือ เน่ืองจากเป็น การเปิด
โอกาสให้องค์การและภาคสว่นตา่งๆได้มีโอกาสเข้ามาด าเนินการร่วมกนั ตลอดจน เป็นการแบง่ปัน
ทรัพยากร และความรู้ในด้านตา่งๆ  รวมถึงค้นพบแนวทางการปฏิบตังิานร่วมกนั นอกจากนี ้ ในการ
ปฏิบตังิานร่วมกนัภายใต้บริบท แบบเครือขา่ย ต้องเป็นการปฏิบตังิานท่ีปราศจากการปฏิบตังิาน
ตามสายการบงัคบับญัชา  แตเ่ป็นการร่วมกนัท างานเพ่ือค้นหาแนวทางในการปฏิบตังิาน (Robert 
Agrnoff,2006,pp.57-58) 

ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา การสร้างความร่วมมือได้เข้ามามีบทบาทส าคญัในการ บริหาร
จดัการภาคสาธารณะไมน้่อยไปกวา่การบริหารจดัการภาคเอกชน  ด้วยเหตผุลท่ีวา่การปฎิบตังิาน
เพ่ือกระจายสินค้า และบริการสาธารณะตา่งๆ  รวมทัง้การแก้ไขปัญหาสงัคมท่ีเผชิญอยู ่ไม่
สามารถถกูจ ากดัอยูใ่นขอบเขตความรับผิดชอบของคนเพียงคนเดียว หรือองค์การเพียงองค์การ
เดียวได้อีกตอ่ไป เน่ืองจากสภาพแวดล้อมรอบด้านก าลงัเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วและตอ่เน่ือง 
อีกทัง้ยงัทวีความรุนแรงและซบัซ้อนเกินกวา่ท่ีศกัยภาพของคนเพียงคนเดียว หรือองค์การเพียง
องค์การเดียวจะตอ่สู้หรือแก้ไขได้เพียงล าพงั จงึได้มีการน าเสนอแนวคดิเก่ียวกบัการสร้างความ
ร่วมมือขึน้ มา โดยคาดหวงัให้มีการน าไปประยกุต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางและเคร่ืองมือให้แก่การ
บริหารจดัการสมยัใหม ่ 
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ความร่วมมือไมใ่ชเ่ป็นเร่ืองใหม ่  ท่ีผา่นมาความร่วมมือเป็นเร่ืองท่ีถกูให้ความส าคญัมา
โดยตลอด เพียงแตรู่ปแบบและแนวทางเก่ียวกบัความร่วมมืออาจจะปรับเปล่ียนไป เพ่ือให้เข้ากบั
ยคุสมยั    

Chester Barnard (1973) ถือเป็นนกับริหารรัฐกิจคนแรกๆท่ีพดูถึงประเดน็เร่ืองความ
ร่วมมือ ในฐานะของนกัปฎิบตัท่ีิมีประสบการณ์และผา่นงานการบริหารในภาคเอกชนและรัฐบาล
มามากมาย  โดย Barnard เขียนหนงัสือช่ือ “The Function of The Executive” แม้จะเป็นหนงัสือ
ท่ีถกูวพิากษ์วิจารณ์ไว้หลายประเดน็ ไมว่า่จะเป็น เป็นหนงัสือท่ีอา่นเข้าใจยาก หรือประเดน็ท่ีวา่แม้
จะมีการน าเอาคนเข้ามาพิจารณาในองค์การแตก็่เป็นการมองวา่ปัจจเจกบคุคลไมค่อ่ยมีสว่นร่วม
ในองค์การเทา่ใดนกั เป็นต้น ซึง่ในสว่นของความร่วมมือ  Barnard ได้ตัง้ข้อสงัเกตไว้อยา่งนา่สนใจ
วา่ฝ่ายบริหารภายในองค์การมีหน้าท่ีท่ีจะสร้างระบบความร่วมมือขึน้ระหวา่งองค์การกบัคน และ
องค์การกบัสภาพแวดล้อม  โดยฝ่ายบริหารจะพยายามจงูใจปัจเจกบคุคลให้ร่วมมือกนัท างาน ใน
ขณะเดียวกนัฝ่ายบริหารต้องพยายามรักษาดลุยภาพระหวา่งองค์การกบัสภ าพแวดล้อมซึง่
เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา  ซึง่สาระส าคญัของการจดัระบบความร่วมมือระหวา่งปัจเจกบคุคลท่ีดี  
ตามความคดิของ Barnard  ต้องอาศยัหลกัเกณฑ์ท่ีส าคญั 3 ประการ  ประกอบด้วย 

1. มีการจดัให้ ปัจเจกบคุคลและองค์การแบง่งานกนัท าตามวิธีการจดัการแบง่งานกนัท า
ตามหลกัความช านาญพิเศษของแตล่ะคนและองค์การอยา่งเหมาะสม 

2. ปัจเจกบคุคลต้องเตม็ใจท่ีจะร่วมมือกนั โดยวิธีการจงูใจต้องใช้สิ่งจงูใจ รวมทัง้วิธีการ
ตา่งๆ ซึง่การทีฝ่ายบริหารจะใช้สิ่งจงูใจแบบไหนขึน้อยูก่บัปรเภทขององค์การ 

3. ฝ่ายบริหารต้องรู้จกัใช้อ านาจ (Authority) อยา่งเหมาะสม  “อ านาจ” เป็นลกัษณะหนึง่
ของการตดิตอ่ สัง่การ  ในองค์การอยา่งเป็นทางการ เพ่ือแจ้งให้สมาชิกในองค์การทราบวา่ควรจะ
ปฎิบตัติวัอยา่งไร  ซึง่ค าสัง่ตา่งๆจะได้รับการยอมรับจากสมาชิกหรือไม่  Barnard เช่ือวา่เป็นเร่ืองท่ี
ผู้ รับค าสัง่จะเป็นผู้ตดัสินใจเอง 

 โดยทัว่ไป  ระบบกา รร่วมมือทกุๆ ระบบจะประกอบไปด้วยการตดัสินใจสองระดบั 
กลา่วคือ ระดบัแรกเป็นการตดัสินใจของปัจเจกบคุคลวา่ตนจะให้ความร่วมมือท างานตอ่ไปหรือไม ่
ระดบัท่ีสอง  เป็นการตดัสินใจขององค์การในการท างานเพ่ือเป้าหมายขององค์การ  ไมใ่ชเ่ป็นเร่ือง
ของบคุคลใดโดยเฉพาะและเป็นเร่ืองท่ีองค์การสามารถแบง่ภาระหน้าท่ี การตดัสินใจให้กบัสมาชิก
หลายๆคนได้  ในองค์การท่ีสลบัซบัซ้อนปรากฎวา่องค์การจะจะมีกระบวนการตดัสินใจ (หรือการ
คดิ) เป็นของตนเอง องค์การแตล่ะประเภท เชน่ การค้า การเมือง ศาสนา เป็นต้น จะมีเทคนิคใน
การตดัสินใจท่ีแตกตา่งกนั(พิทยา บวรวฒันา,2541, หน้า 95-103) 
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เม่ือกลา่วถึงการความร่วมมือ คนทัว่ไปมกัจะเข้าใจวา่หมายถึง แนวทางในการปฏิบตังิาน
ร่วมกนัระหวา่งบคุคลตัง้แต ่ 2 คนขึน้ไป หรือระหวา่งองค์การตัง้แต ่ 2 องค์การขึน้ไป แตใ่นความ
เป็นจริงแล้ว เม่ือลองเทียบเคียงกบัภาษาองักฤษ เราจะสงัเกตเห็นได้วา่  “การสร้างความร่วมมือ ” 
ในภาษาไทยได้ถกูให้ค าจ ากดัความไว้ 2 ลกัษณะด้วยกนั คือ การสร้างความร่วมมือแบบ 
Collaboration และการสร้างความร่วมมือแบบ Cooperation โดยแตล่ะค ามีนยัยะด้านการบริหาร
ท่ีแตกตา่งกนักลา่วคือ การสร้างความร่วมมือแบบ  Cooperation หมายถึง ความสมัพนั ธ์ระหวา่ง
องค์การท่ีอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ หรือความขดัแย้งขึน้ก็ได้ ขณะท่ีการสร้างความร่วมมือแบบ  

Collaboration มีความละเอียดออ่นกวา่ กลา่วคือ เป็นการผนวกเอาองค์การอ่ืนๆ ตัง้แต ่ 1 องค์การ
ขึน้ไปเข้ามาในระบบสร้างความสมัพนัธ์ หรือระบบพนัธมิตร (Partnership) ท่ีมีเป้าหมาย 
(Purposive) และเป็นทางการ (Official) หรือเป็นการบริหารท่ีต้องมีพนัธสญัญา นอกจากนีย้งั
รวมถึงการย่ืนความชว่ยเหลือให้แก่กนัและกนั ทัง้นีก้ารสร้างความร่วมมือแบบ  Collaboration อาจ
มีความเป็นทางการ (Formal) หรือไมเ่ป็นทางการ (Informal) ขึน้อยูก่บัการแลกเปล่ียนข้อมลูเพื่อ
ใช้ในการเจรจาตกลงซึง่กนัและกนั (Robert Agranoff และ Michael McGuire ,2003,pp.4 ;  
พฤฒ เอมมานเูอล ใบระหมาน,2552,หน้า 13-14) 

 
1. ความหมายของความร่วมมือ  

 Robert Agranoff และ Michael McGuire (2003, pp.4) ให้ความหมายของความร่วมมือ  
ไว้วา่ เป็นกระบวนการท่ีกระตุ้นให้องค์การตา่งๆ เข้ามาปฏิบตังิานร่วมกนั โดยมี วตัถปุระสงค์เพ่ือ
แก้ไขปัญหาท่ีศกัยภาพขององค์การหนึง่องค์การใดเพียงองค์การเดียวจะสามารถท าให้ส าเร็จลลุว่ง
ไปได้ หรือถ้าสามารถท่ีจะท าได้ก็อาจจะประสบความส าเร็จได้ยาก นอกจากนีก้ารสร้างความ
ร่วมมือยงัหมายรวมถึงการค้นหาหรือคดิค้นทางเลือกส าหรับการแก้ไขปัญหาภายใต้ข้อจ ากดัตา่งๆ
ท่ีมีอยู ่เชน่ องค์ความรู้ เวลา งบประมาณและการแขง่ขนั เป็นต้น  
 Lank E. (2006 ,pp.7-9) ให้ความหมายของ ความร่วมมือ วา่หมายถึง การท่ีองค์การ
มากกวา่หนึง่องค์การด าเนินงานร่วมกนัอยา่งแท้จริง เพื่อบรรลผุลลพัธ์อยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลาย
อยา่ง โดยต้องเป็นผู้น าร่วมกนัและเสริมสร้างฉนัทามตใิห้เกิดขึน้ 
 Russ Linden (2003, pp.9) ได้ก าหนดความหมายของค าวา่ ความร่วมมือ ตามรากศพัท์
วา่หมายถึง การร่วมแรง (Co-labor) ร่วมพยายามและร่วมเป็นเจ้าของผลสมัฤทธ์ิท่ี เกิดขึน้ โดย
ความร่วมมือนีเ้กิดขึน้เม่ือบคุคลจากตา่งองค์การ (หรือตา่งหนว่ยภายในองค์การเดียวกนั ) ได้
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ร่วมกนัด าเนินการบางสิ่งซึง่ต้องใช้ความพยายา ม ทรัพยากรและการตดัสินใจร่วมกนัรวมถึงร่วม
เป็นเจ้าของผลผลิตหรือบริการสดุท้ายท่ีเกิดขึน้ 
 พทัธยา เนตรธรานนท์ (2540,หน้า10) ให้ความหมาย ความร่วมมือ ไว้วา่หมายถึง การ
กระท ากิจกรรมใดๆ ในลกัษณะของการมีสว่นร่วม ริเร่ิม ประสานงาน ชว่ยเหลือ สง่เสริม สนบัสนนุ
ซึง่กนัและกนัเพ่ือให้บรรลจุดุมุง่หมายในกิจกรรมนัน้ๆ 
 ธีรภทัร แก้วจนุนัท์ (2543,หน้า 23)  กลา่ววา่ ความร่วมมือ หมายถึง พฤตกิรรมของบคุคล
ตัง้แต่  2 คนขึน้ไปโดยมีจดุมุง่หมายอยา่งเดียวกนั ทัง้นีพ้ฤตกิรรมด้านความร่วมมือนัน้มี
ความสมัพนัธ์โดยตรงกบัความต้องการพืน้ฐานของของบคุคล ไมว่า่ร่างกายหรือจิตใจ พฤตกิรรม
ความร่วมมือเกิดจากความร่วมมือประสบความส าเร็จร่วมกนั โดยทกุคนไมจ่ าเป็นต้องด าเนิน การ
ให้บรรลจุดุมุง่หมายเหมือนกนั แตก่ารท่ีตา่งคนตา่งด าเนินการไปสูจ่ดุมุง่หมายจะมีผลให้
กระบวนการนัน้ได้มีผลงานท่ีนา่พอใจและสามารถบรรลเุป้าหมายของแตล่ะคนได้ในรูปแบบการ
พึง่พาอาศยักนั 
 สรุปโดยรวม ความร่วมมือ หมายถึง กระบวนการของการมีสว่นร่วมโดยบคุคล กลุม่และ
องค์การมาร่วมกนัเพ่ือด าเนินกิจกรรมตา่งๆ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้บรรลผุลตามท่ีตัง้ไว้ ซึง่การ
ร่วมมือกนันา่จะท าให้สามารถบรรลผุลได้ดีกวา่การด าเนินกิจกรรมแตเ่พียงฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด ซึง่
หนว่ยงานท่ีเข้ามาร่วมมือกนัอาจจะเป็นหนว่ยงานทัง้แบบเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

 
2.  ความเป็นมาและสภาพเง่ือนไขท่ีน าไปสู่ความร่วมมือ 

 Michael McGuire (2006, pp.34) ระบถุึงปัจจยัหลกัท่ีท าให้เกิดการสร้างความร่วมมือ  ไว้
ดงันี ้
 1) การเปล่ียนแปลงทางสังคม  (Social Change) นบัตัง้แตย่คุของเกษตรกรรม ยคุ
สงัคมอตุสาหกรรม จนปัจจบุนัเป็นยคุของสงัคมขา่วสาร และสารสนเทศ  (Information Age) ซึง่
ก่อให้เกิดโครงสร้างท่ีแผก่ระจายสามารถเช่ือมโยงข้ามผา่นขอบเขตและหน้าท่ีขององค์การได้ 
สง่ผลให้เกิดโลกท่ีมีความหลากหลายเป็นอยา่งสงู อ านาจจงึกระจดักระจาย ไมร่วมศนูย์แบบเดมิ 
รวมทัง้สงัคมโลกต้องการความเป็นอิสระและความเป็นปัจเจกช นเป็นอยา่งสงู ด้วยเหตเุหลา่นีจ้งึ
ก่อให้เกิดยคุของเครือขา่ยและความร่วมมือ 
 2) รูปแบบปัญหา (Type of Problem) ปัจจบุนัปัญหาตา่งๆท่ีภาครัฐต้องเผชิญ ไม่
สามารถด าเนินการได้อยา่งมีประสิทธิภาพภายใต้องค์การแบบราชการ เชน่ ปัญหาความยากจน 
ปัญหาเร่ืองการดแูลสขุภาพอนามยั การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นต้น ซึง่ปัญหาตา่งๆเหลา่นี ้
ไมมี่แนวทางในการแก้ไขท่ีชดัเจน หรือไมมี่ทางท่ีจะแก้ไขได้อยา่งสมบรูณ์และยัง่ยืน จงึมีความ
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ต้องการกลไกท่ีมีความแตกตา่ง โดยต้องมีความยืดหยุน่ มีความกว้างขวาง สามารถปรับตวัและ
ด าเนินการได้อยา่งรวดเร็ว ความร่วมมือระหวา่งภาคสว่นตา่งๆจงึเกิดขึน้เพ่ือแก้ไขปัญหาเหลา่นี ้
 ขณะท่ี John M. Bryson, Barbara Crosby B. และ Milissa M. Stone.(2006,pp.45-46)  
จ าแนกสภาพเง่ือนไข ความเป็นมา  (Initial Conditions) ท่ีก่อให้เกิดความร่วมมือระหวา่งองค์การ
ออกเป็น   3  ประการ ประกอบไปด้วย 

1) สภาพแวดล้อม  (Environmental Factors) การด าเนินงานบนความสมัพนัธ์ระหวา่ง
องค์การมีความเช่ือมโยงโดยตรงกบัเง่ือนไขจากสภาพแวดล้อม ซึง่ท าให้แตล่ะองค์การไมส่ามารถ
ปฏิเสธการด าเนินงานร่วมกบัองค์การอ่ืนๆได้ ตลอดระยะเวลากวา่  40 ปีท่ีผา่นมาสภาพแวดล้อม
ขององค์การมีความสบัสนและซบัซ้อนท่ีเพิ่มมากขึน้ ท าให้จ าเป็นต้องสร้างความเช่ือมโยงระหวา่ง
องค์การเพ่ือลดทอนความไมแ่นน่อนและเพ่ือเพิ่มเสถียรภาพให้แก่องค์การ  
 2) การด าเนินงานที่ล้มเหลวของแต่ละภาคส่วน  (Sector Failure) สว่นหนึง่ท่ีท าให้
เกิดความร่วมมือระหวา่งองค์การขึน้มา คือ  ความพยายามของแตล่ะองค์การท่ีล้มเหลวในการ
แก้ไขปัญหาสาธารณะ ซึง่การด าเนินงานท่ีล้มเหลวของแตล่ะภาคสว่น (Sector Failure) เป็น
สถานการณ์ท่ีองค์การหรือในภาคสว่นเดียวพยายามท่ีจะแก้ไขปัญหาสาธารณะ ซึง่ต้องเผชิญกบั
ความเหน่ือยยากและพบวา่จ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือในการด าเนินงาน เน่ืองจากสภาพสงัคม
โดยทัว่ไป ภาคสว่นตา่งๆ ทัง้ภาครัฐ องค์การท่ีหวงัผลก าไร และองค์การท่ีไมห่วงัผลก าไร ตา่งก็มี
จดุแข็งและจดุออ่นท่ีแตกตา่งกนั ซึง่ถ้าเข้ามาร่วมมือกนัจะสามารถชว่ยเสริมหรือลดทอนจดุออ่น
หรือความล้มเหลวของภาคสว่นอ่ืนๆได้  
 3) เหตุปัจจัยโดยตรงที่ก่อให้เกิดความร่วมมือ (Direct Antecedents of Collaboration 
Formation) นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมและการด าเนินงานท่ีล้มเหลวของแตล่ะภาคสว่นแล้ว ยงัมีสภาพ
เง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอ่การท าให้เกิดความร่วมมือ ซึง่ประกอบไปด้วยหลกัส าคญั 3 ประการ คือ 
 3.1 องค์การนายหน้า (Brokering Organization) ซึง่เป็นองค์การท่ีมีพลงัอ านาจได้เข้ามา
เป็นผู้อปุถมัภ์ (Sponsors) หรือได้ทุม่เทความตัง้ใจในประเดน็ปัญหาสาธารณะ เพื่อให้กลุม่ผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียเห็นพ้องต้องกนัในประเดน็ปัญหานัน้ๆ หรือผู้ ชีน้ าในการประชมุ (Convener) ซึง่
เป็นผู้ได้ รับการยอมรับในฐานะผู้น าในการขยายขอบเขตการด าเนินงานจากภาคสว่นตา่งๆ
สามารถเอือ้อ านวยให้เกิดการก่อรูปความร่วมมือขึน้มาได้ ทัง้นีผู้้ ชีน้ าในการประชมุอาจจะเป็น
ปัจเจกบคุคลหรือองค์การท่ีมีพลงัอ านาจก็ได้ 
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 3.2 ข้อตกลงทัว่ไปเก่ียวกบัปัญหา ซึง่ถือเป็นกลไกการเช่ือมโยงท่ีส าคญั เน่ืองจากข้อตกลง
สามารถชว่ยให้เกิดความชดัเจนในผลประโยชน์ท่ีแตล่ะฝ่ายจะได้รับบนความร่วมมือของแตล่ะ
องค์การท่ีร่วมมือกนัในการแก้ไขปัญหา 

3.3 บทบาทของความสมัพนัธ์พืน้ฐานแตเ่ดมิและเครือขา่ยท่ีเป็นอยูถื่อเป็นระดบัของความ
แนน่แฟ้นเชิงโครงสร้าง (Degree of Structural Embeddedness) ท่ีมีความส าคญัเน่ืองจาก
ความสมัพนัธ์จะท าให้หุ้นสว่นและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเกิดความไว้วางใจ ซึง่ท่ีผา่นมาโดยมาก
หุ้นสว่นท่ีมีปฎิสมัพนัธ์กนัในเชิงบวก กลไกทางสงัคมนีจ้ะก่อให้เกิดการประสานงานและการ
แลกเปล่ียนท่ีมีความปลอดภยับนความไว้ใจ แตถ้่ าหากไมมี่ความสมัพนัธ์มาแตเ่ดมิ ก็จ าเป็นต้อง
สร้างความสมัพนัธ์ให้เพิ่มมากขึน้ โดยอาจจะเร่ิมจากทีละเล็กทีละน้อย หรือเร่ิมต้นจากข้อตกลง
อยา่งไมเ่ป็นทางการท่ีไมจ่ าเป็นต้องใช้ความเช่ือใจกนัมากนกั 

 
3.  กระบวนการสร้างความร่วมมือ (Process of Collaboration)  
Robert Agranoff (2006,pp.56) ได้แสดงความเห็นไว้วา่ เครือขา่ยในการ จดัการภาค

สาธารณะ คือ การสร้างความร่วมมือซึง่กนัและกนั (Collaborative Connections) ดงันัน้การสร้าง
ความร่วมมือ  (Collaboration) ท่ีเกิดขึน้ภายใต้เครือขา่ยตา่งๆ ล้วนมีความเหมือนห รือแตกตา่งกนั 
อยา่งไรก็ต ามหากพิจารณาให้ดีๆ อาจกลา่วได้วา่เครือขา่ย (Networks) และ การสร้างความ
ร่วมมือ (Collaboration) จ าเป็นต้องด าเนินควบคูไ่ปด้วยกนั อีกทัง้ ยงัไมส่ามารถแยกขาดออกจาก
กนัได้อยา่งชดัเจน 
 ทัง้นีไ้ด้มีการนิยามความหมายของ “การสร้างความร่วมมือ ” (Collaboration) ไว้วา่ เป็น
กระบวนการท่ีกระตุ้นให้องค์การตา่งๆ หนัมาปฏิบตังิานร่วมกนั เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีไมส่ามา รถท าให้
ประสบความส าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยศกัยภาพของขององค์การเพียงองค์การเดียว หรือถ้าสามารถท า
ได้ก็อาจจะประสบความส าเร็จได้ยาก (Robert Agranoff และ Michael McGuire,2006,pp.4) 
นอกจากนีก้ารสร้างความร่วมมือ  (Collaboration) ถือวา่ เป็นการเข้ามามีบทบาทของผู้ เลน่ท่ี
หลากหลาย  ในชว่งระยะเวลาท่ีแตกตา่งกนั ซึง่ภายใต้บริบทของการสร้างความร่วมมือ ต้องมีการ
สร้างการเรียนรู้ร่วมกนั รวมทัง้ ร่วมกนัหาข้อตกลง (Reacting agreement) มากกวา่เป็นแคก่าร
ด าเนินการตดัสินใจ  (Decision) เพียงอยา่งเดียว ซึง่ ความพยายามในการหาข้อตกลง ร่วมกนันัน้
ควรวางอยูบ่นฐานของ ความพยายามท่ีจะสร้างความสมานฉนัท์ให้เกิดขึน้ (Consensus-Based) 
และท่ีส าคญัท่ีสดุบทบาทของผู้ เลน่แตล่ะคนหรือองค์การแตล่ะองค์การล้วนเป็นไปในลกัษณะของ
การเป็น พนัธมิ ตร  (Partners) ไมใ่ช่ เป็นไปในลกัษณะะของ ผู้บงัคบับญัชา  (Superior) และ 
ผู้ใต้บงัคบับญัชา (Subordinate) (Robert   Agranoff,2006, pp.59) 
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 จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้วา่กระบวนการสร้างความร่วมมือ (Collaboration) 
ต้องประกอบไปด้วยประเดน็หลกัๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. จ านวนของผู้ เลน่หรือองค์การท่ีจะเข้ามาร่วมต้องมีมากกวา่หนึง่ 
2. มีการสร้างความสมัพนัธ์ ต้องเป็นไปในลกัษณะของพนัธมิตร (Partnership) 
3. มีการเรียนรู้ร่วมกนั 
4.   มีการร่วมกนัหาข้อตกลง (Reacting Agreement) ทัง้นีก้ารร่วมกนัหาข้อตกลงต้อง

ตัง้อยูบ่นฐานความสมานฉนัท์ (Consensus-Base Argreement) 
นอกจากนี ้  พฤต เอมมานเูอล ใบระหมาน ได้ประมวลแนวคดิ เก่ียวกบักระบวนการสร้าง

ความร่วมมือจาก นกัวิชาการหลายทา่น และได้น ามา เสนอเพิ่มเตมิวา่ กระบวน การสร้างความ
ร่วมมือ (Collaboration) ท่ีเกิดขึน้สามารถพฒันาและก้าวหน้าตอ่ไปได้ นัน้ต้องอยูภ่ายใต้เง่ื อนไข
หลายประเภทด้วยกนั   ได้แก่ (พฤฒ เอมมานเูอล ใบระหมาน, 2552,หน้า 23-24) 

1) ต้องเร่ิมต้นด้วยการวางเป้าหมายร่วมกนั (Common Aims) และมีรายละเอียดท่ีชดัเจน
หรือมีการแลกเปล่ียนเป้าหมายซึง่กนัและกนั (Goal Sharing) เพ่ือสง่เสริมให้เกิดความ เข้าใจซึง่กนั
และกนั 

2) ต้องมีการไว้เนือ้เช่ือใจซึง่กนัและกนั (Trust) 
3) ต้องมีการสนบัสนนุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ซึง่กนัและกนั 

ขณะเดียวกนัต้องมีการพฒันาองค์การร่วมด้วย ทัง้นีเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ี
สามารถน ามาใช้ได้ดงัท่ีได้น าเสนอมานัน้ ยกตวัอยา่งเชน่  การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
การประชมุทางไกล (Teleconference) การจดัการฐานข้อมลูร่วมกนั (Web-Based Geographic 
Information System) ตลอดจนเคร่ืองมือชว่ยในการตดัสินใจอ่ืน ๆ(Decision-Support  Software) 

4) ต้องมีการเปิดกว้างทางความคดิ (Openness) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมลู
ขา่วสารระหวา่งกนั ตลอดจนเพื่อสง่เสริมให้เกิดการเจรจาพดูคยุเก่ียวกบัประเดน็ปัญหา รวมทัง้
เก่ียวกบัข้อผิดพลาดตา่ง ๆ ท่ีแตล่ะคนต้องประสบ 

5) มีการสร้างปฏิสมัพนัธ์ระยะยาวร่วมกนั (Long-Term Interaction) 
 Peter Smith Ring และ Van De Ven (Cite in  Ann Marie Thomson , Jame L.Perry 
,2006,pp.22-23 ; พรภณ พงษ์เพชร,2553,หน้า 30-32)  ได้น าเสนอกรอบคดิเก่ียวกบักระบวนการ
ของความร่วมมือไว้  ดงันี ้
 1)  การเจรจา (Negotiation) การท่ีองค์การตา่งๆ ซึง่จะมาร่วมมือกนัได้ ต้องมีการเจรจา
หรือมีการตอ่รองทั ง้แบบเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ รวมถึงการสร้างความเข้าใจและการรับรู้
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ให้ตรงกนัอยา่งไมเ่ป็นทางการ  ซึง่ถือเป็นจดุเร่ิมท่ีจะก่อให้เกิดการยอมรับ ร่วมกนัตอ่ไป หากการ
เจรจาร่วมกนัเกิดผลประโยชน์ตา่งตอบแทนด้วยกนัทกุฝ่าย องค์การตา่งๆท่ีเข้าร่วมก็จะด าเนินการ
ตอ่ไปพร้อมทัง้น าไปสูก่ารตกลงยอมรับซึง่กนัและกนั 
 2) การตกลงยอมรับ (Commitment) เป็นการสร้างการตกลงยอมรับร่วมกนัเพ่ือการ
ด าเนินการในอนาคต  ผา่นการปฏิสมัพนัธ์ตา่งๆ ทัง้การจดัท าสญัญาท่ีเป็นทางการ สญัญาความ
เช่ือมัน่ทางใจ และความสามารถในการจดัการปัญหากรณีท่ีองค์การไมใ่ห้ควา มร่วมมือในการ
ด าเนินการ 
 3) การด าเนินการ  (Implementation) เป็นการปฏิบตัติามข้อตกลงท่ีเกิดขึน้ร่วมกนัผา่น
บทบาทขององค์การและ ความสมัพนัธ์ระหวา่ง บคุคล ซึง่ควรเป็นการด าเนินการท่ี จะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ทกุฝ่ายท่ีร่วมมือกนั 
 4) การประเมิน  (Assessments)  เป็นการประ เมินบนพืน้ฐานของกระบวนการทัง้ 3 
ขัน้ตอนข้างต้นวา่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ตอ่กนัหรือไม่  ถ้าหากประเมิน
แล้วพบวา่ข้อตกลงท่ียอมรับร่วมกนัไมไ่ด้ถกูน าไปปฏิบตัอิยา่งมีผลประโยชน์ตา่งตอบแทนตอ่กนั ผู้
มีสว่นร่วมตา่งๆ ก็จะเร่ิมด าเนินการเจรจาใหมห่รือสร้างข้อตกลงร่วมกนัใหม ่ทัง้นีก้ารเรียกร้องหรือ
ออกจากความร่วมมือขึน้อยูก่บัมมุมองในการเช่ือมโยงตอ่กนัในความร่วมมือวา่มีมากน้อยเพียงใด 
และการรักษาความร่วมมือให้ยัง่ยืนก็อาจจ าเป็นต้องอยูบ่นพืน้ฐานท่ีนอกเหนือจากโครงสร้างเชิง
สถาบนัท่ีเป็นทางการ 

ขณะท่ี   Robert Agranoff (2007,pp.26) และ Michael McGuire (2006,pp.37) ได้
จ าแนกพฤตกิรรมท่ีแตกตา่งตามระยะหรือขัน้ตอนในการบริหารจดัการความร่วมมือ ซึง่สามารถ
น ามาเสริมกบัแนวคดิของ  Peter Smith Ring และ Van De Ven ให้เห็นถึงกระบวนการความ
ร่วมมือได้ชดัเจนขึน้  ประกอบด้วย 
 1) การกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ (Activation) ทัง้นีก็้เพ่ือให้ความร่วมมือ
เกิดขึน้  ดงันัน้จงึจ าเป็นต้องมี การสรรหาบคุคลท่ีเหมาะสมและทรัพยากรท่ีจ าเป็นตอ่การบรรลุ
เป้าหมายของการด าเนินงาน ซึง่บคุคลท่ีเหมาะสมในท่ีนีห้มายถึงบคุคลท่ีครอบครองทรัพยากรท่ี
จ าเป็นตอ่การจดัท านโยบาย เชน่ งบประมาณ ความรู้ ข้อมลู ความช านาญ เป็นต้น 
 2) การวางกรอบความร่วมมือ  (Framing) เป็นการสร้างให้เกิดกรอบความร่วมมือใน
การด าเนินงานร่วมกนั ซึง่จดุมุง่หมายในภาพรวมของการสร้างความร่วมมือ คือ การวางแผน
ยทุธศาสตร์จากผู้ ท่ีเข้าร่วมในเครือขา่ยความร่วมมือนี ้
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 3) การระดมความร่วมมือ  (Mobilization) เป็นการด าเนินงานได้บรรลถุึงข้อตกลงและ
เกิดการปฏิบตัร่ิวมกนั รวมทัง้ได้รับการสนบัสนนุทัง้จากคนภายนอกและภายในเครือขา่ยความ
ร่วมมือด้วย 
 4) การสนธิความร่วมมือ (Synthesizing) เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมและเง่ือนไขท่ีมี
จดุมุ่งหมายเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งฝ่ายตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงการเอือ้อ านวย
เพ่ือให้เกิดการสร้างสมัพนัธภาพท่ีสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจและสง่เสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมลู
ขา่วสารระหวา่งกนั 
 ขณะท่ี John M.Bryson และคณะ (2006, pp.46-48) ได้แบง่ก ระบวนการในการ
ด าเนินงานความร่วมมือออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย 
 1) การบุกบ่ันเพื่อก่อให้เกิดข้อตกลงเบือ้งต้ น (Forging Initial Agreement) เป็นการ
สร้างความตกลงอยา่งไมเ่ป็นทางการเก่ียวกบัองค์ประกอบของภารกิจ และกระบวนการของความ
ร่วมมือ ซึง่ข้อดีของการสร้างข้อตกลงคือท าให้สามารถตรวจสอบได้ 
 2) การสร้างภาวะผู้น า  (Building Leadership) ในกระบวนการความร่วมมือมกัจะท าให้
เกิดบทบาทท่ีหลากหลายของผู้น าทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ โดยบทบาทหลกัๆของภาวะ
ผู้น าจะประกอบด้วย 2 ลกัษณะคือเป็นผู้อปุถมัภ์ (Sponsors) ซึง่ถือเป็นบคุคลท่ี มีอ านาจสงูสดุ 
รวมถึงมีอ านาจหน้าท่ีและสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ แม้วา่จะไมไ่ด้สมัผสัการด าเนินงาน
ประจ าวนัอยา่งใกล้ชิด สว่นบทบาทอีกลกัษณะหนึง่คือเป็นผู้สนบัสนนุทุม่เท (Champions) 
กลา่วคือเป็นผู้น าท่ีมุง่มัน่อยา่งจริงจงัในการด าเนินงานความร่วมมือ รวมถึงการใช้ทกั ษะ
ความสามารถเพ่ือชว่ยให้ความร่วมมือได้บรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้  การกระจายต าแหนง่ผู้น าท่ีเป็น
ทางการก็มีความส าคญั กลา่วคือ หากหุ้นสว่นท่ีมีพลงัอ านาจสงูได้รับต าแหนง่ผู้น าสงูสดุ หุ้นสว่นท่ี
มีพลงัอ านาจน้อยอาจเรียกร้อง หลกัประกนัอ่ืนๆเพ่ือให้สามารถผลกัดนัผลประโยชน์ ในความ
ร่วมมือได้ และเน่ืองจากผู้น าในความร่วมมืออาจสบัเปล่ียนหมนุเวียนกนัอยูต่ลอดเวลา หุ้นสว่นใน
ความร่วมมือจงึจ าเป็นต้องได้รับแรงกระตุ้นสง่เสริม เพื่อให้พร้อมตอ่การรับชว่งเป็นผู้น าและเพื่อ
รักษาความร่วมมือให้มีความยัง่ยืน 
 3) การสร้างความถูกต้องชอบธรร ม (Buliding Legitimacy) ถือเป็นเร่ืองท่ีมีความ
จ าเป็นตอ่เครือขา่ยในฐานะรูปแบบหนึง่ท่ีสามารถดงึการสนบัสนนุทรัพยากรทัง้จากภายในและ
ภายนอก รวมถึงการสร้างความถกูต้องชอบธรรมของเครือขา่ย เพ่ือท าให้เครือขา่ยเป็นท่ียอมรับทัง้
จากบคุคลภายในและภายนอก  รวมถึงการสร้างความไว้เนื ้ อเช่ือใจให้เกิดขึน้ระหวา่งสมาชิกท่ีมี
การส่ือสารกนัอยา่งอิสระภายในเครือขา่ย  
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 4) การสร้างความไว้ใจ (Building Trust)  การสร้างความไว้ใจถือเป็นสิ่งส าคญัในความ
ร่วมมือ  ซึง่สามารถเอือ้อ านวยให้ความร่วมมือสามารถด าเนินการไปได้ และสามารถยดึโยงบคุคล
ตา่งๆให้ด าเนินการ ร่วมกนัได้ ความไว้เนือ้เช่ือใจมีทัง้ในระดบับคุคล ความสามารถขององค์การ 
และความคาดหวงัในผลการด าเนินการ โดยท่ีความไว้ใจนีส้ามารถสร้างขึน้ได้จากการแลกเปล่ียน
ข้อมลู ความรู้และการแสดงความสามารถให้เป็นท่ีประจกัษ์ รวมถึงการมีเจตนาท่ีดีและปฎิบตัติาม
ภาระหน้าท่ีท่ีมี  ซึง่ความไว้ใจนีก้่อให้เกิดความต้องการในความส าเร็จของความร่วมมือได้อยา่ง
ตอ่เน่ือง 
 5) การบริหารจัดการความขัดแย้ ง (Managing Conflict) ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ใน
ความร่วมมือมกัจะเกิดขึน้จากความแตกตา่งกนัในจดุมุง่หมายและความคาดหวงัของหุ้นสว่น  
นอกจากนี ้ความแตกต่ างในมมุมองทางยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ รวมถึงระดบัภารกิจของความ
ร่วมมือก็อาจสง่ผลให้เกิดความขดัแย้งด้วย ดงันัน้การบริหารจดัการความขดัแย้งจงึเป็นเร่ืองส าคญั 
โดยเฉพาะผู้สร้างความร่วมมือจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรลงไปในผู้ มีสว่นร่วมทัง้หลาย เพ่ือสร้างการ
ก้าวเดนิท่ีเทา่เทียมกนั 
 6) การวางแผน (Planning) การวางแผนในความร่วมมือมี 2 แนวคดิซึง่แตกตา่งกนั 
กลา่วคือ แนวคดิแรกท่ีเน้นการปรึกษาหารือ การวางแผนอยา่งเป็นทางการในฐานะท่ีเป็นตวับง่ชี ้
ถึงความส าเร็จในอนาคต เน้นการสร้างความชดัเจนในพนัธกิจ เป้าหมาย วตัถปุระสงค์ ซึง่แนวคดิ
นีม้ักจะปรากฏในความร่วมมือท่ีได้รับหน้าท่ีให้ด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ สว่นอีกแนวคดิหนึง่คือ
ความเข้าใจอยา่งชดัเจนในพนัธกิจ เป้าหมาย บทบาท ขัน้ตอนการด าเนินงาน ซึง่จะปรากฏอยู่
ตลอดเวลาในขณะท่ีมีการตดิตอ่สมัพนัธ์ทัง้ในระดบับคุคล กลุม่และองค์การ แตไ่มว่า่จะแนวคดิใด
ประเดน็ท่ีส าคญัท่ีสดุส าหรับความส าเร็จของการวางแผนคือการให้ความส าคญักบัผู้ มีสว่นได้สว่น
เสีย  นอกจากนี ้กระบวนการวางแผนจ าเป็นต้องใช้การสร้างความไว้ใจและก าลงัความสามารถ
เพ่ือจดัการกบัความขดัแย้งท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
  
 4.  รูปแบบของเครือข่ายความร่วมมือ (Collaborative Networks Model) 

เม่ือท าการศกึษาเก่ียวกบัเครือขา่ย  (Networks) และ ความร่วมมือ  (Collaboration) จะ
เห็นได้วา่ทัง้ 2 แนวคดิไมส่ามารถแยกออกจากกนัได้ กลา่วคือเม่ือมีเครือขา่ยหากแตไ่มมี่ความ
ร่วมมือก็ไมส่ามารถท าให้งานบรรลเุป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ได้  เครือข่ายจงึถือวา่เป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือ  เน่ืองจากเป็นการเปิดโอกาสให้องค์การตา่งๆ ได้
เข้ามาด าเนินการร่วมกนั สร้างความรู้ในด้านตา่งๆ ตลอดจนแบง่ปันทรัพยากร และค้นหาแนวทาง
ในการปฎิบตัร่ิวมกนั นอกจากนีก้ารปฏิบตังิานร่วมกนัภายใต้บริบทของเครือข่ าย เป็นการ
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ปฎิบตังิานท่ี ไมใ่ชก่ารปฎิบตังิานตามสายการบงัคบับญัชา  หากแตเ่ป็นการร่วมกนัค้นหาแนวทาง
ในการปฎิบตังิาน (Robert Agranoff,2006,pp.57-58) 

ซึง่ในเร่ืองแนวคดิเครือขา่ยความร่วมมือนี ้ สามารถจ าแนก รูปแบบเครือขา่ยความร่วมมือ  
ได้ดงันี ้

 สนธยา พลศรี (2548, หน้า 228) กลา่ววา่รูปแบบของเครือขา่ยตามลกัษณะกิจกรรมของ
สมาชิกเครือขา่ย พบวา่มี 2 รูปแบบ ซึง่มีลกัษณะดงันี ้
 1. เครือข่ายกิจกรรมประเภทเดียวกัน   เป็นเครือขา่ยท่ีสมาชิกด าเนินกิจกรรม ประเภท
เดียวกนัมารวมตวักนั  ประสานงานความชว่ยเหลือให้ความร่วมมือกนั  เชน่ ชมรมกลุ่ มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิตระดบัจงัหวดั ชมรมผู้น าอาสาพฒันาชมุชนในระดบัอ าเภอ ชมรมก านนัผู้ใหญ่บ้าน
ระดบัอ าเภอ เครือขา่ยหมูบ้่านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน  (กข.คจ.)และเครือขา่ยท่ี มีการ
รวมตวักนัในรูปสมาคมตา่งๆ เป็นต้น การรวมตวักนัเป็นเครือขา่ยตามรูปแบบนีจ้ะเป็นการ
ด าเนินการในแนวราบ ในระยะแรกสมาชิกท่ีมารวมจะอยูใ่นพืน้ท่ีละแวกใกล้เคียงกนัก่อน เม่ือ
ความร่วมมือได้ผลก็ขยายเครือขา่ยให้กว้างขวางมากย่ิงขึน้ จนเป็นเครือขา่ยท่ีมีสมาชิกมาจากเขต
พืน้ท่ีท่ีแตกตา่งกนั เชน่ สมาชิกมาจากตา่งต าบล ตา่งอ าเภอ เป็นต้น 
 2. เครือข่ายกิจกรรมต่างประเภทกัน  เป็นเครือขา่ยท่ีสมาชิกตา่งสาขาตา่งกิจกรรม กนั 
มาร่วมมือกนั หรือกิจกรรมท่ีมีผลสืบเน่ืองกนัมาร่วมมือประสานชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั เชน่ เครือขา่ย
องค์การการตลาดสินค้าชมุชน เป็นการรวมตวักนัของตวัแทนสมาคมผู้น าอาชีพก้าวหน้า ตวัแทน
สมาคมผู้น าสตรีพฒันาชมุชนไ ทย ตวัแทนสมาคมผู้น าอาสาพฒันาชมุชนไทยกลุม่อาชีพตา่งๆ 
และกลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต เพ่ือจดัท าตลาดสินค้าให้เป็นแหลง่จ าหนา่ยผลผลิตของสมาชิก
ในเครือขา่ย โดยมีร้านค้าในชมุชนเป็นท่ีจ าหนา่ยสินค้าและประสานข้อมลูสินค้าในชมุชนระหวา่ง
ผู้ผลิต ผู้ ซือ้ ผู้จ าหนา่ย มีการเช่ื อมข้อมลู มีศนูย์ประสานงานองค์การชมุชน ซึง่สร้างเครือขา่ยให้
องค์การตา่งๆในชมุชน เชน่ องค์การพฒันาเอกชน องค์การภาคธุรกิจเอกชน ภาคราชการ ภาค
องค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน รวมถึงภาคประชาสงัคมท่ีมีอยูใ่นระดบัต าบล อ าเภอ จงัหวดั โดยมี
ตวัแทนจากองค์การตา่งกิจกรรมกนัมาเช่ือมประสานเพื่อเกือ้กลูกนัทัง้ในด้านข้อมลูขา่วสาร ความ
ร่วมมือ และทรัพยากรตา่งๆ  ทัง้นีเ้พ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน  เป็นต้น 
 วีระศกัดิ ์เครือเทพ (2550,หน้า 86-90) ได้น าเสนอรูปแบบของการบริหารงานท้องถ่ินใน
ระบบเครือขา่ย (Networks Typology) โดยพิจารณาจากเง่ือนไขหลกั 2 ประการของการท างาน
แบบเครือขา่ย อนัได้แก่ (1) ระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  (Civic Involvement)  ซึง่
หมายถึงเครือขา่ยการท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาท้องถ่ินนัน้ได้เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือ
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ชมุชนดได้มีสว่นร่วมในการจดัการปัญหามากหรือน้อยเพียงใด แล ะ (2) ระดับการกระจายตัว

ของข้อมูล ทรัพยากร และความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จของงาน  (Sharing of Information, 
Resources and Responsibility) ซึง่หมายถึงการบริหารเครือขา่ยท้องถ่ินในการจดัการปัญหา
น าไปสูก่ารกระจายตวัของข้อมลูขา่วสาร ทรัพยากร และความรับผิดชอบตอ่ผลส าเร็จ ของงาน
ระหวา่งตวัแสดงตา่งๆ อยา่งชดัเจนหรือไมเ่พียงใด  
 จากท่ีกลา่วมาสามารถจดัแบง่รูปแบบการบริหารงานท้องถ่ินในระบบเครือขา่ยออกเป็น  4 
ประเภท ดงัตอ่ไปนี ้  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
ภาพท่ี  2.1 รูปแบบการบริหารงานท้องถ่ินในระบบเครือขา่ย 
ท่ีมา :   วีระศกัดิ ์เครือเทพ, 2550, น.85 

 
 1) เครือข่ายการปรึกษาหารือ (Consulative Model)  เครือขา่ยการท างานในลกัษณะ นี ้
องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินยงัคงมีบทบาทหลกัในการลงมือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ อยา่งไรก็ดี 
องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินอาจเปิดโอกาสให้ประชาชนสะท้อนความคดิเห็น หรือให้ข้อเสนอแน ะ
ท่ีมีตอ่การจดัการกบัปัญหาดงักลา่ว  บางครัง้องค์การ ปกครองสว่นท้องถ่ินอาจเปิดโอกาสให้
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องค์การ  หรือหนว่ยงานภายนอกเข้ามาร่วมคดิร่วมปรึกษาเก่ียวกบัการก าหนดมาตรการ  หรือ
แนวทางในการจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้อยา่งเหมาะสม แตท้่ายท่ีสดุผู้บริหารองค์การปกครอง
สว่นท้องถ่ิ นจะเป็นผู้ตดัสินใจก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหา เลือกใช้ข้อมลู
ขา่วสารท่ีชว่ยให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีต้องการและไมเ่ปิดโอกาสให้ภาคสว่นตา่งๆในชมุชน
มีสว่นในการตดัสินใจหรือร่วมลงมือลงแรงมากเทา่ใดนกั เครือขา่ยในลกัษณะดงักลา่วจงึมีจดุเด่ น
ในด้านการท างานท่ีรวดเร็ว มีข้อมลูขา่วสารจากภายนอกท่ีมากกวา่การบริหารราชการแบบดัง้เดมิ 
อีกทัง้องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินสามารถตดัสินใจและลงมือท างานได้อยา่งคลอ่งตวั 
 โดยทัว่ไปนัน้  เครือขา่ยการท างานในลกัษณะนีม้กัด ารงอยูใ่นระยะเวลาอนัสัน้ กลา่วคือ 
เครือขา่ยการปรึกษาหารือ มกัจะสิน้สดุลงเม่ือปัญหาตา่งๆได้รับการแก้ไข ภายใต้บรรยากาศของ
ความร่วมมือในลกัษณะเชน่นี ้องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินจงึเปรียบเสมือนกบัผู้ประกอบการ
(Entrepreneur) ซึง่ท าหน้าท่ีจบัต้นชนปลายในประเดน็ปัญหาตา่งๆ ให้สอดคล้องลงตวักบั
มาตรการในการแก้ไขปัญหา โดยอาศยัข้อมลูขา่วสารจากแหลง่ตา่งๆ ภายนอกผนวกเป็นสว่นหนึง่
ในกระบวนการตดัสินใจ  
 2) เครือข่ายการจ้างเหมา (Contracted Model)   เครือขา่ยการท างานในลกัษณะจ้าง 
เหมาพฒันาขึน้จากรูปแบบการท าสญัญาจ้างระหวา่งภาครัฐเอกชน  (Public-Private Partnership 
:PPP) ซึง่การจ้างงานในระดบัท้ องถ่ินสามารถเกิดขึน้ได้ระหวา่งองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินกบั
องค์การภาคเอกชน  องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินกบัองค์การภาคประชาชน หรือองค์การปกครอง
สว่นท้องถ่ินกบัองค์การของรัฐด้วยกนั โดยท่ีหนว่ยงานตกลงหรือสญัญาวา่จะด าเนินการจดัการกบั
ปัญหาหรือจดับริการสาธารณะให้กบัอ งค์การปกครองสว่นท้องถ่ินจะมีบทบาทหลกัในการลงมือ
ปฎิบตัแิละรับผิดชอบตอ่ผลส าเร็จ (หรือความล้มเหลว ) ของงานท่ีจะเกิดขึน้ในกรณีเชน่นีอ้งค์การ
ปกครองสว่นท้องถ่ินจะท าหน้าท่ีเป็นเสมือนผู้วา่จ้าง  ซึง่จะท าหน้าท่ีก ากบัดแูลหนว่ยงานผู้ รับเหมา  
ด าเนินการตามท่ีตกลงกนัไว้ 
 ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินกบัตวัแสดงตา่งๆ ในเครือขา่ยจงึมี
ลกัษณะท่ีเป็นทางการ มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบระหวา่งองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน
กบัตวัแสดงอ่ืนๆไว้อยา่งชดัเจน มีการตรวจสอบและก ากบัดแูลโดยกลไกท่ีก าหนดขึน้อยา่งเป็น
ทางการ ซึง่อาจจะ เป็นคณะกรรมการก ากบัดแูลการด าเนินงาน หรืออาจใช้วิธีการรายงานผลการ
ปฎิบตักิาร ฯลฯ เป็นต้น นอกจากนี ้ความสมัพนัธ์ดงักลา่วอาจก าหนดถึงระดบัความคาดหวงัใน
ผลส าเร็จของงาน และรวมถึงการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการปฎิบตังิานหรือการใช้ทรัพยากรตา่งๆท่ี
เก่ียวข้องก็เป็นได้ 
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 อยา่งไรก็ดี การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้าร่วมด าเนินการส าหรับเครือขา่ยรูปแบบนี ้
ยงัอยูใ่นขอบเขตท่ีจ ากดั ภารกิจหลกัในการแก้ไขปัญหาสาธารณะจะอยูใ่นความรับผิดชอบของ
หนว่ยงานตา่งๆตามท่ีได้ตกลงกนัไว้เป็นส าคญั 
 3) เครือข่ายภาคประชา สังคม (Decentralized Model)   เครือข่ายการแก้ไขปัญหา
ท้องถ่ินรูปแบบนีมี้ลกัษณะของการพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินจะ
สนบัสนนุให้ภาคประชาชนรวมตวักนัอยา่งเข้มแข็ง และมีบทบาทหลกัในการจดัการกบัปัญหา
ตา่งๆท่ีเกิดขึน้ในชมุชน  โดยท่ีองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินจะคอยให้ความชว่ยเหลือหรื อให้การ
สนบัสนนุการด าเนินงานของภาคประชาชนในด้านตา่งๆ ตามความจ าเป็น การมีสว่นร่วมของภาค
ประชาชนในเครือขา่ยการท างานลกัษณะดงักลา่วจงึอยูใ่นระดบัสงู สว่นองค์การปกครองสว่น
ท้องถ่ินจะท าหน้าท่ีเป็นเพียงผู้กระตุ้น สนบัสนนุ และจงูใจ (Facilitator) ให้ภาคชมุชนเข้าแก้ไข
ปัญหาสาธารณะตา่งๆ 
 อยา่งไรก็ตาม ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินกบัองค์กรภาคประชาชน
มกัอยูใ่นลกัษณะท่ีไมเ่ป็นทางการ ดงันัน้ การระบถุึงระดบัความคาดหวงัในผลส าเร็จของงานท่ี
ภาคประชาชนเข้ารับผิดชอบด าเนินการนัน้ อาจจะกระท าได้อยา่งไมเ่ตม็ท่ีมากนกั บอ่ยค รัง้ท่ีภาค
ประชาชนอาจขาดความต่ืนตวัหรือขาดความเข้มแข็งในการรวมกลุม่เพ่ือจดัการกบัปัญหา
สาธารณะ และบอ่ยครัง้ท่ีภาคประชาชนอาจขาดทรัพยากร เทคโนโลยี หรืออปุกรณ์ตา่งๆท่ีจ าเป็น
ตอ่การแก้ไขปัญหา ด้วยเหตนีุ ้ความรับผิดชอบตอ่ผลส าเร็จของงานในขัน้สดุท้ายจงึยงัคงตกอยู่
กบัองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินซึง่มีหน้าท่ีเป็นพ่ีเลีย้งให้กบัภาคประชาชน และให้การสนบัสนนุ
ด้านตา่งๆ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาสาธารณะโดยองค์การภาคประชาชนกระท าได้อยา่งส าเร็จลลุว่ง 
 ซึง่จดุเดน่ท่ีส าคญัของเครือขา่ยภาคประชาสงัคมท่ีส าคญัคือ มีขีดความสามารถในการ
เข้าถึงปั ญหาได้ในวงกว้าง โดยเฉพาะสามารถเข้าถึงปัญหาได้ในระดบัปัจเจกบคุคล ทัง้นี ้
เน่ืองมาจากเครือขา่ยภาคประชาสงัคมมีตวัแสดงหลกัท่ีมาจากประชาชนในชมุชนนัน่เอง เครือขา่ย
ดงักลา่วจงึเหมาะกบัปัญหาท่ีต้องการการจดัการในระดบักว้างและเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมของ
ประชาชนทัว่ไปในชมุชน 
 4) เครือข่ายร่วมปฎิบัตกิาร (Collaborative Model) เครือขา่ยแบบร่วมปฎิบตักิารเป็น
รูปแบบท่ีอาศยัความร่วมมือในการท างานของตวัแสดงตา่งๆ อยา่งเข้มข้นและตอ่เน่ือง เพื่อให้
บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีต้องการร่วมกนั การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของตวัแสดงตา่งๆภายใน
เครือขา่ยจงึมกักระท าขึน้อยา่งชดัเจน มีการระบถุึงระดบัการแลกเปล่ียนทรัพยากร เทคโนโลยี หรือ
ข้อมลูขา่วสารระหวา่งตวัแสดงตา่งๆ เพ่ือให้ตวัแสดงเหลา่นีเ้ข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีท่ีเหมาะสมใน
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การท างานเป็นเครือขา่ย และเพ่ือให้สามารถประเมินถึงขีดความสามารถของเครือขา่ยในการ
บรรลผุลลพัธ์ตามท่ีต้องการ  นอกจากนีเ้ครือขา่ยร่วมปฎิบตักิารมกัเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้า
มามีสว่นร่วมในการท างานของเครือขา่ยอยา่งเปิดกว้าง เพ่ือให้ข้อมลูขา่วสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
การแก้ไขปัญหาได้รับการพิจารณาอยา่งทัว่ถึงและรอบด้าน 
 ความส าเร็จในการท างานของเครือ ขา่ยประเภทนีจ้งึมกัขึน้อยูก่บัตวัแสดงตา่งๆ ในการให้
ความร่วมมือความชว่ยเหลือแก่เครือขา่ย และขึน้อยูก่บัความรับผิดชอบในการด าเนินงานตาม
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินจงึมีบทบาทในฐานะผู้ประสาน (Integrator) 
จดุแข็งและความแตกตา่งของตวัแสดงตา่งๆ  เพ่ือให้สามารถขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนัและ
สอดคล้องกบัเป้าหมายร่วมของเครือขา่ย  
 นอกจากนี ้ วีระศกัดิ ์เครือเทพ (2550, หน้า 90-91) ยงัได้ตัง้ข้อสงัเกตถึงการจ าแนก
ประเภทของเครือขา่ยไว้  3 ประการ ประกอบด้วย 

 ประการแรก   การจ าแนกประเภทเครือขา่ยการท างานขององค์ การปกครองสว่นท้องถ่ิน
เป็นการสงัเคราะห์ในทางทฤษฎี ซึง่มีวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการสะท้อนให้เห็นถึงมิตท่ีิหลากหลายใน
การออกแบบเครือขา่ยการท างานท่ีผู้บริหารท้องถ่ินสามารถเลือกใช้ ความหลากหลายเชน่นีม้ิได้มี
ความหมายวา่การท างานในระบบเครือขา่ยรูปแบบหนึง่รูปแบบใดจะมีข้ อได้เปรียบหรือเป็นท่ีพงึ
ประสงค์มากกวา่รูปแบบอ่ืนๆ และมิได้หมายความวา่รูปแบบการท างานรูปแบบหนึง่รูปแบบใดจะ
ไมมี่ความดหมาะสม  ในความเป็นจริงนัน้ เครือขา่ยการท างานในลกัษณะตา่งๆยอ่มมีความ
เหมาะสมกบัสภาพปัญหาสาธารณะและบริบทแวดล้อมท่ีแตกตา่งกนัออกไป และในบาง
สถานการณ์การบริหารงานท้องถ่ินในระบบราชการแบบดัง้เดมิอาจมีความเหมาะสมในการจดัการ
ปัญหาบางประเภทท่ีต้องการการตดัสินใจท่ีฉบัพลนัและต้องการตอบสนองตอ่ปัญหาท่ีเกิดขึน้
อยา่งทนัทว่งที   
 ประการที่สอง   รูปแบบเครือขา่ยการท างานมีลกัษณะท่ีสามารถปรับเปล่ียนได้ (Fluid) 
ตามแตล่ักษณะของปัญหาสาธารณะ บริบทแวดล้อม หรือตามเง่ือนไขการด ารงอยูข่องตวัแสดง
ตา่งๆ ในเครือขา่ย องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีใช้รูปแบบเครือขา่ยการท างานแบบหนึง่ในการ
แก้ปัญหาใดปัญหาหนึง่ อาจใช้รูปแบบเครือขา่ยในลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัออกไปเม่ือต้องการแก้ไข
ปัญหาท้องถ่ินในด้านอ่ืนๆ  
 ประการสุดท้าย   เครือขา่ยการท างานด ารงอยูไ่ด้ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวตามแต่
ลกัษณะของปัญหาสาธารณะท่ีเกิดขึน้ ในกรณีท่ีปัญหาสาธารณะเกิดขึน้เฉพาะตามสถานการณ์
(Issue-Base) เชน่ ปัญหาความขดัแย้ง หรือปัญหาการรุกล า้ท่ีสาธารณะ ฯลฯ เป็นต้น เครือขา่ยใน
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การจดัการปัญหาดงักลา่วยอ่มหมดความจ าเป็นลงเม่ือปัญหาดงักลา่วได้รับการแก้ไขจนส าเร็จ
ลลุว่ง ในทางตรงกนัข้าม  ปัญหาท่ีเกิดขึน้อยูเ่ป็นประจ า (Recurring) หรือเป็นปัญหาท่ีต้องอาศยั
การก ากบัดแูลอยา่งสม ่าเสมอ (Regulatory-Base) เชน่ การดแูลอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม  การพฒันา 
เครือข่ ายสาธารณสขุ  เป็นต้น เป็นงานท่ีต้องอาศยัความร่วมมือในการด าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง 
เครือขา่ยในการจดัการปัญหาดงักลา่วจงึด ารงอยูใ่นระยะยาวด้วยเชน่กนั 
 จะเห็นได้วา่ รูปแบบของเครือขา่ยมีความส าคญัตอ่การท างานเป็นอยา่งสงู โดยเฉพาะใน
การท างานเชิงอนรัุกษ์ เพราะการท างาน ในด้านนีต้้องอาศยัการตดิตอ่ส่ือสารและมีการประสาน
ความร่วมมือระหวา่งกนัในภาคสว่นตา่งๆ 

Paul Starkey เขียนบทความช่ือ Networking For Development กลา่วถึง เครือขา่ยไว้วา่ 
เครือขา่ยถือวา่เป็นการตดิตอ่ส่ือสาร ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสาร 
โดยมีการน าเอาส่ือกลางตา่งๆเข้ามาประยกุต์ใช้ เชน่ โทรทศัน์ วิทย ุจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ต้น ทัง้นีผู้้ เลน่ตา่งๆ ท่ีได้เข้ามาร่วมมือกนัภายในเครือขา่ย อาจจะอยูใ่นระดบัเดียวกนั หรืออยูต่า่ง
ระดบักนัก็ได้ (Paul Starkey, 1997, pp.14-16, พฤฒ เอมมานเูอล ใบระหมาน , 2552, หน้า 15-
20) 

นอกจากนี  ้ Starkey ยงัได้สรุปรูปแบบของเครือขา่ยความร่วมมือแบบคร่าวๆ ออกเป็น 5 
รูปแบบได้แก่ 

1) เครือข่ายแบบรวมศูนย์และไม่มีการแลกเปล่ียนข้อมูลกับองค์การกลาง  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
ภาพท่ี 2.2   เครือขา่ยแบบรวมศนูย์ไมมี่การแลกเปล่ียนข้อมลูกบัองค์การกลาง 
ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Starkey, 1997, pp.18 
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 เครือขา่ยลกัษณะนีไ้ด้มีการก าหนดให้องค์การหลกัเพียงองค์การเดียวอยูต่รงศนูย์กลาง 
(Central Secretariat) ซึง่มีบทบาทในการคว บคมุ ป้อนข้อมลู  ตลอดจนกระจายบริการตา่ง ๆ 
ให้แก่องค์การหรือปัจเจกบคุคลอ่ืน ๆ ท่ีอยูร่ายล้อม  ข ณะเดียวกนัองค์การหรือปัจเจกบคุคล
เหลา่นัน้จะไมมี่โอกาสด าเนินการแลกเปล่ียนข้อมลูกบัองค์การท่ีอยู ่ณ จดุศนูย์กลางได้เลย  
นอกจากนีเ้ครือขา่ยในลกัษณะนีจ้ะไมก่่อให้เกิดความสมัพนัธ์ใด ๆ ขึน้ระหวา่งองค์การหรือปัจเจก
บคุคลท่ีอยูร่ายล้อมด้วยกนัเอง 
 จากข้อมลูท่ีได้น าเ สนอมาข้างต้น  สามารถสงัเกตเห็นได้วา่  ข้อดีของ การสร้างเครือขา่ย
ความร่วมมือ รูปแบบนี ้ได้แก่  ก่อให้เกิดเอกภาพในการด าเนินการ  เน่ืองจากมีองค์การหลกัเพียง
องค์การเดียวท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการควบคมุ  ป้อนข้อมลู  ตลอดจนกระจายบริการให้แก่
องค์การและปัจเจกบคุคลอ่ืน ๆ 
 ขณะท่ีข้อเสียของเครือขา่ย รูปแบบนี ้ ได้แก่  ขาดการให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่องค์การกลาง
ขาดการแลกเปล่ียนข้อมลูซึง่กนัและกนัระหวา่งองค์การและปัจเจกบคุคลท่ีอยูร่ายล้อม 
 
 2) เครือข่ายแบบรวมศูนย์แต่มีการแลกเปล่ียนข้อมูลกับองค์การกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  2.3  เครือขา่ยแบบรวมศนูย์แตมี่การแลกเปล่ียนข้อมลูกบัองค์การกลาง 
ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Starkey, 1997, pp.18 
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 เครือขา่ยชนิดนีย้งัมีการรวมศนูย์ไว้ท่ีองค์การกลางซึง่มีบทบาทหลกัในการป้อนข้อมลู
ตลอดจนสนบัสนนุปัจจยัตา่ง ๆ ให้แก่องค์การหรือปัจเจกบคุคลท่ีอยูร่ายล้อม  ทวา่สิ่ งท่ีตา่งออก
จากเครือขา่ยลกัษณะแรก คือ องค์การหรือปัจเจกบคุคลท่ีอยูร่ายล้อมมีโอกาสตอบสนองกลบัสู่
องค์การกลาง  อยา่งไรก็ตามเครือขา่ยในลกัษณะนีย้งัมีข้อจ ากดั คือ องค์การหรือปัจเจกบคุคลท่ี
อยูร่ายล้อมไมไ่ด้สร้างความร่วมมือด้วยกนัเอง  แตก่ลบัมีบทบาทจ ากดัอยูเ่ฉพาะ การรับและสง่
ข้อมลูกลบัไปสูอ่งค์การกลางเพียงอยา่งเดียว 
 จากข้อมลูข้างต้น สามารถสงัเกตได้วา่เครือขา่ยความร่วมมือรูปแบบนีไ้ด้ก่อให้เกิดผลดีแก่
การปฏิบตังิานดงันี ้
 1. เกิดเอกภาพในการควบคมุ และการอ านวยการเชน่เดียวกบัเครือขา่ยชนิดแรกเน่ืองจาก
มีองค์การกลางรับผิดชอบภารกิจดงักลา่วเพียงองค์การเดียว 
 2. เพิ่มการรับรู้ข้อมลูให้แก่องค์การกลางมากขึน้  เน่ืองจากองค์การและปัจเจกบคุคลท่ี
รายล้อมได้มีปฏิสมัพนัธ์กบัองค์การกลาง  สง่ผลให้องค์การกลางมีความสามารถในการรับรู้ข้อมลู
ท่ีเพิ่มมากขึน้ 
 ขณะท่ี   ข้อเสียของเครือขา่ย รูปแบบ นีคื้อ การปฏิสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนัระหวา่งองค์การ
และปัจเจกบคุคลท่ีอยูร่ายล้อมยงัไมเ่กิดขึน้ ตลอดจนอาจก่อให้เกิดความลา่ช้าตามมาได้  
เน่ืองจากต้องมีการสง่ข้อมลูย้อนกลบัไปท่ีองค์การกลาง 
 

3) เครือข่ายแบบรวมศูนย์แต่ขณะเดียวกันก็มีการสร้างเครือข่ายระหว่างกันเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.4  เครือขา่ยแบบรวมศนูย์แตข่ณะเดียวกนัก็มีการสร้างเครือขา่ยระหวา่งกนัเอง 
ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Starkey, 1997, pp.19 
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 การสร้างเครือขา่ยเป็นไปในลกัษณะบรูณาการมากขึน้  กลา่วคือ ถึงแม้จะมีรูปแบบการ
จดัวางต าแหนง่ท่ีคล้ายคลงึกบัภาพท่ี 2.3 เน่ืองจากมีองค์การกลางท่ียงัคงเลน่บทบาทเป็นตวัป้อน
และรับข้อมลูจากองค์การหรือปัจเจกบคุคลท่ีมีอยูร่ายล้อม  แตป่ระเดน็ท่ีแตกตา่งออกไปอยา่งเห็น
ได้ชดั คือ องค์การหรือปัจเจกบคุคลท่ีอยูร่ายล้อมสามารถตดิตอ่ซึง่กนัและกนัได้อยา่งอิสระ (แม้
อาจจะเป็นไปไมไ่ด้ทัง้หมดก็ตาม )  นอกจากนี อ้งค์การกลางยงัได้รับบทบาทให้เป็นผู้อ านวยการ 
(Faciliator) ให้แกก่ารเช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์การหรือปัจเจกบคุคลท่ีอยูร่ายล้อมด้วย 
 จากข้อมลูข้างต้น  ข้อดีของเครือขา่ยการสร้างความร่วมมือรูปแบบนี ้ ได้แก่ 
 1.  มีผู้คอยอ านวยการท างาน  และป้อนข้อมลู ให้แก่อง ค์การและปัจเจกบคุคลตา่ง ๆ ซึง่
เข้ามาเก่ียวข้องในเครือขา่ยการสร้างความร่วมมือ 
 2.  องค์การและปัจเจกบคุคลท่ีอยูร่ายล้อมสามารถด าเนินการตดิตอ่ส่ือสารซึง่กนัและกนั
ได้โดยไมต้่องผา่นองค์การกลางแตเ่พียงอยา่งเดียว 

 
4.) เครือข่ายสมบูรณ์แบบตามหลักทฤษฎี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  2.5    เครือขา่ยสมบรูณ์แบบตามหลกัทฤษฎี 
ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Starkey, 1997, pp.19 
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 จากภาพสงัเกตเห็นได้วา่  องค์การหรือปัจเจกบคุคลทัง้หมดท่ีเข้ามาร่วมมือกนัสามารถ
เช่ือมความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนัได้อยา่งเสรี  โดยปราศจากองค์การกลางท่ีจะต้องเข้ามารับ
บทบาทในการป้อนและรับข้อมลูจากองค์การหรือปัจเจกบคุคลดงักลา่ว  ตลอดจนสนบัสนนุให้เกิด
ความร่วมมือซึง่กนัและกนั  ทวา่ในความเป็นจริงแล้วเครือขา่ยในลกัษณะนีอ้าจจะไมส่ามารถ
เกิดขึน้ได้ถึงแม้วา่ตามหลกัทฤษฎีถือวา่  เครือขา่ยท่ีปลอ่ยให้องค์การหรือปัจเจกบคุคลทัง้หมด
สามารถเช่ือมสมัพนัธ์กนัอยา่งอิสระดงัภาพมีความสมบรูณ์เป็นอยา่งมากก็ตาม 
 ทัง้นีข้้อดีท่ีสามารถสงัเกตได้จากการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือข้างต้นได้แก่ 
 1.  องค์การและปัจเจกบคุคลตา่ง ๆ ท่ีเข้ามาร่วมมือกนัสามารถตดิตอ่ซึง่กนัและกนั ได้
อยา่งอิสระเสรี 
 2.  สง่เสริมการปฏิบตังิานท่ีรวดเร็ว  ทนัใจ  เน่ืองจากไมต้่องพึง่พาองค์กรกลางในการป้อน
ข้อมลูตา่ง ๆ นานา 
 ทวา่ปัญหาส าคญั ท่ีพบส าหรับเครือขา่ย รูปแบบนีคื้อ  เป็นเร่ืองยากท่ีจะสร้างเครือขา่ยใน
รูปแบบนี ้

 
 5) เครือข่ายแบบการกระจายอ านาจ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี   2.6    เครือขา่ยแบบกระจายอ านาจ 
ท่ีมา :  ดดัแปลงจาก Starkey, 1997, pp.19 
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 เครือขา่ย รูปแบบ นีไ้ด้สง่เสริมให้เกิดการตดิตอ่ส่ือสาร ตลอดจนการสร้างความสมัพนัธ์
อยา่งอิสระร่วมกนัระหวา่งองค์การหรือปัจเจกบคุคลหลกั ๆ เฉกเชน่เดียวกบัภาพท่ี 2.5 กลา่วคือ 
ได้มีการตัง้เครือขา่ยท่ีปราศจากบทบาทขององค์ก ารกลาง  ทวา่สิ่งท่ีเพิ่มเตมิเข้ามาและท าให้
เครือขา่ยชนิดนีมี้คณุลกัษณะพิเศษกวา่ภาพท่ี 2.5 คือ องค์การหรือปัจเจกบคุคลหลกั ๆ ตา่งมี
เครือขา่ยยอ่ยของตนเองอยูด้่วยเชน่กนั  โดยบทบาทของเครือขา่ยยอ่ยดงักลา่ว คือ รับผิดชอบใน
การป้อนทรัพยากรตา่ง ๆ ท่ีสามารถเอือ้อ านวยใ ห้การสร้างเครือขา่ยหลกัส าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี  
อนึง่เครือขา่ยในลกัษณะนีถื้อวา่เป็นเครือขา่ยระดบัชาตท่ีิมีความกระตือรือร้นอยา่งสงู 
 จากข้อมลูข้างต้น สงัเกตได้วา่เครือขา่ยความร่วมมือแบบการกระจาย อ านาจสามารถ
ก่อให้เกิดข้อดี  ประกอบด้วย 
 1.  เสรีภาพและความกระตื อรือร้นในการตดิตอ่ส่ือสาร  แลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสาร  โดย
ปราศจากองค์การกลางท่ีจะเข้ามาท าหน้าท่ีรับผิดชอบภารกิจดงักลา่ว 
 2.  เพิ่มประสิทธิภาพในการได้รับข้อมลูขา่วสาร  ตลอดจนทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การ
ปฏิบตังิาน  เน่ืองจากแตล่ะองค์การและปัจเจกบคุคลท่ีเข้ามา ร่วมมือกนัตา่งมีแหลง่สนบัสนนุของ
ตนเอง 
 สรุปได้วา่ เครือขา่ยการสร้างความร่วมมือของ  Paul Starkey แบง่เป็น 5 รูปแบบ 
ประกอบด้วย 1.เครือขา่ยแบบรวมศนูย์และไมมี่การแลกเปล่ียนข้อมลูกบัองค์การกลาง               
2. เครือขา่ยแบบรวมศนูย์แตก็่มีการแลกเปล่ียนข้อมลูกบัอง ค์การกลาง 3. เครือขา่ยแบบรวมศนูย์
แตข่ณะเดียวกนัก็มีการสร้างเครือขา่ยระหวา่งกนัเอง 4.เครือขา่ยสมบรูณ์ตามแบบหลกัทฤษฎี 
และ 5. เครือขา่ยแบบการกระจายอ านาจ โดยแตล่ะรูปแบบมีลกัษณะการปฏิสมัพนัธ์ท่ีตา่งกนั เชน่ 
การรองรับข้อมลูและการบริการองค์การกลางเพียงอยา่งเดียวห รือการมีเสรีภาพในการตดิตอ่
ระหวา่งองค์การและปัจเจกบคุคลท่ีได้ร่วมมือกนัโดยปราศจากองค์การกลาง เป็นต้น 

ขณะท่ี Robert  Agranoff (2006,pp.6) ได้เขียนบทความช่ือ Inside Collaborative 
Network  จ าแนกเครือขา่ยความร่วมมือ ออกเป็น 4 รูปแบบ   ซึง่วิเคราะห์ตามรูปแบบของกิ จกรรม
ท่ีด าเนินการภายในเครือขา่ย ดงันี ้ (พฤต เอมมานเูอล ใบระหมาน ,2552,หน้า 21-23 ; พรภณ 
พงษ์เพชร,2553,หน้า 52) 
 1) เครือข่ายข้อมู ล (Information Networks) เป็นเครือขา่ยท่ีพนัธมิตรตา่งๆ  ได้เข้า
มาร่วมมือกนัเพ่ือแลกเปล่ียนข้อมลู นโยบาย โครงการตา่งๆ รวมทัง้เทคโ นโลยี แนวทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกนั ขณะท่ีการแลกเปล่ียนแนวทางปฏิบตังิานอ่ืนๆ ยงัคงขึน้อยูก่บัความสมคัรใจของแต่
ละองค์การ 
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 2) เครือข่ายการพัฒน า (Developmental Networks) เป็นเครือขา่ยท่ีเปิดโอกาสให้
พนัธมิตร สามารถด าเนินการแลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสาร ตลอดจนเทคนิคการท างา นไปพร้อมๆ กบั
การสง่เสริมการฝึกทกัษะ และให้การศกึษาแก่สมาชิกองค์การนัน้ๆ เพ่ือยกระดบัศกัยภาพในการ
ปฏิบตังิาน รวมทัง้ความสามารถในการน าวิธีแก้ไขปัญหาตา่งๆไปปฏิบตัไิด้ 
 3) เครือข่ายขยายโอกาสในการท างาน (Outreach  Networks)  เป็นเครือขา่ยท่ีได้
น าเอาวิธีการของเครื อขา่ยการพฒันา (Developmental  Networks)  มาประยกุต์ใช้ ตลอดจนมี
การจดัท าแผนกลยทุธ์ร่วมกนักบัองค์การอ่ืนๆเชน่เดียวกนั เพ่ือสง่เสริมให้เกิดความชดัเจนแก่การ
แลกเปล่ียนทรัพยากรตา่งๆระหวา่งกนั นอกจากนีเ้ครือขา่ยดงักลา่วยงัมีลกัษณะท่ีส าคญัอ่ืนๆอีก 
กลา่วคือ องค์การแตล่ะองค์การท่ีเข้ามาร่วมมือกนัยงัคงต้องรับผิดชอบกระบวนการตดัสินใจ และ
การปฏิบตังิานตามวิถีทางของตวัเอง แม้วา่จะมีความพยายามสร้างเครือขา่ยให้เกิดขึน้ก็ตาม 
 4) เครือข่ายการท างาน  (Action  Networks) เป็นเครือขา่ยท่ีสง่เสริมให้พนัธมิตร หนั
มาร่วมมือกนัเพ่ือปรับเ ปล่ียนแนวทางการท างานระหวา่งองค์การ (Interagency Adjustments) 
ตลอดจนยอมรับการสร้างความร่วมมืออยา่งเป็นทางการ แล้วตกลงหาแนวทางการปฏิบตั ิและ
การกระจาย บริการร่วมกนั นอกจากนีย้งัสง่เสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสาร รวมทัง้
ศกัยภาพด้านเทคโนโลยีซึง่กนัและกนั 
 สรุปได้วา่เครือขา่ยการการสร้างความร่วมมือในทศันะของ  Robert Agranoff แบง่
ออกเป็น 4 รูปแบบ ประกอบด้วย 1. เครือขา่ยข้อมลู 2. เครือขา่ยการพฒันา 3. เครือขา่ยขยาย
โอกาสในการท างาน และ 4. เครือขา่ยการท างาน  โดยแตล่ะรูปแบบจะมีลกัษณะการปฎิสมัพนัธ์ท่ี
ชดัเจนมากย่ิงขึ ้ น เชน่  มีการวางแผนกลยทุธ์ร่วมกนั  มีการรวมตวักนัเพ่ือแลกเปล่ียนข้อมลู
ขา่วสาร  นโยบาย รวมถึงเทคโนโลยีตา่งๆ รวมทัง้การตดัสินใจร่วมกนั  เป็นต้น 

จะเห็นได้วา่  เครือขา่ย (Networks) และความร่วมมือ (Collaboration) ไมส่ามารถ ท่ีจะ
แยกออกจากกนัได้  การน าตวัอยา่งเครือ ขา่ยขึน้มาก็ เพ่ือชีใ้ห้เห็นวา่เครือขา่ยท่ีมีลกัษณะแตกตา่ง
กนั  สามารถก่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือ (Collaboration) ท่ีแตกตา่งกนัไปด้วย  โดยปัจจยัท่ี
สามารถท าให้เครือขา่ยแตล่ะประเภทแตกตา่งกนั ได้แก่ วตัถปุระสงค์ของการปฏิบตังิาน รวมทัง้
อ านาจหน้าท่ีตา่งๆท่ีมี (Robert Agranoff,2006,pp.63) 

 
 5.รูปแบบการบริหารจัดการความร่วมมือ (Models of Collaborative Management) 

Robert  Agranoff และ Michael McGuire (2003,pp.43-63) ได้น าเสนอรูปแบบของการ
บริหารจดัการความร่วมมือไว้   โดยพิจารณาจากมิต ิ 2 ด้านท่ีมีปฎิสมัพนัธ์ตอ่กนั  ประกอบด้วย  
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ระดบักิจกรรมความร่วมมือ (Collaborative Activity) และกลยทุธ์ความร่วมมือ (Collaborative 
Strategy) ซึง่จากความสมัพนัธ์และการเช่ือมโยงใน 2 มิตนีิ ้สามารถน าเสนอรูปแบบการ บริหาร
จดัการความร่วมมือไ ด้  6  รูปแบบ   ซึง่แตล่ะประเภทมีรายละเอียดแตกตา่งกนั ดงัตอ่ไป นี ้(พฤต 
เอมมานเูอล ใบระหมาน,2553,หน้า 25-31 ) 

1)  รูปแบบการบริหารจัดการบนฐานแห่งขอบเขตภาระหน้าท่ี (Jurisdiction-Based 
Management  Model)   สาระส าคญัของความร่วมมือ (Collaboration) ในรูปแบบนี ้คือ การเปิด
โอกาสให้องค์การจากภาคสว่นตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นจากภาครัฐ หรือจากภาคเอกชน (ซึง่ตา่งมี
เป้าหมายของตนเองเป็นทนุเดมิอยูแ่ล้ว) เข้ามาร่วมมือกนัเพ่ือสรรสร้างให้เป้าหมาย รวมทัง้ภารกิจ
ของกลุม่ประสบความส าเร็จเป็นรูปธรรมขึน้ได้ โดยธรรมชาตแิล้วการสร้างความร่วมมือ 
(Collaboration) ชนิดนีต้้องมีการพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั (Interdependence) ตลอดจนมีการ
แบง่ปันทรัพยากรตา่ง ๆ ร่วมกนั เชน่ งบประมาณ ข้อมลู ผู้ เช่ียวชาญของแตล่ะอ งค์การ เป็นต้น 
อนึง่องค์การตา่ง ๆ ท่ีเข้ามาร่วมมือกนั นอกจากจะต้องมีการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัแล้ว องค์การ
ดงักลา่วยงัต้องด าเนินการปรับเปล่ียนตนเอง เพ่ือให้สามารถต อบสนองเป้าหมายท่ีได้ร่วมกนั
ก าหนดเชน่เดียวกนั นอกจากนีต้้องมีการวางแผนเชิงกลยทุธ์ร่วมกนั ซึง่ได้แก่ การระบพุนัธกิจ การ
ชีแ้จงภารกิจ การประเมินสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก การระบกุลยทุธ์ และการปฏิบตังิาน 
เป็นต้น  และสดุท้ายกิจกรรมท่ีถือวา่ส าคญัอีกกิจกรรมหนึง่ของ การสร้างความร่วมมือ 
(Collaboration) ประเภทนี ้ต้องจดัให้มีการเจรจาตอ่รอง (Bargaining and Negotiation) ระหวา่ง
องค์การร่วมด้วย 
 2)  รูปแบบการละเว้นความร่วมมือ (Abstinence Model) เป็นรูปแบบของความ
พยายามป้องกนัตนเองไมใ่ห้ถกูผนวกเข้าไปในกระบวนการสร้างความร่วมมื อกบัองค์การอ่ืน ๆ 
อาจจะเน่ืองจากเหตปัุจจยัหลายประการ เชน่ 

1)  ต้องการหลีกเล่ียงกระบวนการ หรือสถานการณ์ท่ีไมพ่งึประสงค์ รวมทั ้ งกฏ
ระเบียบ และกตกิาบางอยา่งท่ีมากมายเกินควรจากอิทธิพลภายนอกองค์การ 
  2)  มีภารกิจอยา่งอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการ หรือการต้องรับผิดชอ บดแูลการ
ปฏิบตังิานอ่ืน ๆ 
  3)  ขาดทรัพยากรท่ีจ าเป็นตอ่กา รบริหารจดัการ ความร่วมมือ หรือเจ้าหน้าท่ีของ
องค์การขาดความสามารถเพ่ือด าเนินความสมัพนัธ์บนความร่วมมือ  ตลอดจนตอ่การเจรจา
ตอ่รองกบัองค์การอ่ืน ๆ  เป็นต้น 
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  4)  ไมต้่องการให้ความสมัพนัธ์ท่ีจะเกิดขึน้ตามมากั บองค์การภายนอกเข้ามา
กระทบตอ่ฐานะทางเศรษฐกิจของตนเอง 
 3)  รูปแบบความร่วมมือแนวดิ่ง (Top-Down Model) เป็นรูปแบบการบริหารจดัการ
ความร่วมมือกบัองค์การท่ีอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ หรืออยูใ่นระดบัลา่งลงไป เน่ืองจากต้องประสบ
ปัญหา และอปุสรรคจากการเช่ือมความสมัพนัธ์กบัองค์ การท่ีอยูใ่นระดบัท่ีเหนือขึน้ไป หรือท่ีอยูใ่น
ระดบัเดียวกนั ทัง้นีรู้ปแบบความร่วมมือจะเป็นไปในลกัษณะของการเสนองบประมาณ หรือการ
สนบัสนนุทาง ด้านการเงิน รวมทัง้ทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นให้แก่องค์การระดบัลา่ง เพ่ือกระตุ้นให้
องค์การดงักลา่วสามารถด าเนินการปฏิบตังิา นตามท่ีต้องการได้  อนึง่ภายในความร่วมมือ รูปแบบ
นีย้งัมีการออกแบบระเบียบการบางอยา่งขึน้มาเพื่อควบคมุการปฏิบตังิาน หรือกระตุ้นให้องค์การ
ระดบัลา่งตอบสนองตอ่เจตนารมณ์ด้วยเชน่กนั 
 4)   รูปแบบความร่วมมือแบบผู้ให้และผู้รับ  (Donor-Recipient  Model) เป็นรูปแบบ
การบริหารจดัการบนฐานแหง่อ านาจระหวา่งองค์การท่ีรับบทบาทเป็นผู้ให้เงินสนบัสนนุ (Granter) 
กบัองค์การท่ีรับบทบาทเป็นผู้ รับเงินสนบัสนนุ (Grantee) โดยทัง้สององค์การจะด าเนินงานแบบ
ถ้อยทีถ้อยอาศยัซึง่กนัและกนัและมีการควบคมุกนัเอง (Two-Party Control) กลา่วคือ องค์การท่ี
ให้เงินสนบัสนนุต้องพึง่พาองค์การท่ีรับเงินสนบัสนนุให้มีการน าจดุประสงค์ของตนเองไปสูก่าร
ปฏิบตั ิขณะท่ีองค์การท่ีรับเงินสนบัสนนุ ต้องพึง่พาองค์การท่ีให้เงินสนบัสนนุทางด้าน การเงิน อนึง่
ประเดน็ท่ีท าให้กา รบริหารจดัการ ความร่วมมือ แบบ Donor-Recipient มีความแตกตา่งจาก การ
สร้างความร่วมมือ แบบ Top-Down อยา่งเ ดน่ชดั คือ การสร้างความร่วมมือ แบบ Donor-
Recipient ปราศจากการควบคมุจากองค์การท่ีอยูใ่นระดบัสงูขึน้ไป 
 5)  รูปแบบความร่วมมือแบบปฎิกริยาโต้กลับ (Reactive Model) เป็นการสร้างความ
ร่วมมือแบบครัง้คราว กลา่วคือ บางครัง้องค์การ  อาจให้ความร่วมมือเพ่ือการปฏิบตังิาน แต่
บางครัง้องค์การอาจไมใ่ห้ความร่วมมือ โดยประเดน็ท่ีถกูพิจารณาวา่เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์ดงักลว่ ได้แก่ 
  1)   องค์การมีอ านาจอิสระและบรูณาการ (Autonomy and Integrity) ท่ีท าให้
สามารถสร้างขอบเขตขึน้มาป้องกนัตนเอง จากอิทธิพลภายนอก หรือจากภยัคกุคามจากภาย    
นอกได้ 
  2)   การรับเอาลกัษณะการบริหารจดัการแบบแยกฝ่ายบริหารออกจากฝ่าย
ปฏิบตักิาร (The Old  Politics - Administration Dichotomy) สง่ผลให้เกิดการพิจารณาวา่การ
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ด าเนินงานร่วมกนัระหวา่งองค์การท่ีเปรียบเสมือนฝ่ายบริหาร แล ะองค์การท่ีเปรียบเสมือนฝ่าย
ปฏิบตักิารแลดเูป็นสิ่งท่ีไมจ่ าเป็น และไมน่า่พงึปรารถนา 
  3)  มีการพิจารณาวา่กิจกรรมท่ีจะ เกิดขึน้จากการสร้างความร่วมมือ  ไมไ่ด้อยูใ่น
ขอบเขตภารกิจขององค์การ หรือไมเ่ก่ียวข้องกบัภารกิจพืน้ฐานท่ีองค์การต้องรับผิดชอบแต่     
อยา่งใด 
  4)  กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ ถกูพิจารณาวา่ได้อยูภ่ายใต้ความรับผิดชอบ และการดแูล
ขององค์การใดองค์การหนึง่อยูแ่ล้ว ดงันัน้การท่ีจะเข้าไปด าเนินการอีกอาจก่อให้เกิดการท างานท่ี
ทบัซ้อนกนัได้ ตลอดจนก่อให้เกิดการบริหารจดัการท่ีไมมี่ประสิทธิภาพตามมา 

6)  รูปแบบความร่วมมือตาม ความพอใจ (Contented Model) เป็นการสร้างความ
ร่วมมือ (Collaboration) แบบฉกฉวยโอกาส หรือเป็นการพยายามเก็บเก่ียวโอกาสท่ีดีให้แก่ตนเอง 
(Opportunistic) กลา่วคือ องค์การบางองค์การอาจสร้างความร่วมมือแตเ่ฉพาะกบัองค์การท่ีมี
แนวทางการด าเนินงาน ตลอดจนมีแผนงานท่ีสามารถ สร้างผลกระทบ และขยายโอกาสท่ีดีให้กบั
ตนเองได้เพียงเทา่นัน้ นอกจากนีอ้งค์การดงักลา่วจะพยายามรักษาทนุ (Cost) ท่ีตนเองจะต้องลง
ไปให้อยูใ่นระดบัต ่าท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ 

จากรูปแบบของก ารบริหารจดัการ ความร่วมมือทัง้ 6 รูปแบบ  สามารถเปรียบเทียบระดบั
ของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ ตลอดจนกลยทุธ์ท่ีได้มีการน ามาใช้เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ได้ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  2.7     เปรียบเทียบรูปแบบการสร้างความร่วมมือ 
ท่ีมา :  ดดัแปลงจาก Agranoff and McGuire, 2003, pp.45 
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 จากภาพ ท่ี  2.7 สังเกตได้วา่ รูปแบบการบริหารจดัการบนฐานแหง่ขอบเขตภาระ หน้าท่ี
(Jurisdiction-Based) เป็นรูปแบบ ท่ีนา่พงึปรารถนามากท่ีสดุ เพราะวา่นอกจากจะเป็นการเปิด
โอกาสให้องค์การตา่ง ๆ ได้เข้ามาปฏิบตังิานร่วมกนัแล้ว องค์การเหลา่นัน้ยงัมีความกระตือรือร้นท่ี
จะด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ร่วมกนัเพ่ือสรรสร้างโอกาส รวมทั ้ งการพฒันาในหลายๆ ด้านให้กบักลุม่
ด้วย ขณะท่ีการสร้างความร่วมมือแบบการละเว้น กลบัมีลกัษณะตรงกนัข้าม กลา่วคือ องค์การไม่
มีความกระตือรื อร้นท่ีจะด าเนินการความร่วมมือใด ๆ เลย กิจกรรมความร่วมมืออยูใ่นระดบัท่ีต ่า
และเป็นฝ่ายตัง้รับ ส าหรับความร่วมมือแบบ ตามความพอใจ เป็นรูปแบบท่ี พยายามท่ี จะสร้าง
ความร่วมมือกบัองค์การอ่ืน ๆ ภายนอกคอ่นข้างต ่า แตท่วา่เม่ือจ าเป็นต้องสร้างความร่วมมือ 
องค์การนัน้ต้องแนใ่จวา่กิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้สามารถสร้างผลประโยชน์ ตลอดจนขยายโอกาสท่ีดี
ให้กบัตนเองได้ในระดบัท่ีนา่พอใจ 
 ในสว่นของรูปแบบความร่วมมือแบบแนวดิง่และความร่วมมือแบบผู้ให้และผู้ รับ กิจกรรม
ตา่งๆ ท่ีจะเกิดขึน้ล้วนมีความหลากหลายขึน้อยูก่บัการร้องขอขององค์การท่ีย่ืนการสนบัสนนุทาง
การเงินได้ ทัง้นีค้วามแตกตา่งระหวา่งการสร้างความร่วมมือทัง้สอง คือ การยอมรับความร่วมมือ
แบบแนวดิง่  หมายถึง การยอมรับท่ีจะปฏิบตัติามองค์กา รท่ีให้การสนบัสนนุทางด้านการเงินด้ วย
เชน่กนั เน่ืองจากองค์การนัน้ ๆ อยูใ่นระดบัท่ีสงูกวา่ ตลอด จนสามารถบงัคบัใช้ระเบียบการตา่ง ๆ 
เข้ามาควบคมุ โดยท่ีองค์การท่ีรับเงินสนบัสนนุยินดีตอบรับข้อเรียกร้องเพียงอยา่งเดียว ไมส่ามารถ
เจรจาตอ่ รองใด ๆ ได้ แม้วา่ข้อเรียกร้อง นัน้ๆ จะไมเ่ป็นท่ีนา่พอใจบ้างก็ตาม ขณะท่ีการยอมรับ
ความร่วมมือแบบ ผู้ให้และผู้ รับ แม้วา่จะก่อให้เกิ ดการปฏิบตังิานตามการเรียกร้อ ง เชน่เดียวกบั
การสร้างความร่วมมือแบบ แนวดิง่  แตก่ารปฏิบตัติามนัน้จะเกิดขึน้หลั งจากได้มีการเจรจาตอ่รอง
ร่วมกนัระหวา่งองค์การท่ีให้เงินสนบัสนนุ และองค์การท่ียอมรับเงินสนบัสน ุซึง่เป็นไปในลกัษณะท่ี
ต่ืนตวักวา่   สดุท้ายความร่วมมือแบบปฎิกริยาโต้ตอบ มีระดบัของกิจกรรมการสร้างความสมัพนัธ์ 
ตลอดจนกลยทุธ์ของการสร้างความร่วมมือในระดบัปานกลาง กลา่วคือ องค์การสามารถเลือกท่ีจะ
ร่วมมือหรือไมร่่วมมือก็ได้ขึน้อยูก่บับริบทท่ีรายล้อม 

 
6.  กิจกรรมที่เกิดขึน้ระหว่างการสร้างความร่วมมือ (Collaborative Activity)     
Robert  Agranoff และ Mitchael McGuire (2003, pp. 68-85) ได้อธิบายถึงกิจกรรมใน

ความร่วมมือไว้โดยแบง่กิจกรรมตามบริบทท่ีส าคญัออกเป็น 2 บริบทท่ีส าคญั ประกอบด้ วย        
1. สภาพแวดล้อมในแนวตัง้ (Vertical Environment) และ 2.สภาพแวดล้อมในแนวนอน 
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(Horizontal Environment) โดยทัง้ 2 บริบทสามารถจ าแนก เป็นกิจกรรมความร่วมมือท่ีส าคญั ได้
ดงันี ้

 
 1) กิจกรรมความร่วมมือแนวตัง้ (Vertical Collaborative Activities) 

- การแสวงหาข้อ มูล (Information Seeking) เหตผุลท่ีท าให้เกิ ดกิจกรรมชนิดนี ้ ขึน้ 
เน่ืองจากได้มีการพิจารณาวา่ข้อมลู ถือเป็นทรัพยากรท่ีมีความ ส าคญัและจ าเป็นอีกชนิดหนึง่ ใน
การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ นอกเหนือจากศกัยภาพในด้านอ่ืน ๆ ท่ีองค์การแตล่ะ
องค์การมีอยูแ่ล้ว เชน่ ฐานะทางการเงิน ความช านาญ และบคุลากร เป็นต้น 
 ซึง่ประเภทของข้อมลูท่ีควรมีกา รแสวงหา ประกอบด้วย ข้อมลูเก่ียวกั บแผนงานหรือ
โครงการทัว่ไป  ข้อมลู การปฏิบตังิานขององค์การตา่ง ๆ ข้อมลูความ ชว่ยเหลือทางเทคนิค 
(Technical Assistance) และข้อมลูการสนบัสนนุทางการเงิน ทั ้งนีผ้ลประโยชน์ท่ีจะได้รับกลบัมา
หลงัจากมีการพยายามแสวงหาข้อมลูตา่งๆ นานา คือ ท าให้แนวทางการบริหารมีความกระจา่งขึน้ 
ตลอดจนสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจซึง่กนัและกนัให้แก่องค์การท่ีเข้ามาร่วมมือกนั แลสร้าง
ข้อตกลงร่วมกนัได้ เป็นต้น  โดยแนวทางในการแสวงหาข้อมลู อ าจจะมาจาก การประชมุ การระบุ
ข้อมลูท่ีต้องการ และการวางขอบเขตข้อตกลงท่ีวา่ด้วยธรรมชาตขิองปัญหา 

- การแสวงหา แนวทาง การปรับเปล่ียนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม (Adjustment 
Seeking) เป็นกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงกฏ เกณฑ์ ระเบียบ  ข้อบงัคบั หรือบางสิ่ง
บางอยา่ง ภายในองค์การ เพ่ือก่อให้เกิดความยืดหยุน่ ตลอดจนสร้างการท างานท่ีสอดคล้องกนั 
ทัง้นีกิ้จกรรมชนิดนีจ้ะเกิดขึน้ได้หลงัจากได้มีการสร้างความร่วมมือเพ่ือระบแุนวทางการปฏิบตังิาน
ร่วมกนัเรียบร้อยแล้ว 

2) กิจกรรมความร่วมมือแนวนอน (Horizontal Collaborative Activities) 
ประกอบด้วย   

- การก าหนดนโยบาย และแผนกลยุทธ์ร่วมกัน (Policymaking and Strategy 
Making) เป็นกิจกรรมท่ีอาจอยูใ่นรูปของความสมัพนัธ์แบบเป็นทางการ  เชน่ การร่วมกนัท า
ข้อตกลง (Agreement) วา่ด้วยการกระจายสินค้าและบริกา ร ฯลฯ และความสมัพนัธ์แบบไมเ่ป็น
ทางการ  เชน่ การรวม กลุม่เพ่ือร่วมแขง่ขนั การตดัสินใจในด้านตา่งๆ ฯลฯ ทัง้นีกิ้จกรรมดงักลา่ว
เป็นวิธีการผนวกเอาองค์การตา่ง ๆ เข้าร่วมกระบวนการตดัสินใจ เพื่อก่อให้เกิดเป้าหมายท่ี
สอดคล้องกนั 

- การแลกเปล่ียนทรัพยากร (Resource Exchange) เป็นกิจกรรมท่ีสามารถเห็นได้
เดน่ชดัเม่ือมีการระ บเุป้าหมาย ทัง้ในระดบัองค์การและความร่วมมือ ร่วมกนัเรียบร้อยแล้ว โดย
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ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์การจะเป็นไปแบบพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั กลา่วคือ องค์การท่ี
จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรต้องปฏิบตังิานร่วมกบัองค์การท่ีตัง้ใจจะสนบัสนนุด้านทรัพยากรอยูแ่ล้ว 
ซึง่บางค รัง้สามารถเรียกบทบาทขององค์การในลกัษณะทัง้สองวา่ องค์การผู้ผลิต (Craftsman) 
และองค์การวตัถดุบิ (Raw Material) โดยองค์การตา่ง ๆ ท่ีเข้ามาร่วมมือกนัสามารถปฏิบตัไิด้ทัง้
สองบทบาทในเวลาเดียว ทัง้นีจ้ากกิจกรรมดงักลา่วองค์การสามารถได้รับผลประโยชน์ร่วมกนั ไม่
ทางใดก็ทางหนึง่ 
  - การจัดท าโครงการร่วมกัน (Project-Based Work) เป็นกิจกรรมท่ีอาจเกิดขึน้ทัง้ใน
ระยะสัน้หรือระยะยาวก็ได้ โดยหลกัการแล้ว องค์การตา่งๆ จะได้รับโอกาสให้เข้ามาร่วมมือกนั เพ่ือ
แลกเปล่ียนข้อมลูท่ีมีอยู ่รวมทัง้การให้ความชว่ยเหลือด้านเทคนิค (Technical Assistance) 
เฉพาะทางร่วมด้วย นอกจากนีก้ารหยิบย่ืนความชว่ยเ หลือทางการเงินส าหรับโครงการตา่ง ๆ ไมว่า่
จะเป็นระยะสัน้ หรือระยะยาวนบัเป็นอีกวิธีของการสร้างโครงการร่วมกนัด้วย 
 
 7.  ความท้าทายและสภาพปัญหาในเครือข่ายความร่วมมือ 
 ความท้าทายและปัญหาตา่งๆ เป็นเร่ืองท่ีในบางครัง้เครือขา่ยความร่วมมือในไมส่ามารถท่ี
จะหลีกเล่ียงได้ ซึง่ความท้าทายและสภาพปัญหาตา่งๆ ท่ีเครือขา่ยความร่วมมือมกัจะต้องเผชิญ 
ประกอบด้วย (โกลด์สมิธและเอกเกอรส์,2552,หน้า 89-110 ; พรภณ พงษ์เพชร,2553,หน้า 58-59) 
  - วัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนหรือไม่สอดคล้องกัน  โดยทั่วไปเครือขา่ยเกิดขึน้จาก
องค์การจ านวนหนึง่ท่ีมารวมตวักนัโดยมีเป้าหมายหรือทิศทางเป็นของตวัเอง แตห่ากในเครือขา่ย
ไมไ่ด้มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกนัอยา่งชดัเจน อาจจะท าให้เครือขา่ยขาดทิศทาง รวมถึงแตล่ะ
ฝ่ายในเครือขา่ยอาจมีเป้าหมายท่ีทบัซ้อนและขดัแย้งกนัอยู ่สง่ผลให้บุ คคลหรือองค์การท่ีเข้มแข็ง
กวา่สามารถท่ีจะเข้ามาครอบง าเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางท่ีต้องการได้ 
  - ความไม่เท่าเทียมกันของสมาชิก  เครือขา่ยท่ีมีสมาชิกหลายประเภท  หรือมี
ความแตกตา่งมาก ทัง้ในเร่ืองฐานะ ขนาด ความเข้มแข็ง รวมถึงสถานภาพอ่ืนๆ จงึเป็นการยากท่ี
จะท าให้สมาชิกเข้ามามีสว่นร่วมในเครือขา่ยได้อยา่งเทา่เทียมกนั 
  - การครอบง า  เครือขา่ยอาจจะถกูครอบง าจากกลุม่ผู้ก่อตัง้  หรือกลุม่
ผลประโยชน์ หรือจากบคุคลภายนอกท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง ซึง่สมาชิกท่ีรู้สกึวา่ถกูครอบง าหรือถกูกีด
กนั ก็อาจจะเลิกยุง่เก่ียวกิจกรรมของเครือขา่ย ก่อกวน หรือเป็นปรปักษ์ จนถึงแยกตวัออกไปใน
ท่ีสดุ 
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  - การรวมศูนย์และยดึตดิกับระบบท่ีแข็งตัว  เม่ือผู้น าหรือผู้ประสานงาน
เครือขา่ยด าเนินการในนามของตวัเองมากกวา่การด าเนินการให้กบัสมาชิก  การตดัสินใจและการ
ตดิตอ่ส่ือสารภายในเครือขา่ยมกัถกูรวมศนูย์และมกัยดึตดิอยูก่บัระบบท่ี แข็งตวั (คล้ายกบัระบบ
ของราชการ ) แตค่นภายนอกเครือขา่ยมกัจะไมค่อ่ยได้รับรู้ถึงปัญหาในลกัษณะนี ้เน่ืองจาก
กิจกรรมของเครือขา่ยยงัคงด าเนินไปอยา่งแข็งขนั แตห่ากผู้น าหรือผู้ประสานงานเร่ิมเฉ่ือยชาลง
เม่ือใด เครือขา่ยทัง้หมดก็อาจจะสลายไปอยา่งสิน้เชิงได้ 
  - การจัดการทรัพยากรของเครือข่าย การกระจายทนุตา่งๆ โดยเฉพาะเงินต้อง
ด าเนินการอยา่งยตุธิรรมและเทา่เทียม มิฉะนัน้อาจสง่ผลให้เกิดความไมพ่อใจระหวา่งสมาชิกได้ 
  - การส่ือสารท่ีล้มเหลวและข้อมูลข่าวสารท่ีคลาดเคล่ือนในเครือข่าย  
ขณะท่ีข้อมลูขา่วสารสามารถกระจายได้อยา่งเสรีในเครื อขา่ย  แตข้่อมลูขา่วสารบางเร่ืองอาจ
เช่ือถือไมไ่ด้หรือบางเร่ืองออาจจะผิดไปจากความเป็นจริง 
  - การแทรกแซงของแหล่งทุน เครือขา่ยมกัจะถกูโดยแหลง่ทนุ ซึง่อาจจะเข้ามา
มีอิทธิพลเหนือนโยบายของเครือขา่ยได้ ซึง่แกนน าของเครือขา่ยมกัจะไมค่อ่ยโต้แย้งเทา่ใดนั  

- ความแตกต่างของหุ้นส่วนที่หลากหลาย  ในเครือขา่ยประกอบด้วยภาคสว่น
ตา่งๆ ท่ีหลากหลาย ซึง่แตล่ะองค์การหรือหนว่ยงานตา่งก็มีกลุม่ผลประโยชน์ของตนเองอยู ่ซึง่หาก
เกิดความทบัซ้อนในผลประโยชน์และหน้าท่ีท่ีไมช่ดัเจน ปัญหาในการประสานงานของเครือขา่ยก็
อาจจะเกิดขึน้ได้ 
  - ข้อมูลท่ีไม่ครบถ้วน การขาดข้อมลูท่ีครบถ้วน  ถกูต้องและแมน่ย า อาจจะเป็น
สาเหตใุห้การด าเนินงานของเครือขา่ยล้มเหลวได้ 
  - การขาดแคลนสมรรถนะ  เจ้าหน้าท่ีของเครือขา่ยอาจขาดสมรรถนะหรือ
ทกัษะท่ีจ าเป็นในการบริหารเครือขา่ยท่ีเหมาะสม 
 จากท่ีกลา่วมาแล้วจะเห็นได้วา่ ความร่วมมือถือเ ป็นเร่ืองส าคญัและจ าเป็นส าหรับการ
ท างานแบบเครือขา่ย เน่ืองจากการท่ีเครือขา่ยจะสามารถท างานให้บรรลเุป้าหมาย ทัง้ในด้าน
ข้อตกลงและกิจกรรมจ าเป็นท่ีสมาชิกในภาคสว่นตา่งๆเข้ามาร่วมมือกนัเพ่ือก าหนดโครงสร้าง 
รูปแบบกิจกรรม รวมถึงการร่วมปฎิบตักิารเพ่ือให้เครือขา่ยสามารถท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (Management Administration) 
 แนวคดิเก่ียวกบัการบริหาร จดัการ  เป็นแนวคดิท่ีถือวา่มีความส าคญัอีกแนวคดิหนึง่ท่ี
สามารถน ามาใช้กบัหนว่ยงานหรือองค์การเพ่ือใช้ปรับปรุงวิธีการท างานของฝ่ายบริหารหรือฝ่าย
จดัการให้มีประสิทธิภาพ  
 1. ความหมายของการบริหารจัดการ 
 ค าวา่ “การบริหาร ” (Administration) และ “การจดัการ ” (Management) เป็นค าท่ีมี
ความหมายตา่งกนัเพียงเล็กน้อย กลา่วคือค าวา่ “การบริหาร ” มกัจะใช้กบัการบริหารระดบัสงูใน
องค์การภาครัฐ แตค่ าวา่ “การจดัการ” มกัจะใช้ในการจดัการธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายและแผน 
ซึง่ทัง้สองค านีม้กัจะถกูน ามาใช้ควบคูก่นัหรือเรียกรวมกนัวา่เป็น “การบริหารจดัการ ” ซึง่ได้มีผู้ให้
ความหมายไว้หลากหลาย ประกอบด้วย 

 
 การบริหาร (Administration) 
 Thomas S. Bateman และ Scoot A Snell (2002, pp.  4)  ให้ความหมายวา่ การบริหาร 
คือ กระบวนการท างานร่วมกบัคนและทรัพยากร เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายขององค์การ 
 เสนาะ ตเิยาว์ (2544,หน้า 1-3) กลา่ววา่ การบริหาร มีความหมายครอบคลมุสาระส าคญั 
5 ประการ ประกอบด้วย  การบริหารเป็นการท างานกบัคนโดยอาศยัคน  โดยการใช้ทรัพยากรท่ีมี
อยูอ่ยา่งจ ากดัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  เพ่ือให้เกิดความสมดลุระหวา่งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง  และเพ่ือให้งานบรรลเุป้าหมายขององค์การ 
 ตนิ  ปรัชญพฤทธ์ิ (2544,หน้า 8) ให้ความหมายวา่ การบริหาร หมายถึงกระบวนการ
น าเอาการตดัสินใจและนโยบายสาธา รณะไปปฎิบตั ิ การบริหารรัฐกิจเก่ียวข้องกบัการน าเอา
นโยบายสาธารณะไปปฎิบตั ิด้วยเหตนีุจ้งึมีความแตกตา่งจากการบริหารธุรกิจ การบริหารของ
เอกชน และการบริหารท่ีไมห่วงัผลก าไร ทัง้นีเ้พราะการบริหารทัง้สามประเภทหลงันัน้เก่ียวข้องกบั
การขาย ผลิตภาพ และผลก าไร  ส าหรับในแ วดวงของรัฐบาลนัน้ การบริหารสว่นใหญ่เป็นภารกิจ
ของฝ่ายบริหาร 
 
 การจัดการ  (Management) 
 ธงชยั  สนัตวิงศ์ (2543,หน้า 1) สรุปไว้วา่ การจดัการ หมายถึง ภารกิจของบคุคลใดบคุคล
หนึง่หรือหลายคน (ท่ีเรียกวา่ ผู้บริหาร) ท าหน้าท่ีประสานให้การท างานของบคุคลท่ีตา่งฝ่ายตา่ง ท า
และไมอ่าจประสบผลส าเร็จจากการแยกกนัท าให้บรรลสุ าเร็จได้ด้วยดี หรืออาจกลา่วได้วา่เป็น
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กระบวนการท างานของนกับริหารพ่ือให้งานตา่งๆ ส าเร็จลลุว่งได้ด้วยดี โดยอาศยับคุคลอ่ืนเป็น
ผู้ท า 
 ตนิ  ปรัชญพฤทธ์ิ (2544,หน้า 240) กลา่ววา่ การจดัการ หมายถึง การจดัองค์การ การน า 
และการควบคมุทรัพยากรคน เงิน สิ่งของ และขา่วสาร เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายขององค์การอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   ศริิวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545,หน้า 18)  ได้สรุปความหมายของค าวา่ การบริหารจดัการ 
(Management) ไว้วา่ หมายถึง ชดุของหน้าท่ี (A Set of Function) ท่ีก าหนดทิศทางในการใช้ประโยชน์จากการ   
ใช้ทรัพยากรทัง้หลายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายขององค์การ  การใช้     
ทรัพยากรตา่งๆ ได้แก่ คน (Man), วตัถดุบิและอปุกรณ์ตา่งๆ (Material) , วิธีการบริหารจดัการ (Method)   และ 
เงิน (Money) อยา่งมีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึงการใช้ทรัพยากรได้อยา่งคุ้มคา่ (Cost-Efficiency) สว่น
การ ใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึงการใช้ทรัพยากรให้ได้ผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ี   
ตัง้ไว้ 
  
 2. หลักการบริหารจัดการ 
 Henri Fayol (1930) นกัวิชาการท่ีมีความเช่ือในเร่ืองหลกัการบริหารท่ีเป็นสากล เขาได้ใช้
เวลาหลายปีในการศกึษาหลกัการจดัการปฎิบตักิาร จนได้ช่ือวา่เป็นบดิาของ “ทฤษฎีการปฎิบตัิ
การและการจดัการ” ตามหลกัการบริหาร Fayol ให้ความสนใจเป็นพิเศษเก่ียวกบัเร่ืองหวัหน้าฝ่าย
บริหาร (ฝ่ายจดัการ ) เขาจงึพยายามศกึษา เพ่ือหาวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน
ของฝ่ายบริหารมากกวา่ฝ่ายปฎิบตักิาร (คนงาน ) เน่ืองจากเขามีความเช่ือวา่ ความส าเร็จของ
องค์การขึน้อยูก่บัการปฎิบตัภิารกิจของฝ่ายบริหารมากกวา่ฝ่ายปฎิบตักิาร 
 นอกจากนี ้Fayol ยงัมีมมุมองวา่ ในการด าเนินกิจกรรมทกุอยา่ง ผู้บริหารต้องมีกิจกรรม
ด้านการจดัการอยูด้่วยเสมอ โดยภาวะด้านการจดัการในความคดิของเขาประกอบไปด้วยกิจกรรม
ทางด้านการจดัการของผู้บริหาร ซึง่ถือวา่เป็นภารกิจท่ีส าคญัของผู้บริหาร ประกอบไปด้วยหน้าท่ี
หลกั 5 ประการ คือ  PO-CCC ได้แก่ (ศริิพงษ์  ลดาวลัย์ ณ. อยธุยา,2551,หน้า 117) 
 1. การวางแผน (Planning) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการก าหนดทางเลือกท่ีจะกระท า
ในอนาคต โดยผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการท่ีจะคาดคะเนเหตกุารณ์หรือสถานการณ์
ตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ และสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานขององค์การได้ เพ่ือท่ีจะสามารถวางแผน
หรือหาทางในการแก้ไข ป้องกนัไมใ่ห้เกิดปัญหา หรือวางแผนการด าเนินงานลว่งหน้าเพ่ือให้กิจการ
สามารถด าเนินงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 2. การจัดองค์การ (Organizing) เป็นกิจกรรมท่ีท าให้เกิดโครงสร้างของงานและอ านาจ
หน้าท่ี นัน่คือการแบง่งาน การก าหนดต าแหนง่งาน  การจดัสายการบั งคบับญัชา ก าหนดบทบาท
อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของบคุคลในองค์การท่ีด ารงต าแหนง่ตา่งๆ โดยการก าหนด
โครงสร้างขององค์การจะต้องมีความเหมาะสมกบัเป้าหมายขององค์การด้วย 
 3. การส่ังการบังคับบัญชา  (Commanding) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการสัง่งาน  
มอบหมายงานให้กบัผู้ ใต้บงัคบับญัชา เพ่ือให้งานสามารถถกูน าไปปฎิบตัไิด้ โดยในการสัง่งานควร
เป็นการตดิตอ่ส่ือแบบ 2 ทางเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอยา่งแท้จริง 
 4. การประสานงาน  (Coordinating) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัความพยายามท่ีจะ
ก ากบัดแูลให้การท างานของบคุคลทกุคนและทกุหนว่ยงานย่ อยๆในองค์การ ให้สามารถท างานใน
หน้าท่ีได้อยา่งประสานสอดคล้อง มุง่ไปสูจ่ดุหมายเดียวกนั ซึง่ในท่ีนีก็้คือวตัถปุระสงค์โดยรวมของ
องค์การ 
 5. การควบคุมงาน  (Controlling) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการตดิตามโดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือตรวจสอบวา่กิจกรรมตา่งๆท่ีได้มอบหมายให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาไปปฎิบตัจิดัท าแล้ว
นัน้ ถกูน าไปปฎิบตัหิรือไมเ่พียงใด  มีปัญหาอปุสรรคหรือต้องการค าชีแ้นะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาอยา่งไรบ้าง ทัง้นีก็้เพ่ือให้งานตา่งๆ สามารถด าเนินไปได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผน 
 นอกจากนี ้ Fayol ยงัได้เขียน หนงัสืออธิบายหน้าท่ี ทางการจดัการเป็นภาษาฝร่ังเศส เม่ือ 
ค.ศ. 1916 และแปลเป็นภาษาองักฤษในปีค .ศ.1949 โดย Luther Gulick ได้น ามาเรียบเรียงให้
เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึน้ในภายหลงั Henri Fayol ได้เสนอหลกัทัว่ไปในการบริหารจดัการ (General 
Principle of Management) ท่ีสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้กั บการบริหารงานในทกุองค์การ ซึง่
สามารถกลา่วโดยสรุปได้ดงันี ้  (สมพร  เฟ่ืองจนัทร์ ,2544,หน้า 30-32 ; ศริิพงษ์  ลดาวลัย์            
ณ. อยธุยา,2551,หน้า 118-119) 
 1. การแบ่งงานกันท า (Division of Work)  
 การแบง่งานกนัท าถือวา่เป็นการแบง่เบาภาระของผู้บริหาร ท าให้สมา ชิกทกุคนมีงานท า
และสามารถท างานตามความรู้ความสามารถของตน  ทัง้นีก็้เพ่ือท าให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
แรงงงานอยา่งเตม็ท่ี เพราะการแบง่งานกนัสามารถชว่ยลดเวลาในการเรียนรู้งาน ท าให้คนมีทกัษะ 
มีความช านาญงานมากขึน้  ท างานได้ดีขึน้  โดยการแบง่งานจะต้องท าทัง้ในระดบัง านบริหารและ
งานด้านปฎิบตักิาร 
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2. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) 
 อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหารเป็นสิ่งท่ีต้องมีความสมัพนัธ์กนั กลา่วคือ
อ านาจหน้าท่ี หมายถึงสิทธิในการออกค าสัง่แก่ผู้ใต้บงัคบับั ญชา ในขณะท่ีความรับผิด ชอบเป็น
ภาระท่ีผู้ มีอ านาจหน้าท่ีนัน้ต้องรับผิดชอบการสัง่การหรือการกระท าของตนท่ีกระท าลงไป 
 3. เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) 
 หลกัการท่ีส าคญัคือ ผู้ใต้บงัคบับญัชาควรรับค าสัง่จากผู้บงัคบับญัชาเพียงคนเดียว เพราะ
การมีผู้บงัคบับญัชาหลายคนพร้อมๆ  กนั เป็นสิ่งท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งระหวา่งบคุคลและ
ระหวา่งฝ่ายตา่งๆ  ได้  อีกทัง้ยงัเป็นสิ่งท่ีอาจท าลายความเป็นระเบียบวินยัในองค์การได้อีกด้วย 
นอกจากนีย้งัอาจจะคกุคามความมัน่คงของการบริหารงานได้ 

4. เอกภาพในการอ านวยการ (Unity of Direction) 
 ผู้บริหารต้องมีนโยบายแผนงาน และแนวทางในการปฎิบตังิานของหนว่ยงานหรือกลุม่กิจ
กรรใหนึง่ๆ ท่ีมีความแนน่อนชดัเจน และมุง่ไปสูจ่ดุมุง่หมายปลายทางเดียวกนั เพ่ือให้ทกุคนใช้เป็น
จดุหมายปลายทางในการท างาน 
 5. การรวมอ านาจ (Centralization) 
 การรวมอ านาจท่ีเหมาะสม คือ การรวมอ านาจท่ีไมม่ากจนเกิ นไป ทัง้นีผู้้บริหารจะเป็นผู้
ก าหนดวา่ขอบเขตของการรวมอ านาจ และการกระจายอ านาจอยูต่รงจดุเหมาะสมท่ีตรงจดุใด  
ทัง้นีก้ารเพิ่มอ านาจหรือลดอ านาจของบคุคลหรือต าแหนง่ใดขึน้อยูก่บัลกัษณะของงาน 
สภาพแวดล้อมในการท างาน ความรู้ ความสามรถของผู้ปฎิบตังิานวา่ มีความรู้ความสา มารถใน
การท างานนัน้ได้หรือไม ่นอกจากนีย้งัต้องค านงึถึง ความสามารถของผู้บริหารวา่สามารถท าหน้าท่ี
ในการประสานงานและก ากบัดแูลงานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบได้มากน้อยเพียงใด 
 6. วินัย (Discipline) 
 ระเบียบวินยัเป็นสิ่งส าคญัและจ าเป็นท่ีองค์การต้องสร้างขึน้มา เพราะการมี วินยัสะท้อน
ให้เห็นถึงสมาชิกในองค์การยอมรับข้อตกลงหรือนโยบายตา่งๆขององค์การ การยอมรับจะชว่ยให้
การปฎิบตังิานสามารถด าเนินไปได้อยา่งราบร่ืน ซึง่การยอมรับจะเกิดขึน้ได้ก็ตอ่เม่ือข้อตกลงตา่งๆ
มีความชดัเจนยตุธิรรม 
 7. ผลประโยชน์ของบุคคลควรเป็นรองผลประโยชน์ของส่วนร วม (Subordination 
of the Individual Interest to the General Interest) 
 เม่ือใดก็ตามท่ีผลประโยชน์สว่นตวัมีสงูกวา่ผลประโยชน์สว่นรวม ก็จะก่อให้เกิดปัญหา
ทางการบริหาร  ดงันัน้ ผู้บริหารจ าเป็นต้องจดัให้มีการประสานผลประโยชน์ มีการควบคมุก ากบั 
การอยา่งสม ่าเสมอ 
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 8. การให้ผลตอบแทน (Remuneration of Personnel) 
 การจา่ยคา่จ้างหรือคา่ตอบแทนแก่ผู้ปฎิบตังิาน หลกัการคือให้ยดึถือความยตุธิรรมและ
ต้องเป็นท่ีพอใจของทัง้สองฝ่าย คือ ฝ่ายลกูจ้างและฝ่ายบริหาร  
 9. ความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Order) 
 องค์การต้องมีการจดัท าแผนผงัองค์การท่ี แสดงถึงต าแหนง่ของบคุคลทกุคนในองค์การ
รวมทัง้ความสมัพนัธ์ท่ีมีตอ่กนั ทัง้นีก็้เพ่ือทกุคนจะได้สามารถเข้าใจถึงบทบาท ภาระหน้าท่ีและ
อ านาจในการสัง่การบงัคบับญัชาของตน  
 10. ความเสมอภาค (Equality) 
 ผู้บริหารต้องมีเมตตาและความยตุธิรรมให้กบัทกุฝ่ายในองค์การอยา่งเสม อภาคกนั ไม่
เลือกท่ีรัก มกัท่ีชงั เพื่อความยตุธิรรมในองค์การ เพราะความเสมอภาคจะเป็นสิ่งจงูใจท่ีส าคญั
ประการหนึง่ในการท่ีจะท าให้ทกุคนปฎิบตัหิน้าท่ีด้วยความเสียสละดงันัน้ ผู้บริหารระดบัสงู
จ าเป็นต้องชีแ้จงให้ผู้บริหารระดบัตา่งๆเข้าใจทัง้นีก็้เพ่ือเน้นย า้ส านกึเก่ี ยวกบัความเสมอภาคและ
พยายามท่ีจะสร้างให้เกิดขึน้ในองค์การให้ได้ 
 11. ความม่ันคงในหน้าที่การงาน (Stability of Tenure of Personnel) 
 พนกังานทกุคนในองค์การต้องมีความรู้สกึมัน่คงในงานท่ีท า และต้องมีหลกัประกนัวา่เขา
จะสามารถท างานนัน้ได้ตลอดไปตราบท่ีเขายงัมีความรู้ความสามารถและไมมี่ความผิด 
 12. ความคิดริเร่ิม (Initiative) 
 ผู้บริหารต้องมีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ในการพฒันาบริหารงานขององค์การไว้ลว่งหน้า
ตลอดเวลา นอกจากนีต้้องเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาได้มีโอกาสร่วมแสดงความคดิเห็นตา่งๆ
ในการแก้ไขปัญหาองค์การ 
 13. สายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) 
 เป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้บงัคบับญัชาและผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชา ซึง่
องค์การหรือหนว่ยงานจ าเป็นต้องมีสายของอ านาจบงัคบับญัชาตามอ านาจหน้าท่ีลดหลัน่จาก
ผู้บงัคบับญัชาระดบัสงูลงมายงัระดบัลา่ง  แม้วา่จะเปิดโอกาสให้ มีการตดิตอ่ข้ามสายการบงัคบั
บญัชาได้ โดยท่ีผู้บงัคบับญัชาทัง้สองฝ่ายตา่งรับรู้ 
 14. ความสามัคคี (Esprit de Corps) 
 การสร้างความสามคัคีโดยใช้การปฎิบตังิานเป็นทีม และสมาชิกมีความเข้าใจใน
วตัถปุระสงค์ของการปฏิบตังิานไปในทางเดียวกนั  การจดัระบบการท างานร่วมกนัเป็ นทีมเป็นสิ่งท่ี
ผู้บริหารควรพยายามสร้างขึน้มา เพ่ือท าให้ทกุคนสามารถท างานร่วมกนั  รวมถึงสร้างการมีสว่น
ร่วมของคนในองค์การ 
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 หลกัการบริหารทัง้ 14 ข้อของ Henri Fayol ตามท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น ได้เก็บรวบรวมทัง้
โครงสร้างของการบริหารและหลกัการของกระบวนการบริหารผสมกั น แตถื่อได้วา่เป็นข้อเสนอท่ี
ครอบคลมุหลกัในการบริหารได้อยา่งกว้างขวาง 
 นอกจากนีเ้ขายงัชีแ้จงวา่ หลกัในการบริหารจดัการท่ีเขาเสนอนีเ้ป็นหลกัการท่ียืดหยุน่และ
สามารถน าไปใช้กบังานในทกุวงการได้ เพราะวา่ทกุองค์การจ าเป็นต้องอาศยัการจดัการทัง้สิน้  
 ขณะท่ีนกัทฤษฎีอย่ าง Luther Gulick (1937) ได้เสนอหลกัการบริหารเพ่ือน ามาใช้
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน โดยร่วมงานกบั Lyndall Urwick  จดัท าหนงัสือช่ือ “Paper on 
the Science of Administration” ขึน้ในปี ค.ศ. 1936 ซึง่หนงัสือเลม่นีเ้ป็นการรวบรวมบทความ
เก่ียวกบันวคดิของนกัรัฐประศ าสนศาสตร์และการบริหารหลายทา่น  ซึง่สาระส าคญัท่ี Luther 
Gulick และ  Lyndall Urwick  ได้เสนอไว้ในหนงัสือเลม่นี ้ ประกอบด้วย (ศริิพงษ์ ลดาวลัย์ ,2551,
หน้า 111-114) 
 1. หลกัการบริหารแบบ POSDCORB 
 2. หลกัประสิทธิภาพและหลกัการจดัการองค์การ 
 
หลักการบริหารแบบ POSDCORB 
 ประกอบด้วยอกัษรน าหน้าของค า 7 ค า ซึง่ถือวา่เป็นภาระหน้าท่ีทางการบริหารท่ีผู้บริหาร
จ าเป็นต้องกระท า และถือวา่เป็นกระบวนการบริหาร  ซึง่หน้าท่ีทัง้ 7 ประการ  ประกอบด้วย 
 P- Planning 
 หมายถึง แผนงาน ได้แก่ การจดัวางโครงการและแผนงานตา่งๆ ไว้ลว่งหน้า เพ่ือให้รู้ วา่
ต้องการท าอะไร ท่ีไหน เม่ือใด อยา่งไร ใครจะเป็นผู้ท า ท าร่วมกบัใคร และต้องการผลส าเร็จ
ออกมาเป็นอยา่งไร 
 O-Organizing 
 หมายถึง  การจดัองค์การ  ได้แก่ การแบง่งาน การก าหนดสว่นงาน  ก าหนดโครงสร้าง
องค์การ การก าหนดต าแหนง่งานตา่งๆพร้อมกบัอ านาจหน้าท่ีและขอบเขตของ อ านาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบขึน้มาไว้อยา่งชดัเจน นอกจากนีย้งัต้องมีการก าหนดสายการบงัคบับญัชา 
ขอบขา่ยการควบคมุให้แนน่อนชดัเจนและมีเอกภาพในการบงัคบับญัชาด้วย ทัง้นีเ้พ่ือใช้เป็น
ศนูย์กลางในการปฎิบตังิานร่วมกนัของคนในองค์การ 
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 S - Staffing 
 หมายถึง บคุคล ได้ แก่ การจดัการเก่ียวกบัตวับคุคลในองค์การ นบัตัง้แต ่การจดั
อตัราก าลงั การสรรหา การคดัเลือก การบรรจ ุแตง่ตัง้บคุคล การเล่ือนขัน้ เล่ือนต าแหนง่ เงินเดือน 
การโยกย้าย การพฒันาบคุคลในองค์การไปจนถึงการให้บคุคลพ้นจากต าแหนง่ 
 D - Directing 
 หมายถึง  การอ านวยการ  ได้ แก่  การท าหน้าท่ีในการตดัสินใจ วินิจฉยั สัง่การ ออกค าสัง่ 
มอบหมายภารกิจการงานให้แก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา หลกัจากนัน้ต้องใช้ภาวะของการเป็นผู้น าในการ
กระตุ้นจงูใจคนให้ยอมรับในตวัผู้บริหาร ยอมทุม่เทท างานอยา่งเตม็ท่ีทัง้แรงกายและแรงใจเพื่อ
ความส าเร็จขององค์การ 
 Co - Coordinating 
 หมายถึง การประสานงาน  ได้แก่  การท าหน้าท่ีในการประสานกิจกรรมตา่งๆท่ีได้มีการ
แบง่แยกออกไปเป็นหนว่ยงานยอ่ยๆ เพ่ือให้ทกุภาคสว่นสามารถท างานประสานสอดคล้องกนั 
และมุง่ไปสูเ่ป้าหมายเดียวกนัคือการท างานให้ส าเร็จตามวตัถปุระสงค์โดยรวมอยา่งมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ 
 R - Reporting 
 หมายถึง  รายงาน ได้แก่ การท าหน้าท่ีในการรับฟังรายงานผลการปฎิบตังิานของบคุคล
และหนว่ยงานใต้บงัคบับญัชาท่ีรายงานขึน้มา เพ่ือทราบถึงความเคล่ือนไหวของงานในสว่นตา่งๆ
วา่ สามารถด าเนินไปตรงตามแผนท่ีก าหนดไว้หรือไม ่มีปัญหาและอปุสรรคอะไรเกิดขึน้ บ้าง 
ต้องการความชว่ยเหลือหรือสนบัสนนุหรือค าแนะน าจากผู้บงัคบับญัชาอยา่งไรบ้าง ซึง่การายงาน
ถือเป็นมาตราการในการตรวจสอบและควบคมุงานด้วย 
 B - Budgeting 
 หมายถึง  งบประมาณ  ได้แก่ หน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัท างบประมาณ การจดัท าบญัชี 
การใช้จา่ยเงินและการตรวจสอบ ควบคมุด้านการเงิน โดยปกตแิล้ว งบประมาณ ถือวา่เป็น
แผนงานชนิดหนึง่ท่ีแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมหรือโครงการตา่งๆท่ีองค์การจะจดัท าในระยะเวลาหนึง่
ท่ีก าหนดไว้ เชน่ 1 ปี 3 ปี 5 ปี เป็นต้น 
 หลกัการบริหารแบบ  POSDCORB  ถือวา่เป็นการก าหนดภาระหน้าท่ีของผู้บริหาร 
เน่ืองจากในความคดิของ Gulick แล้วผู้บริหารระดบัสงูสดุขององค์การถือวา่เป็นผู้ ท่ีมีความส าคญั
มากท่ีสดุตอ่การท่ีจะท าให้การด าเนินกิจการงานตา่งๆขององค์การให้ประสบความส าเร็จได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ ดงันัน้เพ่ือเป็นการชว่ยให้นกับริหารระดบัสงู (Chief 
Executive) สามารถบริหารงานได้อยา่งถกูต้อง เขาจงึได้เสนอหลกัการบริหารแบบ  POSDCORB 
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ขึน้มาไว้ให้แก่นกับริหาร ซึง่  Gulick เรียกวา่ เป็นเทคนิคการบริหารท่ีสามารถน าไปใช้เป็นหลกัใน
การบริหารงานได้โดยทัว่ไป ไมว่า่จะเป็นการบริหารงานในองค์การประเภทใด ระดบัไหน ทัง้นีก้ารท่ี
ผู้ใดจะสามารถบริหารงานได้อยา่งถกูต้องและสมัฤทธ์ิผลนัน้ จะต้องมีความรู้และความเข้าใจ
เทคนิคในการบริหารก่อน ดงันัน้ทกุคนจงึต้องใช้เวลาในการศกึษาเรียนรู้ ฝึกฝน จนเกิดความ
ช านาญและเม่ือมีความรู้ความช านาญแล้วก็จะสามารถน าเอาเทคนิคการบริหารนีไ้ปปรับใช้กบั
การบริหารงานได้ทกุชนิด ทกุสภาวะ โดยท่ีผู้บริหารจ าเป็นต้องมีศลิปะในการใช้หลกัการบริหารนัน้
ด้วย 
 
หลักประสิทธิภาพและหลักการจัดการองค์การ 
 สาระส าคญัในหนงัสือท่ี  Luther Gulick และ  Lyndall Urwick  ได้เสนอไว้อีกประการหนึง่
คือ เร่ืองเก่ียวกบัประสิทธิภาพและการจดัการองค์การ  โดยเขาได้เสนอแนวคดิวา่ ประสิทธิภาพถือ
เป็นหวัใจของการบริหาร ประสิทธิภาพจะเกิดขึน้ได้ตอ่เม่ือมีการแบง่งานกนัท าตามความช านาญ
เฉพาะด้านอยา่งถกูต้องเหมาะสม ทัง้นีเ้พราะถ้าผู้ปฎิบตังิานเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความช านาญในการ
ท างานท่ีได้รับมอบหมายมากเทา่ใด โอกาสท่ีจะท าให้การ ด าเนินงานนัน้ประสบความส าเร็จได้
อยา่งมีประสิทธิภาพก็จะเกิดขึน้ได้มากขึน้เทา่นัน้ 
 นอกจากนีใ้นสว่นของหลกัการจดัการองค์การ Gulick ได้เสนอไว้วา่ การแบง่งานกนัท าใน
องค์การท าให้เกิดหนว่ยงานยอ่ยๆ ขึน้เป็นจ านวนมากในองค์การ ดงันัน้ในการแบง่งานและการจดั
หนว่ยงานยอ่ยๆ ขึน้มารองรับจ าเป็นต้องค านงึถึง โอกาสท่ีสามารถท าให้เกิดระบบการ
ประสานงานท่ีดีด้วย รูปแบบการจดัองค์การท่ีสามารถน ามาใช้ในการแบง่งานและการจดัสว่นงาน
อาจท าได้โดยยดึหลกัการตา่งๆ ได้ดงันี ้
 
หลักการจัดองค์การตามวัตถุประสงค์ (Purpose)   
 หมายถึง  การจดัองค์การท่ีให้ค วามส าคญักบัวตัถปุระสงค์การด าเนินงานขององค์การ
เป็นหลกั การจดัองค์การแบบนี ้จะมีการจ าแนกงานท่ีองค์การต้องการปฎิบตัอิอกเป็นด้านๆ เชน่ 
ทางด้านการจดัการศกึษา  ทางด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ทางด้านการจดัเก็บภาษีอากร 
ทางด้านการเงินการคลงั เป็นต้น 
 
หลักการจัดองค์การตามกระบวนการ (Process)   
 หมายถึง การรวมงานประเภทเดียวกนัไว้ด้วยกนั และน าคนท่ีมีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้านมาท างานร่วมกนัในหนว่ยงานนัน้ๆ เชน่ ฝ่ายบญัชีและการเงิน  ฝ่ายบคุคลากร ฝ่าย
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ค้นคว้าวิจยั ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น การแบง่งานแบบนีจ้ะท าให้หนว่ยงานแต่ ละประเภทต้อง
ท างานให้บริการหนว่ยอ่ืนๆ  ด้วย เชน่ การตรวจสอบบญัชี ท่ีฝ่ายบญัชีจะต้องเข้าไปท างานให้กบั
ทกุหนว่ยงานในสงักดั  เป็นต้น 
 
หลักการจัดองค์การตามลูกค้า (Clientele)   
 หมายถึง  การจดัหนว่ยงาน โดยมีการน าบคุคลท่ีมีความรู้ความช านาญงานในหลายๆ
ด้านมาท างานร่วมกั นเพ่ือให้บริการกบัลกูค้าแตล่ะประเภท เชน่ การให้บริการด้านการ
รักษาพยาบาล  มีการจดัตัง้โรงพยาบาล แบง่ออกเป็น โรงพยาบาลเดก็ โรงพยาบาลสงฆ์  เป็นต้น
โดยท่ีโรงพยาบาลแตล่ะประเภทจะมุง่ให้บริการบคุคลเฉพาะกลุม่ 
 
หลักการจัดองค์การตามพืน้ท่ี (Place)   
 หมายถึง การจดัองค์การโดยรวมเจ้าหน้าท่ีหลายๆฝ่ายเข้ามาท างานร่วมกนัในหนว่ยงานท่ี
จดัตัง้ขึน้ตามพืน้ท่ีตา่งๆ เชน่ การแบง่สว่นการบริหารราชการสว่นภมูิภาค ท่ีแบง่ออกเป็นจงัหวดั 
อ าเภอ เป็นต้น นอกจากนีใ้นแตล่ะจงัหวดัจะมีหนว่ยงานตา่งๆท่ีท าหน้าท่ีในการให้บริการ
ประชาชนในพืน้ท่ี เชน่ การรับแจ้งเกิด แจ้งตาย เป็นต้น 
 จากท่ีกลา่วมาแล้วจะเห็นได้วา่ กรอบแนวคดิการบริหารจดัการเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นและเป็น
ประโยชน์ส าหรับผู้ ต้องรับผิดชอบในการท างานด้านการบริหารจดัการ แม้ในการปฏิบตังิานจริง 
กรอบแนวคดิ มมุมอง  เป้าหมายท่ีวางไว้ และ ลกัษณะของหนว่ยงานอาจจ ะมีความแตกตา่งกนั
บ้าง แตห่ลกัในการบริหารจดัการก็ยงัสามารถน ามาใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการบริหาร
จดัการตอ่ไป 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Governance) 

การปกครองสว่นท้องถ่ินมีความส าคญัตอ่การพฒันาประเทศ โดยเฉพาะในสว่นของการ
กระจายอ านาจให้แก่หนว่ยงานสว่นท้องถ่ินเป็นผู้ก าหนดกรอบในการพฒันาท้องถ่ินของตนเอง ซึง่
ถือเป็นหวัใจหลกัท่ีส าคญัทางโครงสร้างองค์การของการปกครองท่ีเป็นกลไกในการสร้าง
กระบวนการประชาธิปไตยระดบัพืน้ฐานของสงัคม สิทธิและการมีสว่นร่วมขัน้พืน้ฐานท่ีก าหนดให้
ประชาชนต้องมีบทบาทและหน้าท่ีต่ อการปกครองขัน้พืน้ฐานมากขึน้ (สมบตั ิเหสกลุ ,2547,หน้า.
1-2) 
 เจตนารมณ์ของการปกครองสว่นท้องถ่ินอยูบ่นฐานความคดิเพ่ือการพฒันาระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย โดยเฉพาะการให้ประชาชนได้มีสว่นร่วมรับผิดชอบชมุชนของตน ซึง่
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จะท าให้การบริการตรงกบัความต้องการของประชาชน ดงันัน้แนวคดิพืน้ฐานของการปกครองสว่น
ท้องถ่ิน  ได้แก่ (โกวิทย์  พวงงาม,2546,หน้า. 4) 

 1.  เป็นการกระจายอ านาจทางการปกครองสูท้่องถ่ิน 
 2.  เพ่ือจดัท าบริการสาธารณะได้อยา่งทัว่ถึง ตรงความต้องการและสภาพแตล่ะท้องถ่ิน 
 3.  ให้ประชาชนในท้องถ่ินได้มีสว่นร่วมเตม็ท่ี 
 4.  เป็นกระบวนการให้การเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนในท้องถ่ิน 
 5.  ราชการสว่นกลางมีบทบาทในการก ากบัดแูล ให้ความชว่ยเหลือ แตต้่องไมมี่อ านาจ

      เหนือคณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
 6.  ท้องถ่ินมีอิสระในการตดัสินใจ ก าหนดทิศทาง นโยบายและการบริหารจดัการในการ      
           พฒันาท้องถ่ินได้ในระดบัหนึง่ 

 
1.  ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าวา่ “การปกครองท้องถ่ิน ” เป็นค าเก่าแก่ท่ีใช้กนัมานาน ในสว่นของความหมายนัน้ได้มี

ผู้ให้ค านิยามไว้อยา่งมากมาย แตห่ากดโูดยภาพรวมแล้วมกัจะมีหลกัการท่ีคล้ายคลงึกนั จะมี
แตกตา่งกนับ้างตรงรายละเอียดปลีกยอ่ยตา่งๆ   เชน่ 

พจนานกุรมของมหาวิทยาลยัเคมบริดจ์  นิยาม การปกครองท้องถ่ิน วา่หมายถึง “การ
ควบคมุและการจดัองค์กรปกครองของเมือง หรือเขตปกครองของท้องถ่ิน โดยกลุม่บคุคลท่ีได้รับ
เลือกมาจากการเลือกตัง้ (The control and organization of town and small araeas by people 
who are elected from them)” (อดุม ทมุโฆสิต, 2550, หน้า 210) 

นครินทร์  เมฆไตรรัตน์ (2547,หน้า 22) ให้ความหมายวา่ การปกครองท้องถ่ิน หมายถึง  
การปกครองซึง่ราชการสว่นกลางได้มอบอ านาจในการปกครองและบริหารกิจการงานให้แก่
องค์การปกครองสว่นท้องถ่ิ นในขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและพืน้ท่ีของตนท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมาย
โดยมีความเป็นอิสระตามสมควร ไมต้่องอยูใ่นบงัคบับญัชาของราชการสว่นกลาง ราชการ
สว่นกลางเป็นเพียงหนว่ยคอยก ากบัดแูล ให้องค์ก ารปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินกิจการไปด้วย
ความเรียบร้อย หรืออีกนยัหนึง่ การปกครองสว่นท้ องถ่ินนัน้ๆ ได้ปกครองตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตย ซึง่เป็นอิสระตา่งหากจากการปกครองของราชการสว่นกลาง ท่ีให้อ านาจแก่
ประชาชนในท้องถ่ินได้ปกครองตนเอง 

โกวิทย์ พวงงาม และอลงกรณ์ อรรคแสง (2547,หน้า 7) มีความเห็นวา่ องค์การปกครอง
สว่นท้องถ่ิน หมายถึง  องค์การท่ีท าหน้าท่ี บริหารงานในแตล่ะท้องถ่ิน มีผู้แทนท่ีได้รับเลือกตัง้จาก
ประชาชนในท้องถ่ินเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การบริหารอยา่งเป็นอิสระในเขตพืน้ท่ีท่ีก าหนด มีอ านาจ
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ในการบริหารการเงินและการคลงัและก าหนดนโยบายของตนเอง รวมทัง้หน้าท่ีด าเนินกิจกรรม
ภายในกรอบท่ีกฎหมายบญัญตัไิว้เพ่ือปร ะโยชน์ของรัฐของประชาชนในท้องถ่ิน โดยองค์กร
ดงักลา่วในกรณีประเทศไทย ได้แก่ อ งค์การบริหารสว่นจงัหวดั (อบจ.),เทศบาล ,องค์การบริหาร
สว่นต าบล,พทัยา และ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

โกวิทย์ พวงงาม (2550,หน้า 13) ให้ความหมาย การปกครองท้องถ่ินไว้วา่ การท่ีองค์การ
หนึง่มีพืน้ ท่ีอาณาเขตของตนเอง มีประชากรและมีรายได้ตามท่ีหลกัเกณฑ์ก าหนด โดยมีอ านาจ
และมีอิสระในการปกครองตนเอง มีการบริหารการคลงัของตน รวมทัง้มีอ านาจหน้าท่ีให้บริการใน
ด้านตา่งๆ แก่ประชาชน ซึง่ประชาชนในพืน้ท่ีดงักลา่วจะมีสว่นร่วมในการบริหารและปกครอง
ตนเอง อาทิ การมีสว่นร่ วมในการตดัสินใจแก้ไขปัญหาในชมุชน หรือการมีสว่นร่วมในการบริหาร
และปกครองตนเอง โดยผา่นตวัแทนท่ีมาจากการเลือกตัง้ เชน่ การมีสภาท้องถ่ิน เป็นต้น 

นอกจากนี ้โกวิทย์ พวงงาม (2550,หน้า16) ยงัได้สรุปความหมายโดยรวมขององค์การ
ปกครองสว่นทอ่งถ่ินไว้  ดงันี ้

1. เป็นการปกครองรูปแบบหนึง่ในระดบัท้องถ่ิน โดยรัฐกระจายอ านาจและหน้าท่ีให้ 
ท้องถ่ินบางประการให้ท้องถ่ินรับผิดชอบ และอีกมิตหินึง่การปกครองท้องถ่ินเป็นผลผลิตมาจาก
การปกครองการปกครองมาแตโ่บราณท่ีชมุชนมีการปกครองตนเองอยูแ่ล้ว 

2. ได้รับการยอมรับเป็นองค์การท่ีมีสิทธิตามกฎหมายและมีอิสระในการปกครองตนเอง  
แตไ่มไ่ด้หมายความวา่   องค์การดงักลา่วมีสถานะเป็นรัฐใหมแ่ตอ่ยา่งใด เน่ืองจากยงัมีหนว่ยการ
ปกครองสว่นกลางเป็นผู้คอยก ากบัดแูลเพื่อให้องค์การปกครองท้องถ่ินด าเนินกิจการด้วยความ
เรียบร้อย 

3. เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการปกครองตนเองในระดบัท้องถ่ิน โดย 
ประชาชนเป็นผู้ เลือกตวัแทนเข้าไปท าหน้าท่ีในองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน 

4. เป็นองค์กรท่ีมีอ านาจในการก าหนดนโยบาย งบประมาณ เพ่ือบริหารจดัการตาม 
อ านาจหน้าท่ีขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 อาจจะกลา่วโดยสรุปได้วา่ การปกครองสว่นท้องถ่ิน หมายถึง  การปกคร องท่ีรัฐบาลกลาง
มอบอ านาจให้ประชาชนด าเนินการปกครองตนเอง  โดยให้มีองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินท า
หน้าท่ีเก่ียวกบัการบริหารพฒันาและให้บริการประชาชนในเขตพืน้ท่ี องค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน
ดงักลา่วมีอ านาจ มีอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การตดัสินใจ และมีการบริหารการ
คลงัของตนเอง โดยอยูใ่นการก ากบัดแูลและควบคมุของรัฐบาลกลาง  
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2.  วิวัฒนาการของการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 
ก่อนจะมีการปฎิรูประบบการปกครองและการบริหารราชการแผน่ดนิเข้าสูร่ะบบการ

กระจายอ านาจการปกครองให้แก่ท้องถ่ินนัน้  ประเทศไทยได้มีวิวฒันาการระบบการปกครองมา
เป็นล า ดบั ตัง้แตอ่ดีตท่ีผา่นการปกครองของประเทศไทยมีลกัษณะการรวมกลุม่ มีหวัหน้าเป็น
ผู้ปกครองดแูลรับผิดชอบให้ความคุ้มครองภยนัตรายแก่ผู้อยูใ่ต้ปกครอง เป็นการปกครองแบบ
หวัหน้าปกครองลกูน้อง (Master and Slave) ในสมยันา่นเจ้าได้แบง่เขตการปกครองออกเป็น
สว่นกลางและสว่นภมูิ ภาค สว่นการปกครองในสว่นภมูิภาคมีการแบง่เขตการปกครองออกเป็น
มณฑล แตล่ะมณฑลมีเมืองเอก โท ตรี จตัวา แตล่ะเมืองแบง่เป็นแขวง แตล่ะแขวงแบง่เป็นแคว้น 
และแตล่ะแคว้นแบง่เป็นหมูบ้่าน โดยแตล่ะหนว่ยการปกครองจะมีหวัหน้าปกครองลดหลัน่กนัไป 

เม่ือเข้าสูปี่ พ.ศ. 1800 พอ่ขนุบางกลางทา่ว เจ้าเมืองบางยาง และพอ่ขนุผาเมือง เจ้าเมือง
ราด ได้ร่วมกนัยกทพัไปตีเมืองสโุขทยั ปลดอ านาจการปกครองของขอม และได้สถาปนาอาณาจกัร
สโุขทยัขึน้ ซึง่พอ่ขนุบางกลางทา่วได้ปราบดาภิเษกขึน้เป็นกษัตริย์ทรงพระนามวา่พอ่ขนุศรีอินทรา
ทิตย์ โดยระบบการปกครองของสโุขทยัใ นสมยันัน้มีลกัษณะการปกครองแบบพอ่ปกครองลกู 
(Paternal Government) และมีการแบง่เขตปกครองออกเป็นชัน้ๆ ประกอบด้วย ราชธานี หวัเมือง
ชัน้ใน หวัเมืองชัน้ใน และหวัเมืองประเทศราช 

ในปี พ .ศ. 1893 อาณาจกัรสโุขทยัเส่ือมอ านาจลง พระเจ้าอูท่องจงึได้ประกาศอิสรภาพ 
และสถาปนาอา ณาจกัรกรุงศรีอยธุยาขึน้ ทรงพระนามวา่สมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 1 โดยมีการ
จดัระบบการปกครองในลกัษณะท่ีใกล้เคียงกบัสมยักรุงสโุขทยั มีเมืองราชธานี เมืองลกูหลวง เมือง
ชัน้นอกซึง่แบง่เป็นเมืองชัน้เอก โท ตรี จตัวา และเมืองประเทศราช มีผู้ปกครองเมืองตา่งๆตามแบบ
สโุขทยั เว้ นแตก่ารปกครองเมืองราชธานีได้ปรับปรุงเป็นแบบจตสุดมภ์โดยพระมหากษัตริย์จะ
แตง่ตัง้ขนุเมือง ขนุวงั ขนุคลงั และขนุนา ท าหน้าท่ีชว่ยพระองค์อ านวยการบริการบริหารราชธานี
ในด้านตา่งๆ 

ตอ่มาในสมยัสมเดจ็พระบรมพระบรมไตรโลกนาถ ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการจดั
ระเบียบการปกครองใหมโ่ดยขยายราชธานีออกไป ยกเลิกเมืองลกูหลวงทัง้ส่ีด้านจดัให้เป็นหวัเมือง
จตัวาทัง้หมด รวมอ านาจการปกครองไว้ท่ีสว่นกลางให้มากท่ีสดุ โดยท่ีพระมหากษัตริย์ทรงอ านาจ
การปกครองราชธานีด้วยพระองค์เอง และมีเสนาบดีเป็นผู้ชว่ยปกครองบริหาราชธานี สว่นหวัเมือง
ชัน้ในมีการจดัแบ่ งการปกครองเป็นแขวง แขวงแบง่เป็นต าบล และต าบลแบง่เป็นหมูบ้่าน 
พระมหากษัตริย์จะทรงแตง่ตัง้ “ผู้ รัง้” เป็นผู้ปกครองดแูล โดยจะด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี ส าหรับ
หวัเมืองชัน้นอกหรือเมืองพระยามหานครเดมินัน้ ได้มีการจดัแบง่เขตปกครองออกเป็นเมืองชัน้เอก 
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โท ตรี จตัวา ตามขนาดและความส าคญัของเมือง โดยแตล่ะเมืองจดัแบง่เขตการปกครองออกเป็น
แขวง ต าบล และหมูบ้่าน เชน่เดียวกบัหวัเมืองชัน้ใน ซึง่การปรับปรุงรูปแบบการปกครองในสมยันี ้
นบัเป็นการปฎิรูปการปกครองครัง้ส าคญัครัง้หนึง่ในประเทศไทย 

ในสมยักรุงธนบรีุมีการจดัระเบียบการปกครองตามแบบกรุ งศรีอยธุยา เน่ืองจากนบัตัง้แต่
พระเจ้าตากสินทรงปราบดาภิเษกขึน้เป็นกษัตริย์ บ้านเมืองได้มีการท าสงครามอยูเ่สมอ จนไมมี่
โอกาสได้ปรับปรุงและจดัระเบียบการปกครองใหม ่

ในปี พ.ศ. 2325 พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกได้ทรงสถาปนาราชวงศ์จกัรีขึน้
และได้ย้านราชธานีมาท่ีก รุงเทพมหานคร การจดัระเบียบในสมยันัน้ยงัคงยดึการจดัระเบียบการ
ปกครองตามแบบกรุงศรีอยธุยา จนกระทัง่ถึงรัชสมยัของสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ประเทศ
ไทยจงึเร่ิมมีแนวคดิในการปรับปรุงประเทศตามแบบตะวนัตกในด้านตา่งๆ เน่ืองจากในรัชสมยันี ้
ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากจกัรวรรดนิิยมตะวนัตก พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัจงึได้
ทรงวางรากฐานการปรับปรุงประเทศโดยเปิดสมัพนัธ์ทางการฑตูกบัประเทศตะวนัตกอยา่ง
กว้างขวาง อีกทัง้การปรับปรุงประเทศในสมยันีถื้อเป็นรากฐานท่ีท าให้พระบาทสมเดจ็พระจอม
เกล้าเจ้าอยูห่วัได้ทรงด าเนินปฎิรูปประเทศในเวลาตอ่มา 

ตอ่มาในปี พ.ศ. 2435 ในรัชสมยัสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั พระองค์ทรงเล็งเห็นถึง
ปัญหาการขาดเอกภาพและความมัน่คงข องประเทศ จงึได้ทรงปฎิรูป การเมืองและการบริหาร
ราชการแผน่ดนิโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือน าประเทศเข้าสูค่วามเป็นอารยะตามแบบประเทศตะวนัตก
ท่ีก าลงั แผอิ่ทธิพลลา่อาณานิคมอยูใ่นขณะนัน้ โดยทรงจดัระเบียบการปกครองแบบรวมศนูย์
อ านาจส าหรับในสว่นกลาง มีการยกเลิกระบบจตสุดมภ์ จดัตัง้เป็นกระทรวง ทบวง กรมตา่งๆ โดย
ถือเอางานท่ีจะปฏิบตัเิป็นหลกั ในสว่นภมูิภาคได้ทรงยกเลิกการปกครองแบบ “ผู้ รัง้” มาเป็นการจดั
ระเบียบการปกครองแบบเทศาภิบาล มีข้าหลวงเทศาภิบาลหรือสมหุเทศาภิบาลท าหน้าท่ีในฐานะ
เป็นตวัแทนของสว่นกลางควบคมุการบริหาราชการตา่งๆ ในหวัเมือง ซึง่ในแตล่ะหวัเมืองยงัคงมี
การแบง่เขตการปกครองเป็นหมูบ้่าน ต าบล และอ าเภอ ให้มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ปกครองหมูบ้่าน
ก านนัเป็นผู้ปกครองต าบล และกรรมการอ าเภอเป็นผู้ปกครองอ าเภอ การปฎิรูปการปกครองแบบ
ใหมนี่ร้าษฎรจะเป็นผู้ เลือกตัง้ก านนัและผู้ใหญ่บ้านขึน้เอง 

ในปี พ .ศ. 2440  ได้มีการจดัตัง้สขุาภิบาลกรุงเทพ ถือวา่เป็นจดุเร่ิมต้นการปกครองสว่น
ท้องถ่ินของไทย นอกเหนือไปจากการปฎิรูปการจดัระเบียบราชการบริหาร สว่นกลางและสว่น
ภมูิภาคแล้ว พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัยงัได้ทรงเล็งเห็นถึงความส าคญัของการจดั
กิจการบริการสาธารณะในเขตท้องท่ีตา่งๆ ทัง้นีสื้บเน่ืองมาจากการท่ีทรงได้มีโอกาสไปดกิูจการ
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ตา่งๆในยโุรป ประกอบกบัเจ้าพระยาอภยัราชาท่ีปรึกษาราชการทัว่ไปในขณะนั ้ นได้กราบทลูวา่ 
ชาวตา่งประเทศมกัจะตเิตียนวา่กรุงเทพฯ สกปรก ไมมี่ถนนท่ีสมควรแก่ฐานะเมืองหลวง พระองค์
จงึทรงโปรดเกล้าฯ ให้จดัตัง้สขุาภิบาลกรุงเทพขึน้ โดยก าหนดให้กรมสขุาภิบาลด าเนินงานภายใต้
การบงัคบับญัชาของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย อาศบังบประมาณจากสว่นกลางทัง้หมด และได้
มีพระราชก าหนดสขุาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 ออกใช้บงัคบั และให้สขุาภิบาลกรุงเทพมีหน้าท่ีใน
การท าลายขยะมลูฝอย จดัให้มีส้วมส าหรับประชาชนทัว่ไป ควบคมุอาคาร ฯลฯ 

ตอ่มาในปี 2475 ซึง่ถือได้วา่เป็นชว่งการเปล่ียนแปลงการปกครองท่ีส าคญั นบัตัง้แตพ่ .ศ. 
2440 หลงัจากท่ีได้มีการจดัตัง้สขุาภิบาลกรุงเทพขึน้มา พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั
ก็ได้ทรงมีความคดิริเร่ิมในการกระจายอ านาจการตดัสินใจด าเนินการจดัท าบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในท้องท่ีตา่งๆ โดยความคดิดงักลา่วได้เร่ิมขึน้เม่ือทรงเดนิชมตลาดและมีพระราชปรารภ
วา่ ตลาดทา่ ฉลอมสกปรกมาก เจ้าหน้าท่ีของทางราชการและชาวตลาดจงึได้ร่วมกนัท าความ
สะอาด แล้วเชิญเปิดถนนท่ีท าการใหม ่จงึทรงเล็งเห็นแนวทางท่ีจะให้ราษฎรชว่ยกนัจดัการด าเนิน
กิจการของท้องถ่ินได้  จากนัน้ในปี พ.ศ. 2451ทรงเล็งเห็นวา่การจดัการปกครองรูปแบบสขุาภิบาล
ท่ีต าบลทา่ฉลอมเป็น ประโยชน์แก่ท้องถ่ินมาก จงึทรงมีพระราชด าริให้ขยายกิจการสขุาภิบาลให้
แพร่หลายไปยงัท้องถ่ินอ่ืนๆ โดยท่ีทรงเล็งเห็นถึงความแตกตา่งของท้องท่ีจงึโปรดเกล้าให้ตรา
พระราชบญัญตัิ จดัการสขุาภิบาลตามหวัเมือง ร .ศ.127 (พ.ศ. 2451) ก าหนดให้สขุาภิบาลมี 2 
ประเภทคือ สขุาภิบาลท่ี จดัตัง้ในท้องท่ีท่ีเป็นเมืองและมีความเจริญรองลงมา เรียกวา่ สขุาภิบาล
ต าบล  

ในปี พ .ศ. 2461 ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั พระองค์ทรงมีพระ
ราชประสงค์ท่ีจะให้ประชาชนชาวไทยได้รู้จกัการปกครองตนเองตามครรลองของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย จงึได้ทรงจดัตั ้ ง “ดสุิตธานี ”  ขึน้เพ่ือเป็นการทดลองโดยให้ข้าราชการชัน้
ผู้ใหญ่และข้าราชการในส านกัเป็นสมาชิกเรียกวา่ “ทวยนาคร ” มีการตราธรรมนญูลกัษณะการ
ปกครอง คณะผู้บริหารเรียกวา่ “คณะนคราภิบาล” มีฐานะเป็นนิตบิคุคลอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูล
ของสว่นกลาง มีสิทธิถือกรรมสิทธ์ิในทรั พย์สินและมีอ านาจจ าหนา่ยจา่ยโอนทรัพย์เพ่ือประโยชน์
ของตนเองได้ อ านาจหน้าท่ีของนคราภิบาลดสุิตธานีเป็นอ านาจหน้าท่ีในการดแูลทกุข์สขุของ
ราษฎร จดัการบ ารุงรักษาทางบกทางน า้ รักษาความสะอาด จ ากดัสิ่งสกปรก จดัการสาธารณสขุ 
จดัการศกึษา ซึง่เป็นอ านาจหน้าท่ีท านองเดียวกบัสขุาภิบาล และเทศบาลในสมยัตอ่ๆมา 

ในปีพ .ศ . 2469 ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั พระองค์ทรงมี
พระราชด าริท่ีจะให้ประชาชนชาวไทยได้ปกครองตนเองอยา่งจริงจงัตามรูปแบบการปกครอง
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ตนเองในตา่งประเทศ จงึได้ทรงตราพระราชบญัญตักิารจดัการบ ารุงสถานท่ีชายทะเลทิศตะวนัตก  
ขึน้ใช้บงัคบัในเขตต าบลบ้านชะอ าไปจนถึงหวัหิน ซึง่พระราชบญัญตัดิงักลา่วก าหนดให้มีการ
จดัตัง้สภาจดัการบ ารุงสถานท่ีชายทะเลให้มีฐานะเป็นนิตบิคุคล มีรายได้จากเงินจงักอบท่ีดนิและ
โรงเรือนในเขตชายทะเลตะวนัตก มีหน้าท่ีจดัท าบริการสาธาณณะ เชน่ ถนน ไฟฟ้า ประปา ซึง่การ
จัดการบ ารุงสถานท่ีชายทะเลตะวนัตกนีถื้อได้วา่เป็นการทดลองการปกครองในรูปแบบของ
เทศบาลเป็นครัง้แรก 

ตอ่มาในปี พ .ศ. 2470 พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงจดัตัง้ ”คณะกรรมการ
จดัการประชาภิบาล ” มีหน้าท่ีศกึษาการด าเนินกิจการท้องถ่ินในประเทศตา่งๆ เพ่ือให้ได้ข้อมลูม า
พิจารณาจดัตัง้เทศบาลขึน้ในประเทศไทย  ซึง่จากผลการศกึษาของคณะกรรมกา รจดัการ
ประชาภิบาลมีผลให้ในปีพ .ศ 2573 พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัได้ทรงแตง่ตัง้
คณะกรรมการขึน้มาอีกชดุหนึง่เรียกวา่ “คณะกรรมการร่างพระราชบญัญตัเิทศบาล ” แตก่าร
ด าเนินการเพ่ือร่างกฎหมายวา่ ด้วยเทศบาลยงัไมท่นัแล้วเสร็จ ก็ได้มีการเปล่ียนแปลงการปกครอง
ในปี 2475 เสียก่อน 

ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ .ศ. 2475 จากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์มา
เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุภายใต้รัฐธรรมนญู 
ประเทศไทยได้มีการจดัระเบียบการป กครองและการบริหารราชการแผน่ดนิใหม ่โดยในปี พ .ศ. 
2476 ได้มีการตราพระราชบญัญตัวิา่ด้วยระเบียบราชการบริหารแหง่ราชอาณาจกัรสยาม พ .ศ. 
2576 ขึน้ ก าหนดให้มีการจดัระเบียบบริหารออกเป็น 3 สว่น คือ ราชการบริหารสว่นกลาง  ราชการ
บริหารสว่นภมูิภาค และราชการบริหารสว่นท้องถ่ิน ซึง่การจดัระเบียบราชการบริหารเชน่นีเ้ป็นการ
น าหลกัการกระจายอ านาจอ านาจให้แก่ท้องถ่ินมาใช้อยา่งเป็นทางการเป็นครัง้แรก  โดยมีการตรา
พระราชบัญญัตจัิดระเบียบเทศบาล พ .ศ. 2476 ขึน้ใช้บงัคบั  มีการยกฐานะสขุาภิบาลท่ีมีอยู่
ในขณะนัน้ขึน้เป็นเทศบาลหลายแหง่ ก าหนดให้เท ศบาลมีหน้าท่ีในการจดัท าภารกิจตา่งๆ ในเขต
เทศบาลด้วยงบประมาณของเทศบาลเอง  แตพ่ระราชบญัญตัฉิบบันีก็้ได้ถกูยกเลิกในเวลาตอ่มา 
จากนัน้ก็ได้มีการปร ะกาศใช้พระราชบญัญตัเิทศบาล พ .ศ.2481 จนกระทัง้ในปี พ .ศ.2486 ได้มี
การยกเลิกพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2481 โดยพระราชบญัญตัเิทศบาล พทุธศกัราช 2486 

หลงัจากนัน้ในปี พ .ศ. 2496 ได้มีการยกเลิกพระราชบญัญ ตเิทศบาล พทุธศกัราช 2486 
และได้ประกาศใช้พระราชบญัญตัเิทศบาล พ .ศ. 2496 ขึน้ช้บงัคบั พระราชบญัญตัฉิบบันีย้งัคงใช้
บงัคบัอยูใ่นปัจจบุนั มีการแก้ไขเพิ่มเตมิรวม 12 ครัง้ โดยในครัง้สดุท้ ายท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเตมิ คือ 
พระราชบญัญตัเิทศบาล (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 2546  รูปแบบและโครงสร้างของเทศบาลก่อนการ
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ปรับโครงสร้างตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) (นนัทวฒัน์  บรมานนัท์
2552,หน้า 25-32) 

องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินของไทย มีรูปแบบโครงสร้างภายในท่ี เหมือนกนัคือ รูปแบบ
สภาและฝ่ายบริหาร (Council-Executive Form) ซึง่รูปแบบขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน
รูปแบบนี ้นบัวา่เป็นรูปแบบท่ีแพร่หลายมากท่ีสดุในโลก เน่ืองจากเป็นรูปแบบท่ีมีการแบง่แยกฝ่าย
บริหารกบัฝ่ายสภาออกจากกนัอยา่งชดัเจน 
 องค์ประกอบท่ีส าคญัของรูปแบบสภากบัฝ่ายบริหาร  ได้แก่ 

1) มีการแบง่แยกฝ่ายสภากบับริหารออกจากกนั 
2) ฝ่ายบริหาร  ท าหน้าท่ีในการบริหารกิจการภายในขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินนัน้ 
3)    ฝ่ายสภา  ท าหน้าท่ีในการตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารและท าหน้าท่ีในการออก

กฎหมายในระดบัท้องถ่ิน 
4)    สภาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมาจากการเลือกตัง้ของประชาชนโดยตรงภายในท้องถ่ิน 
5)    หวัหน้าฝ่ายบริหารไมจ่ าเป็นต้องมาจากการเลือกตัง้ของประชาชนโดยตรงก็ได้ แตอ่าจจะมา

จากการเลือกของฝ่ายสภา โดยมีการตรวจสอบการท างานซึง่กนัและกนั  
ส าหรับในประเทศไทย องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินทกุ รูปแบบ ฝ่ายบริหารมาจากการ

เลือกตัง้โดยตรง ภายหลงัจากการแก้ไขกฎหมายขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินประเภทตา่งๆ 
เม่ือปลายปีพ.ศ. 2546  ถึงต้นปี พ.ศ. 2547 

เห็นได้วา่องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินของประเทศไทยทกุประเภท  ไมว่า่จะเป็นเทศบาล 
องค์การบริหารสว่นจงัหวดั  องค์การ บริหารสว่นต าบล  กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพทัยา  ตา่งใช้
รูปแบบสภากบัฝ่ายบริหารทัง้สิน้ ท่ีเป็นเชน่นีเ้น่ืองมาจากผลของมาตรา 285 ตามรัฐธรรมนญูแหง่
ราชอาณาจกัรไทย ท่ีระบไุว้วา่ “องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินต้องมีสภาท้องถ่ินและคณะผู้บริหาร
ท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน....” 

ดงันัน้  จงึท าให้องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินของไทยทกุรูปแบบ  ตา่งมีโครงสร้างและ
รูปแบบองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินเหมือนกนัทัง้หมด คือ มีการแยกฝ่ายสภากบัฝ่ายบริหารออก
จากกนัอยา่งชดัเจน (โกวิทย์ พวงงาม, 2550, หน้า 203-205) 

 
3. การปฏิรูประบบราชการตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
ทศพร ศริิสมัพนัธ์  และคณะ  ได้วิเคราะห์แนวทางและมาตราการ “การปฏิรูประบบริหาร

ราชการแผน่ดนิของไทย ” ในชว่งท่ีผา่นมา  (ก่อนเดือนตลุาคม 2545) พบวา่ ได้รับอิทธิพลมาจาก
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แนวคดิ 2 แนวคดิ ได้แก่  “การบริหารจดัการภาครัฐใหม่ ” (หรือแนวใหม่ )  หรือ “New Public 
Management : NPM” ท่ีเน้นการปรับเปล่ียนการท างานให้มีความทนัสมยั (Managerialization) 
และการปรับเข้าสู ่“ระบบตลาด” (Marketization)  เน่ืองจากประชาธิปไตยของไทยท่ีน ามาใช้ตัง้แต ่
ปี พ.ศ. 2475 จนกระทัง่ถึงปัจจบุนัถือวา่เป็น “ประชาธิปไตยท่ีประชาชนใช้ อ านาจผา่นตวัแทน ”  
หรือ  “ประชาธิปไตยแบบตวัแทน ” (Representative Democracy) ท่ีในระยะหลงัเร่ิมมีผู้ เห็นวา่ 
ประชาธิปไตยดงักลา่วอยา่งเดียวยงัดีไมพ่อ 
 สง่ผลให้เป็นท่ีมาของบทบญัญตัใิห้รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 
ก าหนดเร่ือง “ประชาชนมีสว่นร่วมทา งการเมืองโดยตรง ” หรือ สง่เสริมให้มี “ประชาธิปไตยแบบมี
สว่นร่วม ” (Participatory Democracy) ในรูปของการให้สิทธิกบัประชาชนในการด าเนินการ
ประชาพิจารณ์หรือเข้าช่ือถอดถอนนกัการเมืองออกจากต าแหนง่ หรือให้ประชาชนริเร่ิมกฎหมาย
เข้าสูส่ภาโดยตรง เป็นต้น ซึง่บทบญัญตัขิองรัฐธรรมนญูดงักลา่วไมเ่พียงแตใ่ห้ประชาชนใช้อ านาจ
ผา่นตวัแทนเทา่นัน้ หากแตจ่ะมุง่ให้ประชาชนมีสว่นร่วมทางการเมืองโดยตรง เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการเสนอวาระนโยบาย และก าหนดนโยบายให้มีความสอดคล้องกบั
ความต้องการของพวกตน รวมทัง้สามารถเข้ามามีสว่นร่วมในก ารน านโยบายไปปฏิบตัแิละการ
ประเมินผลนโยบาย เพ่ือให้มัน่ใจถึงความสจุริต ถกูต้อง สมัฤทธิผลได้ 

อีกทัง้  “ประชาธิปไตยแนวใหม่ ” หรือ “ประชาธิปไตยแบบมีสว่นร่วม ” ท่ีกลา่วมาแล้ว
ข้างต้น ยงัแฝงนยัยะของความพยายามในการเปิดระบบราชการให้เข้าสูก่ระบวนการ
ประชาธิปไตยและยดึหลักนิตธิรรมได้มีผลตอ่การวางยทุธศาสตร์การปฏิรูปภาครัฐ หรือการปฏิรูป
ระบบบริหารภาครัฐของไทย 
 การปฏิรูประบบราชการ ไทยท่ีเร่ิมต้นมา ตัง้แตปี่ พ .ศ.2545 โดยมุง่เน้นให้มีการน าการ
จดัการภาครัฐแนวใหม่  (New Public Management หรือ NPM) มาใช้กบัระบบราชการแบบเดมิท่ี
มุง่เน้นการบริหารภาครัฐ (Public Management) เป็นการเปล่ี ยนแปลงให้ ระบบราชการมีความ
ยืดหยุน่ในการด าเนินการมากยิ่งขึน้  จากเดมิท่ีให้ความส าคญักบัการจดัองค์ การในแนวดิง่ 
(Vertical Organizing) มาเป็นการจดัการแนวราบ  (Horizontal Organizing) จากท่ีเน้นการสัง่การ 
(Command) มาเป็นความร่วมมือ (Cooperation) และการประสานงาน (Coordination) ต้องมี
การท างานกบัทกุภาค ส่วนท่ีเก่ียว ข้อง ไม่ว่าจะเป็นระหว่างส่วนราชการ ด้วยกนัเอง   ภาคธุรกิจ
เอกชน  ภาคประชาสงัคม  ชมุชนและท้องถ่ินในรูปภาคีหรือหุ้นสว่นในการท างาน 
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รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุ ทธศกัราช 2550 ให้ความส าคญักบัการกระจาย
อ านาจการปกครองไปสูท้่องถ่ิน โดยบญัญตัไิว้ใน มาตรา 78 แนวนโยบาย พืน้ฐานแหง่รัฐ 
ก าหนดให้รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถ่ินพึง่ตนเอง และตดัสินใจในกิจการของท้องถ่ินได้เอง  

“มาตรา 78 รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถ่ินพึง่ตนเองและตดัสิน ใจในกิจการท้องถ่ินได้
เอง พฒันาเศรษฐกิจท้องถ่ินและระบบสาธารณปูโภคและสาธารณะการ ตลอดจนโครงสร้าง
พืน้ฐานสารสนเทศในท้องถ่ิ นให้ทั่วถึงและเทา่เทียมกนัทัว่ประเทศ รวมทัง้พฒันาจงัหวดัท่ีมีความ
พร้อมให้เป็นองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินขนาดใหญ่ โดยค านงึถึงเจตนารมณ์ของประชา ชนใน
จงัหวดันัน้” 

ซึง่บทบญัญตัดิงักลา่วถกูก าหนดขึน้เพ่ือให้เป็นแนวทางท่ีรัฐจะด าเนินการกระจายอ านาจ
การปกครองไปสูส่ว่นท้องถ่ินเพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินได้มีสว่นร่วมในการปกครองหรือดแูล
ท้องถ่ินของตนได้มากขึน้   ซึง่ผลท่ีตามมาคือการแบง่เบาภาระของสว่นกลาง 

 
4.  แนวทางการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย 
จากนโยบายการปฎิรูประบบราชการในปี พ.ศ.2540 ท่ีภาครัฐ มีการลดขนาดของระบบ

ราชการ  จ ากดัการขยายตวั ทัง้ในด้านก าลงัคน การลดบทบาทของภาครัฐในสว่นกลางมาเป็นการ
เพิ่มบทบาทของสว่นราชการในท้องถ่ิน ไมว่า่จะเป็นการบริ หารจดัการด้านแผนงาน บคุลากร 
งบประมาณ รวมถึงการลดขัน้ตอนท่ีไมจ่ าเป็นในการท างาน ทัง้นีก็้เพ่ือให้เกิดความคลอ่งตวัและ
เป็นอิสระจากสว่นกลาง 

หนึง่ในยทุธศาสตร์ส าคญัของการปฎิรูประบบราชการของไทยคือการกระจายอ านาจให้แก่
องค์การปกครองท้องถ่ิน ซึ่งถือวา่เป็นนโยบายท่ีส าคั ญอีกประการหนึง่ของรัฐบาล  โดยได้ก าหนด
หลกัการส าคญัท่ีจะด าเนินการปรับปรุงเพ่ือกระจายอ านาจไปให้หนว่ยงานบริหารท้องถ่ิน 
ใน 6 ด้าน ประกอบด้วย (สมาน รังสิโยกฤษฏ์,2540,หน้า 137) 
 1) ด้านโครงสร้างหน่วยงานบริหารท้องถิ่น  ปรับปรุงให้ผู้บริหารหรือคณะผู้บริหาร
ท้องถ่ิน  มาจากการเลือกตัง้ของ ประชาชนหรือมาจาก สภาท้องถ่ินในรูปแบบรัฐสภา เพ่ือ ให้
สอดคล้องกบัการบริหารประเทศ 

2) ด้านอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  พฒันาขีดความสามารถในการบริหารและจดัการ ขอ
ท้องถ่ิน ตลอดจนการก าหนดหน้าท่ีและให้อ านาจแก่ท้องถ่ินอยา่งชดัเจนและเพียงพอ 

3) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  สร้างความเข้าใจให้ประชาชนในท้องถ่ินได้ทราบ
และรับรู้สิทธิ หน้าท่ี และภารกิจอนัพงึมีของตน 
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4) ด้านการให้บริการแก่ประชาชน ปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน  
และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีสว่นร่วมในการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อเป็นการแบ่ งเบา
ภาระของท้องถ่ิน 
 5) ด้านการคลังท้องถิ่น  ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัรายได้ของท้องถ่ิน การจดัสรรภาษี
เป็นธรรม และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจดัเก็บ โดยใช้แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

6) ด้านความสัมพันธ์กับรัฐบาล  เป็นไปในลกัษณะการสง่เสริมและสนบัสนนุด้านเงิน
อุดหนนุ วิชาการ การพฒันาบคุคลากร และการก ากบัดแูลเพียงเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่
ท้องถ่ินและสว่นรวม 
 ขณะท่ี เอนก เหลา่ธรรมทศัน์ (2543,หน้า 108) ได้พดูถึงขอบเขตการกระจายอ านาจให้แก่
องค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน ไว้วา่ประกอบไปด้วย 
 1) รัฐจะกระจายอ านาจหน้าที่ความรั บผิดชอบ  อ านาจการตดัสินใจ อ านาจการ
บริหารจดัการทรัพยากร  การเงินการคลงั และบคุลากรให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินประเภท
ตา่งๆ สร้างความพร้อมขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน สง่เสริมให้ประชาชนและภาคประชาสงัคม
มีสว่นร่วมในการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

2) รัฐจะด าเนินการปรับบทบาทของราชการ บริหารสว่นกลางและราชการบริหารสว่น
ภมูิภาค  ปรับโครงสร้างภายในขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง พฒันาโครงสร้างและกลไกเพื่อสนบัสนนุการกระจายอ านาจ รวมทัง้สร้างระบบตดิตาม
ตรวจสอบ ก ากบัดแูลและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 การแบง่แยกอ านาจหน้าท่ีระหวา่งรัฐและองค์การปกครองท้องถ่ินมีพฒันาการมาในเวลา
ไมน่านนกั เน่ืองจากในอดีต ระบบการปกครองของไทยจ าเป็นต้องเน้นเป้าหมายในการสร้างรัฐท่ีมี
เอกภาพเป็นปึกแผน่ จงึมีลกัษณะของการรวมศนูย์อ านาจการปกครอง ซึง่ก็ได้ตกทอดสืบตอ่มา
เป็นเวลานาน   วิวฒันาการของการปกครองสว่นท้องถ่ินของไทยเร่ิมต้นจากการเป็นเพียง
หนว่ยงานท่ีมีหน้าท่ีแบง่เบาภาระในการจดัท าบริการสาธารณะของรัฐตามท่ีรัฐเห็นสมควร
มอบหมาย สง่ผลให้ท่ีผา่นมาองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินยงัไมส่ามารถพฒันาการตามหลกัการ
ปกครองตนเอง นอกจากนัน้  ประชาชนก็ยงัไมมี่ความต่ืนตวัหรือต้องการท่ีจะมีสว่นร่วมในการ
ปกครองตนเอง อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการปกครองแบบเก่าๆ  ขณะเดียวกนัสิ่งหนึง่ท่ีต้อง
ค านงึถึงในการแบง่แยกอ านาจหน้าท่ีระหวา่งรัฐกบัท้องถ่ินคือ การแบง่แยกอ านาจหน้าท่ีระหวา่ง
รัฐกบัองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิ นมิได้มีวตัถปุระสงค์ในการแบง่แยกอ านาจกนัอยา่งเดด็ขาด 
เพราะเป็นสิ่งท่ีกระท าไมไ่ด้ตามหลกัเอกภาพของรัฐ (ศนัสนยั เถ่ือนศริิ,2543,หน้า 10-21)  
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  หากน าหลกัเกณฑ์การแบง่แยกอ านาจหน้าท่ีระหวา่งรัฐและองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน
มาวิเคราะห์เพ่ือแบง่แยกอ านาจหน้าท่ีระหวา่งรัฐและองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน แม้การแบง่แยก
อ านาจหน้าท่ีมีความจ าเป็นต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ เน่ืองจากความแตกตา่งกนัทางข้อเท็จจริงของ
แตล่ะพืน้ท่ี มีผลอยา่งมากตอ่การน าหลกัประสิทธิภาพมาท าการวิเคราะห์ แตโ่ดยหลกักว้างๆ 
อ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะอ านาจหน้าท่ีในการจดัท าบริการสาธารณะ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. กิจการท่ีเป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐ 
ตามท่ีได้กลา่วมาแล้ว บริการสาธารณะท่ีรัฐควรเป็นผู้จดัท า หรือควรเป็นอ านาจ หน้าท่ี

ของรัฐนัน้ ต้องเป็นเร่ืองประโยชน์ของสว่นรวมของคนจ านวนมาก เป็นกิจการท่ีมีผลกระทบโดยตรง
ตอ่การคงอยูห่รือความเป็ นเอกภาพของรัฐ หรือเป็นเร่ืองท่ีรัฐสามารถจดัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
มากกวา่ เชน่ การป้องกนัประเทศ การรักษาความมัน่คง ความสงบเรียบร้อยภายใน ความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเทศ หรือเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่สภาพความเป็นอยูข่องคนทัง้ประเทศ 

 อาจกลา่วได้วา่ กิจการท่ีเป็นอ านาจหน้า ท่ีของรัฐนัน้ ได้แก่ บริการสาธารณขัน้พืน้ฐานท่ีมี
ความเก่ียวข้องกบัอ านาจอธิปไตย หรือความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัแบง่แยกมิได้ของรัฐ ซึง่
องค์การปกครองสว่นกลางเป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตยแทนรัฐ ดงันัน้ องค์การปกครองสว่นกลางจงึมี
อ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบในกิจการท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการคงอยูข่องรัฐ หรือเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่
ความเป็นอยูข่องคนทัง้ประเทศ ดงัเชน่ในกิจการดงัตอ่ไปนี ้

(1) การป้องกนัประเทศจากอนัตรายภายนอกประเทศ   องค์การปกครองสว่นกลางจงึมี
ภารกิจในการจดัให้มีและรับผิดชอบเร่ืองการทหาร 

(2) กิจการระหวา่งประเทศ เชน่  การตัง้ฑตูประจ าในตา่งประเทศและการรับสารตราตัง้ 
ของพตูประเทศอ่ืน เร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ การท าความตกลงกบัตา่งประเทศ 

(3) กิจการท่ีเก่ียวกบัอ านาจอธิปไตยเหนือดนิแดนและพลเมือง 
(4) กิจการท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจของประเทศ 
(5) บริการสาธารณะท่ีมีผลกระทบตอ่คนทัง้ประเทศหรือมีผลตอ่พืน้ท่ีสว่นใหญ่ของ 

ประเทศ  เชน่ เร่ืองกิจการการบนิ บริการโทรคมนาคมภายในระหวา่งประเทศ การสร้างเข่ือนขนาด
ใหญ่ การสร้างทางหลวงแผน่ดนิ การทะเบียนราษฎร 

(6) การวางนโยบายของประเทศ ซึง่รวมทัง้นโยบายทางเศรษฐกิจและสงัคม 
2. กิจการท่ีเป็นอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น 

2.1 กิจการท่ีเป็นอ านาจหน้าท่ีของท้องถ่ินโดยแท้ 
กิจการท่ีเป็นอ านาจหน้าท่ีขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินโดยแท้ เป็นเร่ืองของผล 
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ประโยชน์มหาชนของท้องถ่ิน อนัเป็นอ านาจขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินเทา่ท่ีกฎหมายมิได้
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีขององค์กรอ่ืน รายละเอียดของอ านาจหน้าท่ีของท้ องถ่ินประเภทนีไ้ม่
สามารถแจกแจงได้อยา่งแนน่อนชดัเจน และหากมีการบญัญตัแิจกแจงรายการของภารกิจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินประเภทนีไ้ด้ ก็ไมอ่าจยดึถือเป็นเกณฑ์ได้ตลอดไปวา่ภารกิจหน้าท่ี
ดงักลา่วจะเป็นภาระหน้าท่ีขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินโดยแท้ เพราะโดยแท้ จริงแล้ว
ภาระหน้าท่ีขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินนัน้ขึน้อยูก่บั ความจ าเป็นของพืน้ท่ีนัน้ๆ และ
ความสามารถในการด าเนินการขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินนัน้ๆ หรือจ านวนประชากร ความ
ต้องการซึง่ยอ่มแตกตา่งกนัไปตามข้อเท็จจริงท่ีต้องมีการพิจารณาเป็นเร่ืองๆ และแตล่ะกรณีไ ป
ด้วย 

(1) กิจการท่ีมีลกัษณะบงัคบัให้จดัท า 
กิจการขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีเป็นหน้าท่ีต้องกระท านัน้จะได้รับการก่อตัง้ 

ขึน้โดยบทบญัญตัขิองกฎหมาย ภาระหน้าท่ีท่ีมีลกัษณะบงัคบัให้องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินต้อง
กระท า เชน่ เร่ืองการศกึษาในระดบัประถมศกึษา การรักษาความสะอาด การสร้างและบ ารุงรักษา
ถนน การจดัการสิ่งแวดล้อม การรักษาวฒันธรรมประเพณีของท้องถ่ิน  เป็นต้น 

(2) กิจการท่ีไมมี่ลกัษณะบงัคบัให้จดัท า 
กิจการขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีไมมี่ลกัษณะบงัคบัให้จดัท า เป็นเร่ืองท่ี 

กฎหมายให้ดลุพินิจอยา่งกว้างขวางแก่ท้องถ่ินในก ารเลือกตดัสินใจก าหนดนโยบายท่ีจะจดัท า
บริการสาธารณะในเร่ืองใดท่ีเห็นวา่เป็นประโยชน์แก่ท้องถ่ินก็ได้  เชน่ สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ  
สนามกีฬา การสร้างห้องสมดุ พิพิธภณัฑ์สถาน โรงละคร การด าเนินกิจการอนัเป็นสาธารณปูการ 
เชน่ การให้บริการไฟฟ้า หรือประปาสาธารณะ เป็นต้น 

2.2 กิจการอนัเป็นอ านาจหน้าท่ีของรัฐแตอ่าจมอบหมายให้ท้องถ่ินจดัท า 
ภารกิจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากองค์การปกครองสว่นกลาง เป็นเร่ืองท่ีรัฐได้ 

มอบหมายอ านาจหน้าท่ีท่ีเป็นของรัฐให้ท้องถ่ินจดัท าแทนโดยการตราเป็นกฏหมาย โดยเห็นวา่
ท้องถ่ินเองอาจจดัท าได้มีประสิทธิภาพมากกวา่หรือประหยดักวา่ เชน่ การทะเบียนราษฎร เป็นต้น 
(ศนัสนยั เถ่ือนศริิ,2543,หน้า 22-24)  

ซึง่ในงานวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัจะอธิบายเพียงองค์การบริหารสว่นต าบล (อบต.) เน่ืองจากเป็น
องค์การท่ีใช้เป็นหนว่ยในการวิเคราะห์หลกั 
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 5.  การปกครองท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
 ตามพระราชบญัญตัริะเบียบบริหารราชการแผน่ดนิ พ .ศ. 2534 ได้ก าหนดให้มีการจดั

ระเบียบการบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน หรือการปกครองสว่นท้องถ่ิน ไว้ดัง้นี ้
“มาตรา 69 ท้องถ่ินใดท่ีเห็นสมควรจดัให้ราษฏรมีสว่นในการปกครองท้องถ่ิน ให้จดั

ระเบียบการปกครองเป็นราชการสว่นท้องถ่ิน 
 ส าหรับกฎหมายวา่ด้วยองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินประเภทตา่งๆ ท่ีบงัคบัใช้อยูใ่น
ปัจจบุนัมีจ านวน 5 ฉบบั ดงันี ้

(1) พระราชบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นจงัหวดั พ.ศ. 2540 
(2) พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิถึงฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2543 
(3) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไข 

เพิ่มเตมิถึงฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2546 
(4) พระราชบญัญตัริะเบียบบริหาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และท่ีแก้ไข 

เพิ่มเตมิถึงฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2542 
(5) พระราชบญัญตัริะเบียบบริหารเมืองพทัยา พ.ศ. 2542 
ส าหรับวิธีการจดัตัง้ องค์การบริหารสว่นต าบล  ตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและ

องค์การบริหารสว่นต าบลพ.ศ.2537 ได้มีการก าหนดให้จดัตัง้องค์การบริหารสว่นต าบลโดยท าเป็น
ประกาศกระทรวงมหาดไทย และให้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา โดยให้ระบช่ืุอและเขตองค์การ
บริหารสว่นต าบลไว้ด้วย 

ส าหรับการจดัตัง้องค์การบริหารสว่นต าบลขึน้ในครัง้แรกเป็นการจดัตัง้ตามบทเฉพาะกาล
แหง่พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ .ศ. 2537 ซึง่ได้มีการก าหนดให้
กระทรวงมหาดไทยด าเนินการจดัตัง้สภาต าบลตามประกาศของคณะปฎิวตั ิฉบบัท่ี 326/2515  

5.1) โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารสว่นต าบล (อบต.) เป็นองค์การประชาธิปไตยท่ีส าคญัมากท่ีสดุในระดบั

รากฐานของประเทศ  ซึง่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล 
พ.ศ. 2537  รัฐบาลได้มีการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 5)  พ.ศ. 2546 มีฐานะเป็นนิติ
บคุคลและเป็นราชก ารสว่นท้องถ่ิน โดยราษฎรเลือกตัง้ผู้แทนแตล่ะหมูบ้่านเข้าไปเป็นสมาชิก 
องค์การบริหารสว่นต าบลมีความเป็นอิสระในการด าเนินงานภายในขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด 
(พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติข์จร,2552,หน้า32)    
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การจัดตัง้สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็นนิตบุิคคล 
รัฐบาลของ ฯ พณฯ นายชวน หลีกภยั เป็นนายกรัฐมนตรีสมยัแรก ท่ีผลกัดนัให้มีการตรา

พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ .ศ. 2537 ขึน้ โดยประกาศในราชกิจจา
นเุบกษา เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2537 ซึง่มีผลเป็นการยกเลิกสภาต าบลท่ีมีอยูเ่ดมิทัง้หมด และ
ท าให้เกิดองค์การใหม ่2 องค์การคือ 

- สภาต าบลท่ีเป็นนิตบิคุคล  ตัง้แตว่นัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา จ านวน  
6,216 ต าบล 

- องค์การบริหารสว่นต าบล  เป็นองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีเป็นนิตบิคุคล ตัง้แต ่
วนัท่ี 30 พฤษภาคม พ .ศ. 2538 (โดยการยกฐานะสภาต าบลท่ีมีรายได้ถึงเกณฑ์ก าหนดเฉล่ีย 3 ปี
ย้อนหลงัไมต่ ่ากวา่ปีละ 150,000 บาท) โดยในปี  พ.ศ. 2538 จะมีการยกฐานะสภาต าบลเป็น
องค์การบริหารสว่นต าบล จ านวน 618 แหง่ และจะพิจารณายกฐานะสภาต าบลท่ีมีรายได้ถึง
เกณฑ์เป็นปีๆ ไป จนถึงพ.ศ. 2543 สภาต าบลทัง้หมดจะได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารสว่น
ต าบลทัง้หมด (สมาน รังสิโยกฤษฎ์,2543,หน้า 90) 

5.2)  ลักษณะโครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ตามพระราชบญัญตัิ  สภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2537 ได้
ก าหนดโครงสร้างทางการบริหารขององค์การบริหารสว่นต าบล   ไว้ดงันี ้
 1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 มาตรา 44  องค์การบริหารสว่นต าบลประกอบไปด้วยสภาองค์การบริหารสว่นต าบลและ
นายกองค์การบริหารสว่นต าบล 
 มาตรา 45 สภาองค์การบริหารสว่นต าบลประกอบด้วยสมาชิกองค์การบริหารสว่นต าบล
จ านวนหมูบ้่านละสองคน ซึง่เลือกตัง้ขึน้โดยราษฎรผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ในแตล่ะหมูบ้่านในเขตองค์การ
บริหารสว่นต าบลนัน้ 
 ในกรณีท่ีเขตองค์การบริหารสว่นต าบลใดมีเพียงหนึง่หมูบ้่านให้สภาองค์การบริหารสว่น
ต าบลนัน้ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลจ านวนหกคน และในกรณีท่ีเขต
องค์การบริหารสว่นต าบลใดมีเพียงสองหมูบ้่านให้สภาองค์การบริหารสว่นต าบลนัน้ประกอบด้วย
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลจ านวนหมูบ้่านละสามคน 
 หลกัเกณฑ์และวิธีการรับสมคัรเลือกตัง้และการเลือกตัง้ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการ
เลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
 อายขุองสภาองค์การบริหารสว่นต าบลมีก าหนดคราวละส่ีปีนบัตัง้แตว่นัเลือกตัง้ 



  

93 

 มาตรา 46 สภาองค์การบริหารสว่นต าบลมีอ านาจหน้าท่ี ดงันี ้ 1) ให้ความเห็นชอบ
แผนพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลต าบล  2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบงัคบัต าบล 
ร่างข้อบงัคบังบประมาณรายจา่ยประจ าปี และร่างข้อบงัคบังบประมาณรายจา่ยเพิ่มเตมิ 3) 
ควบคมุการปฎิบตังิานของคณณะกรรมการ บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพฒันาต าบล 
กฎหมาย ระเบียบและข้อบงัคบัของทางราชการ 
 มาตรา 48  สภาองค์การบริหารสว่นต าบลมีประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบล และ
รองประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลซึง่เลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบล ตาม
มตขิองสภาองค์การบริหารสว่นต าบล 
 2. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 มาตรา 58  ให้องค์การบริหารสว่นต าบลมีนายกองค์การบริหารสว่นต าบลคนหนึง่ซึง่มา
จากการเลือกตัง้โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวา่ด้วยการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหารท้องถ่ิน 
 อายขุองนายกองค์การบริหารสว่นต าบลมีก าหนดคราวละส่ี ปีนบัตัง้แตว่นัเลือกตัง้และจะ
ด ารงต าแหนง่ตดิตอ่กนัเกินสองวาระไมไ่ด้ 
  นายกองค์การบริหาร สว่นต าบลอาจแตง่ตัง้รองนายกองค์การบริหารสว่นต าบลซึง่ไมใ่ช่
สมาชิกองค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้ชว่ยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารสว่น
ต าบลตามท่ีนายกองค์การบริหารสว่นต าบลมอบหมายได้ไมเ่กินสองคน และอาจแตง่ตัง้เลขานกุาร
องค์การนายกองค์การบริหารสว่นต าบลคนหนึง่ซึง่ไมใ่ชส่มาชิกองค์การบริหารสว่นต าบลหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้  
 มาตรา 59  นายกองค์การบริหารสว่นต าบลมีอ านาจหน้าท่ี 6 ประการ ดงันี ้1) ก าหนด
นโยบายโดยไมข่ดัตอ่กฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารสว่นต าบล
ให้เป็นไปตามกฎหมาย แผนพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลข้อบญัญตั ิระเบียบ และข้อบงัคบั
ของทางราชการ 2) สัง่ อนญุาต และอนมุตัเิก่ียวกบัราชการขององค์การบริหารสว่นต าบล           
3) แตง่ตัง้ และถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่ วนต าบล และเลขานกุารนายกองค์การบริหาร
สว่นต าบล 4) วางระเบียบเพ่ือให้งานขององค์การบริหารสว่นต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย      
5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นต าบล 6) ปฎิบตัหิน้าท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญตัิ
ไว้ในพระราชบญัญตันีิแ้ละกฎหมายอ่ืน  ขณะท่ีแบ่งงานการบริหารออกเป็น  (พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์

ขจร,2552,หน้า36-38)    
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1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
มีหน้าท่ีเก่ียวกบังานทัว่ไป งานธุรการ  งานพิมพ์ดีด  งานการเจ้าหน้าท่ี งานสวสัดกิารการ

ประชมุ งานเก่ียวกบัการตราข้อบงัคบัต าบล  งานนิตกิร  งานการพาณิชย์  งานรัฐพิ ธี  งาน
ประชาสมัพนัธ์  งานจดัท าแผนพฒันาต าบล  งานจดัท าข้อบงัคบั งบประมาณประจ าปี  งานขอ
อนมุตัดิ าเนินการตามข้อบงัคบั  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

2. ส่วนการคลัง 
มีหน้าท่ีเก่ียวกบัการเงิน  การเบกิจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน 

การหกัภาษีเงินได้และการน าสง่ภาษี  งานเก่ียวกบัการตดัโอนเงินเดือน งานรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวนั  งานขออนมุตัเิบงิเงินตดัปีและขอขยายเวลาเบกิจา่ย งานการจดัท างบ แสดงฐานะทาง
การเงิน งบทรัพย์สิน  หนีส้ิน งบโครงการ เงินสะสม งานการจดัท าบญัชีทกุประเภท งานทะเบียน 
คมุเงินรายได้  รายจา่ย งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

3. ส่วนโยธา 
มีหน้าท่ีเก่ียวกบังานส ารวจ ออกแบบ เขีย บแบบถนน อาคาร สะพาน แหลง่น า้ เป็นต้น  

งานการประมาณการคา่ใช้จา่ยตามโครงการ งานควบคมุอาคาร งานการก่อสร้าง และซอ่มบ ารุง
ทาง อาคาร สะพาน แหลง่น า้ งานควบคมุการก่อสร้าง งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

4. ส่วนสาธารณสุข  
(มีเฉพาะองค์การบริหารสว่นต าบลชัน้หนึง่) ท าหน้าท่ีเก่ียวกบังานสขุาภิบาล งาน 

ควบคมุโรคตดิตอ่ ตลอดจนงานอ่ืนๆ หรือได้รับมอบหมาย 
  

5.3)  อ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
อ านาจหน้าท่ีขององค์ การบริหารสว่นต าบล ตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การ

บริหารสว่นต าบล พ .ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิฉบบัท่ี 5 พ.ศ.2546 ได้ก าหนดให้องค์การบริหารสว่น
ต าบล (อบต.) มีอ านาจหน้าท่ีในการพฒันาต าบล ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม โดย
อ านาจหน้าท่ีของ อบต. แบง่เป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย “หน้าท่ีท่ีจะต้องท า ” หมายถึง ภารกิจท่ี
องค์การบริหารสว่นต าบล จะต้องจดัท าหรือจดัให้มีขึน้ภายในพืน้ท่ีรับผิดชอบของตนเอง และ 
“หน้าท่ีท่ีอาจจะจดัท า ” ซึง่หมายถึงกลุม่ภารกิจท่ีกฎหมายเปิดโอกาสให้ท้องถ่ินสามารถจะ
ด าเนินการจดัท าได้ หากท้องถ่ินมีความพร้อมแ ละศกัยภาพเพียงพอ นอกจากนีย้งัปรากฎภารกิจ
บางประเภทท่ีรัฐได้ถ่ายโอนไปยงัองค์การบริหารสว่นต าบล ในลกัษณะมอบหมายให้จดัท าแผนซึง่
ได้แก่ ภารกิจท่ีถือวา่เป็นหน้าท่ีของรัฐ ซึง่แตเ่ดมิหนว่ยงานของรัฐเป็นผู้จดัท าแผนซึง่ได้แก่ ภารกิจ
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ท่ีถือวา่เป็นหน้าท่ีของรัฐ ซึง่แตเ่ดิ มหนว่ยงานของรัฐเป็นผู้จดัท าแตไ่ด้มอบหมายโดยโอนให้
องค์การบริหารสว่นต าบลด าเนินการแทน จงึสามารถอธิบายภารกิจหน้าท่ีขององค์การบริหารสว่น
ต าบล โดยแบง่ลกัษณะของภารกิจ ออกเป็น 3 กลุม่ได้แก่ 1. ภารกิจหน้าท่ีท่ีจะต้องท า 2. ภารกิจ
หน้าท่ีท่ีอาจจดัท า และ 3.  ภารกิจหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย (โกวิทย์ พวงงาม ,2550,หน้า 211- 
223; มนญู จนัทร์สมบรูณ์,2550,หน้า 13-16; ฐิตรัิตน์ ดศิโยธิน,2550,หน้า 34-35) 

1)  ภารกิจหน้าที่ที่องค์การส่วนต าบล จะต้องท า 
องค์การบริหารสว่นต าบลเป็นองค์ก ารปกครองสว่นท้องถ่ินระดบัลา่ง ดงันัน้กฎหมายจงึมี

การระบุ ภารกิจหน้าท่ีขององค์การบริหารสว่นต าบลไว้อยา่งชดัเจน ตามมาตรา 67  ภายใต้
พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ .ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเตมิ พ .ศ. 
2546  ดงัตอ่ไปนี ้

1.1   จดัให้มีและบ ารุงรักษาทางน า้และทางบก 
1.2   รักษาความสะอาดของถนน ทางน า้ ทางเดนิ และท่ีสาธารณะ รวมทัง้ 

การก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฎิกลู 
1.3   ป้องกนัโรคและระงบัโรคตดิตอ่ 
1.4   ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
1.5   สง่เสริมการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
1.6   สง่เสริมการพฒันาสตรี เดก็ และเยาวชน 
1.7   คุ้มครอง ดแูลบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1.8   บ ารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภมูิปัญญาท้องถ่ินและวฒันธรรมอนัดี 

งามของท้องถ่ิน 
1.9   ปฎิบตัหิน้าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย โดยจดัสรรงบประมาณ 

หรือบคุลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร 
2) ภารกิจหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบล อาจจัดท า 
การท่ีกฎหมายก าหนดให้องค์การบริหารสว่นต าบลต้องก าหนดประเภ ทของภารกิจหน้าท่ี

ออกเป็น “ภารกิจหน้าท่ีท่ีต้องจดัท า ” และ “ภารกิจหน้าท่ีอาจจดัท า ” สาเหตท่ีุส าคญัประการหนึง่
คือ ศกัยภาพและความสามารถท่ีแตกตา่งกนัขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน กลา่วคือในท้องถ่ิน
ท่ีมีความเจริญสงู จ านวนประชากรมาก สง่ผลให้รายได้ขององค์การปกครองส่ วนท้องถ่ินนัน้ๆสงู
ตามไปด้วย ดงันัน้การท่ีกฎหมายก าหนดไว้เชน่นีเ้ทา่กบัเป็นการเปิดโอกาสให้ท้องถ่ินท่ีมีศกัยภาพ
สงูสามารถท าหน้าท่ีตา่งๆ ได้มากขึน้ ขณะเดียวกนัก็ไมเ่ป็นการบงัคบัองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน
ขนาดเล็กให้แบกรับภาระมากเกินไป  
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 ตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ .ศ. 2537 
และแก้ไขเพิ่มเตมิ พ .ศ.2546 ก าหนดให้องค์การบริหารสว่นต าบลอาจท าภารกิจหน้าท่ีได้
ดงัตอ่ไปนี ้

 1.1 ให้มีน า้เพ่ือการอปุโภค บริโภค และการเกษตร 
1.2 ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวิธีอ่ืน 
1.3 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน า้ 
1.4 ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชมุ การกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจและ 

สวนสาธารณะ 
  1.5 ให้มีและสง่เสริมกลุม่เกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 

1.6 สง่เสริมให้มีอตุสาหกรรมในครอบครัว 
1.7 บ ารุงและสง่เสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
1.8 การคุ้มครองดแูลและรักษาทรัพย์สินอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ 
1.9 หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารสว่นต าบล 
1.10 ให้มีการตลาด ทา่เทียบเรือ และทา่ข้าม 
1.11 กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย์ 
1.12 การทอ่งเท่ียว 
1.13 การผงัเมือง 

          3) ภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 สืบเน่ืองมาจากรัฐ และองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินมีหน้าท่ีแตกตา่งกนั โดยท่ีรัฐบาลมี 
หน้าท่ีดแูลภารกิจในภาพกว้างของประเทศ ภารกิจท่ีต้องการความเป็นมาตรฐานเดียวกนั และ
ภารกิจท่ีต้องใช้เงินงบประมาณลงทนุเป็นจ านวนมาก ในขณะท่ีองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินจะ
เน้นการให้บริการสาธารณะท่ีจ าเป็นและเป็นภารกิจท่ีอาศยัความรวดเร็วและใกล้ชิดกบัประชาชน 
องค์การบริหารสว่นต าบลในพืน้ท่ี 
  อยา่งไรก็ตาม ยงัมีความสลบัซบัซ้อนอยูม่ากในการท่ีก าหนดได้อยา่งชดัเจนและแนน่อน
วา่ภารกิจหน้าท่ีใดเป็นของรัฐ และภารกิจใดเป็นขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน เพราะรัฐอาจจะ
กระท ากิจการบางอยา่งอยูแ่ตเ่ดมิแล้ว และในขณะเดียวกนัก็ให้อ านาจแก่องค์การสว่นท้องถ่ินได้มี
อ านาจในการจดัภารกิจดงักลา่วด้วย 
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ด้วยเหตนีุเ้องจงึท าให้เกิดความซ า้ซ้อนกนัระหวา่งการจดัท าภารกิจระหวา่งรัฐและ
องค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน  เม่ือเป็นดงันีแ้ล้วจงึเกิดปัญหาตามวา่ในท้องถ่ินหนึง่ ๆ ใครกนัแนท่ี่
เป็นผู้ มีบทบาทหลกัในการด าเนินการ 

โดยหลกัการแล้ว ดเูหมือนวา่องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินของไทยจะมีภารกิจหน้าท่ีตา่งๆ
มากมายตามท่ีกฎหมายก าหนด แตใ่นความเป็นจริงแล้ว กฎหมายขององค์การปกครองสว่น
ท้องถ่ินในแตล่ะประเภทระบไุว้อยา่งชดัเจนวา่ “ภายใต้บงัคบัแหง่กฎหมาย” การระบคุ าวา่ “ภายใต้
บงัคบัแหง่กฎหมาย ”  เทา่กบัวา่ บทบาทหน้าท่ีใดๆ ท่ีองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินมี แตห่ากมี
กฎหมายอ่ืนท่ีก าหนดให้รัฐบาลหรือหนว่ยงานอ่ืนใดท่ีไมใ่ชอ่งค์การบริหารปกครองสว่นท้องถ่ินเป็น
ผู้ มีอ านาจกระท า องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินก็ไมมี่อ านาจ กระท าภารกิจดงักลา่วเพราะภารกิจ
หน้าท่ีขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินอยูภ่ายใต้บงัคบัแหง่กฎหมาย (อ่ืน) ตามท่ีก าหนด  

ดงันัน้ จงึกลา่วได้วา่ แม้ในกฎหมายจะมีก าหนดภารกิจหน้าท่ีตา่งๆ ใน กฎหมายให้
องค์การปกครองสว่นท้องถ่ิ นตา่งๆมากมาย  แตใ่นทางปฎิบตัิ องค์การปกครองสว่น ท้องถ่ินมี
บทบาทจ ากดัมากเพราะมีกฎหมายหลายฉบบัจ ากดับทบาท และหน้าท่ีดงักลา่ว 

ด้วยความซบัซ้อนของการจดัแบง่ภารกิจหน้าท่ีของรัฐและท้องถ่ินเกิดความคลมุเครือ  จงึ
ท าให้ภารกิจหน้าท่ีท่ีองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินได้รับมอบหมายจากรัฐนัน้ไมช่ดัเจนตามไปด้วย 
เน่ืองจากภารกิจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐเป็นดลุยพินิจของรัฐโดยสมบรูณ์วา่จะให้องค์ก าร
ปกครองสว่นท้องถ่ินแหง่ใดจดัท าภารกิจหน้าท่ีใดแทนรัฐในเร่ืองใด โดยรัฐมีอ านาจบงัคบัให้
องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการแทน 

อยา่งไรก็ตาม มีความพยายามจะท าให้ภารกิจท่ีท้องถ่ินได้รับมอบหมา ยให้มีความชดัเจน
เป็นมาตรฐานและเป็นการทัว่ไปมากขึน้  จงึได้แยกประเภทภารกิจหน้าท่ีท่ีท้องถ่ินได้รับมอบหมาย
จากรัฐ  ออกให้เป็นตามประเภทขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน   นอกจากนีใ้นกฎหมายของ
องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินทกุประเภทของไทยมีการก าหนดไว้อยา่งชดัเจนวา่ องค์การ ปกครอง
สว่นท้องถ่ินสามารถด าเนินการภารกิจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐ และ “เป็นภารกิจหน้าท่ีท่ี
ต้องกระท า ” ซึง่เป็นการควบคมุองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินของรัฐ โดยผา่นเคร่ืองมือทางด้าน
ภารกิจหน้าท่ีท่ีองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินต้องกระท าโ ดยได้รับมอบหมายจากรัฐ (โกวิทย์ พวง
งาม, 2550, หน้า 221-222) 

4) แหล่งเงนิและรายได้ในการบริหารงาน 
ในสว่นของแหลง่เงินและรายได้ในการบริหารงานขององค์การบริหารสว่นต าบล สามารถ

แบง่ได้เป็น 
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1) รายได้ขององค์การบริหารสว่นต าบลจากการจดัเก็บภาษีอากรและคา่ธรรมเนียมฯเอง 
และท่ีรัฐจดัเก็บให้และจดัสรรให้ องค์การบริหารสว่นต าบลตามสดัสว่น 

2) รายได้ขององค์การบริหารสว่นต าบลจากเงินอดุหนนุของรัฐบาลโดยตรงและหนว่ย
ราชการ 
 3) รายได้และรายได้อ่ืนขององค์การบริหารสว่นต าบล ได้แก่ (1) รายได้จากทรัพย์สินของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (2) รายได้จากสาธารณปูโภค เป็นต้น 

กลา่วโดยสรุ ปแล้ว หน้าท่ีขององค์การบริหารสว่นต าบลแบง่ออกเป็นหน้าท่ีท่ีต้องกระท า
หน้าท่ีท่ีอาจจดัท า และหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ซึง่ในสว่นของการบ ารุงรักษาศลิปะจารีตประเพณี 
อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และวฒันธรรมท้องถ่ินอยูใ่นสว่นของหน้าท่ีท่ีต้องจดัท าจงึ
ถือวา่เป็นหน้าท่ีส าคญัอีกหน้าท่ีหนึง่ขององค์การบริหารสว่นต าบล 
 
แนวคิดเร่ืองศิลปวัฒนธรรม (Expressive Cultures) และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 (Local/Indigenous Wisdom) 

ศลิปวฒันธรรมถือวา่เป็นข้อมลูส าคญัในอนัท่ีจะบอกเลา่ถึงอดีตท่ีผา่นมาและเป็นข้อมลูท่ี
สามารถถ่ายทอดความเป็นอดีตได้ใกล้เคียงกบัความเป็นจริงมากกวา่ข้อมลูประเภทอ่ืนๆ 
 โดยส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต ิ ได้จดัหมวดหมูห่รือลกัษณะหรือประเภท
ของงานศลิปะและวฒันธรรมพืน้บ้าน  ออกเป็น  5  หมวดหมู ่  ประกอบด้วย  (อดุม  เชยกีวงศ์ ,  
วิมล  จิโรจพนัธุ์ และประชิด  สกณุะพฒัน์,2548,หน้า 50) 

1. ความเช่ือและขนบธรรมเนียมประเพณีพืน้บ้าน 
ชาวบ้านยงัคงมีความเช่ือและศรัทธาตอ่เทวดา  ครู ผี ซึง่รวมทัง้สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ีมีอ านาจ 

ทัง้หลายในโลก  สว่นขนบธรรมเนียมประเพณีพืน้บ้านนัน้มีทัง้งานเทศกาล งานบญุ เชน่ ประเพณี
โกนจกุ แตง่งาน ลอยกระทง การลงแขก  ขึน้บ้านใหม ่ เวี ยนเทียน บวชนาค  วนัอาฬหบชูา  เป็น
ต้น 

2. ภาษาและวรรณกรรมพืน้บ้าน 
ภาษาและวรรณกรรมพืน้บ้านเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญั เพราะ เป็นสิ่งใช้ส่ือสารถ่ายทอด

ความรู้สกึให้เข้าใจกนัทัง้เก่ียวพนักบัศลิปะแขนงอ่ืนๆ โดยเฉพาะภาษาถ่ิน เชน่ ภาษาพืน้บ้าน 
นิทาน  ส านวนโวหาร ภาษิต ปริศนาค าทาย เป็นต้น 

3. ศิลปหัตถกรรมพืน้บ้าน 
 ศลิปหตัถกรรมพืน้บ้าน เป็นงานท่ีมนษุย์สร้างขึน้เพ่ือใช้ประโยชน์ในท้องถ่ิน  แตมี่ความ
เป็นเอกลกัษณ์ เชน่ จิตรกรรม ประตมิากรรม  สถาปัตยกรรม  เป็นต้น 
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4. ดนตรี  นาฎศิลป์ และการละเล่นพืน้บ้าน 
 ดนตรี นาฎศลิป์ และการล ะเลน่พืน้บ้าน เป็นศลิปะท่ีแสดงถึงความสนกุสนานร่าเริง  
ทา่ทางร่ายร า ทว่งท านองการร้องท่ีคดิค้นประดษิฐ์เป็นเฉพาะกลุม่พืน้บ้านนัน้ เชน่ ระบ าชาวบ้าน  
ดนตรีพืน้บ้าน  ละครชาวบ้าน กีฬาพืน้บ้าน  เป็นต้น 

 5.  ชีวิตและความเป็นอยู่พืน้บ้าน 
 ชีวิตและความเป็นอยูพื่น้บ้าน หมายถึง  อาหาร เคร่ืองนุง่หม่ ท่ีอยูอ่าศยั  และยารักษาโรค 
สิ่งเหลา่นีเ้ป็นมรดกตกทอดมากมาย เชน่  อาหารพืน้บ้าน  ยากลางบ้าน  สมนุไพร เคร่ืองแ ตง่การ
พืน้บ้าน การตกแตง่บ้าน เป็นต้น 

 ปัจจบุนัการไหลบา่ของกระแสวฒันธรรมข้ามชาตสิง่ผลให้ศลิปวฒันธรรมได้ถกูท าลายลง
ไปเป็นอยา่งมาก  ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการท่ีวฒันธรรมถกูท าลายคือชอ่งวา่งในการบริโภค
วฒันธรรมแบบดัง้เดมิ  กลา่วคือคนรุ่นใหมข่าดทางเลือกในการบริโภคศลิปวฒันธรรมท่ีสืบตอ่กนั
มาแตโ่บราณ ขณะเดียวกนัวฒันธรรมแบบดัง้เดมิถกูแทนท่ีด้วยวฒันธรรมข้ามแดนท่ีพฒันาขึน้มา
จากรากฐานคว ามคดิท่ีแตกตา่งไปจากสงัคมไทย  ดงันัน้หากมิได้มีการแก้ไขอยา่งจริงจงัในระยะ
ยาว  อาจท าให้ศลิปวฒันธรรมของไทยสญูหายไปได้ 

 องค์การภาครัฐจงึมีบทบาทส าคญัยิ่งในการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมโดยใช้มาตราการตา่งๆ 
เชน่ การเผยแพร่และให้ข้อมลูขา่วสารทางวฒันธรรมและภมูิปัญญาดัง้เ ดมิ เพื่อเชิญชวนให้
ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภควฒันธรรมไทยผา่นการเรียนรู้และการซมึซบัตามแบบวิถีไทย 
นอกจากนีอ้งค์การของรัฐควรให้การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ผลิตวฒันธรรมไทยและภมูิ
ปัญญาพืน้บ้าน เพ่ือให้วฒันธรรมของไทยสามารถด ารงอยูคู่ก่บัสงัคมได้อยา่งยัง่ยืน แ ละเพ่ือสร้าง
ความสมบรูณ์ของการแขง่ขนัในตลาดวฒันธรรม  ซึง่การด าเนินการดงักลา่วนีอ้งค์การปกครอง
สว่นท้องถ่ินถือได้วา่มีความส าคญัอยา่งยิ่ง (วีระศกัดิ ์ เครือเทพ,2548,หน้า 97-98) 
 
 1. ความหมายของการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ความหมายของการอนุรักษ์ 
 การอนรัุกษ์ ตามค าจ ากั ดความของระเบียบกรมศลิปากร พ .ศ.2528 (2528,หน้า 16) 
หมายถึง การดแูล รักษา เพ่ือให้ทรงคณุคา่ไว้ และให้หมายรวมถึงการป้องกนั การรักษา การสงวน 
การปฎิสงัขรณ์ และการบรูณะด้วย 
 อดุม เชยกีวงศ์ และคณะ (2548,หน้า 38) ให้ค านิยามค าวา่ การอนรัุกษ์  หมายถึง 
กระบวนการใดๆ ท่ีมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะสืบทอดมรดกทางวฒันธรรมตา่งๆ ท่ีเหมาะสมอยา่งมีระบบ
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และถกูต้องตามหลกัวิธีการ เชน่ การอนรัุกษ์ภาพเขียนในโบสถ์วิหารตา่งๆ การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 
การอนรัุกษ์ศลิปกรรมท้องถ่ิน  เป็นต้น 

โดยสรุปแล้ว การอนรัุกษ์ หมายถึง กระบวนการใดๆ ท่ีมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะสืบทอดมรดก 
ทางวฒันธรรมตา่งๆ ท่ีเหมาะสมอยา่งมีระบบและถกูต้องตามหลกัวิธีการ  เชน่ การอนรัุกษ์
ภาพเขียนในโบสถ์วิหารตา่งๆ การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม การอนรัุกษ์ศลิปกรรมท้องถ่ิน เป็นต้น 
 ความหมายของศิลปะหรือศิลป 

ค าวา่ ศลิปะ  มาจาก ภาษาสั นสกฤต  พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ .ศ. 2542 
(2542,หน้า 1101) ให้ค านิยามไว้วา่ ศลิปะ หมายถึง ฝีมือ ฝีมือ ทางการชา่ง  การท าให้วิจิตร
พิศดาร  การแสดงออกให้เห็นถึงอารมณ์สะเทือนใจ 

พจนานกุรม ฉบบัมตชิน (2547,หน้า 821) ให้ความหมายของ ค าวา่ ศลิปะ หมายถึง  
ความรู้  ควา มงาม  สิ่งท่ีสร้างขึน้เป็นรูปรอยเพ่ือส่ือทางอารมณ์หรือความรู้สกึ  กระบวนการผลิต
ตามขัน้หนึง่ๆท่ีใช้ตามแบบคนเป็นองค์ส าคญั (มกัใช้ตรงข้ามกบัค าวา่ศาสตร์ เชน่ ศลิปะในการจดั
ดอกไม้  ศาสตร์และศลิป์แหง่อกัษร  เป็นต้น) 
 วาสนา บญุสม (2548, หน้า 7) ให้ค าจ ากดัความวา่ ศิ ลปะ  หมายถึง  สิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้
จากชีวิตชีวิตจิตใจ  ความรู้  ความสามารถและความช านาญของตน  แล้วถ่ายทอดความเข้าใจอนั
ลกึซึง้เหลา่นัน้ออกมาเป็นผลงานท่ีมีความงดงามและทรงคณุคา่แก่มหาชน 

ความหมายของวัฒนธรรม 
 ท่ีมาของค าวา่ “วฒันธรรม ” เร่ิมจาก  “พระมหาพลู ” แหง่วัดมหาธาตยุวุราชรังสฤษฎ์  ได้
ทดลองใช้ค าวา่ “ภมูิธรรม” ท่ีแปลวา่มาจากภาษาองักฤษวา่ “culture” โดยสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุ าพทรงเห็นดีเห็นงามด้วย  และกลา่วไว้เป็นหลกัฐานในปาฐกถาเม่ือ
ปี พ.ศ. 2474 
 ตอ่มาปี พ .ศ. 2475 พระวรวงศ์เธอกรมหม่ืนนราธิปพง ศ์ประพนัธ์ ขณะทรงพระยศเป็น
พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร ทรงใช้ค าวา่ “วฒันธรรม” และผู้ มีนิยมใช้ค านีก้นัอยา่งแพร่หลาย จงึ
ถือวา่พระองค์เป็นผู้บญัญตัศิพัท์ดงักลา่ว 

ในทางมานษุยวิทยา สงัคมวิทยา และสงัคมศาสตร์ทัว่ไปความหมายของวฒันธรรมมีอยู่
หลายความหมาย นกัมานษุยวิทยาทา่ นแรกท่ีก าหนดนิยามของค าวา่วฒันธรรม หรือ Culture คือ 
Edward B. Tylor โดยให้ค าจ ากดัความไว้วา่ วฒันธรรม คือ ผลรวมของระบบความรู้ ความเช่ือ 
ศลิปะ จริยธรรม กฎหมาย ประเพณี ตลอดจนความสามารถและอปุนิสยัตา่งๆ  ซึง่เป็นผลมาจาก
การเป็นสมาชิกของสงัคม (สายนัต์ ไพรชาญจิตร์, 2550, หน้า 1) 
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 อนึง่ มีผู้ให้ความหมายค าวา่ “วฒันธรรม ” ไว้มากมาย แล้วแตม่มุมองของแตล่ะบคุคล 
อยา่งไรก็ตาม แตล่ะบคุคลให้ความหมายไมแ่ตกตา่งกนันกัยงัคงความหมายหลกัๆ 3 ประการ หรือ
หลกัใดหลกัหนึง่คือ 

1. ให้ความหมายวฒันธรรมตามรากศพัท์ 
2. ให้ความหมายวฒันธรรม  คือขนบ ธรรมเนียม  ประเพณี 
3. ให้ความหมายวฒันธรรมตามนยัยะแหง่วิชาสงัคมศาสตร์ 

 ค าวา่ วฒันธรรม  เป็นค าสมาส  มาจากภาษาบาลีสนัสกฤต “วฒัน ” เป็นภาษาบาลี
แปลวา่ “เจริญงอกงาม ” สว่นค าวา่ “ธรรม” เป็นภาษาสนักฤตหมายถึง “คณุความดี ” เม่ือแปลวา่
ตามรากศพัท์ได้ค าวา่ “สภาพอนัเป็นเจริญงอกงาม ของมนษุย์ หรือ ลกัษณะท่ีแสดงถึงความเจริญ
งอกงาม” 

พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2525, หน้า 865) ให้ค านิยาม “วฒันธรรม” ไว้             
วา่หมายถึง ความเจริญงอกงามสภาพความเจริญงอกงามของมนษุย์  เป็นสิ่งท่ีสะสมและสร้างมาเป็นระยะ
เวลานาน 

พจนานกุรมฉบบัราชบั ณฑิตยสถาน พ .ศ. 2542 (2542,หน้า 1058) นิยาม ”วฒันธรรม ”  
ไว้วา่หมายถึง  สิ่งท่ีท าความเจริญงอกงามให้แก่หมูค่ณะ  เชน่ วฒันธรรมไทย  วฒันธรรมในการ
แตง่กาย  วิถีชีวิตของหมูค่ณะ เชน่ วฒันธรรมพืน้บ้าน  วฒันธรรมชาวเขา 
 สมปราชญ์  อมัมะพนัธ์  (2530,หน้า15-17 )  ได้รวบรว มความคดิเห็น   ความหมาย ค า
จ ากดัความจากบคุคลท่ีมีช่ือเสียงทางด้าน “วฒันธรรม” ไว้พอเป็นสงัเขป ดงันี ้
 ความหมายตามรูปศพัท์ “วฒันธรรม” หมายถึง สภาพอนัเป็นความเจริญงอกงามท่ีมนษุย์
ท าให้เกิดขึน้ หรือเรียกกนัวา่มรดกทางสงัคมเพราะวฒันธรรมเป็นสิ่งท่ีมนษุย์ได้รับมาจากบ รรพ
บรุุษ และถ่ายทอดไปให้แก่อนชุน 
 วฒันธรรม  เป็นแนวทางแหง่ความคดิ  ความรู้สกึ ความเช่ือ เป็นแบบแผนพฤตกิรรมและ
ความประพฤตท่ีิได้เรียนรู้มาแล้ว และเปล่ียนแปลงตอ่เน่ืองกนั  รวมทัง้ทศันคต ิคา่นิยม ความรู้ 
และวตัถ ุมีการถ่ายทอดสืบตอ่กนัในสงัคม เป็นเครืองแสดงให้เ ห็นถึงความงอกงาม เจริญเตบิโต
ของชาต ิซึง่รวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาต ิและศีลธรรมอนั
ดีของประชาชน 
 ขณะท่ี อมรา พงศาพิชญ์ (2545,หน้า 25) สรุปความหมายของค าวา่ วฒันธรรม ไว้วา่  
วฒันธรรมคือสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้ ก าหนดขึน้ มิใชส่ิ่งท่ี มนษุย์ท าตามสญัชาตญิาณ อาจเป็นการ
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ก าหนดพฤตกิรรมและ/หรือความคดิ  ตลอดจนวิธีการหรือระบบการท างาน  ฉะนัน้วฒันธรรมก็คือ 
ระบบในสงัคมมนษุย์ท่ีมนษุย์สร้างขึน้มิใชร่ะบบท่ีเกิดขึน้โดยธรรมชาตติามสญัชาตญิาณ 
 วาสนา  บญุสม (2548,หน้า 14) ให้ความหมาย วฒันธรรม ไว้วา่ วฒันธ รรม หมายถึง 
แนวทางในการประพฤต ิปฎิบตั ิการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม เป็นสิ่งท่ีสะสม สืบทอด และแพร่ขยายมา
เป็นระยะเวลาอนัยาวนานในแตล่ะกลุม่ชนมนษุย์ 

เกรียงไกร  เกิดศริิ (2551,หน้า14-17) กลา่ววา่ ค าวา่ “วฒันธรรม ” (Culture) หมายถึง  
ความเจริญงอกงาม อนัเป็นผลสืบเน่ืองม าจากการด าเนินชีวิตของมนษุย์  วฒันธรรมจงึเป็นสิ่งท่ีมี 
”พลวตั ิ (Dynamic) ท่ีมีความเคล่ือนไหว มีการปรับตวัให้เหมาะสอดคล้องกบับริบทในแตล่ะ
ชว่งเวลา  วฒันธรรมจงึไมใ่ชก่ารแชแ่ข็ง หรือยดึตดิตายตวั และผลลพัธ์ของการด าเนินไปของ
วฒันธรรมก็คือ “มรดกทางวัฒนธรรม (Culture Heritage)” 

มรดกทางวฒันธรรม ไมไ่ด้ถกูจ ากดัอยูแ่คส่ิ่งท่ีจบัต้องได้หรือเป็นวสัดท่ีุมีตวัตน หากแตย่งั
หมายรวมถึงมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัต้องไมไ่ด้ ซึง่ถือวา่เป็นการแสดงออกทางวฒันธรรม
เชน่เดียวกนั  เชน่ วิถีชีวิต  การแสดง ประเพณี ดนตรี ภมูิปัญญา เป็นต้น  

นอกจากความหมายดงักลา่วข้างต้นแล้ว  สายนัต์  ไพรชาญจิตร์ (2550,หน้า 2) ในฐานะ
นกัวิชาการทางโบราณคดีได้สรุปความหมายของ ”วฒันธรรม ” วา่หมายถึง ระบบความเช่ือ และ
คา่นิยมทางสงัคมท่ีอยูเ่บือ้งหลงัพฤตกิรรมของมนษุย์ หรืออีกนยัยะหนึง่ วฒันธรรม คือ วิถีชีวิต 
(Way of Life) ซึง่โดยทัว่ไปวฒันธรรมมีลกัษณะพืน้ฐานท่ีส าคญั 6 ประการ ได้แก ่

1.  วฒันธรรมเป็นความคดิร่วม (Shared Ideas) 
2.  วฒันธรรมเป็นสิ่งท่ีมนษุย์เรียนรู้ (Culture is Learned) 
3. วฒันธรรมมีพืน้ฐานมาจากการใช้สญัลกัษณ์ (Symbols) 
4. วฒันธรรมเป็นองค์รวมของความรู้และภมูิปัญญาในกา รตอบสนองความต้องการ

พืน้ฐาน 
5.  วฒันธรรม คือ กระบวนการท่ีมนษุย์ก าหนดนิยามความหมายให้กบัชีวิตและสรรพสิ่ง 

ตา่งๆท่ีอยูร่อบตวัผา่นสถาบนัตา่งๆ  วฒันธรรมเป็นสิ่งท่ีไมห่ยดุนิ่ง มีการเปล่ียนแปลงปรับตวั
ตลอดเวลา 

 
ความหมายของศิลปวัฒนธรรม 
สายนัต์  ไพรชาญจิตร์ (2550,หน้า  83) ได้นิยามถึงศลิปวฒันธรรมหรือวฒันธรรมท่ี

แสดงออกด้านสนุทรีย์ (Expressive Cultures)  หมายถึง ผลิตผลทางด้านศลิปะ (Arts) ของมนษุย์
ท่ีอาจจะอยูใ่นรูปของวรรณกรรม ดนตรี การละเลน่ การแสดง ปรัมปราคต ินิทาน ขนบธรรมเนียม 
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จารีตประเพณี พิธีกรรมตามความเช่ือ  อนัเป็นอง คาพยพท่ีส าคญัในระบบวฒันธรรม ซึง่ใน
สงัคมไทยเราพบวา่มีการใช้ค าวา่ ศลิปวฒันธรรม ในความหมายรวมๆ ของวฒันธรรมประเภทนี ้

ในทางมานษุยวิทยา ศลิปะ หรือ ศลิปวฒันธรรม เป็นปรากฎการณ์สากลท่ีพบเห็นได้ใน
สงัคมทกุหนทกุแหง่ทัว่โลก ผลิตผลทางด้านศลิปะประเภทตา่งๆดงักลา่วข้างต้นมีองค์ประกอบร่วม 
คือการแสดงออกในสว่นของอารมณ์ความรู้สกึผา่นส่ือตา่งๆทัง้ส่ือท่ีเป็นภาพ เป็นรูปปัน้ รูป
แกะสลกั เป็นตวัหนงัสือร้อยแก้ว ร้อยกรอง ผา่นท านองจงัหวะและเสียงของเคร่ืองดนตรี การขบั
ร้อง การร่ายร า ผา่นพิธีกรรมตามความเช่ือ และแม้แตก่ารทอผ้า การจกัสาน กา รผลิตงาน
หตัถกรรมตา่งๆ ก็เป็นพฤตกิรรมการแสดงออกท่ีมีนยัทางด้านศลิปะแฝงเร้นอยูด้่วยกนัทัง้สิน้ 

ในฐานะท่ีพฤตกิรรมการแสดงออกด้านสนุทรีย์เป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมและเป็นแบบ
แผนพฤตกิรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้และการยอมรับของสงัคม แม้วา่ศลิปิน นกัแสดง ชา่ง พระ หมอ 
พอ่ครู แมค่รู อาจารย์ ผู้ท าพิธี และผู้สร้างงานศลิปะทัง้หลายอาจจะมีความเป็นตวัของตวัเองอยู่
มาก แตผ่ลงานศลิปะท่ีสร้างสรรค์ขึน้มาก็ไมไ่ด้แหวกออกไปนอกเขตหรือขนบธรรมเนียมท่ีสงัคม
นัน้ๆ ก าหนดและยอมรับร่วมกนั  หมายความวา่งานศลิปะตา่งๆ ถกูควบคมุโดยสงัคมและรับใช้
สงัคม 

ดงันัน้ศลิปะ จงึเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบ าบดัปัญหาของสงัคมและชมุชน นกั
มานษุยวิทยาเช่ือวา่ความหลากหลายของศลิปะ หรือวฒันธรรมการแสดงออกซึง่มิตด้ิานความงาม
หรือสนุทรีย์เป็นภาพสะท้อนของความหลากหลายทางวฒันธรรมและวิถีชีวิตมนษุย์ในสงัคมตา่งๆ
ศลิปะและวฒันธรรมการแสดงอ อกสว่นใหญ่แสดงให้เห็นความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัสภาพแวดล้อม 
วตัถดุบิและเทคโนโลยีท่ีมีอยูใ่นท้องถ่ินนัน้ๆ 

ศลิปวฒันธรรมของแตล่ะชมุชน แตล่ะสงัคมไมอ่าจด ารงอยูไ่ด้ด้วยตวัเองโดดๆ โดย
ปราศจากรากเหง้าและความหมายทางวฒันธรรมของชมุชนและสงัคมท่ีเป็นต้นก าเนิดของศลิปะ
นัน้ๆ และเมื่อใดก็ตามท่ีศลิปะถกูท าให้เส่ือมคา่ ท าให้เสียหายถกูพราก ถกูถอดออกไป ถกูท าให้
แยกขาดจากบริบทของชมุชนหรือสงัคมท่ีเป็นตวัก าหนดความหมายคณุคา่ งานศลิปะนัน้ๆก็จะ
หมดความหมายในเชิงวฒันธรรมของชมุชนและสงัคมเดมิไปโดยปริยาย 

สภุทัรดศิ ดศิกลุ (2547,หน้า 123-128) ได้ทรงก าหนดให้ศลิปวฒันธรรม หรือวฒันธรรมท่ี
แสดงออกด้านสนุทรีย์ประเภทจารีตประเพณี  การมหรสพ วิถีชีวิตความเป็นอยู ่และวฒันธรรมเชิง
นามธรรมไว้ในกลุม่ท่ีทรงเรียกวา่ มรดกทางวฒันธรรมแบบออ่น (Sofeware)ท่ีสามารถ
เปล่ียนแปลงไปได้ตามกาลสมยั ศลิปวฒันธรรมมีความส าคญัตอ่การด ารงอ ยูข่องความเป็นชาต ิ
(กลุม่/ชมุชน)ในฐานะเป็นเคร่ืองแสดงเอกลกัษณ์ท่ีเป็นแบบแผนเฉพาะของตนเอง ไมเ่หมือนกบั
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ชาตอ่ืิน (กลุม่ /ชมุชนอ่ืน ) และบางเร่ืองอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากวฒันธรรมของชาตอ่ืิน ก็
สามารถน ามาดดัแปลงปรับปรุงให้เข้ากบัลกัษณะโดยเฉพาะของตนเองได้ 

โดยสรุปแล้ว ศลิปวฒันธรรม จงึหมายถึง  สิ่งท่ีคนประพฤตปิฎิบตัสืิบตอ่กนัมาตามความ
เช่ือ คา่นิยม เอกลกัษณ์ และทศันคต ิ นอกจากนีย้งัมีขอบเขตท่ีครอบคลมุถึงผลิตผลทางด้าน
ศลิปะ ท่ีอยูใ่นรูปของจิตกรรม ประตมิากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม ดนตรี เพลง การขบัร้อง 
การละเลน่ร้องร าท าเพลง  การแสดง การร่ายร า เต้นร า นิทาน ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม 
เคร่ืองจกัสาน เคร่ืองประดบั เสือ้ผ้า เคร่ืองปัน้ดนิเผา และหตัถกรรมตา่งๆ เป็นต้น ซึง่สิ่งตา่งๆ
เหลา่นีส้ามารถถ่ายทอดถึงกนัจากคนรุ่นหนึง่ไปสูค่นอีกรุ่นหนึง่ โดยผา่นกระ บวนการอบรมสัง่สอน  
เลียนแบบ  ขณะเดียวกนัวฒันธรรมอาจเปล่ียนแปลงไปตามเง่ือนไขและกาลเวลาเม่ือมีการค้นพบ
หรือรับเอาวิธีการใหม่ๆ  เข้ามาเพ่ือใช้ทัง้ในการแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของสงัคม
ซึง่อาจจะท าได้ดีกวา่สิ่งเก่าๆ สง่ผลให้เกิดกระแสของความนิยม และในท่ีสดุวฒันธรรมแบบเดมิ
อาจจะเลือนหรือหายไปในท่ีสดุ ดงันัน้ การรักษา หรืออนรัุกษ์ไว้ซึง่ศลิปวฒันธรรมแบบเดมิ จงึเป็น
เร่ืองส าคญัเพราะศลิปวฒันธรรมเปรียบเสมือนเคร่ืองเตือนใจให้นกึถึงรากเหง้าและความเป็นมา
ของเรา 

 
ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภมูิปัญญา มีความหมายในภาษาองักฤษวา่ Wisdom ซึง่หมายถึง ความรู้  ความสามารถ 

ความเช่ือ ความสามารถทางพฤตกิรรม และความสามารถในการแก้ไขปัญหาของมนษุย์ 
สารานกุรมไทยส าหรับเยาวชน เลม่ท่ี 19 (2549, หน้า 245-252)  อธิบายวา่ ภมูิปัญญา

ชาวบ้าน  หมายถึง  ความรู้ของชาวบ้าน ซึง่เรียนรู้มาจาก พอ่แม ่ ปู่ ยา่ตายาย ญาตพ่ีิน้อง  หรือผู้ มี
ความรู้ในหมูบ้่านในท้องถ่ินตา่งๆ ภมูิปัญญาชาวบ้านเป็นเร่ืองความรู้ของการท ามาหากิน เชน่ 
การจบัปลา การจบัสตัว์ การปลกูพืช การเลีย้งสตัว์ การทอผ้า การท าเคร่ืองมือการเกษตร 
นอกจากนัน้ยงัมีศลิปะ ดนตรี การฟ้อนร า และการละเลน่ตา่งๆ  ภมูิปัญญาเหลา่นีเ้ป็นความรู้
ความสามารถท่ีบรรพบรุุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดมาให้เรา  ภมูิปัญญาเป็นความรู้ท่ีประกอบไป
ด้วยคณุธรรม ซึง่สอดคล้องกบัวิถีชีวิตดัง้เดมิของชาวบ้านในวิถีชีวิตดัง้เดมินัน้  ชีวิตของชาวบ้าน
ไมไ่ด้แบง่แยกเป็นสว่นๆ หากแตท่กุอยา่งมีความสมัพนัธ์กบัการท ามาหากิน การอยูร่่วมกั นใน
ชมุชน การปฎิบตักิิจทางศาสนา พิธีกรรมและประเพณี ความรู้ถือเป็นคณุธรรม เม่ือผู้คนใช้ความรู้
นัน้เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งคนกบัคน คนกบัธรรมชาต ิและคนกบัสิ่งเหนือธรรมชาต ิภมูิ
ปัญญาจงึเป็นความรู้ท่ีมีคณุธรรม เป็นความรู้ท่ีมีเอกภาพของทกุสิ่งทกุอยา่ง เป็นความรู้วา่ทกุสิ่ง



  

105 

ทกุอยา่งสมัพนัธ์กนัอยา่งมีความสมดลุ ความรู้เหลา่นีเ้ก่ียวข้องกบัการด าเนินชีวิตเป็นแนวทาง 
หลกัเกณฑ์ วิธีปฎิบตัท่ีิเก่ียวกบัความสมัพนัธ์กบัผู้ลว่งลบัไปแล้ว กบัสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ และกบัธรรมชาต ิ

ยศ สนัตสมบตั ิ(2542,หน้า 51) กลา่ววา่ ภมูิปัญญาท้องถ่ินถือเป็นความรู้ท่ีมีคณุลกัษณะ
ใกล้เคียงกบัความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ในประเดน็ท่ีภมูิปัญญาเป็นความรู้ท่ีเกิดจากการศกึษา
เชิงประจกัษ์ ผา่นการพิสจูน์ทดลอง ผา่นกระบวนการคดัสรร ปรับปรุง  และการพฒันาอยา่งเป็น
ระบบ แตก็่อาจจะมีข้อผิดแผกไปจากวิทยาศาสตร์ 2 ประการด้วยกนั คือ 

ประการแรก   ภมูิปัญญาท้องถ่ินมีลกัษณะจ าเพาะเจาะจงเฉพาะท้องถ่ิน พืน้ท่ีหรือระบบ
นิเวศชดุใดชดุหนึง่ เป็นความรู้ท่ีเกิดจากการปฎิสมัพนัธ์และการพึง่พาอาศยักนัระหวา่งมนษุย์ สตัว์ 
พืช พลงัตามธรรมชาต ิดวงวิญญาณ ท่ีดนิ แหลง่น า้และลกัษณะภมูิประเทศในอาณา บริเวณแหง่
ใดแหง่หนึง่โดยเฉพาะ  ภมูิปัญญาท้องถ่ินจงึก่อร่างสร้างตวัขึน้จากความเข้าใจอยา่งชดัแจ้งใน
สมัพนัธภาพของสรรพสิ่งและสรรพชีวิตตา่งๆท่ีก่อเกิด ด ารงอยู ่และแตกดบัไปภายในระบบนิเวศ
ชดุนัน้ ซึง่ความเข้าใจอยา่งลกึซึง้น าไปสูค่วามสามารถในการบริหารจดัการ ปรับแต่ ง ใช้ประโยชน์
และพฒันาทรัพยากรในระบบนิเวศชดุนัน้อยา่งยัง่ยืน ในขณะท่ีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึง่มี
ลกัษณะเป็นสากลทัว่ไปมากกวา่ อาจจะไมส่ามารถน ามาใช้เพ่ือพฒันาและจดัการทรัพยากร
ภายในระบบนิเวศท้องถ่ินใดท้องถ่ินหนึง่ได้เสมอไป 

ประการท่ีสอง  ภมูิปัญญาท้องถ่ินมีลกัษณะจ าเพาะท่ีเก่ียวพนัเช่ือมโยงอยา่งแนบแนน่กบั
มิตทิางสงัคมและสิทธิมนษุยชน หมายความวา่ ระบบนิเวศวฒันธรรมทกุชดุประกอบกนัขึน้บน
เครือขา่ยของความสมัพนัธ์ทางสงัคมระหวา่งกลุม่คน ครอบครัว เครือญาตแิละชมุชน กบัสิ่งมีชีวิต
กลุม่อ่ืนๆท่ีด ารงอยูร่่วมกนัภายในระบบนิเวศธรรมช าต ิชดุนัน้ๆ ซึง่เร่ืองราวความสมัพนัธ์ดงักลา่ว
มกัปรากฎอยูใ่น ต านานนิทานพืน้บ้าน เทพนิยาย เร่ืองเลา่  แสดงออกในรูปความเช่ือ พิธีกรรม 
จารีต ประเพณี  วิถีปฎิบตั ิการแสดง และศลิปะแขนงตา่งๆ ซึง่เร่ืองราวท่ีปรากฎนัน้อาจจะพิสจูน์
ไมไ่ด้หรือดไูมน่า่เช่ือถือในฐานคดิและมมุมองทางวิทยาศาสตร์ 

โครงสร้างของระบบนิเวศในภมูิปัญญาท้องถ่ินเกิดจากการจดัระเบียบโดยผา่นการเจรจา
ตอ่รองและการพึง่พิงอิงกนัระหวา่งผี (เทวดา,คนตาย) มนษุย์ (คนเป็น) สตัว์ พืช ดนิ น า้ ภเูขา และ
พลงัธรรมชาตอ่ืินๆท่ีเช่ือมโยงกนัผา่นความสมัพนัธ์เชิงเครือญาต ิการพึง่พา และการตอ่รอง ซึง่เป็น
กระบวนการท่ีให้ความส าคญัตอ่ความสมัพนัธ์ทางสงัคมระหวา่งมนษุย์กบัธรรมชาต ิ (พืช สตัว์ 
ท่ีดนิ แหลง่น า้ อากาศ ) และระหวา่งมนษุย์กบัมนษุย์ด้วยกนั ซึง่ก็คือระบบท่ีเรียกวา่ วฒันธรรม 
นัน่เอง 
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โดยสรุปแล้ว ภมูิปัญญาท้องถ่ิน จงึหมายถึง องค์คว ามรู้ในท้องถ่ิน ท่ีเกิดขึน้จากระบบ
ความคดิ ความเช่ือ และวฒันธรรมของสามญัชนในท้องถ่ิน ท่ีมีความกลมกลืนและผสมผสานอยู่
กบัสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิและบริบททางสงัคมวฒันธรรมภมูิปัญญาท้องถ่ินจงึอาจอยูใ่น
ลกัษณะท่ีเป็นนามธรรม เชน่ คา่นิยม อดุมการณ์ และระบบความเช่ือตา่ งๆ ฯลฯ และลกัษณะท่ี
เป็นรูปธรรม เชน่ ศลิปะ หตัถกรรม ดนตรี และประเพณีตา่งๆ เป็นต้น 

จากท่ีกลา่วมาแล้ว จะเห็นได้วา่ในกระบวนการวฒันธรรมมีกลไกส าคญัสองประการท่ีเป็น
ตวัขบัเคล่ือนให้วฒันธรรมท าหน้าท่ีสร้างสขุภาวะ หรือสนัตสิขุได้อยา่งยัง่ยืนยาวนานประกอบด้วย
ภมูิปัญญา (Wisdom) และศลิปวฒันธรรม (Expressive cultures) (สายนัต์ ไพรชาญจิตร์ ,2550,
หน้า 8) 

ภมูิปัญญา เป็นเร่ืองของระบบความรู้ ความเช่ือ ความสามารถทางพฤตกิรรมหรือทกัษะ
ในการแก้ไขปัญหาของมนษุย์ ในการจดัระบบความสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบัคนด้วยกนั ทัง้ในระดบั
ปัจเจกกบัปัจเจก ระดบักลุม่กบักลุม่ ระหวา่งคนกบัธรรมชาตกิายภาพ และระหวา่งคนกบัสิ่งเหนือ
ธรรมชาตใิห้อยูใ่นสภาวะสมดลุเป็นปกตอิยูเ่สมอ การท่ีคนจะมีภมูิปัญญาท่ีเหมาะสมได้ก็จะต้อง
ผา่นกระบวนการเรียนรู้จากคนอ่ืน สตัว์อ่ืนและสิ่งอ่ืนท่ีด ารงอยูร่่วมกนั 

ในขณะท่ี ศลิปวฒันธรรม เป็นเร่ือง กลไกทางวฒันธรรมท่ีใช้ในการจดัระบบอารมณ์
ความรู้สกึของคนในการอบูร่่วมกบัคนอ่ืน สตัว์อ่ืน และสิ่งอ่ืนให้อยูใ่นสภาวะ สนุทรีย์ หรืองดงาม
อยูเ่สมอ ทัง้นีเ้พราะความสนุทรีย์หรือ ความงามทางอารมณ์ ก่อให้เกิด ความสขุทัง้แก่ตนเอง ผู้
เป็นเจ้าของอารมณ์ และแก่ผู้ อ่ืน สตัว์ อ่ืน สิ่งอ่ืนๆท่ีอยูใ่นบริบทของอารมณ์ได้ เม่ือใดก็ตามท่ีกลไก
ทัง้สองชดุนีไ้มส่ามารถท างานได้อยา่งตอ่เน่ือง ราบร่ืนหรือบกพร่อง วฒันธรรมหรือชมุชนนัน้ๆก็จะ
เกิดปัญหา เกิดความเดือดร้อน หรือเป็นทกุข์ 

 
2. บทบาทของภาครัฐในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พระราชบญัญตักิ าหนด แบบแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์ก ารปกครอง

สว่นท้องถ่ิน พ .ศ. 2542  ได้บญัญตัเิก่ียวกบัอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมของ
ท้องถ่ินไปสูอ่งค์การปกครองสว่นท้องถ่ินไว้ในมาตรา 16  วา่ “ให้เทศบาล เมืองพทัยา และองค์การ
บริหารสว่นต าบลมีอ านาจหน้าท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถ่ินตนเอง ” ในข้อ 11 วา่ด้วย “การบ ารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภมูิปั ญญาท้องถ่ิน และ
วฒันธรรมอนัดีของท้องถ่ิน ” นอกจากนี ้ในสว่นของแผนปฎิบตักิารก าหนดขัน้ตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครอ งสว่นท้องถ่ินได้ก าหนดให้กรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม ถ่ายโอน
ภารกิจตามพระราชบญัญตัโิบราณสถานฯ ให้แก่องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินในการปกป้อง 
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คุ้มครอง ควบคมุ บ ารุง ดแูล และรักษาโบราณสถานขัน้พืน้ฐาน และโบราณสถานระดบัท้องถ่ิน ซึง่
ขอบเขตของการถ่ายโอน  ประกอบไปด้วย (ท่ีมา: www.dlbc.opm.go.th) 

1. การด าเนินการในการบริหารจดัการมรดกทางวฒันธรรมชาติ 
2. การมีสว่นร่วมในการดแูลรักษาโบราณสถาน 
3. รัฐให้การสนบัสนนุองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินในการจดัให้มีพิพิธภณัฑ์และหอ 

จดหมายเหตปุระจ าท้องถ่ิน 
4. การถ่ายโอนอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการจดัการโบราณส ถานและโบราณวตัถท่ีุมีความ

เก่ียวข้องส าคญัระดบัท้องถ่ินให้องค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน  ให้มีคณะกรรมการของสว่นกลางท่ี
มีผู้ เช่ียวชาญและนกัวิชาการร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาก าหนดวา่โบราณสถานและ
โบราณวตัถใุดมีระดบัความเก่ียวข้องส าคญัในระดบัชมุชน ระดบัท้องถ่ิน ระดบัชา ต ิและระดบัโลก 
โดยให้ถ่ายโอนเฉพาะโบราณสถานและโบราณวตัถท่ีุมีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์และความส าคญัใน
ระดบัชมุชนและท้องถ่ิน 
 องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจ ได้แก่ องค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
เทศบาล องค์การบริหารสว่นต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพทั ยา ซึง่ภารกิจดงักลา่วจดัอยูใ่น
ประเภทของกลุม่งาน “หน้าท่ีท่ีต้องท า”  
 มีข้อสงัเกตวา่ ตามมาตรา 283 รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ .ศ. 2550 ท่ีมี
บทบญัญตัใิห้มีการกระจายอ านาจเพ่ือให้องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินได้เข้ามามีสว่นร่วม และมี
หน้าท่ีบ ารุงรักษาศลิปะ จารีตป ระเพณี ภมูิปัญญาท้องถ่ินและวฒันธรรมอนัดีงามของท้องถ่ิน
นบัเป็นสิ่งส าคญัอยา่งยิ่งในการพลิกโฉมหน้าของการอนรัุกษ์และพฒันามรดกทางศลิปวฒันธรรม
ท่ีแตเ่ดมิเป็นหน้าท่ีของราชการสว่นกลางในการด าเนินงานเพียงฝ่ายเดียว แตต่อ่ไปในอนาคต
องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินจะต้องเข้ามามี สว่นร่วมและบทบาทส าคญัตอ่ไป ซึง่จะเป็นการแบง่
เบาภาระของภาครัฐลงไป อีกทัง้ยงัเป็นการปลกูฝังให้ประชาชนเห็นความส าคญัของมรดกทาง
ศลิปวฒันธรรมของชาตแิละของท้องถ่ินอีกด้วย 
 เม่ือพิจารณาตามแผนปฎิบตักิารก าหนดขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การ
ปกครองสว่นท้องถ่ินดงักล่ าวแล้ว  จะเห็นได้วา่เป็นหลกัการท่ีจะให้องค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน
เป็นฝ่ายปฏิบตักิารในการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมรวมทัง้โบราณสถานท่ีตัง้อยูใ่นท้องถ่ินของตน 
โดยกรมศลิปากรหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจะเป็นผู้คอยควบคมุก ากบัและดแูล รวมไปถึงการให้
การสนบัสนนุและให้ค าปรึกษาแนะน าในด้านตา่งๆนัน้  ซึง่หลกัการนีถื้อวา่เป็นประโยชน์ตอ่หนว่ย
ภาครัฐท่ีท างานทางด้านการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมให้ได้ครอบคลมุมากย่ิงขึน้ เพราะองค์การ
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ปกครองสว่นท้องถ่ินจะเป็นผู้ด าเนินการอนรัุกษ์ศลิปและโบราณสถานในท้องถ่ินของตนเอง โดย
การใช้งบประมาณของท้องถ่ิน ท า ให้การท างานเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ซึง่การด าเนินงานนีจ้ะมี
คณะกรรมการร่วมระหวา่งราชการสว่นกลางและสว่นท้องถ่ินมาร่วมกนัพิจารณาก าหนดแนวทาง 
ซึง่สง่ผลให้เกิดประโยชน์ในแง่ของการมีสว่นร่วมของประชาชนในท้องถ่ินนัน้ๆ ด้วย เพราะเม่ือ
องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินได้เข้ามามีบทบ าทในการดแูละรักษาและอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรม
ตา่งๆแล้ว ก็จะท าการประชาสมัพนัธ์ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินได้ทราบถึงการด าเนินการ เน่ืองจาก
โดยหลกัการแล้วประชาชนในท้องถ่ินจะได้รับทราบถึงการด าเนินงานขององค์การปกครองสว่น
ท้องถ่ินในด้านตา่งๆ  อยา่งสม ่าเสมอ และยงัอาจจะท าให้ไ ด้รับการสนบัสนนุการด าเนินการจาก
ประชาชนในท้องถ่ินอีกด้วย (พณิชพงศ์ พลบัผล,2552, หน้า 51-54) 
 
 3. บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

หน้าท่ีในการดแูลอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมถือเป็นหน้าท่ีท่ีถกูเพิ่มเตมิเข้ามาใหมใ่น ภารกิจ
ขององค์การบริหารสว่นต าบล  ถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องจดัท า จงึถือวา่เป็นอีกภารกิจและบทบาทหนึง่ท่ี
ส าคญัขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินอีกด้วย 

ตามมาตรา 283 ในรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ .ศ. 2550 ท่ีมีบทบญัญตัใิห้มีการ
กระจายอ านาจเพ่ือให้องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินไ ด้เข้ามามีสว่นร่วม และมีหน้าท่ีบ ารุงรักษา
ศลิปผะ จารีตประเพณี ภมูิปัญญาท้องถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของท้องถ่ิน นบัเป็นสิ่งส าคญัยิ่งใน
การพลิกโฉมหน้าของการอนรัุกษ์และพฒันามรดกทางศลิปวฒันธรรม ท่ีแตเ่ดมิเป็นหน้าท่ีของ
ราชการสว่นกลางแตเ่พียงฝ่ายเดียวในการด าเนินงาน แต่นบัจากนีไ้ปองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน
จะต้องเข้ามามีสว่นร่วมและมีบทบาททท่ีส าคญัตอ่ไป ซึง่จะเป็นการแบง่เขาภารกิจของภาครัฐลง
ไป รวมทัง้ยงัเป็นการปลกูฝังให้ประชาชนเห็นถึงความส าคญัของมรดกทางศลิปวฒันธรรมของ
ชาตแิละของท้องถ่ินด้วย 

วีระศกัดิ ์เครือเทพ (2548) เขียนหนังสือ “นวตักรรมสร้างสรรค์ขององค์การปกครองสว่น
ท้องถ่ิน” พดูถึงภาพรวมของนวตักรรมสร้างสรรค์ขององค์ก ารปกครองสว่นท้องถ่ิน 8 ด้าน ซึง่ 1 ใน 
8 ด้าน คือ นวตักรรมท้องถ่ินในด้านการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรม  พบวา่  โดยภาพรวมของการริเร่ิม
นวตักรรมชมุชนดงักลา่วจะต้องมีทนุทาง วฒันธรรมหรือภมูิปัญญาท้องถ่ิน  เป็นต้น  อยูเ่ป็นฐาน
ดัง้เดมิ จงึเป็นสาเหตเุร่ิมต้นท่ีท าให้เกิดนวตักรรมในด้านดงักลา่วได้  นอกจากนัน้ความรอบด้าน
และความหลากหลายในกลวิธีการการอนรัุกษ์และเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมท่ีเกิดขึน้ในภมูิภาค
ตา่งๆ สะท้อน ให้เห็นถึงความตัง้ใจจริงขอ งองค์ก ารปกครองสว่นท้องถ่ินในการอนรัุกษ์
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ศลิปวฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์และความเหมาะสมกลมกลืนกบัสภาพดัง้เดมิของชมุชนท้องถ่ิน อนั
จะเป็นปัจจยัท่ีส าคญัตอ่การสร้างชมุชนท่ีเข้มแข็ง ซึง่ถือเป็นรากฐานท่ีส าคญัตอ่การพฒันา
สงัคมไทยในระยะยาว 

ไมอ่าจท่ีจะปฎิเสธได้วา่ศลิปวฒันธร รมเป็นสิ่งท่ีอยูคู่ก่บัสงัคมมานาน วฒันธรรมเป็นสิ่งท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ของความเป็นตวัตน  ขณะเดียวกนัวฒันธรรมถือวา่เป็นมรดกทาง
สงัคมและเป็นสิ่งท่ีต้องอาศยัการเรียนรู้ เน่ืองจากวฒันธรรมไมใ่ชส่ิ่งท่ีจะอยูค่งท่ีตลอดเวลา ในชว่ง
เวลาหนึง่วฒันธรรมก็จะมีการเปล่ียนแปลง วฒันธรรมจงึจ าเป็นต้องถกูสง่ผา่นจากรุ่นสูรุ่่น 

อยา่งไรก็ดี ถึงแม้วา่วฒันธรรมจะชว่ยพยงุให้ผู้คนในสงัคมสามารถด ารงชีวิตอยูร่่วมกนัได้
โดยการยอมรับในข้อตกลงท่ีไมเ่ป็นทางการ แตท่วา่วฒันธรรมก็มีข้อจ ากดัอยูท่ี่ความไมย่ัง่ยืนใน
ตวัเอง เน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีไม่ ได้ถ่ายทอดกนัมาอยา่งเป็นระเบียบแบบแผนท่ีเป็นทางการ  หากแตมี่
ลกัษณะของการถ่ายทอดกนัทางตรง  ผลจากการถ่ายทอดวฒันธรรมดัง้เดมิในลกัษณะเชน่นีท้ าให้
การถ่ายทอดวฒันธรรมไทยมิอาจต้านทานกระแสการขยายตวัของวฒันธรรมทนุนิยมท่ีมีความ
เข้มแข็งกวา่ทัง้ในเชิงทนุ เทคโนโลยี และ ประสิทธิภาพในการเข้าครอบง าวิถีชีวิตแบบเร่งดว่นของ
มนษุย์ในปัจจบุนั (วีระศกัดิ ์ เครือเทพ,2548,หน้า 99) 

ดงันัน้ เม่ือพิจารณาดแูผนปฎิบตักิารขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครอง
สว่นท้องถ่ิน จะพบวา่หลกัการท่ีส าคญัคือ การท่ีจะให้องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินเป็น ฝ่ายปฎิบตัิ
การในการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นท้องถ่ินของตวัเอง โดยมีหนว่ยงานหลกั เชน่ กระทรวง
วฒันธรรมเข้ามาสนบัสนนุและให้ค าแนะน าในด้านตา่งๆ รวมทัง้การดงึเอาคนในชมุชนเข้ามามี
สว่นร่วมในการอนรัุกษ์  ซึง่หลกัการท่ีวา่นีถื้อวา่เป็นประโยชน์ตอ่ทกุฝ่าย กลา่วคื อ ภาครัฐสามารถ
ท่ีจะอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมได้อยา่งครอบคลมุมากย่ิงขึน้  สว่นองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน
สามารถด าเนินการได้อยา่งคลอ่งตวั รวดเร็วและสอดคล้องกบัวิถีชีวิตและความต้องการของคนใน
ท้องถ่ิน  รวมทัง้ยงัเกิดประโยชน์ในแง่ของการมีสว่นร่วมของประชาชนในท้องถ่ินอี กด้วย 
เน่ืองมาจากเม่ือองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินได้เข้ามามีบทบาทในการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมแล้ว
ก็จะเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ให้กบัประชาชนในท้องถ่ินได้รับทราบถึงการด าเนินการ เพราะโดย
หลกัการแล้วประชาชนในท้องถ่ินจะทราบถึงการปฎิบตัหิน้าท่ีขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิ นใน
ด้านตา่งๆอยา่งสม ่าเสมอ ซึง่จะท าให้ได้รับการสนบัสนนุการด าเนินงานจากประชาชนในท้องถ่ิน
อีกด้วย 
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งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

 งานวิจยัเร่ือง “เครือขา่ยความร่วมมือในการบริหารจดัการโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน  เมืองบางขลงั จงัหวดัสโุขทยั ” ผู้ วิจยัได้ค้นคว้าและรวบรวมงานวิจยัตา่งๆท่ี
เก่ียวข้องกบัประเดน็ในการศกึษา  โดยมีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  ย้อนหลงัไป 10 ปี ตัง้แตปี่พ .ศ.2542-
2552  เรียงจากอดีตไปปัจจบุนั     

1. งานวิจัยและวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับเครือข่าย 
งานวิจยั ของ วิจกัษณา หตุานนท์ (2545 ) เร่ือง “การประสานงานลกัษณะเครือขา่ย

ระหวา่งองค์กรภาครัฐกบัองค์กรพฒันาเอกชนตอ่การด าเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหาเอดส์ ” มี
วตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาความรู้ความเข้าใจเร่ืองการประสานงานลกัษณะเครือขา่ยระหวา่งองค์การ
ภาครัฐและองค์การพฒันาเอกชน ศกึษารูปแบบการประสานงานลกัษณ ะเครือขา่ยระหวา่ง
องค์การภาครัฐและองค์การพฒันาเอกชน  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 จากผลการ วิจยั พบวา่   รูปแบบการประสานงานเครือขา่ยมีการด าเนินกิจกรรมใน 5 
รูปแบบ ประกอบไปด้วย  รูปแบบท่ี 1 การประสานงานลกัษณะเครือขา่ยแบ บทางเดียว ผล
การศกึษา พบวา่ องค์การพฒันาเอกชนท่ีด าเนินการไมมี่ส านกังาน บคุลากรประจ าในพืน้ท่ีมี
ระยะเวลาด าเนินการเพียง 1 ปี ท าให้ไมพ่บความชดัเจนและความตอ่เน่ืองของการประสานงาน
ลกัษณะเครือขา่ย ด้านแผน ด้านการด าเนินการและการตดิตามประเมินผล รูปแบบท่ี 2 การ
ประสานงานลกัษณะเครือขา่ยแบบคูข่นาน ผลการศกึษาพบวา่ องค์การพฒันาเอกชนท่ีด าเนินการ
มีส านกังาน บคุลากรประจ าในพืน้ท่ี  มีแผนระยะยาวรองรับ แตย่งัไมพ่บความชดัเจนความ
ตอ่เน่ืองของการประสานงานลกัษณะเครือขา่ยด้านแผน ด้านการด าเนินการและการตดิตาม
ประเมินผล เน่ืองจากแตล่ะองค์กา รประสบปัญหาด้านระบบการประสานงานท่ีแตกตา่งกนั ไมมี่
ระบบเครือขา่ยท่ีชดัเจนและแผนขององค์การพฒันาเอกชนยงัไมผ่นวกอยูใ่นระดบับริหารจงัหวดั 
รูปแบบท่ี 3 การประสานงานลกัษณะเครือขา่ยแบบสามประสาน ผลการศกึษาพบวา่ มีความ
ชดัเจนและความตอ่เน่ืองของการประสานงานลกัษณะเครือข่ ายด้านแผน ด้านการด าเนินการและ
การตดิตามประเมินผลแบบมีสว่นร่วมระหวา่งองค์การภาครัฐและองค์การพฒันาเอกชน รูปแบบท่ี 
4 การประสานงานลกัษณะเครือขา่ยแบบเครือขา่ยองค์การพฒันาเอกชนเป็นหลกั ผลการศกึษา
พบวา่องค์การพฒันาเอกชนท่ีด าเนินการมีลกัษณะมีส านกังาน บคุลากรประจ าใน พืน้ท่ี มีแผน
ระยะยาวรองรับ พบความชดัเจนและความตอ่เน่ืองของการประสานงานลกัษณะเครือขา่ยด้าน
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แผน รูปแบบท่ี 5 การประสานงานลกัษณะเครือขา่ยแบบเครือขา่ยผู้ตดิเชือ้เป็นหลกั ผลการศกึษา
พบความชดัเจนและความตอ่เน่ืองในการประสานงาน 

งานวิจยัของ ลวณัรัตน์  ร่ืนบนัเทิง (2547)  เร่ือง “การสร้างเครือขา่ย ”ธุรกิจชมุชนร่วมด้วย
ชว่ยกนั ส านกึรักบ้านเกิด ” ตามทฤษฎีขัน้ท่ี 3 ของบริษัทยไูนเตด็คอมมนูิเคชัน่ อินดสัตรี จ ากดั 
(มหาชน )” มีวตัถปุระสงค์เพ่ือทราบถึงแนวคดิในการสร้างเครือขา่ย ”ธุรกิจชมุชนร่วมด้วยชว่ยกนั 
ส านกึรักบ้านเกิด ” ตามทฤษฎีขัน้ท่ี 3 ของบริษัทยไูนเตด็คอมมนูิเคชัน่ อินดสัตรี จ ากดั (มหาชน)” 
หรือยคูอม  เพ่ือทราบถึงรูปแบบและวิธีการสร้างเครือขา่ยเครือขา่ย และทราบถึงสภาพปัญหาและ
อปุสรรคในการด าเนินการสร้างเครือขา่ยดงักลา่ว เป็นการศกึษาเชิงคณุภาพ รวบรวมข็อมลูโดยใช้
วิธีการสมัภาษณ์ผู้ก่อตั ้ งเครือขา่ยและสมาชิกเครือขา่ย โดยมีแนวค าถามประกอบการสมัภาษณ์
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

จากผลการวิจยัพบวา่ การสร้างเครือขา่ย ”ธุรกิจชมุชนร่วมด้วยชว่ยกนั ส านกึรักบ้านเกิด ” 
ตามทฤษฎีขัน้ท่ี 3 ของบริษัทยไูนเตด็คอมมนูิเคชัน่ อินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) มีแนวคดิมาจากการ
เล็งเห็นถึงศกัยภาพของบริษัทในการชว่ยเหลือสงัคม โดยเน้นไปท่ีภาคเกษตรให้สามารถพึง่พา
ตนเองได้ ทัง้นีใ้นการด าเนินงานได้น้อมน าทฤษฎีใหมข่ัน้ท่ี 3 ตามแนวพระราชด าริมาเป็นกรอบใน
การปฎิบตั ิ

ในสว่นของการสร้างเครือขา่ย มีรูปแบบและวิธีการสร้างเครือขา่ยโดยใช้ศั กยภาพการ
ท างานของหนว่ยงานตา่งๆในบริษัท ตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหมข่ัน้ท่ี 3 การด าเนินงานมี
หน้าท่ีและภารกิจหลกั กลุม่เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน และโครงสร้างการบริหารงานในการ
ด าเนินงานของแตล่ะเครือขา่ยท่ีชดัเจน ทัง้นีใ้นการด าเนินงานจะมีการตดิตอ่ประสานงานเพ่ือ
ชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั โดยบริษัทได้แบง่เครือขา่ยตามศกัยภาพและความแข็งแกร่งของหนว่ยงาน
ตา่งๆ โดยแบง่ได้เป็น 4 เครือขา่ย ได้แก่ เครือขา่ยคนสร้างจิตส านกึ เครือขา่ยข้อมลูขา่วสาร 
เครือขา่ยธุรกิจชมุชน  เครือขา่ยเทคโนโลยี 

สภาพปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงานของการสร้างเครือขา่ย  ดงักลา่ว สามารถแยก
ปัญหาออกเป็นประเดน็ตามล าดบัความส าคญั ดงันี ้

1. ปัญหาจากประสบการณ์และทกัษะการท างานของบคุลากรในเครือขา่ย เน่ืองจาก
บริษัทยไูนเตด็คอมมนูิเคชัน่ อินดรัสตรี จ ากดั (มหาชน ) มีความเช่ียวชาญในธุรกิจโทรคมนาคม 
และการส่ือสารจงึได้น าศกัยภาพใน ด้านนีข้ององค์การมาใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่ประชาชนของ
ประเทศ โดยปฎิบตัติามแนวคดิทฤษฎีใหมข่ัน้ท่ี 3 ทัง้นีใ้นการด าเนินงานสร้างเครือขา่ยดงักลา่ว 
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บางสว่นงานเป็นการด าเนินงานท่ีบริษัทฯและเจ้าหน้าท่ีระดบัปฎิบตักิารยงัไมมี่ประสบการณ์ใน
การท างานมาก่อน 

2. ปัญหาจากความตอ่เน่ืองในการประสานงานกบัหนว่ยงานภาครัฐ  
3. ปัญหาจากพฤตกิรรมและวิถีชีวิตของประชาชนยงัไมมี่ความคุ้นเคยกบัการใช้

เทคโนโลยี 
4. ปัญหาจากการตดิตอ่ส่ือสารกบัสมาชิกภายในเครือขา่ยตา่งๆ ท่ีเป็นไปอยา่งไมท่ัว่ถึง 
5. ปัญหาจากงบประมาณในการด าเนินงาน เน่ืองจากการด าเนินงานดั งกลา่วเป็นการ

ท างานเพ่ีอมุง่หวงัประโยชน์กบัชมุชนเป็นหลกั โดยมิได้ค านงึถึงผลก าไรท่ีจะเกิดขึน้ ท าให้
งบประมาณในการด าเนินงานมีจ ากดั 

6. ปัญหาจากทศันคตขิองชมุชนท่ีไมเ่ข้าใจถึงวตัถปุระสงค์ในการสร้างเครือขา่ยของบริษัท
ยไูนเตด็คอมมนูิเคชัน่ อินดรัสตรี จ ากดั (มหาชน ) เน่ืองจากชมุชนไมเ่ข้าใจในวตัถปุระสงค์การ
ด าเนินงานของบริษัท จงึไมใ่ห้ความร่วมมือ ตอ่ต้าน ท าให้การท างานเป็นไปอยา่งล้าช้า 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยัในครัง้นีคื้อ  การสร้างเครือขา่ยควรประสานความร่วมมือไป
ยงัหนว่ยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนท่ีเก่ียวข้อง เพื่อร่วมมื อกนัผลกัดนัและให้ความชว่ยเหลือใน
ด้านตา่งๆ สร้างความเข้าใจกบักลุม่เป้าหมายของเครือขา่ย โดยการประชาสมัพนัธ์กบัคนในชมุชน
ผา่นส่ือตา่งๆ ตลอดจนหนว่ยงานเครือขา่ยตา่งๆควรมีการวางแผนในการด าเนินงานให้ชดัเจน โดย
พิจารณาถึงความต้องการท่ีแท้จริงของสมาชิกในเครือขา่ยตา่ง ๆ นอกจากนีค้วรมีการจดัให้ความรู้
ด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่คนในชมุชน หรือสมาชิกเครือขา่ยท่ีต้องตดิตอ่ส่ือสารกนัผา่นระบบ
อินเตอร์เน็ต ขณะเดียวกนัควรมีการศกึษาถึงผลการสร้างเครือขา่ยถึงความก้าวหน้าและการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ รวมทัง้ศกึษาถึงบทบาทในการด าเนินงานของแต่ ละเครือขา่ยและการเข้าไป
มีสว่นร่วมของสมาชิก กลุม่ชมุชนในการด าเนินงานของแตล่ะเครือขา่ยวา่สามารถด าเนินการได้
มากน้อยตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้เพียงใด 

งานวิจยัของ  กิตชิยั ปัญญาวนั (2548)  เร่ือง “การเช่ือมประสานเครือขา่ยเพ่ือการเรียนรู้
และปฎิบตังิาน : กรณีศกึษาเครือขา่ยการสร้างเสริมสขุภาพจงัหวดัแพร่”  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา  
ลกัษณะการก่อตวัและการเช่ือมประสานเครือขา่ยการสร้างเสริมสขุภาพจงัหวดัแพร่และ
กระบวนการเรียนรู้และความเช่ือมโยงท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ของชมุชนปฎิบตักิาร อนัน าไปสู่
แนวทางในการปฏิบตังิานของเครือขา่ย   เป็นการศกึษาเชิงคณุภาพ  รวบรวมข้อมลูโดยใช้วิธีการ
สมัภาษณ์คณะท างานเครือขา่ยและสมาชิกเครือขา่ย โดยมีแนวค าถามประกอบการสมัภาษณ์เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู   
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จากผลการวิจยัพบวา่ ลกัษณะการก่อตวัของเครือขา่ยการสร้างเสริมสขุภาพจงัหวดัแพร่
ประกอบด้วยแกนน าด้านสาธารณสขุจากภาคราชการและเช่ือมประสานตอ่ไปยงักลุม่ตา่งๆซึง่เป็น
กลุม่ในภาคประชาชน ซึง่กลุม่ตา่งๆเหลา่นีมี้ประสบการณ์ท างานร่วมกนัมาก่อน เครือขา่ยจงึถือ
ก าเนิดขึน้ จากนัน้ได้รับการสนบัสนนุจากกองทนุสนบัสนนุสขุภาพ ท าให้เครือขา่ยมีการท างานใน
เชิงระบบมากขึน้ โดยมี ประเดน็สขุภาพเป็นกลไกเช่ือมประสานการท างาน ซึง่คณะท างานอาศยั
พืน้ฐานของความเป็นเพ่ือนร่วมงานในองค์กรเดียวกนั ประสบการณ์ท างานระหวา่งองค์กร เกิด
การรวมกลุม่ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการเสริมสร้างสขุภาพขึน้อยา่งเป็นรูปธรรมในลกัษณะของชมุชน
ปฏิบตักิาร ภายใต้ฐานความรู้ชดุเดียวกนั 
 สว่นการประสานงานกบักลุม่ตา่งๆ ท าให้เกิดเป็นเครือขา่ยความร่วมมือในการปฏิบตังิาน
นัน้ อาศยักระบวนการตดิตอ่ส่ือสารและการมีปฏิสมัพนัธ์เป็นส าคญั ผลท่ีเกิดขึน้คือ การเกิดขึน้
ของระบบความสมัพนัธ์ในเครือขา่ยแบบชว่ยเหลือเกือ้กลูในการร่วมปฎิบตังิาน ควบคูไ่ ปกบั
กระบวนการเรียนรู้ระหวา่งการท างาน โดยเครือขา่ยจะให้ความส าคญักบัการจดัการความรู้จาก
ประสบการณ์จริง บนพืน้ฐานความสมัพนัธ์ท่ีมีอยูเ่ดมิของกลุม่คน นอกจากนีก้ารประสานกนัของ
ภาคีท่ีมีความหลากหลายในการปฎิบตังิาน ภายใต้บริบททางสงัคมและวฒันธรรม การผสาน
ความรู้สมยัใหมก่บัความรู้พืน้บ้าน การประยกุต์ใช้หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาในการปฏิบตังิาน 
รวมถึงการใช้ทรัพยากรท้องถ่ินในการด าเนินงาน สิ่งตา่งๆเหลา่นีเ้ป็นแนวทางในการปฎิบตังิานอนั
เป็นลกัษณะพิเศษของเครือขา่ยการสร้างเสริมสขุภาพจงัหวดัแพร่ ท่ีสนบัสนนุให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึน้ 

งานวิจยั ของ บญุยวีร์ ลมุาดกมลพนัธ์ (2549) เร่ือง  “แนวทางการสร้างเครือขา่ยด้าน
สวสัดกิารสงัคมในระดบัจงัหวดั : ศกึษาเฉพาะกรณีจงัหวดัสมทุรสงคราม ” มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ศกึษาความรู้ความเข้าใจขององค์กรท่ีปฎิบตังิานด้านสวสัดกิารสงัคมตอ่การท างานร่วมกนัใน
ลกัษณะเครือ ขา่ย ความคดิเห็นขององค์กรท่ีปฎิบตังิานด้านสวสัดกิารสงัคมตอ่การเข้าร่วมเป็น
เครือขา่ยด้านสวสัดกิารสงัคม และแนวทางการสร้างเครือขา่ยด้านสวสัดกิารสงัคมท่ีเหมาะสมใน
ระดบัจงัหวดั  เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูจาก
กลุม่เป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้น าองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การสว่นท้องถ่ิน องค์การภายใน
ชมุชน และองค์การส่ือมวลชนท่ีอยูใ่นจงัหวดัสมทุรสงคราม จ านวน 141 คน ประมวลผลข้อมลูโดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ คา่เฉล่ีย มชัฌิมเลขคณิต 
สว่นเบี่ยงเบ นมาตราฐาน และทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรด้วยคา่ T-test , F-test ณ 
ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 และ Person Correlation  
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จากผลการวิจยัพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษาสว่นใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหวา่ง 41-50 ปี
สถานสภาพสมรส การศกึษาอยูใ่นระดบัปริญญา มีรายได้ระหวา่ง  10,000-20,000  บาท  สงักดั
องค์การภาครัฐ และรับผิดชอบกลุม่เป้าหมายหลกัประเภทชมุชนเป็นสว่นใหญ่ โดยมีระยะเวลาใน
การปฎิบตังิานภายในองค์การระหวา่ง 1-5 ปี มีความรู้ในระดบัสงูเก่ียวกบัความเข้าใจทัง้ในด้าน
ลกัษณะของเครือขา่ย และข้อดีของการท างานในลกัษณะเครือขา่ย ในด้ านความคดิเห็น กลุม่
ตวัอยา่งเห็นด้วยในระดบัมากตอ่การมีเครือขา่ยและการก่อตวัของเครือขา่ย นอกจากนีก้ารก่อตวั
ของเครือขา่ยด้านสวสัดกิารสงัคมจงัหวดัสมทุรสงคราม มีความพร้อมในการเข้าร่วมบริหารจดัการ
เครือขา่ยเป็นอยา่งมากในด้านคน เวลา และการประสานงาน ระดบัมาก สว่นทางด้านเงินและวสัดุ
อปุกรณ์มีความพร้อมในระดบัปานกลาง ลกัษณะของเครือขา่ยด้านสวสัดกิารสงัคมท่ีต้องการให้
เกิด กลุม่ตวัอยา่งเห็นวา่เครือขา่ยด้านสวสัดกิารสงัคมควรมีเป้าหมายในการท างานให้กบัเดก็มาก
ท่ีสดุ ประเภทเครือขา่ยท่ีต้องการให้เกิดขึน้ คือเครือขา่ยกิจกรรม ท่ีเ น้นความร่วมมือและชว่ยเหลือ
กนัในการท างาน โครงสร้างความสมัพนัธ์ในเครือขา่ยควรมีโครงสร้างตามแนวนอน คณุลกัษณะ
ของเครือขา่ยควรประกอบไปด้วยองค์การท่ีมาจากทกุภาคสว่นในจงัหวดั มีกิจกรรมร่วมกนัอยา่ง
ตอ่เน่ือง มีการรวมตวักนัระหวา่งองค์การท่ีมีความสนใจท่ีจะร่วมมือกนัอย่ างจริงจงั มีองค์การท่ีท า
หน้าท่ีประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเห็นวา่กฎระเบียบในเครือขา่ยควรมีความยืดหยุน่  สว่น
ผู้น าเครือขา่ยด้านสวสัดกิารสงัคม  ควรมีคณุสมบตัเิสียสละเพ่ือสว่นรวม มีความซ่ือสตัย์สจุริต รับ
ฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน มีทกัษะด้านการประสานงาน มีค วามรู้ความสามารถ และควรเป็นคณะ
บคุคล ในสว่นของกิจกรรม กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ให้ความสนใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมประเภทการ
จดัเวทีสนทนาและการประชาสมัพนัธ์  นอกจากนีย้งัให้ความเห็นวา่ส านกังานพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดัสมทุรสงคราม ควรมีบทบาทในการจดัประชมุ หารือกบัองค์การท่ี
ท างานด้านสวสัดกิารสงัคมเร่ืองการสร้างเครือขา่ย เป็นผู้ประสานงานกบัองค์การในเครือขา่ย 
ตดิตอ่กบัองค์การท่ีสนใจเข้าร่วมเป็นเครือขา่ยด้านสวสัดกิารสงัคมและมีบทบาทในการรณรงค 
ประชาสมัพนัธ์เร่ืองการสร้างเครือขา่ยด้านสวสัดกิารสงัคม 

ข้อเสนอแนะท่ีได้ จากการวิจยัในครัง้นี ้ คือ ควรมีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้
เกิดขึน้ในระหวา่งองค์การท่ีจะเข้าร่วมเป็นเครือขา่ยด้านสวสัดกิารสงัคม โดยเน้นย า้ในประเดน็ท่ียงั
มีความรู้ความเข้าใจน้อย เชน่ การรู้วา่องค์การท่ีจะเข้าร่วมเป็นเครือขา่ยไมจ่ าเป็นต้องปรับเปล่ียน
จดุมุง่หมายขององค์การเพ่ือให้สอดคล้องกบัเครือขา่ยท่ีจะไปเข้าร่วม ฯลฯ นอกจากนัน้ควรสง่เสริม
ความรู้ความเข้าใจด้านการท างานในลกัษณะเครือขา่ย รวมทัง้ปลกุจิตส านกึเร่ืองการท างานใน
ลกัษณะเครือขา่ยให้กบัผู้บริหารและผู้ปฎิบตังิาน  ควรพิจารณาคดัเลือกผู้น าเครือขา่ยท่ีเ ป็นคณะ
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บคุคลมากกวา่ท่ีเป็นบคุคลเพียงคนเดียว เพ่ือลดปัญหาการเปล่ียนแปลงโยกย้าย ควรให้
ความส าคญักบัการแสวงหางบประมาณทัง้จากภายในและภายนอกเครือขา่ยเน่ืองจากความ
พร้อมในด้านเงินทนุและวสัดอุปุกรณ์ยงัมีไมม่ากนกัเม่ือเทียบกบัความพร้อมในด้านอ่ืนๆ สว่น
ส านกังานพฒันาสงั คมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดัสมทุรสงคราม ควรแสวงหาองค์การท่ีมี
ความสนใจในประเดน็ท่ีสอดคล้องกบัหนว่ยงาน และเร่ิมต้นสร้างเครือขา่ย มีการพฒันาบคุคลกร
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการท างานแบบเครือขา่ย หาพนัธมิตรด้านส่ือมวลชน เพ่ือเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์เร่ืองการสร้างและการจดักิจกรรมของเครือขา่ยตามส่ือตา่งๆ 

งานวิจยัของ เลอพงศ์ สวนสงัข์  (2549)  เร่ือง “การสร้างเครือขา่ยอาสาสมคัรชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภยั ในทศันะของอาสาสมคัรชว่ยเหลือผู้ประสบภยั ” มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาทศันะของ
อาสาสมคัรชว่ยเหลือผู้ประสบภยัตอ่การด าเนินงานชว่ยเหลื อผู้ประสบภยั ทศันะของอาสาสมคัร
ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัตอ่ประโยชน์การสร้างเครือขา่ย และทศันะของอาสาสมคัรชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภยัตอ่กระบวนการสร้างเครือขา่ยและขัน้ตอนการสร้างเครือขา่ยชว่ยเหลือผู้ประสบภยั  ซึง่
กลุม่ประชากรท่ีใช้ในการศกึษา ได้แก่ อาสาสมคัรชว่ยเหลือผู้ป ระสบภยั ในพืน้ท่ีกองบงัคบัการ
ต ารวจนครบาล 9 จ านวน 210 คน  ใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู สว่น
การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตใิช้โปรแกรม SPSS สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถ่ี  คา่ร้อยละ 
คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตราฐาน และคา่ความสมัพนัธ์ด้วยค่ าสถิต ิT-test และการวิเคราะห์ข้อมลู
เชิงเปรียบเทียบมากกวา่สองตวัแปร (One-Way ANOVA) หรือคา่สถิต ิ F-test โดยน าเสนอผล
การศกึษาในรูปแบบของตารางประกอบค าบรรยายและการวิเคราะห์ 
 จากผลการวิจยัพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศชาย  อาย ุ 25-29 ปี สถานภาพโสด 
มีการศกึษาอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา่ /ปวช มีอาชีพรับจ้างทัว่ไป  ทศันะของ
อาสาสมคัรชว่ยเหลือผู้ประสบภยัตอ่การด าเนินงานชว่ยเหลืออยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยเฉพาะ
ด้านการสงเคราะห์ อาสาสมคัรคือผู้ ท่ีน าสิ่งของเคร่ืองอปุโภคบริโภคไปแจกให้แก่ผู้ประสบภยัท่ี
ได้รับคว ามเดือดร้อน สว่นทศันะของอาสาสมคัรชว่ยเหลือผู้ประสบภยัตอ่ประโยชน์การสร้าง
เครือขา่ย อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยเฉพาะด้านการเป็นแหลง่รวบรวมและเผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร
ระหวา่งกนัและกนั  นอกจากนัน้ทศันะของอาสาสมคัรชว่ยเหลือผู้ประสบภยัตอ่กระบวนการสร้าง
เครือขา่ยและการสร้างเครือขา่ยชว่ยเหลือผู้ประสบภยัอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยเฉพาะด้านการ
สร้างผู้น าภายในกลุม่เครือขา่ยอาสาสมคัร เร่ิมจากการสร้างผู้น าภายในกลุม่อาสาสมคัร และการ
สร้างเครือขา่ยจะท าให้เกิดการก าหนดกิจกรรมร่วมกนั 
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 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยัในครัง้นี ้คือ ควรมีการจั ดอบรมเพ่ือเพิ่มพนูความรู้
ความสามารถ แก่อาสาสมคัรชว่ยเหลือผู้ประสบภยั การจดัโครงการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ถึง
บทบาทอาสาสมคัรชว่ยเหลือผู้ประสบภยั และควรมีการออกกฎระเบียบในการปฎิบตัใินการ
ปฏิบตังิานเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฎิบตัใิห้อาสาสมคัรชว่ยเหลือผู้ประสบภยัมีอดุมกา รณ์เดียวกนั 
ตลอดจนควรมีการรวมตวัในการปฎิบตังิาน โดยมีการคดัเลือกผู้น าภายในกลุม่ เพื่อเป็นแกนน าใน
การเข้าร่วมเป็นเครือขา่ย 

งานวิจยัของ Robert Edward Lee (2003) เร่ือง “Knowledge-Dende Communities 
and Compatible Partnerships: E-commerce Craft Enterprises in the Developing World ?”   

จากผลการวิจยัพบวา่  การท าธุรกิจขนาดกลางและเล็กในโลกแหง่การพฒันาไมส่ามารถท่ี
จะท าได้ด้วยตวัของมนัเอง แตต้่องท าร่วมกบัหุ้นสว่นของกลุม่ผู้ท าธุรกิจ เพ่ือท่ีจะเอาชนะในสิ่งท่ีท้า
ทาย และสิ่งท่ีเป็นอปุสรรคท่ีผู้ประกอบการและผู้จดัการธุรกิจต้องเผชิญในโลกแหง่การพฒันา และ
สิ่งท่ีหนว่ยธุรกิจนัน้ต้องการ คือ กลยทุธ์ในการสร้างสมัพนัธภาพ ซึง่ไมเ่พียงแตส่ร้างสมัพนัธภาพ
กบัหุ้นสว่นเพ่ือสร้างทกัษะเทา่นัน้ แตย่งัคงเก็บรักษาและเกิดความเป็นเจ้าของในกลยทุธ์ดงักลา่ว
ไว้ภายในองค์ก ารด้วย   นอกจากนี ้ยงัแสดงใ ห้เห็นวา่ ชมุชนปฎิบตักิารท่ี เตม็ไปด้วยองค์ความรู้
สามารถท่ีจะคดัง้างอ านาจของความเป็นหุ้นสว่นทางธุรกิจ  พวกเขาต้องการท่ีจะมีวฒันธรรมแหง่
การแลกเปล่ียน แบง่ปันซึง่ความรู้ เพ่ือท่ีจะสร้างสรรค์ซึง่วฒันธรรม โดยบางครัง้ผู้น าก็สามารถ
ชว่ยเหลือในกระบวนการดงักลา่ว หรือผู้ช่ วยเหลือ ซึง่เป็นผู้ ท่ีรู้ถึงความเป็นพลวตัรของกลุม่ และ
สามารถท่ีจะชว่ยเอือ้อ านวยในการเปล่ียนแปลงได้ ปัญหาท่ีท้าทายโครงการท่ีพยายามจะใช้
พืน้ฐานทางเทคโนโลยีเข้ามาชว่ยในการปฏิบตังิานหลายๆ คนในโลกแหง่การพฒันายงัขาดความ
เข้าใจในหน้าท่ีของเทคโนโลยี วา่สามารถน ามาปฏิ บตัไิด้ในการด ารงชีวิตจริง ซึง่การขาดความ
เข้าใจหลายๆ ครัง้นี ้มกัให้ความหมายวา่ ไมมี่ใครท่ีเป็นผู้ ท่ีเก่งท่ีสดุท่ีใช้เทคโนโลยีในการ
เปล่ียนแปลง พฒันา กิจการทางธุรกิจของของพวกเขา 

งานวิจยัของ เครือขา่ยมรดกศลิปวฒันธรรมบ้านหมอสอ องค์การบริหารสว่นต าบลพระ
แทน่ และส านกัศลิปากรท่ี 2 สพุรรณบรีุ (2552)  เร่ือง “ชมุชนร่วมรัฐ : กระบวนการเสริมสร้าง
เครือขา่ยมรดกศลิปวฒันธรรมบ้านหมอสอ  จงัหวดักาญจนบรีุ ” เป็นทัง้แนวความคดิและวิธีการ
ปฎิบตัท่ีิตัง้อยูบ่นหลกัปรัชญาการพฒันาชมุชน หลกัการมีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชน  และ
แนวคดิประชารัฐ ผสานเข้ากบั แนวคดิการเสริมสร้างเครือขา่ยในงานวฒันธรรม โดยใช้ฐาน
ทรัพยากรทางโบราณคดีและวิถีวฒันธรรมของชมุชนท้องถ่ินเป็นเคร่ืองมือในการสร้างกิจกรรม 
เพ่ือขบัเคล่ือนกระบวนการร่วมกนัระหวา่งคนในชมุชนท้องถ่ินบ้านหมอสอและข้าราชการกรม
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ศลิปากร การศกึษาในครัง้นี ้ มีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างชดุความรู้ด้านมรดกทางวฒันธรรมในชมุชน
ท้องถ่ินบ้านหมอสอ ต าบลพระแทน่ จงัหวดักาญจนบรีุ  เพ่ือเสริมสร้างแนวทางชมุชนร่วมรัฐบาล
ในงานวฒันธรรม คือ การมีสว่นร่วมระหวา่งคนในชมุชนท้องถ่ินบ้านหมอสอและเจ้าหน้าท่ีของกรม
ศลิปากรในกระบวนการเสริมสร้างเครือข่ ายมรดกศลิปวฒันธรรม และเพ่ือเสริมสร้างความเป็น
เครือขา่ยและกลุม่เครือขา่ยมรดกศลิปวฒันธรรมบ้านหมอสอในลกัษณะเป็นภาคีกบักรมศลิปากร  
เก็บข้อมลูผา่นการจดักิจกรรมร่วมกนัระหวา่งเจ้าหน้าท่ีกรมศลิปากร เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารสว่น
ต าบลพระแทน่ และ กลุม่คนในชมุชนบ้านหมอ สอ ทกุกิจกรรมท่ีด าเนินการบนัทกึข้อมลูด้วยการ
จดบนัทกึ บนัทกึเสียง ถ่ายภาพนิ่ง และถ่ายวิดีทศัน์ตามความเหมาะสมในแตล่ะประเภทของ
กิจกรรม 

กระบวนการเร่ิมด้วยการสร้างความเช่ือใจ ความไว้วางใจระหวา่งกนั ด้วยกนัพดูคยุแบบ
เครือญาต ิปราศจากอ านาจนิยม น าเสนอข้อมลูทกุเร่ืองท่ีเก่ียวข้องอยา่งโปร่งใส ตอบได้ทกุค าถาม
ไมปิ่ดบงัหรือมีวาระซอ่นเร้น จากนัน้จงึเร่ิมชกัชวนกลุม่คนในชมุชนบ้านหมอสอท ากิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกบัมรดกทางศลิปวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นท้องถ่ิน ทัง้กิจกรรมการศกึษาชมุชน กิจกรรมเพื่อ
ฟืน้คืนวิถีชีวิตวฒันธรรมแบบไทยทรงด า กิจกรรมการสง่เสริมความรู้และแนวทางการมีสว่นร่วมใน
การอนรัุกษ์มรดกทางศลิปวฒันธธมในชมุชน  กิจกรรมการสง่คืนชดุความรู้เร่ืองเตาโบราณบ้าน
หมอสอให้กบัคนในชมุชน  ตลอดจนการแลกเปล่ียนเรียนรู้และแสวงหาแนวร่วมจากชมุชนอ่ืนท่ีมี
เจตนารมณ์ในแนวทางเดียวกนั 

จากผลการวิจยัพบวา่  ทรัพ ยากรทางโบราณคดีหรือมรดกทางศลิปวฒันธรรมในท้องถ่ิน
จะด ารงอยูไ่ด้ คนในชมุชนท้องถ่ินจะต้องเข้าใจ สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ในแนวทางท่ีมี
ความสมดลุกนัระหวา่งคณุคา่ (Value) และมลูคา่ทางเศรษฐกิจ (Benefit) ทรัพยากรทาง
โบราณคดีหรือมรดกศลิปวฒันธรรมเหลา่นัน้จงึจะได้ รับความสนใจ ได้รับการดแูล รักษาไว้เป็น
มรดกของลกูหลานสืบไป 

นอกจากนีย้งัพบวา่  ชมุชนท้องถ่ินสามารถเสริมสร้างความเป็นเครือขา่ยมรดก
ศลิปวฒันธรรมได้ในรูปแบบชมุชนร่วมรัฐ ชมุชนท้องถ่ินนัน้มกัจะเป็นกลุม่คนหรือกลุม่ชาตพินัธุ์ท่ี
ยงัคงมีวิถีวฒันธรรมดัง้เดมิของตนท่ีเข้ มแข็ง  มีกลุม่ผู้น าท่ีมีความเข้าใจในคณุคา่มรดกทาง
วฒันธรรม  สมาชิกในชมุชนพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือและเข้ามามีสว่นร่วมในทกุกิจกรรม มี
ทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีเห็นเป็นรูปธรรม และได้รับการยอมรับสนบัสนนุอยา่งทนัทว่งทีด้วย
ความเหมาะสมจากหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 
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2. งานวิจัยและวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับความร่วมมือ  
 งานวิจยัของ Jones K. R. and Parkins D.F. (2006)  เร่ือง ”การรับรู้สมัพนัธภาพระหวา่ง
เยาวชนและผู้ใหญ่ ของโครงการด้านเยาวชนในชมุชน ”  เป็นการ ศกึษาจากผู้ มีสว่นร่วมใน
โครงการฯ จ านวน 108 คน จาก 12 ชมุชน ใน 10 มลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวดัผลใน
การรับรู้ 3 ประเดน็ ประกอบด้วย การเข้าร่วมของเยาวชน การเข้าร่วมของผู้ใหญ่และปฎิสมัพนัธ์
ระหวา่งเยาวชนและผู้ใหญ่ ซึง่ผลจากการศกึษา พบวา่ เพศหญิงมีการรับรู้ทางบวกมากกวา่เพศ
ชายในทัง้ 3 ประเดน็ ผู้ เข้าร่วมจากชนบทมีการรับรู้ทางบวก เก่ียวกบั การเข้าร่วมของเยาวชน
มากกวา่ผู้ เข้าร่วมจากในเมือง  ผู้ เข้าร่วมทัง้หมดในโครงการความร่วมมือท่ีเยาวชนเป็นผู้น าจะมี
การรับรู้ในประเดน็การเข้าร่วมของเยาวชนในทางบวกมากกวา่โครงการความร่วมมือท่ีผู้ใหญ่เป็น
ผู้น า และการรับรู้เฉพาะของผู้ใหญ่ในโครงการความร่วมมื อท่ีเดก็เป็นผู้น าจะมีการรับรู้ทางบวกใน
ด้านการเข้าร่วมของเยาวชนและปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งเยาวชนกบัผู้ใหญ่มากกวา่ผู้ใหญ่จากโครงการ
ความร่วมมือท่ีมีผู้ใหญ่เป็นผู้น า ดงันัน้ โครงการความร่วมมือท่ีมีเยาวชนเป็นผู้น านา่จะก่อให้เกิด
สมัพนัธภาพท่ีดีได้มากกวา่ความร่วมมือท่ีให้ผู้ใหญ่เป็นผู้น า 

งานวิจยั ของ  พฤฒ เอมมานเูอล ใบระหมาน (2552) เร่ือง ”การสร้างความร่วมมือเพ่ือ
ตอ่ต้านการค้าแรงงานทาสบนเรือประมงระหวา่งมลูนิธิกระจกเงากบักระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนษุย์และหนว่ยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ” มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความเป็ นมา
ของการสร้างความร่วมมือระหวา่งมลูนิธิกระจกเงากบักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนษุย์ ตลอดจนรับทราบจ านวนองค์การอ่ืนๆ ท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกบัการสร้างความร่วมมือ 
นอกจากนีย้งัศกึษากิจกรรม หรือวิธีการสร้างความร่วมมือท่ีได้น ามาประยกุต์ใช้ ตลอดจนบทบาท
และผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากการสร้างความร่วมมือของทัง้สององค์การ เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ ด้วย
การสมัภาษณ์เชิงลกึ  โดยใช้กรอบแนวคดิการสร้างความร่วมมือ (Collaboration) ของ Agranoff 
และ McGuire ซึง่ได้น าเสนอไว้ในปีค.ศ. 2003 เป็นกรอบแนวคดิหลกัในการศกึษา   

จากผลการวิจยัพบวา่ การสร้างความร่วมมือระหวา่งมลูนิธิกระจกเงาและกระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์สามารถแบง่ระยะการสร้างความร่วมมือได้เป็น 3 ชว่ง คือ 
1.ระยะก่อตวั  2.ระยะตื่นตวั  และ  3.ระยะสร้างความร่วมมืออยา่งจริงจงั  ซึง่ต้องใช้ระยะเวลา 3-4 
ปี เน่ืองจากในชว่งแรก กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ไมไ่ด้ต่ืนตวัในความ
ร่วมมือเทา่ใดนกั  ในสว่นขององค์การท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกบัการสร้างความร่วมมือ ประกอบด้วย 
องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ กระทรวง
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การตา่งประเทศ กระทรวงแรงงาน ส านั กงานต ารวจแหง่ชาต ิมลูนิธิกระจกเงา เครือขา่ยสง่เสริม
คณุภาพชีวิตแรงงาน ศนูย์อภิบาลผู้ เดนิทางทางทะเล (บ้านสขุสนัต์) จงัหวดัสงขลา 
 ด้านการบริหารจดัการหรือการด าเนินงานของความร่วมมือและเครือขา่ย พบวา่กิจกรรม
ความร่วมมือ  การด าเนินกิจกรรมสว่นใหญ่มลูนิธิกระจกเงาซึ่ งเป็นองค์กรพฒันาเอกชนจะมี
บทบาทในการน าหรือบทบาทในเชิงรุกมากกวา่กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนษุย์  โดยกิจกรรมในการสร้างความร่วมมือ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ (1) การด าเนิน
โครงการจ านวน 2 โครงการ (2) การสมันาร่วมกนัทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ (3) การ
สนบัสนนุข้อมลูขา่วสาร  (4) การปฏิบตังิานภาคสนาม และ (5) การให้ความชว่ยเหลือผู้ เสียหาย 
 ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ พบวา่ ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากความ
ร่วมมือมีทัง้ผลลพัธ์ท่ีเป็นประโยชน์ และผลลพัธ์ท่ีเป็นอปุสรรค ผลลพัธ์ท่ีเป็นประโยชน์  ได้แก่      
(1) การสร้างความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการด าเนินงานมากขึน้ และ (2) การได้ขยายขอบเขตการ
ปฎิบตังิาน สว่นผลลพัธ์ท่ีเป็นอปุสรรคซึง่เกิดจากกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนษุย์เป็นหลกั  ได้แก่ (1) ความเพิกเฉยในการให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะในชว่งแรก   (2) ความ
ลา่ช้าในการให้ความร่วมมือและการขาดความเข้าใจซึง่กนัและกนั  และ (3) การขาดความเข้าใจ
ซึง่กนัและกนั เน่ืองจากทัง้สององค์การมีลกัษณะการปฏิบตังิานท่ีแตกตา่งกนั 

งานวิจยัของ พรภณ พงษ์เพชร (2553)  เร่ือง “ความร่วมมือในการป้องกนัปัญหายาเสพ
ตดิระหวา่งองค์กร ภาครัฐและองค์กรภาคเยาวชน ศกึษาเฉพาะศนูย์อ านวยการประสานงาน
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาย าเสพตดิภาคเยาวชน (ศอ .ปส .ย.) ”  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา
กระบวนการสร้างความร่วมมือในการป้องกนัปัญหายาเสพตดิของศนูย์อ านวยการประสานงาน
ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิภาคเยาวชน  (ศอ.ปส.ย) ศกึษารูปแบบการบริหารจดัการความ
ร่วมมือ (Models of Collaborative Management) ศกึษาทกัษะความสามารถของข้าราชการท่ี
จ าเป็นต้องมีในการสร้างและบริหาร ความร่วมมือของศนูย์อ านวยการประสานงานป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.)  และเพ่ือศกึษาผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ ้นจากความร่วมมือ
ป้องกนัปัญหายาเสพตดิของศนูย์อ านวยการประสานงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิภาค
เยาวชน (ศอ.ปส.ย.)   เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ ด้วยการสมัภาษณ์เชิงลกึ  โดยใช้กรอบแนวคดิก าร
บริหารจดัการ ความร่วมมือ (Model of Collaborative Management) ของ Agranoff และ 
McGuire ซึง่ได้น าเสนอไว้ในปีค.ศ. 2003 เป็นกรอบแนวคดิในการศกึษา   
 จาก ผลการ วิจยั พบวา่  กระบวนการจดัการความร่วมมือ เร่ิมต้นจากส านกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ  (ป.ป.ส.) ได้พดูคยุกบั สมาคมองค์การพฒันา
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เอกชนเพื่อการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิภาคพืน้เอเ ซีย-แปซิฟิค (สปส.อป.) เพ่ือให้มารับ
บทบาทด้านการบริหารจดัการทางการเงินในความร่วมมือ จากนัน้จงึได้พดูคยุอยา่งไมเ่ป็นทางการ
กบัแกนน าเยาวชนจากองค์การภาคเยาวชนตา่งๆ ถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือ 
ตอ่มาได้วางกรอบความร่วมมือในประเดน็ตา่งๆส าหรับการด าเนินงานร่ วมกนั และได้สร้างสภาพ
เง่ือนไขเพ่ือเอือ้อ านวยการปฎิสมัพนัธ์  โดยการสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจ ซึง่สามารถแบง่ความไว้
เนือ้เช่ือใจของ ศอ .ปส.ย. ได้เป็น 3 ชว่ง ประกอบด้วย  “ชว่งเร่ิมต้น” เป็นชว่งท่ีองค์การแตล่ะฝ่ายมี
ความไว้วางใจท่ีดีตอ่กนั  “ชว่งสบัสน” เป็นชว่งท่ีความไว้วางใจเร่ิมลดน้อยลง จนท าให้เกิด “ชว่ง
ฟืน้ฟ”ู ซึง่เป็นชว่งท่ีพยายามสร้างความไว้วางใจให้เพิ่มมากขึน้ 

สว่นกิจกรรม /โครงการท่ีเกิดขึน้จากความร่วมมือ แบง่ออกได้เป็น 4 ด้าน ได้แก่ โครงการ
ด้านการ จดัท าและอ านวยการยทุธศาสตร์ โครงการด้านการจดักิจกรรมเชิงสร้างสรร ค์/รณรงค์
เพ่ือให้เกิดการป้องกนัยาเสพตดิ โครงการด้านเฝ้าระวงั และโครงการด้านการพฒันาความร่วมมือ
และบริหารจดัการ 
 การบริหารจดัการความร่วมมือ ของศนูย์อ านวยการประสานงานป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) พบวา่ เป็นรูปแบบผู้ให้และผู้ รับ  (Donor-Recipient Model) 
โดยเป็นความสมัพนัธ์ของผู้ให้ทรัพยากรและผู้ รับทรัพยากรท่ีพึง่พาตอ่กนั อยา่งไรก็ตามความ
ขดัแย้งถือเป็นเร่ืองปกต ิ
 ด้านทกัษะ และความสามารถของข้าราชการท่ีวิเคราะห์ได้ พบวา่ ควรมีในการบริหาร
จดัการความร่วมมือ แบง่เป็น 3 ระดบั ได้แก่ ประการแรก คณุลกัษณะภ ายในบคุคล ซึง่ควรมี
คณุลกัษณะในการมองภาพรวม ประการท่ีสอง ทกัษะความสามารถในการบริหารจดัการระหวา่ง
บคุคล/องค์การภายใน ข้าราชการควรมีความสามารถในการวางตวัและรักษาระยะหา่ง มีทกัษะ
การเจรจาและการประนีประนอม  ประการสดุท้าย ทกัษะความสามารถการบริหารจดัการภายใน /
ภายนอกความร่วมมือ  ข้าราชการควรมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
 ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากความร่วมมือ พบวา่ ศนูย์อ านวยการประสานงานป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.)  ยงัไมส่ามารถบรรลผุลตามท่ีตัง้ไว้ได้ โดยการสร้าง
ความร่วมมือท่ีเกิดขึน้โดยรวมยงัอยูใ่นระดบัการ ประสานงาน (Coordination) และการร่วม
ปฏิบตักิาร (Cooperation) ซึง่ระดบัความร่วมมือ (Collaboration) ยงัเกิดขึน้ได้ไมเ่ตม็ท่ีนกั 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยัในครัง้นี ้คือ ศนูย์อ านวยการประสานงานป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.)  สว่นกลางควรระบแุ ละรวบรวมบคุคลและองค์การเข้า
มาในความร่วมมือจากขอบเขตภาระหน้าท่ี นอกจากนีย้งัควรสร้างระบบการพฒันาและทดแทน
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เยาวชน รวมทัง้ควรมีข้าราชการระดบัเจ้าหน้าท่ีดแูลรับผิดชอบ ศนูย์อ านวยการประสานงาน
ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.)  ท่ีชดัเจน 
 3.  งานวิจัยและวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ 
 งานวิจยัของ ประสงค์ ชิงชยั  (พ.อ.) (2549) เร่ือง “ปัญหาและอปุสรรคในการบริหาร
จดัการโครงการลงทนุเพ่ือสงัคม ศกึษาเฉพาะกรณีกองทนุพฒันาเมืองในภมูิภาค ”  มีวตัถปุระสงค์
เพ่ือศกึษา ปัญหาอปุสรรคในการบริหารจดัการกองทนุพฒันาเมื องในภมูิภาค  และผลกระทบท่ี
เกิดจากปัญหาอปุสรรคดงักลา่ว ทัง้นีเ้พ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับโครงการเงินกู้ ท่ีรัฐบาลจะต้องกู้มา
ด าเนินการส าหรับโครงการขนาดใหญ่ (Mega project) ในอนาคต เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยใช้
การสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  
 จากผลการวิจยัพ บวา่ ปัญหาและอปุสรรคในการบริหารจดัการกองทนุพฒันาเมืองใน
ภมูิภาคท่ีส าคญั คือการด าเนินงานของกองทนุพฒันาเมืองในภมูิภาคมีความลา่ช้าท าให้มีการลด
ยอดวงเงินกู้ลง นอกจากนีย้งัจ าเป็นต้องขยายเวลาในการเบกิจา่ยเงินกู้ออกไปอีก 2 ปี เน่ืองจาก
ขาดการเตรียมการ และการวางแผนโครงการ นอกจากนีย้งัรวมถึงปัญหาระเบียบการจดัซือ้จดัจ้าง
ขดัแย้งกนั การขาดความพร้อม และการขาดบคุคลากร ซึง่ปัญหาตา่งๆ  เหลา่นีล้้วนแตส่ง่ผล
กระทบให้กองทนุพฒันาเมืองในภมูิภาคไมส่ามารถใช้เงินกู้ ได้อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ และมีผลให้
ให้รัฐบาลต้องจา่ยคา่ธรรมเนียมผกูพนัเงิ นกู้   เน่ืองจากกองทนุ ฯ ไมส่ามารถเบกิจา่ยเงินได้ตาม
สญัญาเงินกู้   
 งานวิจยัของ  อ าพร  ปวงรังษี (2551) เร่ือง “กระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม : 
กรณีศกึษา ประเพณีแขง่เรือชมุชนบ้านดอนไชย ต าบลกลางเวียง  อ าเภอเวียงสา  จงัหวดันา่น ” มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษากระบว นการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม ในรูปแบบประเพณีแขง่เรือของ
ชมุชนบ้านดอนไชย ต าบลกลางเวียง  อ าเภอเวียงสา  จงัหวดันา่น เป็นการศกึษาเชิงคณุภาพ  โดย
ใช้การสมัภาษณ์ การสงัเกตแบบมีสว่นร่วม การสนทนากลุม่ และการพดูคยุอยา่งไมเ่ป็นทางการ 
 จากผลการวิจยัพบวา่  ประเพณีการแขง่เรือมีมานานไมน้่อยกวา่ 300 ปี ซึง่ในอดีตเรือเป็น
พาหนะในการขนสง่คณะศรัทธาของหมูบ้่านท่ีมีพืน้ท่ีอยูใ่นบริเวณล าน า้นา่น เข้าร่วม “งานบญุ
สลากภทัร ” หรือ “ตานก๋วยสลาก ” ชว่งเทศกาลออกพรรษา หลงัจากเสร็จสิน้พิธีการทางศาสนา
ชาวบ้านก็จะมารวมตวักนัเพ่ือร่วมแขง่เรือ เป้าห มายของการแขง่เรือก็เพ่ือความสนกุสนานและ
สร้างความสามคัคีกนัในชมุชน รวมทัง้ถือเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งชมุชน รางวลัท่ี
ได้จากการแขง่ขนัจะเป็นข้าวหอ่ เหล้า ตอ่มาพฒันาเป็นธงท่ีปักช่ือหมูบ้่านท่ีจดัการแขง่ขนั ตอ่มา
ในปีพ .ศ. 2526 มีการทลูของพระราชทานถ้ว ยรางวลัจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เพ่ือ
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พระราชทานให้แก่เรือท่ีชนะในการแขง่ขนัในนดัปิดสนามของจงัหวดันา่น ถ้วยพระราชทางถือเป็น
แรงจงูใจให้กบัชาวบ้านจงัหวดันา่นในการจดัแขง่เรือท่ีมีระบบการจดัการแบบสมยัใหมม่ากยิ่งขึน้ 
มีการวางแผน การเก็บตวั การฝึกซ้อม การจ้าง ฝีพายมืออาชีพมาร่วมในการแขง่ขนั  มีการน าเรือ
ไปร่วมการแขง่ขนักบัจงัหวดัใกล้เคียง มีการสรุปผลการด าเนินงานและวางแผนการด าเนินงานในปี
ตอ่ไป เป็นต้น จะเห็นได้วา่ในยคุหลงักระบวนการจดัการแขง่เรือมีระบบการจดัการมากยิ่งขึน้ แต่
ประเพณีทางศาสนาอยา่ง ประเพณี “ตานก๋วยสลา ก” หรืองานบญุสลากภทัร กลบัถกูลดลง
ความส าคญัลง 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยัในครัง้นี ้คือ 1) ชมุชนควรมีการจดักระบวนการเรียนรู้
ภายในชมุชนพร้อมทัง้จดัหลกัสตูรประเพณีแขง่เรือให้เป็นหลกัสตูรท้องถ่ิน 2) หนว่ยงานของ
ภาครัฐควรมีการทบทวนนโยบายด้านการทอ่งเท่ียว โดยไม่ ท าให้การทอ่งเท่ียวเป็นเคร่ืองบัน่ทอน
ความเข้มแข็งและทนุทางสงัคมภายในชมุชน และ  3) ในการอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง
ควรค านงึถึงความสอดคล้องกบัวิถีชีวิต การด ารงอยูข่องคนในชมุชน มากกวา่การฟืน้ฟวูฒันธรรม
เพ่ือรับใช้คนภายนอก 

4. งานวิจัยและวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากการ ทบทวนงานวิจยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจยัพบวา่งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

บทบาทขององค์การบริหารสว่นต าบลด้านศลิปวฒันธรรมมีอยูอ่ยา่งจ ากดั  ผู้วิจยัจงึขอเสนอ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบับทบาทขององค์การบริหารสว่นต าบลด้านตา่งๆ  ดงันี ้
 
บทบาทองค์การบริหารส่วนต าบลกับงานด้านต่างๆ 

งานวิจยัของ อาภาวดี พรหมจอม (2547) เร่ือง “บทบาทองค์การบริหารสว่นต าบลกบังาน
สง่เสริมคณุภาพชีวิตเดก็ สตรี คนชรา และผู้ ด้อยโอกาส ศกึษาเฉพาะกรณีอ าเภอเมืองนครพนม ”   
มีวตัถปุระสงค์ในการศกึษา บทบาทหน้าท่ีและแนวทางการ ด าเนินงานของผู้ปฎิบตังิานในองค์การ
บริหารสว่นต าบลในการท างานพฒันาคณุภาพชีวิตให้แก่กลุม่เป้าหมาย  ศกึษาปัญหาและ
อปุสรรคและแนวทางในการการแก้ไขปัญหาในการจดับริการ และแสวงหาแนวทางในการพฒันา
รูปแบบในการจดัสวสัดกิารสงัคมให้แก่กลุม่เป้าหมาย  เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามและ    
การสมัภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งซึง่เป็นผู้ปฎิบตังิานใน
องค์การบริหารสว่นต าบลอ าเภอเมือง  13 แหง่  จ านวน 287 ราย  ประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิตืเพ่ือการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ (SPSS) สถิตท่ีิ ใช้ในการวิเคราะ ห์ คือ ร้อยล ะ
คา่เฉล่ีย  มชัฌิมาเลขคณิต  (Mean) สว่นเบี่ยงเบนมาตราฐาน  และทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรด้วยคา่ T-test  และ F-test  
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จากผลการวิจยัพบวา่ ผู้ปฎิบตังิานในองค์การบริหารสว่นต าบล สว่นใหญ่เป็นเพศชาย 
อายรุะหวา่ง 41-50 ปี จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษามากท่ี สดุ การศกึษาสงูสดุคือระดบัปริญญา
โท ด ารงต าแหนง่สมาชิกองค์การบริหารสว่นต าบลมากท่ีสดุ อยูใ่นต าแหนง่ระหวา่ง 3-4 ปี มี
ประสบการณ์ในการฝึกอบรมด้านสวสัดกิารสงัคม และเป็นสมาชิกอาสาสมคัร  มีความรู้ความ
เข้าใจ บทบาทหน้าท่ีตามกฎหมายและงาน ด้านสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคร าะห์ ระดบัปาน
กลาง   โดยผู้ด ารงต าแหนง่ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล เป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจสงูสดุ ในด้าน 
บทบาทการด าเนินงานในการจดัสวสัดกิารให้แก่กลุม่เป้าหมาย ผู้ปฎิบตังิานในอ งค์การบริหารสว่น
ต าบล ให้ความส าคญัตอ่ปัญหาผู้สงูอายท่ีุขาดรายได้ รายได้น้อย ไมพ่อใช้จา่ย สว่นบทบาทในการ
จดักิจกรรม ให้ความส าคญัในการจดัท าแผนพฒันาคณุภาพชีวิตในต าบลโดยประชาชนเข้ามามี
สว่นร่วมในการก าหนดแผนมากท่ีสดุ สว่นปัญหาอปุสรรคในการท างาน ให้ความส าคญัในเร่ืองการ
ขาดวสัดอุปุกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพียงพอ รองลงมาคือปัญหางบประมาณท่ีได้รับไม่
เพียงพอตอ่การจดัการบริหารพฒันาคณุภาพชีวิต สว่นผลจากการสมัภาษณ์ผู้ปฎิบตังิานใน
องค์การบริหารสว่นต าบล สรุปได้วา่ องค์การบริหารสว่นต าบลให้ความส าคญัตอ่งานพฒันา
คณุภาพชีวิตมากขึน้ มีการจดัสวสัดกิารสงัคมในหลายรูปแบบทัง้ในลกัษณะให้บริการทางตรงและ
ทางอ้อมขึน้อยูก่บัง บประมาณและความ เป็นอิสระขององค์การบริหารส่ วนต าบลในการก าหนด
รูปแบบของการให้บริการ  

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยัในครัง้นี ้ คือ ควรให้งบประมาณและสนบัสนนุให้องค์การ
บริหารสว่นต าบลสามารถด าเนินการจดัสวสัดกิาร สง่เสริมพฒันาคณุภาพชีวิต เดก็ สตรี ผู้สงูอายุ
และผู้ ด้อยโ อกาสมากขึน้ โดยจดัให้มีการฝึกอบรมความรู้ด้านงานสวสัดกิารสงัคมให้แก่ผู้ปฎิบตัิ
งานซึง่มีการเปล่ียนแปลงตามก าหนดระยะเวลา ควรให้มีการอบรมสมันาหรือเสวนาระหวา่ง
ส านกังานพฒันาสงัคมและสวสัดกิารสงัคมจงัหวดั กบัองค์การบริหารสว่นต าบล ในฐานะผู้ ถือหุ้น
กฎหมายด้านสวสัดกิาร สงัคม เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการท างาน และกระตุ้นให้
องค์การบริหารสว่นต าบลได้จดัสวสัดกิารให้หลากหลายมากขึน้  รวมถึงการปรับโครงสร้างภายใน
องค์การบริหารสว่นต าบล ให้มีบคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบังานสวสัดกิารสงัคม เชน่ นกัสงัคม
สงเคราะห์ นกัพฒันาชมุชน ฯลฯ เข้าร่วมท างาน สว่นแนวทางในการแก้ไขปัญหา เห็นวา่ควรมีการ
ร่วมกนัทกุภาคสว่น ในลกัษณะพหภุาคี คือ รัฐ เอกชน ประชาชน ภาควิชาการท้องถ่ิน เพ่ือพฒันา
นางานคณุภาพชีวิตให้เกิดความยัง่ยืนและกระจายอยา่งเป็นธรรมและทัว่ถึงทกุเป้าหมาย 
 



  

124 

 งานวิจยัของ ฐิตรัิตน์ ดศิโยธิน (2550)  เร่ือง “บทบาทองค์การบริหารสว่นต าบล  ท่ีมีตอ่
การจดัสวสัดกิารผู้สงูอายใุนชมุชน กรณีศกึษาจงัหวดัหนอง คาย” มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความรู้
ความเข้าใจบทบาทขององค์การบริหารสว่นต าบลท่ีมีตอ่การจดัสวสัดกิารผู้สงูอา ย ุและแนวทางใน
การปรับบทบาทขององค์การบริหารสว่นต าบล ในการจดัสวั สดกิารด้านผู้สงูอายใุนจงัหวดั
หนองคาย   เป็นวิจยัเชิงปริมาณ โดย ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใ นการเก็บรวบรวมข้อมลู แบง่
ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาออกเป็น 2 กลุม่ ประกอบด้วย กลุม่ท่ี 1 ผู้บริหารจากองค์การบริหาร
สว่นต าบลทัง้หมด จ านวน 109 แหง่ในจงัหวดัหนองคาย ได้แก่ นายกองค์การบริหารสว่นต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบล และ ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล ใช้แบบสอบถาม
จ านวน 327 ชดุ กลุม่ท่ี 2 ตวัแทนของผู้บริหาร องค์การบริหารสว่นต าบล จ านวน 18 ราย เก็บ
ข้อมลูโดยใช้การสนทนากลุม่ (Focus Group) ประมวลผลข้อมลูด้วยโปรแกรมส าเร็ จรูปทางสถิติ
เพ่ือการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ (SPSS) สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์คือ คา่ความถ่ี (Frequncy) คา่ร้อย
ละ (Percentage) คา่มชัฌิมาเลขคณิต  (Mean) คา่เบี่ยงเบนมาตราฐาน  (Standard Deviation) 
และคา่ T-test  ก าหนดนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 จากผลการวิจยัพบวา่  ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 282 คน สว่นใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ
ระหวา่ง 41-50 ปี จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี ประสบการณ์ในการด ารงต าแหนง่ 5 ปีขึน้ไป 
สว่นใหญ่ไมเ่คยได้รับการศกึษาด้านสวสัดกิารสงัคม หรือสงัคมสงเคราะห์มาก่อน  รวมถึงไมเ่คยมี
ประสบการณ์ในการท างานด้านสวสัดกิารสงัคมมาก่อน 

นอกจากนีใ้นสว่นความรู้ความเข้าใจขององค์การบริหารสว่นต าบลท่ีมีตอ่การจดัสวสัดกิาร
ผู้สงูอาย ุพบวา่ ผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบลสว่นใหญ่มีความรู้และควมเข้าใจด้านบทบาท
ภารกิจตามกฎหมายและการจดัสวสัดกิารสงัคม อยูใ่นระดบัมาก สว่นบทบาทการจดัสวสัดกิาร
ผู้สูงอายท่ีุมากท่ีสดุ คือ บทบาทการจดัสวสัดกิารด้านรายได้ และบทบาทการจดัสวสัดกิารด้าน
อ่ืนๆ สว่นภาพรวมของการจดัสวสัดกิารผู้สงูอายขุององค์การบริหารสว่นต าบลในจงัหวดัหนองคาย
อยูใ่นระดบัน้อย ขณะท่ีแนวทางการปรับบทบาทจากการสนทนากลุม่ (Focus Group) ได้เสนอ
แนวทางการปรับบทบาทภารกิจขององค์การบริหารสว่นต าบลในด้านสวสัดกิารสงัคมส าหรับผู้อายุ
ให้ครอบคลมุมากขึน้ ทัง้ด้านรายได้ สขุภาพ ท่ีอยูอ่าศยั การศกึษา นนัทนาการ และด้านอ่ืนๆ โดย
มีข้อเสนอแนะวา่ รัฐควรจดัสรรงบประมาณให้องค์การบริหารสว่นต าบลอยา่งเพียงพอและ
เหมาะสมกบัท้องถ่ิน รวมถึง มีการระบสุดัสว่นการใช้เงินอดุหนนุด้านสวสัดกิารสงัคมอยา่งชดัเจน 
สนบัสนนุด้านการพฒันาบคุคลให้มีความรู้ความสามารถด้านสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 
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อีกทัง้มีการปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อบงัคบัท่ีเหมาะสมเพ่ือให้องค์การบริหารสว่นต าบล
สามารถบริหารงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระอยา่งแท้จริง 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยัในครัง้นี ้คือ ด้านการบริหารงาน  ควรมีการพฒันาบคุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมท่ีจะด าเนินงานด้านสวสัดกิารผู้สงูอายใุ นชมุชนอยา่ง
มืออาชีพ มีการบริหารงานมุง่สมัฤทธ์ิผลและบริหารงานตามหลกัธรร มมาภิบาล  (Good 
Governance) ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดัในฐานะผู้ มีหน้าท่ีหลกั
เก่ียวกบังานด้านสวสัดกิารสงัคม และการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัผิู้สงูอายพุ .ศ. 2546 และ
พระราชบญัญตัสิง่เสริมการจดัสวสัดกิารสงัคม  พ.ศ. 2546 ควรมีภารกิจประสานความช่ วยเหลือ
ด้านวิชาการ การ จดัสวสัดกิารสงัคมไปสู ่องค์การบริหารสว่นต าบลให้เป็นระบบและตอ่เน่ือง  
ข้อเสนอ ด้านนโยบาย  กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ควรมีบทบาทในการ
ตดิตามประเมินผลและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านภารกิจท่ีได้ถ่ายโอนให้องค์การบริหาร
สว่นต าบล เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในการปฎิบตัแิละควรมีการสง่เสริมบทบาทสตรีให้เข้าไปมีสว่น
ร่วมในการบริหารงาน องค์การบริหารสว่นต าบลให้มากขึน้ เพ่ือความเข้มแข็งของสงัคม รวมทัง้
สว่นกลางท่ีรับผิดชอบองค์การบริหารสว่นต าบลความสร้างรูปแบบ (Model) องค์กรเรียนรู้ 
(Learning Organization) ท่ีเป็นต้นแบบท่ีดีให้องค์การบริหารสว่นต าบลได้ศกึษาเรียนรู้ และน าไป
ประยกุต์ใช้ในการบริหารงานตอ่ไป 
 งานวิจยัของ ปวีณา งามประภาสม (2550) เร่ือง บทบาทองค์การบริหารสว่นต าบลตอ่การ
สง่เสริมการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์กรณีศกึษาเปรียบเทียบองค์การบริห ารสว่นต าบลห้วย
แก้ว ก่ิงอ าเภอแมอ่อน จงัหวดัเชียงใหม ่และองค์การบริหารสว่นต าบลเจ้าฉ่า อ าเภอโพธ์ิทอง 
จงัหวดัอา่งทอง  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจดัการทอ่งเท่ียวระหวา่ง
หมูบ้่านแมก่ าปองและหมูบ้่านยางทอง  ศกึษาเปรียบเทียบบทบาทขององค์การบริห ารสว่นต าบลท่ี
สง่เสริมการทอ่งเท่ียวภายในชมุชน ศกึษาเปรียบเทียบกระบวนการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวอยา่งมี
สว่นร่วม และศกึษาปัญหาและอปุสรรคขององค์การบริหารสว่นต าบลในการส่ งเสริมการทอ่งเท่ียว 
เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ   โดยใช้การสมัภาษณ์ ประกอบด้วยกลุม่ผู้น า คณะกรรมการท่ องเท่ียว
และสมาชิกกลุม่ชาวบ้าน  รวมถึง กลุม่พนั กงานในองค์การบริหารสว่นต าบล  และแบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู รวมทัง้แบบจดบนัทกึลกัษณะโดยทัว่ไปของหมูบ้่านและ
องค์การบริหารสว่นต าบล 
 จากผลการวิจยัพบวา่ การจดัการทอ่งเท่ียวของหมูบ้่านแมก่ าปอง และห มูบ้่านยางทอง มี
ความแตกตา่งกนัไปตามเอกลกัษณ์และลกัษณะภมูิประเทศของชมุชน โดยเฉพาะจดุดงึดดูซึง่อยูท่ี่
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ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม กลา่วคือหมูบ้่านแมก่ าปองล้อมรอบไปด้วยป่าไม้ รวมถึงวิถี
ชีวิตแบบชนบทล้านนาท่ีนา่สนใจ ขณะท่ีหมูบ้่านยางทอง มีจดุขายอยูท่ี่งานหตั ถกรรมจกัสานจาก
ไม้ไผ ่ซึง่ถือวา่เป็นสินค้า OTOP ท่ีขึน้ช่ือของจงัหวดั 
 ในสว่นของการบริหารจดัการทอ่งเท่ียวนัน้ ทัง้ 2 หมูบ้่านมีการจดัตัง้คณะกรรมการขึน้มา
เป็นตวัแทนชาวบ้านเพ่ือท าหน้าท่ีหลกัในเร่ืองการทอ่งเท่ียว มีการก าหนดกิจกรรมและก าหนด
คา่บริการในอตัราท่ีตา่ งกนัไปตามลกัษณะของต้นทนุทางทรัพยากรท่ีใช้ไป ซึง่หากเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการจดัการทอ่งเท่ียวพบวา่ หมูบ้่านแมก่ าปองมีการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตไิด้เดน่
กวา่หมูบ้่านยางทอง เน่ืองจากทรัพยากรทอ่งเท่ียวเป็นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมท่ีเส่ือม
โทรมง่ายและฟืน้ฟู ได้ยากอีกทัง้เป็นเสมือนแหลง่อาหารและแหลง่รายได้หลกัของหมูบ้่าน ท าให้
ต้องมีวิธีการจดัการท่ีหลากหลายและบงัคบัใช้โดยเคร่งครัดกวา่หมูบ้่านบ้านยางทอง  สว่นในการ
จดักิจกรรมหมูบ้่านทัง้ 2 แหง่ มีการก าหนดกิจกรรมท่ีสะท้อนถึงวิถีชีวิตและเอือ้ให้นกัทอ่งเท่ียวได้
เรียนรู้เอกลกัษณ์ของหมูบ้่าน แตใ่นการบริหารจดัการรายได้นัน้ แม้ทัง้ 2 หมูบ้่านจะมีการก าหนด
อตัราคา่บริการจากนกัทอ่งเท่ียวเชน่เดียวกนั แตห่มูบ้่านแมก่ าปองมีการบริหารจดัการรายได้ท่ี
แสดงถึงความโปร่งใสและมีการน ารายได้ไปใช้ประโยชน์เพ่ือการพฒันาชมุชนท่ีดีกวา่ กลา่วคือ มี
การจดัท าบญัชีชีแ้จงยอดรายรับรายจา่ยให้แก่ชาวบ้านทกุคนได้ทราบ รวมถึงมีการน ารายได้ไปใช้
พฒันาและกระจายไปสูช่าวบ้านคนอ่ืนๆอยา่งทัว่ถึงในรูปแบบของเงินปันผลสหกรณ์ สว่นหมูบ้่าน
ยางทองไมมี่การชีแ้จง ด้านการรักษาความปลอดภยั ทัง้ 2 หมูบ้่าน มีแนวทางในการรักษาความ
ปลอดภยัทัง้แก่นกัทอ่งเท่ียวและชาวบ้าน นอกจากนีก้ารจดัหาท่ีพกัและสิ่งอ านวยความสะดวกจะ
เน้นความเหมาะสมและสอดคล้องกบัเอกลกัษณ์ของหมูบ้่าน อีกทัง้มีการจ ากดัจ านวน
นกัทอ่งเท่ียวตามขีดความสามารถในการรองรับของแตล่ะหมูบ้่าน โดยหมูบ้่านแมก่ าปองจะจ ากดั
จ านวนนกัทอ่งเท่ียวอยา่งเคร่งครัดกวา่หมูบ้่านยางทองท่ีนกัทอ่งเท่ียวสามารถมาพกัเกินท่ีก าหนด
ได้และสามารถเลือกท่ีพกัตามความต้องการได้ 
 ในสว่นของบทบาทองค์การบริหารสว่นต าบลเพื่อสง่เสริมการทอ่งเท่ียว พบวา่ องค์การ
บริหารสว่นต าบลห้วยแก้วและองค์การบริหารต าบลบางเจ้าฉ่า มีการแสดงบทบาทใน ด้านตา่งๆ 
ประกอบด้วย เป็นผู้ด าเนินการจดัซือ้ จดัสร้างและบรูณะซอ่มแซมโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวก ควบคมุการใช้กฎระเบียบ และบทบาทผู้ประสานงานกบัหนว่ยงานภายนอก แต่
องค์การบริหารสว่นต าบลทัง้ 2 แหง่ยงัมีบางบทบาทท่ีขาดไป โดยองค์การบริหารสว่นต าบลห้วย
แก้วสามารถสง่เสริมให้ชาวบ้านสามารถจดักิจกรรมการทอ่งเท่ียวได้ดีกวา่ ทัง้ในด้านการอดุหนนุ
เงินให้แก่กลุม่อาชีพและชาวบ้านเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ตอ่ชมุชน การฝึกอบรมหรือพาไปศกึษาดู
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งานและให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ชาวบ้านในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง  สว่นการเสริมสร้างกลุม่นัน้ไมมี่เพรา ะ
ชาวบ้านหากต้องการแก้ไขหรือท าอะไรมกัรวมตวักนัอยูต่ลอดเวลา สว่นองค์การบริหารสว่นต าบล
บางฉ่าไมมี่บทบาทในด้านการให้ค าปรึกษา เน่ืองจากไมมี่ใครไปขอรับค าปรึกษานอกจากการ
กระท านัน้ไปละเมิดกฎท่ีตัง้ไว้ องค์การบริหารสว่นต าบลบางฉ่าจะเข้าไปพดูคยุท าความเข้าใจใน
สว่นท่ีเก่ี ยวข้อง สว่นบทบาทผู้สง่เสริมให้นกัทอ่งเท่ียวสามารถมาเท่ียวได้สะดวกองค์การบริหาร
สว่นต าบลทัง้ 2 แหง่ ยงัไมมี่การจดัท าส่ือประชาสมัพนัธ์  นอกจากการอ านวยความสะดวกเม่ือมี
นกัทอ่งเท่ียวมาทอ่งเท่ียวในบางโอกาสเทา่นัน้ เน่ืองจากมีข้อจ ากดัทางงบประมาณและการมี
หนว่ยงานอ่ืนๆชว่ยประชาสมัพนัธ์ให้ 
 ในเร่ืองกระบวนการด าเนินการเพ่ือสง่เสริมการทอ่งเท่ียวอยา่งมีสว่นร่วมขององค์การ
บริหารสว่นต าบล พบวา่ องค์การบริหารสว่นต าบลมีกระบวนการท างานหรือขัน้ตอนการท างาน
ตามระเบียบปฎิบตัเิชน่เดียวกนั แตกตา่งกนัท่ีการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้ามามีสว่น ร่วมในการ
ท างาน โดยองค์การบริหารสว่นต าบลห้วยแก้ว เปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้ามามีสว่นร่วมในการ
ท างานตัง้แตก่ารร่วมคดิ ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฎิบตั ิร่วมตดิตามประเมินผล ร่วมรับรู้ผลการท างาน
มากกวา่องค์การบริหารสว่นต าบลบางฉ่า วึง่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีสว่นร่วมในการท า งาน
เพียงการร่วมคดิ ร่วมปฎิบตั ิร่วมตดิตามประเมินผลในบางโอกาส  
 ขณะท่ีปัญหาและอปุสรรคในการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวขององค์การบริหารสว่นต าบลนัน้ 
พบวา่ มีความแตกตา่งกนั กลา่วคือ องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยแก้ว ประสบกบัปัญหาสินค้า
และวสัดอุปุกรณ์ท่ีจ าเป็นมีราคาสงูซึ่ งหากรวมกบัคา่ขนสง่จะสงูกวา่ปกต ิท าให้ต้องเบกิจา่ย
งบประมาณท่ีมากหากเทียบกบัในอดีต สว่นองค์การบริหารสว่นต าบลบางฉ่านัน้ พบกบัปัญหา
ความไมเ่ข้าใจในลกัษณะการทอ่งเท่ียวของหมูบ้่าน ปัญหาการไมน่ าแผนชมุชนเข้ามาร่วมจดัการ
แผนพฒันาต าบลอปัญหาความขดัแย้งระหวา่งผู้น ากบัฝ่ ายบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล และ
ปัญหาการขาดสง่เงินกู้จากเงินทนุหมนุเวียนกลุม่อาชีพ ซึง่ปัญหาเหลา่นีส้ง่ผลกระทบถึงการ
สง่เสริมการทอ่งเท่ียวทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และจ าเป็นต้องหาทางแก้ไข 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยัในครัง้นี ้คือ องค์การบริหารสว่นต าบลทัง้  2 แหง่ จ าเป็นต้อง
แก้ไขปัญหาเพ่ือให้การสง่เสริมการทอ่งเท่ียวมีประสิทธิภาพมากขึน้ กลา่วคือ องค์การบริหารสว่น
ต าบลห้วยแก้ว ควรจะเน้นการประยกุต์ใช้สิ่งท่ีมีอยูใ่นหมูบ้่านมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึน้ 
โดยเฉพาะแกนน าท่ีท างานในชมุชน รวมถึงการกระตุ้นให้ชาวบ้านเห็นควา มส าคญัของการมีสว่น
ร่วมในทาง การเมืองการปกครองมากกวา่การเป็นผู้ รับการพฒันาเพียงฝ่ายเดียว อีกทัง้ควรปรับ
ระบบคดิและท าความเข้าใจลกัษณะการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ให้ชดัเจน นอกจากนี ้
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องค์การบริหารสว่นต าบลทัง้ 2 แหง่ควรเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้ามามีสว่นร่วมในกร ะบวนการ
ท างานแตล่ะขัน้ตอนให้มากขึน้  ทัง้นีเ้พ่ือสง่เสริมการทอ่งเท่ียวให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
 4. งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

งานวิจยั ของ วสนัต์ เทพสริุยานนท์ (2548) เร่ือง “กระบวนการเสริมสร้างพลงัชมุชน
ท้องถ่ินในการจดัการโบราณสถาน โบราณวตัถ ุและศลิปวตัถ ุ : ศกึษาเฉพาะกรณีชมุชนวดัววัแดง 
ต าบลแมส่า อ าเภอ เวียงสา  จงัหวดันา่น ”  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ ศกึษากระบวนการ เสริมสร้างพลงั
ชมุชนท้องถ่ินในการจดัการโบราณสถาน โบราณวตัถ ุและศลิปวตัถขุองชมุชน โดยใช้วิธีการ
สงัเกตการณ์ อยา่งมีสว่นร่วม (Participant Observation) ผา่นกิจกรรมการจดัการทรัพยากร
วฒันธรรมภายในชมุชน และการสมัภาษณ์กลุม่คนในชมุชนอยา่งไมเ่ป็นทางการ 
 จากผลการวิจยัพบวา่ ความเช่ือมโยงและตอ่เน่ืองของแตล่ะกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ทัง้ 5 
กิจกรรมหลกั ได้ก่อให้เกิดกิจกรรมยอ่ยขึน้มา กมาย ซึง่มีรูปแบบ ล าดบัขัน้ตอนและวิธีการท่ี
สอดคล้องกบัวฒันธรรมของชมุชนท้องถ่ิน ท าให้กิจกรรมท่ีเกิดขึน้เป็นกิจกรรมของคนในชมุชน
ร่วมกนั ชดุความรู้ท่ีเกิดขึน้ท าให้คนในชมุชนได้รับรู้การมีอยูข่องทรัพยากรทางวฒันธรรมในท้องถ่ิน
ของตน เกิดความตระหนกัในคณุคา่และประโยช น์ท่ีได้รับจากการจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรม
ภายในชมุชนท้องถ่ิน เกิดความสขุและความประทบัใจจากการเข้าร่วมในกิจกรรม โดยทกุกิจกรรม
ท่ีเกิดขึน้ล้วนล้วนปรากฎผลเป็นรูปธรรมให้เห็น คือ ทะเบียนพระพทุธรูปไม้ ทะเบียนวตัถจุดัแสดง
ภายในหอวฒันธรรม ตวัวตัถจุดัแสดงภายในหอวฒันธ รรม รูปแบบการจดัแสดงภายในหอ
วฒันธรรม รายงานผลการขดุศกึษาทางโบราณคดีท่ีอโุบสถ เงินกองทนุส าหรับการด าเนินงานหอ
วฒันธรรม ซึง่ถือเป็นประจกัษ์พยานและคอยกระตุ้นเตือนให้คนในชมุชนภาคภมูิใจในสิ่งท่ีเกิดขึน้ 
และร่วมกนัจดัโบราณสถาน โบราณวตัถ ุและศลิปวตัถท่ีุมีอยูใ่นชมุช นท้องถ่ินของตนเองตอ่ไป 
โดยปัจจยัท่ีสนบัสนนุให้ชมุชนวดัววัแดงสามารถจดัการโบราณสถาน โบราณวตัถแุละศลิปวตัถไุด้
นัน้ ประกอบด้วย (1) กระบวนการศกึษาวิจยัเชิงปฎิบตักิารพฒันาชมุชนแบบมีสว่นร่วม  
(PAR&CD)ท่ีเน้นการเรียนรู้จากการปฎิบตัจิริง ร่วมคดิ ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฎิ บตั ิและร่วมรับผลท่ี
เกิดขึน้จากกิจกรรมการจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรม (2) ความเข้มแข็งของวฒันธรรมชมุชน
ท้องถ่ินวดัววัแดง ได้แก่ ความเช่ือเร่ืองผี  ความศรัทธาในพระพทุธศาสนา  ความเคารพใสนผู้
อาวโุส ท่ีสะท้อนออกมาในรูปแบบพิธีกรรมการเซน่สรวง การสะเดาะเคราะห์  การบ ายศรีสูข่วญั
และการรดน า้ขอพรผู้อาวโุสในเทศกาลสงกรานต์ซึง่ยงัด ารงอยูแ่ละยดึโยงความสมัพนัธ์คนใน
ชมุชนไว้ด้วยกนัอยา่งแนบแนน่ (3) การมีทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ได้แก่ พระพทุธรูป
ไม้ คมัภีร์ใบลาน อโุบสถ หอวฒันธรรมวดัววัแดง (4) การมีผู้น าชมุชนท่ีตระหนกัและมอง เห็นซึง่
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คณุคา่ของทรัพยากรวฒันธรรมเหลา่นัน้และมีความต้องการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมในชมุชน
ท้องถ่ินของตนให้เกิดประโยชน์ตอ่ชมุชนโดยรวม (5) ความหลากหลายของกลุม่คนท่ีเข้าร่วมใน
กิจกรรมการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมทัง้ พระสงฆ์และสามเณร ผู้สงูอาย ุคนวยัผู้ใหญ่ เยาวชน 
โครงการโบราณคดีชมุชน เจ้าหน้าท่ีส านกังานศลิปากรท่ี 7 เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลแม่
สา ตา่งมาเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาส และจงัหวะตา่งๆ ตามความเหมาะสม สอดคล้องกบัหน้าท่ี 
ความรู้ ความสามารถของตน 
 งานวิจยัของ กนกวรรณ  ทองเถ่ือน (2550) เร่ือง “การศกึษาแนวทางจดัตั ง้ศนูย์การเรียนรู้
ทางวฒันธรรม  จงัหวดัเพชรบรีุ ”  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาข้อมลูองค์ความรู้ทางวฒันธรรมของ
จงัหวดัเพชรบรีุ  และศกึษารูปแบบในการบริหารจดัการส าหรับเป็นแนวทางในการจดัตัง้ศนูย์การ
เรียนรู้ทางวฒันธรรม จงัหวดัเพชรบรีุ  เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ  โดยใช้ วิธีการส ารวจจาก
แบบสอบถามความต้องการในด้านตา่งๆ ของประชาชนทัง้ในจงัหวดัเพชรบรีุและตา่งจงัหวดั 
รวมทัง้การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึจากบคุคล 5 กลุม่ ประกอบด้วย ศลิปินชัน้เย่ียมของจงัหวดั
เพชรบรีุ  ผู้ เช่ียวชาญเร่ืองจงัหวดัเพชรบรีุ  ปราชญ์ท้องถ่ิน บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบั องค์การทางด้าน
วฒันธรรมของจงัหวดัเพชรบรีุ และผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารจดัการศนูย์การเรียนรู้และ
พิพิธภณัฑ์ จ านวน 10 ทา่น 
 จากผลการวิจยัพบวา่  ศนูย์การเรียนรู้ทางวฒันธรรม จงัหวดัเพชรบรีุ มีความเป็นไปได้ใน
การจดัตัง้ หากได้รับความร่วมมือและการสนบัสนนุจากภาครัฐ เอกชน รวมทัง้หนว่ยงานสว่น
ท้องถ่ินตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง ไปจนถึงผู้บริหารท่ีมีประสิทธิภาพ บคุคลากรท่ีมีคณุภาพ ความรู้ 
ความเข้าใจในศลิปวฒันธรรม  สามารถบรูณาการองค์ความรู้ตา่งๆ มาปรับใช้ในการด าเนินงาน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่สาธารณชน และประเทศชาต ิ
 งานวิจั ยของ อรุวี เงารุ่งเรือง (2550) เร่ือง “บทบาทกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการ
คุ้มครองภมูิปัญญาท้องถ่ิน”  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาแนวความคดิ ความส าคญัของการให้ความ
คุ้มครองภมูิปัญญาท้องถ่ิน การจดัการองค์ความรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และบทบาทของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาในการคุ้มครองภมูิปัญญาท้องถ่ินท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั 
 จากผลการวิจยัพบวา่  ปัจจบุนัประเทศตา่งๆ  รวมทัง้ประเทศไทยซึง่มีภมูิปัญญาท้องถ่ิน
มากมายหลากหลายเร่ิมตระหนกัถึงความส าคญัในการปกป้องคุ้มครองภมูิปัญญาท้องถ่ินของ
ตนเอง  ประเทศไทยเป็นประเทศหนึง่ท่ีมีภมูิปัญญาท้องถ่ิน จ านวนมาก และมกัถกูฉกฉวยไปใช้
ประโยชน์โดยไมถ่กูต้อง ทัง้นีก้รมทรัพย์สินทางปัญญาได้แสดงบทบาทตา่งๆในการปกป้องและ
คุ้มครองภมูิปัญญาท้องถ่ิน ได้แก่ การรับแจ้งข้อมลูภมูิปัญญาท้องถ่ิน การปกป้องหรือแก้ไขปัญหา



  

130 

การน าภมูิปัญญาท้องถ่ินไปใช้โดยไมถ่กูต้อง  การเจรจาในเวทีสา กล และการยกร่างกฎหมาย
คุ้มครองภมูิปัญญาท้องถ่ิน ซึง่ประชาชนมีความคาดหวงัสงูวา่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะ
ด าเนินการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  แตท่ัง้นีพ้บวา่มีปัญหาท่ีมีผลตอ่การด าเนินการคุ้มครองภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน เชน่ รัฐบาลไมมี่นโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการคุ้มครองภมูิ ปัญญาท้องถ่ิน การไมมี่
กฎหมายคุ้มครองภมูิปัญญาท้องถ่ิน  การไมมี่การบรูณาการจดัการฐานข้อมลูภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
เป็นต้น นอกจากนัน้  จากการสมัภาษณ์พบวา่  กรมทรัพย์สินทางปัญญายงัไมส่ามารถแสดง
บทบาทเชิงรุก ท าให้การคุ้มครองภมูิปัญญาท้องถ่ินยงัไมป่ระสบผลส าเร็จเทา่ท่ีควร 
 ดงันัน้ รัฐบาลจงึควรให้ความส าคญัแก่ภมูิปัญญาท้องถ่ิน โดยก าหนดนโยบายในการ
บริหารจดัการภมูิปัญญาท้องถ่ินท่ีชดัเจน  กรมทรัพย์สินทางปัญญาควรทบทวนบทบาทและ
ก าหนดอ านาจหน้าท่ีและโครงสร้างหนว่ยงานรับผิดชอบท่ีชดัเจนเพ่ือให้สามารถด าเนินงานด้าน
ภมูิปัญญาท้องถ่ินอยา่ งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี ้ ควรเร่งเผยแพร่ความรู้และ
ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงความส าคญัของภมูิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือชว่ยกนัเฝ้าระวงัไมใ่ห้มี
การน าเอาภมูิปัญญาท้องถ่ินไปใช้ประโยชน์โดยไมถ่กูต้อง  และเพ่ือร่วมกนัแก้ไขปัญหาของชาตไิด้
อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 งานวิจยัของ ปารินชุ  บริสทุธ์ิศรี (2553) เร่ือง “การคุ้มครองภมูิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกบัยา
พืน้บ้านภายใต้ความตกลงทริปส์ ” มีวตัปุระสงค์เพ่ือศกึษาถึงมาตราการทางกฎหมายในการ
คุ้มครองภมูิปัญญาท้องถ่ินในประเทศตา่งๆ ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเ ทศ
ฟิลิปปินส์ ประเทศบราซิล ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต และประเทศอินเดีย และ เพ่ือให้เหฌ็นถึง
วิธีการท่ีประเทศตา่งๆใช้ในการคุ้มครองและสง่เสริมภมูิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกบัยาพืน้บ้าน
 เน่ืองจากในสงัคมยคุปัจจบุนัท่ีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าอยา่งรวดเร็วแต่
ขณะเดียวกนักระแสแหง่การอนรัุกษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอยา่งยัง่ยืนกลบัทวีมาก
ขึน้ตามล าดบั ผู้คนจ านวนมากตระหนกัถึงความส าคญัของภมูิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกบัยาพืน้บ้าน 
ซึง่เป็นองค์ความรู้อนัเป็นผลมาจากการใช้ทกัษะ ความรู้ ประสบการณ์ของคนในชมุชนหรือท้องถ่ิน 
การเรียนรู้และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการด ารงชีวิต และมีการสืบทอดจากคนรุ่นหนึง่ไปสูค่นอีกรุ่น
หนึง่ ซึง่คณุประโยชน์ท่ีมากมายของยาพืน้บ้านท าให้ประเทศพฒันาแล้วท่ีเพรียบพร้อมไปด้วยทนุ
และเทคโนโลยีแตข่าดแคลนทรัพยากรชีวภาพ ได้เข้าไปท าการส ารวจและรวบรวมภมูิปัญญา
ท้องถ่ินเก่ียวกบัยาพืน้บ้านของประเทศก าลงัพฒันาไปใช้ประโยชน์ในทางอตุสาหกรรมและเพ่ือ
วิจยัเป็นผลิตภณัฑ์ยาสมยัใหม ่ซึง่สิ่งท่ีพฒันาขึน้มาใหมน่ัน้ถือวา่เป็นเทคโนโลยีใหมท่ี่อาจได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
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 ในปัจจบุนั  ประเทศก าลงัพฒันาได้ตระหนกัถึงความส า คญัของภมูิปัญญาท้องถ่ิน
เก่ียวกบัยาพืน้บ้าน ได้พยายามหาแนวทางในการก าหนดมาตราการทางกฎหมายเพ่ือสง่เสริมการ
อนรัุกษ์ และเพื่อกมารปกป้องไมใ่ห้มีการชว่งชิงเอาภมูิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกบัยาพืน้บ้านไปใช้
ประโยชน์และขอรับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยปราศจา กการรับรู้ถึงสิทธิ
ในความเป็นเจ้าของท่ีแท้จริง 
 ขณะท่ีความตกลงทริปส์ เกิดขึน้จากการท่ีประเทศพฒันาแล้วน าประเดน็เก่ียวกบัสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเก่ียวกบัการค้าเข้าสูก่ารเจรจาของแกตต์ ตอ่มาเม่ือมีการจดัตัง้องค์การ
การค้าโลก ความตกลงทริปส์จงึกลายเป็นสว่นหนึ่ งของความตกลงพหภุาคีภายใต้องค์การการค้า
โลก ซึง่มีผลให้สมาชิกขององค์การการค้าโลกจะต้องปฎิบตัติามพนัธกรณีด้วย 
 ความตกลงของทริปส์มีวตัถปุระสงค์เพ่ือต้องการให้ความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
อตุสาหกรรม จงึเน้นให้ความส าคญัแก่การให้สิทธิเอกชนในการครอบครองสิทธิบตัร  ซึง่เ นือ้หา
ของความตกลงนีเ้ก่ียวโยงกบัภมูิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกบัยาพืน้บ้านซึง่บตัญตัไิว้ในมาตรา 27 เร่ือง
สิทธิบตั ิ
 ในสว่นของประเทศไทย ปัจจบุนั มีรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ .ศ. 2550 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา พระราชบญัญตัคิุ้มครองพนัธุ์พืช พ .ศ. 2542 และพระราชบญัญตัิ
คุ้มครองสง่เสริมในการคุ้มครองภมูิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกบัยาพืน้บ้าน พ .ศ. 2542 แม้จะไมไ่ด้
ถกูบญัญญตัขิึน้เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการคุ้มครองภมูิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกบัยาพืน้บ้าน แตก็่
สามารถน ามาปรับใช้ได้บางประการแม้จะยงัไมมี่ประสิทธิภาพและครอบคลมุทัง้หมด 
 จากผลการวิจยัพบวา่  การคุ้มครองภมูิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกบัยาพืน้บ้านจะต้องกระท า
ทัง้ในระดบักฏหมายภายในและกฎหมายระหวา่งประเทศ แม้ระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัจะสามารถคุ้มครองภมูิปัญญาท้องถ่ินได้บางกรณี แตก็่ไมส่ามารถน ามาใช้เพ่ือ
คุ้มครองภมูิปัญยาท้ องถ่ินได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากวตัถปุระสงค์ในการคุ้มครองมีความ
แตกตา่งกนัอยา่งมาก การสร้างกฎหมายระบบเฉพาะเพื่อคุ้มครองภมูิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกบัยา
พืน้บ้านจงึมีความจ าเป็น เพ่ือเป็นเกราะป้องกนัการฉกฉวย หรือการน าเอายาพืน้บ้านของไทยไป
ใช้ประโยชน์โดยประเทศพฒันา โดยปราศจากการเยียวยาหรือคา่ตอบแทน 

5. สรุปแนวคิดในการวิจัย 
 จากการทบทวนแนวคดิ ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงัท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น สามารถ
สรุปกรอบแนวคดิในการวิจยัเร่ือง “เครือขา่ยความร่วมมือในการบริหารจดัการโครงการ
ประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมื องบางขลงั  จงัหวดัสโุขทยั ” ได้วา่ ในปัจจบุนัการด าเนิน
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กิจกรรมตา่งๆ  รวมถึงการแก้ไขปัญหาทัง้ในสว่นชมุชน ระดบัประเทศ หรือระดบัภมูิภาคให้ความ
สนใจการท างานในรูปแบบของเครือขา่ย  เครือขา่ยจงึถือเป็นรูปแบบหนึง่ของการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา โดยมีหนว่ยงานรา ชการตา่งๆท่ีเก่ียวข้องในฐานะภาครัฐท า
หน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนนุ  ผลกัดนัและขบัเคล่ือนกลไกในภาคสว่นตา่งๆของสงัคมอยา่งทนัทว่งทีและ
เหมาะสม 
 ทัง้นีก้ารท างานแบบเครือขา่ยจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาคสว่นตา่งๆ ท่ีเข้ามา
ด าเนินการร่วมกนัเป็นเครือขา่ย เน่ืองจากแม้จะมีการสร้างเครือขา่ยแตห่ากเครือขา่ยไมไ่ด้รับความ
ร่วมมือจากสมาชิกในเครือขา่ยก็จะไมส่ามารถด าเนินงานให้บรรลวุตัถุปุระสงค์หรือเป้าหมายท่ีวาง
ไว้ได้ 
 การวิจยัในครัง้นี ้ ผู้วิจยัจงึได้สร้างกรอบแนวคดิบนฐานของการก่อตวัของเครือขา่ยความ
ร่วมมือภายใต้แนวคดิของ Robert Agranoff (2006) กระบวนการสร้างความร่วมมือภายใต้
แนวคดิของ Robert Agranoff และ Michael McGuire (2006) และกระบวนการในการด าเนินงาน
ของเครือขา่ยความร่วมมือ ภายใต้แนวคดิของ John M. Bryson, Barbara C. Crosoy และ 
Milissa Midellton Stone (2006) เพ่ือศกึษาถึงการรูปแบบใ นการท างานของเครือขา่ยความ
ร่วมมือ รวมทัง้ความท้าทายและสภาพปัญหาท่ีเครือขา่ยความร่วมมือต้องเผชิญ  ซึง่รายละเอียด
ผู้วิจยัได้น าเสนอไว้ในบทท่ี 1  
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บทที่ 3 

ระเบียบวธีิวจิัย 

 
 การวิจยัเร่ือง ”เครือขา่ยความร่วมมือในการบริหารจดัการ โครงการประวตัศิาสตร์แ ละภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน เมืองบางขลงั จงัหวดัสโุขทยั ” นี ้  เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ  (Qualitity Research) 
โดยมีระเบียบวิธีวิจยั ดงันี ้
 
1. รูปแบบการวิจัย 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitity Research) วตัถปุระสงค์ของการวิจยั
ครัง้นี ้  ได้แก่ ศกึษาถึงกระบวนการก่อตวัของเครือขา่ยความร่วมมือ   บทบาทและการด าเนินงาน
ของเครือขา่ยความร่วมมือ  กระบวนการด าเนินงานของเครือขา่ยความร่วมมือ   รวมถึงปัจจยัท่ี
น าไปสูค่วามส าเร็จและปัญหาอปุสรรคของเครือขา่ยความร่วมมือ   วิธีการวิจยั แบง่ออกเป็น 
 1.  การศกึษาโดยใช้การวิเคร าะห์เนือ้หาจากเอกสาร (Content Analysis and Document 
Research) เป็นการศกึษาค้นคว้าข้อมลูจากเอกสารตา่งๆ  ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ท่ีเป็นข้อมลูปฐมภมูิและ
ข้อมลูทตุยิภมูิท่ีได้มีผู้รวบรวมไว้แล้ว ได้แก่ หนงัสือ งานวิจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง วิทยานิพนธ์ สิ่ง
ตีพิมพ์ รวมทัง้บทความในนิตยสาร วารสารตา่งๆ ทัง้ภาษาไทยและตา่งประเทศ เพ่ือใช้เป็นข้อมลู
อ้างอิงพืน้ฐานและน าข้อมลูเหลา่นัน้มาประมวลผลเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกบัเนือ้หาและ
วตัถปุระสงค์ของการศกึษา 
 2. การศกึษาในเชิงคณุภาพ เก็บข้อมลูในภาคสนาม (Field Research) โดยใช้การ
สมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) กบัฝ่ายตา่งๆท่ีมีความเก่ียวข้องและมีบทบาทกบัเครือขา่ย
ความร่วมมือโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั จงัหวดัสโุขทยั เพ่ือชว่ย
ในการตีความและวิเคราะห์  โดยเร่ิมจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องย้อนหลงัไป 10 ปีโดย
เร่ิมตัง้แตปี่พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2553 เพ่ือส ารวจความคดิเห็น รวมถึงข้อมลูตา่งๆ เชน่ บทความทาง
วิชาการ งานวิจยั รวมทัง้การแสดงความคดิเห็นในท่ีตา่งๆ  
 การสมัภาษณ์ใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview) ลกัษณะของค าถาม
เป็นค าถามปลายเปิด (Open-Ended Question) แบบมีโครงสร้าง  เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมในการวิจยัครัง้
นีส้ามารถท่ีจะแสดงความคดิเห็น และแง่มมุด้านตา่งๆได้อยา่งเตม็ท่ี  
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2. การรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมลูการวิจยัในครัง้นี ้ ได้ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูออกเป็น 2 วิธี 
ประกอบด้วย  

 1. การเก็บรวบรวมข้อมู ลจากเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือใช้เป็นข้อมลู
อ้างอิงในการน ามาเป็นข้อมลูสนบัสนนุและเป็นความรู้ขัน้พืน้ฐาน ข้อมลูท่ีใช้มาจากเอกสาร
ประเภทตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ประกอบไปด้วย 
   1.1 หนงัสือทัว่ๆไป รวมถึงคูมื่อ เอกสารประกอบค าบรรยาย เอกสารประกอบจาก
งานสมัมนาตา่งๆ หนงัสือแปล และหนงัสือพิมพ์รายวนั 
    1.2 รายงานการวิจยั บทความ รายงานการศกึษา เอกสารทางวิชาการท่ีน าเสนอ
ผลการศกึษาค้นคว้าทางวิชาการในประเดน็ท่ีจะท าการศกึษาโดยเฉพาะ 
    1.3 วิทยานิพนธ์ ถือ เป็นงานวิจยัรูปแบบหนึง่ท่ีผู้วิจยัน าข้อมลูบางสว่นมาใช้เพ่ือ
อ้างอิงในงานวิจยัครัง้นี ้
    1.4 วารสาร   เป็นวารสารท่ีมีการน าเสนอบทความทางวิชาการท่ีส าคญั รวมทัง้
ข้อเสนอแนะตา่งๆในทางวิชาการ 
    2. การเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนาม  (Field  Research) เป็นการวิจยัในเชิงคณุภาพ  
โดยใช้การส ารวจข้อมลู  2 วิธีการ ประกอบด้วย 

 2.1 การสั มภาษณ์ เชิงลกึ  (In-depth Interview)เพ่ือให้ได้ข้อมลูเชิงลกึตาม
ประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง โดยเป็นการสมัภาษณ์แบบไมมี่โครงสร้าง  (Non-Structured Interview) หรือ
เป็นการสมัภาษณ์ท่ีปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นกรอบในการสมัภาษณ์  

 2.2 การสงัเกตการณ์อยา่งมีส่ วนร่วม (Participant Observation) เป็นวิธีการ
ศกึษาโดยการสงัเกตการณ์แบบไมมี่โครงสร้าง  (Unstructured Observation) เพ่ือท าความเข้าใจ
กบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้  เป็นการสงัเกตการณ์กิจกรรม /โครงการท่ีเกิดขึน้ในเครือขา่ยความร่วมมือ  
โดยเข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการประชมุหรือกิจกรรมตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 

 
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ประชากร 

เน่ืองจากขอบเขตของงานวิจยั ในครัง้นี ้มีกรอบการวิเคราะห์ปรากฎการณ์ท่ีส าคญัผา่น
ทางบทบาทและกระบวนการของกลุม่บคุคลหลายฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง   
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ดงันัน้ การจดักลุม่ประชากรและกลุม่ตวัอ ยา่งจงึต้องจดัให้สอดคล้องกบัวิธีการวิจยัโดย
ผู้วิจยัได้จดัแบง่กลุม่ประชากรเป้าหมาย ออกเป็น 3 กลุม่ ประกอบไปด้วย 

1.    ภาครัฐ 
2.   ภาคเอกชน 
3.   ภาคประชาสงัคม 

2.  กลุ่มตัวอย่าง 
อยา่งไรก็ตาม ด้วยข้อจ ากดัของการวิจยัเชิงคณุภาพซึง่ไมส่ามารถใช้กลุม่ตวัอยา่งท่ีมี

ขนาดใหญ่เกินไปได้  ผู้วิจยัจงึได้ก าหนดกลุม่ตวัอยา่งเฉพาะบคุคลผู้ มีความรู้เก่ียวกบัหนว่ยท่ีจะ
วิเคราะห์นัน้เป็นอยา่งดี   ซึง่ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ ประกอบไปด้วย  
 ภาครัฐ 
  1. คณุวีระชยั ภู่เพียงใจ  ปลดัจงัหวดัสโุขทยั 
  2. คณุฐานพุงศ์ เจริญสรุภิรมย์ นายอ าเภอสวรรคโลก   จงัหวดัสโุขทยั 
  3. คณุจารึก ป่ินประภา  ผู้อ านวยการส านกังานการทอ่งเท่ียวและ 

กีฬาจงัหวดัสโุขทยั 
  4. คณุองัคณา ศรีสมทุร (แทนวฒันธรรมจงัหวดั) วฒันธรรมจงัหวดัสโุขทยั 
  5. คณุสวุิทย์ ทองสงค์  นายกองค์การบริหารสว่นต าบล 

เมืองบางขลงั  จงัหวดัสโุขทยั 
  6. คณุวิทยา เกษรพรหม  ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล 

เมืองบางขลงั   จงัหวดัสโุขทยั 
  7. คณุสมชาย เดือนเพ็ญ  รองปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล 

เมืองบางขลงั   จงัหวดัสโุขทยั 
  8. คณุฐิตารีย์ ดีติบ๊  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน   

องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงั 
      9. คณุพิภพ ไขแจ้ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัโบสถ์เมืองบางขลงั 
  10. คณุสมพร ฟุ้ งเฟ่ือง  ผู้ใหญ่บ้านหมู ่5   บ้านวดัโบสถ์   
 

ภาคประชาสังคม 
  11. ดร. มงักร  ทองสขุดี  ประธานสภาวฒันธรรมจงัหวดัสโุขทยั 
  12. พระมหาบญุมี ภริูมงัคลาจาโร เจ้าอาวาสวดัโบสถ์ ต าบลเมืองบางขลงั 
  13. คณุวนัชยั บญุญา  เจ้าของวงค์ป่ีพาทย์เอกชยั (กลองมงัคละ) 
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  14. คณุมงคล อินมา    ศลิปินอิสระ ผู้ออกแบบทา่ร าเทววารีศรี 
เมืองบางขลงั 

15. คณุหทยัวรรณ โสรัจประสพสนัต ิ ประชาสมัพนัธ์โครงการประวตัศิาสตร์ 
และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั อาจารย์
โรงเรียนวดัขอนซุง 

  16. คณุเรวดี ชยัวิเศษ  ชาวบ้านต าบลเมืองบางขลงั 
  17. คณุอนกุลู รักธรรม  เยาวชนเมืองบางขลงั 
  18. คณุอรพรรณ แมลงภู่  เยาวชนเมืองบางขลงั 
 

ภาคเอกชน 
  19.คณุด ารงวฒุิ วิริยะ  อดีตผู้อ านวยการสนามบนิสโุขทยั  

บริษัทการบนิกรุงเทพจ ากดั 

  20. คณุประเสริฐศกัดิ ์สิงหชงค์ นายกสมาคมการทอ่งเท่ียว 
จงัหวดัสโุขทยั 

 ทัง้นีผู้้วิจยั ได้ด าเนินการสุม่ตวัอยา่งเพื่อสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) กบัทัง้ 3 
ภาคสว่นในความร่วมมือของโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั ได้แก่ 
ภาครัฐ จ านวน 10 คน ภาคประชาสงัคม  จ านวน  8 คน และภาคเอกชน จ านวน 2 คน รวมทัง้สิน้
จ านวน 20 คน  โดยมีรายละเอียดและวนัท่ีด าเนินการสมัภาษณ์เชิงลกึ ตามตารางท่ี  2   ดงันี ้
ตารางท่ี 3.1   กลุม่ตวัอยา่ง 

ภาครัฐ ต าแหน่ง วันที่สัมภาษณ์ 
คณุวีระชยั  ภูเ่พียงใจ ปลดัจงัหวดัสโุขทยั 14 กรกฏาคม 2554 
คณุฐานพุงศ์  เจริญสรุภิรมย์ นายอ าเภอสวรรคโลก 20 กรกฎาคม 2554 
คณุจารึก  ป่ินประภา 
 

ผู้อ านวยการส านกังานการ 
ทอ่งเที่ยวและกีฬา 

9 มกราคม 2555 

คณุองัคณา ศรีสมทุร (แทน) 
 

วฒันธรรมจงัหวดั 
กระทรวงวฒันธรรม 

19 กรกฎาคม 2554 
 

คณุสวุิทย์  ทองสงค์ นายกองค์การบริหาร 
สว่นต าบลเมืองบางขลงั 

19 กรกฏาคม 2554 
 

คณุวิทยา  เกษรพรหม 
 

ปลดัองค์การบริหาร 
สว่นต าบลเมืองบางขลงั 

13 กรกฏาคม  25554 
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ภาครัฐ ต าแหน่ง วันที่สัมภาษณ์ 
คณุสมชาย เดือนเพ็ญ รองปลดัองค์การบริหาร 

สว่นต าบลเมืองบางขลงั 
21 กรกฎาคม 2554 

คณุฐิตารีย์  ดีติ๊บ 
 

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 
องค์การบริหารสว่นต าบล 

18 กรกฎาคม 2554 
 

คณุพิภพ  ไขแจ้ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัโบสถ์ 
 

15 กรกฎาคม 2554 

คณุสมพร ฟุ้ งเฟ่ือง ผู้ใหญ่บ้านหมู ่5 บ้านวดัโบสถ์ 
 

16 กรกฎาคม 2554 

ภาคประชาสังคม 
รศ.ดร. มงักร ทองสขุดี ประธานสภาวฒันธรรม 

จงัหวดัสโุขทยั 
19 กรกฎาคม 2554 

พระมหาบญุมี  ภริูมงัคลาจาโร เจ้าอาวาสวดัโบสถ์           เมือง
บางขลงั 

15 กรกฎาคม 2554 

คณุวนัชยั  บญุญา เจ้าของวงป่ีพาทย์เอกชยั 
(กลองมงัคละ) 

19 กรกฎาคม  2554 

คณุมงคล  อินมา ศิลปินอิสระ   ผู้ออกแบบทา่ 
ระบ าเทววารีศรีเมืองบางขลงั 

9 มกราคม 2555 

คณุหทยัวรรณ 
โสรัจประสพสนัติ 

ประชาสมัพนัธ์โครงการฯ 
อาจารย์โรงเรียนวดัขอนซุง 

20 กรกฎาคม  2554 

คณุเรวดี  ชยัวิเศษ ชาวบ้านต าบลเมืองบางขลงั 14 กรกฎาคม  2554 
 

คณุอนกุลู รักธรรม เยาวชนเมืองบางขลงั 18 กรกฎาคม  2554 
 

คณุอรพรรณ แมลงภู ่ เยาวชนเมืองบางขลงั 18 กรกฎาคม  2554 
 

ภาคเอกชน 
คณุด ารงวฒุิ วิริยะ อดีตผู้อ านวยการสนามบิน 

สโุขทยั 
10 มกราคม 2555 

คณุประเสริฐศกัดิ์ 
สงิหชงค์ 

นายกสมาคมการทอ่งเที่ยว 
จงัหวดัสโุขทยั 

10 มกราคม 2555 
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4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เน่ืองจากการวิจยัในครัง้นี ้ เป็นการศกึษาในเชิงคณุภ าพ  ดงันัน้เคร่ืองมือส าคญัท่ีใช้ใน
การวิจยัเพ่ือชว่ยในการเก็บรวบรวมข้อมลู  ประกอบไปด้วย 

1. ผู้วิจยั  เร่ิมตัง้แตก่ารศกึษาข้อมลูจากเอกสารและงานวิจยัตา่ง  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้การ
สมัภาษณ์เชิงลกึกบักลุม่ประชากรท่ีผู้ศกึษาได้เลือกไว้ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูอยา่งเข้าใจและตรงประเดน็ท่ี
จะศกึษา 
 2. แบบสมัภาษณ์   เพ่ือใช้เป็นแนวทางเบือ้งต้นในการสมัภาษณ์เชิงลกึ และชว่ยให้การ
สมัภาษณ์อยูใ่นขอบเขตและประเดน็ท่ีต้องการจะศกึษา การตัง้ค าถามเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
สมัภาษณ์ ในประเดน็ท่ีต้องการศกึษา เชน่  การก่อตวัของเครือขา่ยความร่ วมมือ บทบาทและการ
ด าเนินงานของฝ่ายตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง และกระบวนการด าเนินงานของเครือขา่ย แม้วา่การ
สมัภาษณ์จะมีลกัษณะท่ียืดหยุน่ แตเ่นือ้หาการสมัภาษณ์นัน้ก็ตรงประเดน็ตอ่เร่ืองท่ีจะศกึษา 
เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ 
 3. แบบบนัทกึข้อมลู และแบบบนัทกึข้อมลูภาคสนาม (Field notes) เป็นเคร่ืองมือส าหรับ 
การสงัเกตการณ์โดยละเอียดของประเดน็ตา่งๆ ท่ีได้จากการสงัเกตการณ์ การใช้แบบบนัทกึข้อมลู
ก็เพ่ือท าให้สามารถเก็บและประมวลข้อมลูได้เป็นระยะ 

5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการบนัทกึข้อมลู ได้แก่ เทปบนัทกึเสียงขณะสมัภาษณ์ ทัง้นีเ้พ่ือความ 
สะดวกในการเก็บข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ 
 5. การจดบนัทกึขณะสมัภาษณ์และน าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์หลงัจากการสมัภาษณ์ 
 
5.  การตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

 การตรวจสอบเคร่ื องมือ ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ถือวา่เป็นอีกขั ้ นตอนหนึง่ท่ีมี
ความส าคญั  ซึง่การตรวจสอบเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูซึง่ในท่ีนีคื้อแบบสมัภาษณ์มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือตรวจสอบให้แนใ่จวา่ค าถามท่ีตัง้ไว้ตรงกบัประเดน็ท่ีต้องการจะวิจยัและ
สอดคล้องกบัวตัปุระสงค์ของงานวิจยัหรือไม ่ โดยการวิจยัในครัง้นีจ้ะใช้วิธีการ เชิญผู้ทรงคณุวฒุิ
เป็นผู้ตรวจสอบ จากนัน้น ามาปรับเพ่ือใช้ในการลงพืน้ท่ีตอ่ไป โดยผู้ทรงคณุวฒุิท่ีผู้วิจยัขอความ
อนเุคราะห์ในการตรวจสอบเคร่ืองมือ ประกอบด้วย 
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 1.  ดร. อรนนัท์  กลนัทปรุะ 
      อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  คณะสงัคมศาสตร์    
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 2.  ดร. ปกรณ์  ศริิประกอบ 
      อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์     จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 3.  รองศาสตราจารย์อมัพร   ธ ารงลกัษณ์ 
      อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์      มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
6.  การตรวจสอบข้อมูล 
 หลงัจากท่ีเก็บรวบรวมข้อมลูเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจยัจะใช้วิธีการตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า
(Triangulation) เพ่ือตรวจสอบวา่ข้อมลูท่ีได้ครบถ้วน ถกูต้อง และนา่เช่ือถือหรือไม ่ทัง้นีเ้พ่ือให้
ข้อมลูท่ีได้เป็นข้อมลูท่ีมีคณุภาพและนา่เช่ือถือ ซึง่จะสง่ผลตอ่การประมวล  วิเคราะห์และสรุปผล
ตอ่ไป  ทัง้นีก้ารตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า แบง่เป็น 
 1.  การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เพ่ือพิสจูน์วา่ข้อมลูท่ีได้มา
นัน้ถกูต้องหรือไม ่ซึง่ได้ด าเนินการส ารวจข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึในประเดน็เดมิซ า้  ในวนั
และเวลาท่ีแตกตา่งกนักบักลุม่ตวัอยา่ง เพ่ือตรว จสอบวา่ข้อมลูท่ีได้มานัน้ถกูต้องตรงกนัทัง้ 2 ครัง้
หรือไม ่โดยวิธีการตรวจสอบข้อมลูนัน้ จะต้องตรวจสอบแหลง่ท่ีมา 3 แหลง่ ประกอบด้วย เวลา 
สถานท่ี และบคุคล  
  1.1 การตรวจสอบแหลง่เวลา เป็นการตรวจสอบข้อมลูในชว่งเวลาท่ีตา่งกนั  
เพ่ือให้ทราบวา่ข้อมลูท่ีได้รับในชว่งเวลาท่ีตา่งกนันัน้ถกูต้องตรงกนัหรือไม่ 
  1.2 การตรวจสอบสถานท่ี เป็นการตรวจสอบข้อมลูในสถานท่ีท่ีตา่งกนั  ข้อมลูท่ี
ได้รับจะถกูต้องตรงกนัหรือไม่ 
  1.3 การตรวจสอบบคุคล เป็นการตรวจสอบข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึใน
ประเดน็เดมิซ า้ๆ ตามแนวค าถามท่ีได้ตัง้ไว้  (ดงัท่ีแสด งในภาคผนวก ข .) จากบคุคลตา่งๆท่ี
เก่ียวข้องกบัเครือขา่ยความร่วมมือ เพ่ือตรวจสอบวา่ข้อมลูท่ีได้จากบคุคลและหนว่ยงานหรือ
องค์การท่ีแตกตา่งกนั ข้อมลูท่ีได้มีความเหมือนหรือแตกตา่งกนัหรือไม ่

2. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) 
เป็นการตรวจสอบข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึจากกลุม่ตวัอยา่ง ดงัรายละเอียดท่ีกลา่ว
มาแล้วข้างต้น เปรียบเทียบกบัข้อมลูท่ีได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆกนั เชน่  การ
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วิจยัเอกสาร วิธีการสงัเกตการณ์ในชว่งเวลาและสถานท่ีตา่งๆกนั  วา่ข้อมลูท่ีได้มาในแตล่ะวิ ธีการ
นัน้มีความเหมือนหรือแตกตา่งกนัหรือไม ่โดยการตรวจสอบข้อมลูด้วยวิธีการนีจ้ะท าให้ได้ข้อมลูท่ี
มีคณุภาพ ถกูต้อง และนา่เช่ือถือ ส าหรับการประมวลผลและวิเคราะห์ตอ่ไป 

 
 

7.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์  การสงัเกตกุารณ์ รวมทั ้ งการศกึษาจาก
เอกสารตา่งๆ บทความ หนงัสือ เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาประเดน็หลกั จากนัน้น ามาเช่ือมโยงกบั
แนวคดิ ทฤษฎี เพ่ือน ามาสูก่ารวิเคราะห์ข้อมลู 
 
8. การน าเสนอผลการวิจัย 
 

 การน าเสนอผลการวิจยั แบง่รายละเอียดการน าเสนออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
1. ข้อมลูจากการสมัภาษณ์  เป็นข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึกบักลุม่ประชากรท่ี 

ผู้วิจยัเลือกศกึษา  น ามาบรรยายโดยใช้กรอบแนวคดิและวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ในการวิจยัครัง้นี ้
2. การวิเคราะห์ความคดิเห็นของผู้ให้สมัภาษณ์เพ่ือเช่ือมโยงกบัการน าเสนอเนือ้หาจาก 

ข้อมลูเอกสารโดยแบง่การน าเสนอออกเป็น  5   บท ประกอบด้วย 
 บทท่ี  1   บทน า 
 บทท่ี  2  แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 บทท่ี  3   ระเบียบวิธีวิจยั 
 บทท่ี  4   อภิปรายผลการวิจยั 
 บทท่ี  5   สรุปผลการวิจยั 
 
 
 
 
 

 
 



  

141 

 
บทที่ 4 

อภปิรายผลการวจิัย 
 
 การวิจยัเร่ือง  “เครือขา่ยความร่วมมือในการบริหารจั ดการศลิปวฒันธรรมโครงการ
ประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั จงัหวดัสโุขทยั ” มีวตัปุระสงค์เพ่ือศกึษาถึง
กระบวนการก่อตวัของเครือขา่ยความร่วมมือ   กระบวนการสร้างความร่วมมือ และกระบวนการ
ด าเนินงานของเครือขา่ยความร่วมมือในการบริหารจดัการโครงการประวตัศิา สตร์และภมูิปัญญา
ท้องถ่ินเมืองบางขลงั    รวมทัง้ศกึษาถึงปัจจยัท่ีน าไปสูผ่ลลพัธ์ของความร่วมมือ และปัญหา
อปุสรรคของเครือขา่ยความร่วมมือในการบริหารจดัก ารโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญา
ท้องถ่ินเมืองบางขลงั 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมลู ทัง้จากการวิเคราะห์ผา่นเอกสาร (Documentary Research) 
ตา่ง ๆ เพ่ือให้ได้ทราบถึงการน าเอาแนวคดิความร่วมมือมาใช้ในการสร้างเครือขา่ย “โครงการ
ประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั จงัหวดัสโุขทยั ” อนัจะเป็นข้อมลูพืน้ฐานเพ่ือให้
เข้าใจถึงความเป็นมาในการก่อตวัของเครือคา่ยความร่วมมือดงักล่ าว  รวมทัง้การสมัภาษณ์แบบ
เจาะลกึ (In-depth Interview) กบักลุม่ตวัอยา่ง เพ่ือน ามาใช้ประมวลแนวคดิในเร่ือง เครือขา่ย
ความร่วมมือในการบริหารจดัการ โครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั  
จงัหวดัสโุขทยั 
 สามารถแบง่การน าเสนอผลการวิจยั  ออกเป็น 
 1. กระบวนการก่อตวัของเครือขา่ยความร่วมมือโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญา
ท้องถ่ินเมืองบางขลงั 
 2. กระบวนการสร้างความร่วมมือโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมือง      
บางขลงั 
 3. กระบวนการด าเนินงานของเครือขา่ยความร่วมมือโครงการประวตัศิาสตร์และ           
ภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั 
 4. ผลลพัธ์จากความร่วมมือท่ีน าไปสูค่วามส าเร็จ สภาพปัญหาและอปุสรรคในการสร้าง
เครือขา่ยความร่วมมือโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั 
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กระบวนการก่อตัวของเครือข่ายความร่วมมือ 
 กระบวนการก่อตวัของเครือขา่ยความร่วมมื อโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญา
ท้องถ่ิน  เมืองบางขลงั จงัหวดัสโุขทยั  แบง่เนือ้หาในการน าเสนอออกเป็น 4 ประเดน็ ประกอบด้วย
ความเป็นมาและเง่ือนไขท่ีน าไปสูค่วามร่วมมือ  (Collaboration) การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ
(Collaborative Networks) การจดัระบบบริหารเครือข่ าย(Collaborative Management) และ
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการสร้างความร่วมมือ (Collaborative  Activities)  ซึง่สามารถประมวล
ผลการวิจยั ได้ดงันี ้
 
 1. ความเป็นมาและเง่ือนไขท่ีน าไปสู่ความร่วมมือ (Collaboration) 
 โครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั จงัหวดัสโุขทยั  เป็นโครงการท่ี
เกิดขึน้ภายใต้การน าขององค์การบริหารสว่นต าบลเมืองบ างขลงั  ซึง่วตัถปุระสงค์หลกัๆ ท่ีผลกัดนั
ให้เกิดความร่วมมือ   ประกอบไปด้วย 
  1.1 ปัจจัยท่ีผลักดันให้เกิดการสร้างความร่วมมือ 
  ปัจจยัเร่ิมต้นท่ีผลกัดนัให้เกิดการสร้างความร่วม มือของโครงการประวตัศิาสตร์
และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงัท่ีส าคญั  ประกอบด้วย 
  - นโยบายในการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง 
  จากหน้าท่ีท่ีถกูเพิ่มเตมิเข้ามาใหมใ่นภารกิจขององค์การบริหารสว่นต าบล คือ
หน้าท่ีในการดแูลอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรม ตามาตรา 283 ในรัฐธรรมนญูแหง่ร าชอาณาจกัรไทย ปี
พ.ศ. 2550  ท่ีมีบทบญัญตัใิห้มีการกระจายอ านาจให้องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินได้เข้ามามีสว่น
ร่วมและมีหน้าท่ีบ ารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภมูิปัญญาท้องถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของ
ท้องถ่ินถือเป็นจดุเร่ิมต้นของแนวความคดิในการสร้างความร่วมมือ  ซึง่รศ.ดร. มงักร  ทองสขุดี  ได้
พดูถึงเร่ืองนีไ้ว้วา่ 
  “...เวลานีโ้ดยกฎหมายองค์การปกครองส่ วนท้องถ่ิน องค์การบริหารสว่น ต าบล 
องค์การบริหารสว่นจงัหวดั เขามี หน้าท่ีเลยนะ มีหน้าท่ีพิทกัษ์ รักษา บ ารุง  ปกป้อง ถ้าไมท่ าไมไ่ด้ 
ไมท่ าผิดกฏหมาย...” 
  - งบประมาณ 
  งบประมาณถือวา่เ ป็นอีกปัจจยัหนึง่ท่ีมีส าคั ญตอ่การก่อตวัของเครือขา่ยความ
ร่วมมือโครงการประวตัศิาสตร์ ฯ  นอกเหนือไปจากนโยบาย ซึง่คณุสวุิทย์ ทองสงค์ นายกองค์การ
บริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงั ได้พดูถึงเร่ืองนีไ้ว้วา่ 
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  “... เราได้งบประมาณบางสว่นมาจาก จงัหวดั ปัญหาในเร่ืองงบประมาณ ของ
ท้องถ่ินเราก็เลยไมค่อ่ยมีปัญ หา แล้งงบประมาณ เราก็จะเอามา แบ่ งเป็นสว่นๆ ด้าน
ศลิปวฒันธรรม ด้านศาสนา ด้านสาธารณสขุ เราก็แบง่ไป...” 
 โดยคณุฐานพุงศ์ เจริญสรุภิรมย์  ได้กลา่วถึงประเดน็นีไ้ว้วา่ 
  “...ปกตอิงค์การบริหารสว่นต าบลก็ จะมีการวางแผนการพฒันาท้องถ่ิน ร่วมกบั
ทางอ าเภอ อ าเภอก็จะไปร่วมกบัทางจงัหวดั ซึง่ถ้างบประมาณไมพ่อ นายกอบต .ก็จะประสานไป
ทางอ าเภอ ทางอ าเภอก็จะประสานไปทางผู้วา่ ซึง่ก็อาจจะได้งบประมาณมาชว่ยสว่นหนึง่ ซึง่เราก็
พยายามชว่ยเหลือ...” 
 สรุป  จากนโยบายการกระจายอ านาจให้ท้องถ่ินได้เข้ามามีสว่นร่วมในการดแูลรั กษาและ
อนรัุกษ์ศลิปะวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน รวมทัง้การได้รับความชว่ยเหลือและสนบัสนนุ
ทางด้านงบประมาณ  สง่ผลให้กระบวนก่อตวัของโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ิน
เมืองบางขลงั  มีความชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

  
 1.2 ความต้องการที่จะสร้างจุดแข็งให้ชุมชน 
 ก่อนท่ีจะเกิดความร่วมมือ องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงัในฐานะภาครัฐ ซึง่ถือ
วา่เป็นเจ้าภาพหลกัของโครงการนี ้ได้ท าการศกึษาค้นคว้าข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัประวตัขิองเมือง
บาง ขลงั ซึง่ ข้อมลูท่ีได้  พบวา่  เมืองบางขลงัเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัในทางประวตัศิาสตร์ 
นอกจากนี ้กรมศลิปากรและผู้ ท่ีมีความสนใจในประวตัศิาสตร์เมืองสโุขทยัเคยได้ท าการศกึษา
เก่ียวกบัประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงัไว้บ้างแล้ว   องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงั ในสมยั
แรกโดยคณุสวุิทย์ ทองสงค์ นายกองค์การบริหารสว่นต าบล และคณุวิทยา เกษรพรหม ปลดั
องค์การบริหารสว่นต า บล เน่ืองจาก ต้องการท่ีจะหาจดุแข็งของเมืองบางขลงั จงึได้เร่ิมก่อตัง้
โครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงัขึน้ 

“...ปี พ.ศ. 2538 ผมเป็นนายกองค์การบริหารสว่นต าบลสมยัแรก ตอนสมยัแรกๆ ต้อง
บอกก่อนเลยวา่ บางขลงัยงัไมมี่อะไรเลย ความสนใจของชาวบ้านก็ยงัไ มมี่เร่ืองประวตัศิาสตร์
ชาวบ้านก็ยงัไมค่อ่ยสนใจ ตอ่มาก็เลยมีการพดูคยุ มีผม มีคณุวิทยา รองปลดั มีอาจารย์สมชาย
ท่ีมาเป็นรองปลดั ตอนแรกเราก็คดิกนัวา่ เราจะท าอยา่งไรให้คนรู้จกับางขลงัเพิ่ม...” 
 ขณะท่ีคณุวิทยา เกษรพรหม  ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงั ได้พู ดถึงความ
เป็นมาของการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือนีว้า่ 
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 “...จดุเร่ิมต้นต้องบอกวา่เร่ิมขึน้มาจากตอนท่ีผมย้ายเข้ามาท างานท่ีบางขลงัใหม่ๆ เราก็จะ
มาดวูา่ในท้องถ่ินมีอะไรท่ีเราพอจะตอ่ยอดได้หรือสง่เสริมได้บ้าง ก็ใช้เวลาเกือบ 2 ปีนะเพราะวา่
เราเพิ่งย้ายมาใหม ่เราก็ต้องท าการศกึษาชมุชน แล้วตอนนัน้อายเุราก็ยงัไมเ่ยอะ การยอมรับก็มีไม่
มาก แล้วพอดีคณุสมชาย เดือนเพ็ญ รองปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล ซึง่เม่ือก่อนแกยงัท างาน
อยูท่ี่จงัหวดั แกเป็นนกัประวตัศิาสตร์ พอแกรู้วา่เมืองบางขลงัส า คญั แกเลยโทรมาหาผม เราก็
พอจะรู้หนอ่ยๆ แตเ่ราไมใ่ชน่กัประวตัศิาสตร์ พอมีคนมา กระตุ้นเราวา่ตรงนีส้ าคญั ตรงนี ้นา่ท า ผม
ก็เลยตกลง จากนัน้ผมก็เร่ิมลยุเลย จดุประกายวา่ในเม่ือเรามีของเรา เราก็มาค้นคว้าตอ่ยอด ท าให้
มนัใช้ประโยชน์จากทนุท้องถ่ินท่ีมี เพ่ือท่ีจะได้สง่เสริมอยา่งอ่ืนตามมาด้วย ท าสิ่งท่ีมีก่อนเพราะวา่
เรามีอยูแ่ล้วเพราะเขาบอกวา่กรมศลิปากรก็รู้ แสดงวา่ท่ีเรามีมนัไมธ่รรมดา อยา่งน้อยก็มีความ
เป็นมา มีหลกัศลิาจารึก เขาก็เอาหนงัสือมาให้ผมอา่น  ผมก็เออ..มีแวว ก็เลยเร่ิมคดิ เร่ิมศกึษา เร่ิม
ท่ีจะน าคนนัน้คนนีเ้ข้ามาร่วม  ซึง่ก่อนท่ีเราจะเร่ิมท าโครงการนี ้พอเราได้เข้ าไปศกึษา เราถึงรู้วา่
ทางสนามบนิ  ทางคณุขรรค์ชยั บนุปาน เขาเคยมาเสวนาประวตัศิา่สตร์กนัรอบนงึแล้วท่ีวดัใหญ่
ชยัมงคล แล้วก็เคยมีการพิมพ์หนงัสือไปเลม่หนึง่เม่ือปี พ .ศ. 2539 แตก็่ยงัไมค่อ่ยได้แพร่หลาย
อะไร...” 
 โดยคณุพิภพ ไขแจ้งในฐานะผู้อ านวยการโรงเรียนวดัโบสถ์ ซึ่ งเป็นผู้ให้ความร่วมมือกบั
องค์การบริหารสว่นต าบลมาตัง้แตโ่ครงการประวตัศิาสตร์เร่ิมก่อตวั ได้เลา่ถึงจดุเร่ิมต้นของ
โครงการให้ฟังวา่ 
 “...จดุเร่ิมของโครงการนีเ้ร่ิมมาจากองค์การ บริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงั โดย ทา่นปลดั
วิทยา เกษรพรหม ตอนท่ีเข้ามารับหน้าท่ีปลดัอบต . เมืองบางขลงัครัง้แรก  แกก็มีความคดิวา่
อยากจะศกึษาเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ความเป็นมาของเมืองบางขลงั คือพอแกย้ายมาแกก็มีความ
สนใจเร่ืองประวตัศิาสตร์ ก็ได้มีการคยุกนัวา่เรามีต้นทนุทางประวตัศิาสตร์อะไรบ้างก็มีต้นทนุทาง
วฒันธรรม มีโบราณสถาน แล้วก็ต้นทนุทางภมูิศาสต ร์เก่ียวกับแมน่ า้ ภเูขา อะไรตา่งๆ ห้วย หนอง 
คลอง บงึ ทีนีเ้ราก็จะมาพฒันากนัต ามรูปแบบท่ีวา่ ด้านภมูิศาสตร์ก็ โครงสร้างพืน้ฐาน ถนน 
หนทาง แมน่ า้ คลอง บงึ  แล้วก็มาต้นทนุทางสงัคมและวฒันธรรม ก็มาดโูบราณสถานกนั ก็ได้
ร่วมมือกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง อยา่งคณะครูแตล่ ะโรงเรียนตัง้แตค่รูในโรงเรียนเมืองบางขลงั 
ต าบลบ้านใหมช่ยัมงคล ต าบลหนองกลบั ต าบลบ้านไร่ มา ระดมความคดิตัง้โครงการเก่ียวกบั
ประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงัขึน้…” 
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 สรุป   จากการสมัภาษณ์เชิงลกึกบักลุม่ตวัอยา่ง  พบวา่จดุเร่ิมต้นในการก่อตวัของ
โครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปั ญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงัเกิดขึน้เน่ืองจากแนวความคดิในการ
น าเอาต้นทนุของท้องถ่ินท่ีส าคญัมาพฒันาเพื่อสร้างจดุแข็งให้กบัชมุชน 
 
 1.3   ความต้องการในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
 เป็นท่ีทราบกนั วา่ปัญหาตา่งๆในปัจจบุนั หลายปัญหาไมมี่แนวทางในการแก้ไขท่ีชดัเจน 
โดยเฉพาะในภาครัฐท่ีในบางปัญหาไมส่ามารถแก้ไขได้อยา่งมีประสิทธิภาพภายใต้องค์การแบบ
ราชการ 
 คณุสวุิทย์ ทองสงค์  ในฐานะนายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงั ได้เลา่ให้ฟังวา่ 

“...บางขลงั พดูถึงวา่ถ้าจะมองครัง้แรก โครงสร้างพืน้ฐานมนัแยก่วา่นีม้าก คือผมวา่ท่ี
ผู้ใหญ่ ก านนั พวกสมาชิกท่ีเขารู้สกึดี กบัผม ผมวา่นา่จะเป็นเร่ืองของ โครงสร้างพืน้ฐานเป็นอยา่ง
แรก คือเราสามารถท าให้เขาได้ ประสานดงึงบมาได้ เขาเดือดร้อนอะไร เราชว่ยเขาได้ แล้วเมือง
บางขลงัสว่นใหญ่คนจะประกอบอาชีพท านา ท าไร่ เป็นเกษตรกร น า้ทว่มก็ทว่มทกุปี เวลาแล้งก็
แล้ง แยง่น า้ กนัทกุปี สว่นมากพืชท่ีปลกูจะเป็นอ้อยกบัข้าว อ้อยก็จะฐานะดีหนอ่ย มีพืน้ท่ีของ
ตวัเองท าแตข้่าวก็จะท ากนัเกือบทกุครัวเรือน 10 ไร่ 20 ไร่ บางขลงัมีประชากร ประมาณ 4,500 – 
5.000 คน มี 9 หมูบ้่าน แล้วสว่นมากจะมีอาชีพท านา เขาต้องท ามาหากินทกุวนั การท่ีจะท าให้เขา
หนัมาสนใจประวตัศิาสตร์ ก็ไมใ่ชเ่ร่ืองง่าย แตเ่ราพยายามท่ีจะท าควบคูก่นัไป แล้วเม่ือก่อนทาง
จงัหวดั ทางอ าเภอเขาก็ยงัไมใ่ห้ความสนใจ แตพ่อเร่ิมเชิญทา่นมาด ูเร่ิมมีพฒันา การมากๆขึน้ ก็
เร่ิมท่ีจะให้ความสนใจมากขึน้  จากเม่ือก่อนท่ีไมค่อ่ยจะสนใจเร่ืองประวตัศิาสตร์...”       
 ขณะท่ีคณุวิทยา เกษรพรหม ปลั ดองค์การบริหารสว่นต าบล เมืองบางขลงั ได้พดูถึง
ประเดน็นีไ้ว้วา่ 
 “... จดุเร่ิมต้นของโครงการนีก็้มาจากการท่ีองค์ การบริหารสว่นต าบลเล็งเห็นถึง
ความส าคญัของท้องถ่ิน โดยเฉพาะทางด้านประวตัศิาสตร์แตใ่นตอนเร่ิมแรกไมค่อ่ยมีใครสนใจ 
แล้วสว่นตวัผมก็คดิวา่มนัมีประโยชน์แก่ท้องถ่ิน เพราะเรามีพืน้ฐานของเราอยูแ่ล้วแตไ่มมี่ใครสนใจ 
แตต่อนนัน้เจ้าหน้าท่ีอบต .เราก็ยงัมีไมก่ี่คน สมาชิกก็ยงัใหม่ๆ กนั บทบาทหน้าท่ีของอบต .ชาวบ้าน
เขาก็ยงัไมค่อ่ยรู้ ตอนนัน้อบต.ก็เพิ่งจะเร่ิมต้น แล้วการเร่ิมต้น อบต.เกือบทกุท่ีก็จะมีปัญหาหมด...”     
 สรุป  จากการสมัภาษณ์เชิงลกึจากกลุม่ตวัอยา่งพบวา่  เมืองบางขลงัถือวา่เป็นเมืองท่ีมี
ความส าคญัในทางประวตัศิาสตร์ หากแตก่ารจะกระตุ้นให้คนในท้องถ่ินเห็นถึงความส าคญัและ
ชว่ยกนัดแูลรักษาถือเป็นปัญหาส าคญัท่ีจ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย       
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2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Collaborative Networks)   
 จากการศกึษาในเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้บทสมัภาษณ์ถึงแนวคดิในการสร้างเครือขา่ย
ความร่วมมือของโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั ของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
ทัง้หมด นอกจากนีย้งัไ ด้ค้นคว้าเพิ่มเตมิจากเอกสารตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง เชน่ หนงัสือเร่ืองเมืองบาง
ขลงั แผน่พบั และ โบชวัร์ของโครงการ ท าให้สามารถสรุปแนวคดิในการสร้างเครือขา่ยความ
ร่วมมือของแตล่ะสว่นงาน ได้ดงันี ้
  
 1.  เครือข่ายความร่วมมือในมุมมองของภาครัฐ 
 คณุวีระชยั  ภู่เพียงใจ ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่เป็นปลดัจงัหวดัสโุขทยั  ซึง่ในยคุเร่ิมต้นของ
โครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินทา่นเป็นนายอ าเภอสวรรคโลก ได้พดูถึงการสร้าง
เครือขา่ยความร่วมมือไว้วา่  
 “...ตอนนัน้ทางองค์การบริหารสว่นต าบล เขาก็ได้ริ เร่ิมท่ีจะพฒันาเมืองบางขลงัให้ เป็นท่ี
รู้จกั โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการออกวารสาร ซึง่การท่ีทางอบต . ออกวารสารมาได้น่ีเพราะเขา
เชิญปราชญ์ชาวบ้านบ้าง นกัวิชาการตา่งๆท่ีศกึษาเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์วฒันธรรมเอามาพดูคยุ
กนัในหลายๆกลุม่ โดยท่ีเห็นเป็นประจกัษ์คือสภาวฒันธรรมจงัหวดั ซึง่มีรศ . ดร. มงักร ทองสขุดี 
เป็นหวัแรง แล้วก็มีปราชญ์อยา่งอาจารย์ประจวบ  ค าบญุรัตน์  ซึง่ทา่ยเคยเป็นผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศกึษาธิการ เป็นรองอธิบดีกรมการศาสนา ทา่นเป็นคนสโุขทยั ก็มาพดูมาคยุ แล้วกลุม่นีก็้
จะเป็นกลุม่ท่ีมีพลงัอยา่งนงึคือสามารถตดิตอ่เอาบริษัทเอกชนอยา่งบริษัทบางกอกแอร์ เวย์ท่ีเป็น
เจ้าของสนามบนิสโุขทยั  รวมทัง้คณุขรรค์ชยั บนุปาน ซึง่มีความสนใจในเร่ืองประวตัศิาสตร์และ
วฒันธรรม มาพดูคยุเสวนาเร่ืองประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงั แล้วก็มีเครือขา่ยของบางกอกแอร์เวย์  
อีกหวัข้อหนึง่คือการเสวนาเร่ืองหลกัสตูรท้องถ่ิน หลกั สตูรท้องถ่ินหมา ยความวา่เชิญพวก นกั
ประวตัศิาสตร์ เชิญพวกนกัวิชาการมาให้ ความรู้ในเร่ืองการก าหนดหลกัสตูร ท้องถ่ิน แล้วความท่ี
ปลดัอบต . เป็นคนท่ีเรียนจบไทยคดีศกึษา พอท าเร่ืองนีม้นัก็จะขยายแตกหนอ่ อยา่งมีการแตง่
เพลง โดยคณุดวงใจและอาจารย์โชคชยั มีการแตง่กลอน บทประพนัธ์ แตง่โคลงเก่ี ยวกบัเมืองบาง
ขลงัขึน้มา แล้วก็มีอาจารย์มงคล อินมาก็จะมาประดษิฐ์ทา่ร า ประดษิฐ์เคร่ืองแตง่กาย สว่นบท
ละครก็ขอมาจากนาฎศลิป์  มีอาจารย์นาฎศลิป์เข้ามาชว่ยท าดนตรีให้ แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้มนัจะเป็น
นอกต ารา...” 
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ขณะท่ีคณุฐานพุงศ์  เจริญสรุภิรมย์  ในฐานะนายอ าเภอเมืองสวรรคโลก ได้พดูถึงประเดน็
นีไ้ว้วา่ 
 “...หลงัจากท่ีผมย้ายมาเป็นนายอ าเภอสวรรคโลกเม่ือ 25 มกราคม พ .ศ. 2553 ประมาณ
ปีกวา่ท่ีผา่นมา ก่อนมายงัไมท่ราบวา่มีโครงการประวตัศิาสตร์ แตพ่อมาถึงก็ทราบวา่มีโครงการนี ้
ถ้าในแง่ของการเข้ามามีสว่นร่วม ในฐานะนายอ าเภอก็ต้องเป็นท่ี ปรึกษาของทางโครงการและทาง
เครือขา่ย เพราะปกตนิายอ าเภอก็ก ากบัดแูลฝ่ายท้องถ่ินด้วย ซึง่ท้องถ่ินท่ีน่ีก็คือองค์การบริหาร
สว่นต าบลเมืองบางขลงั  เราในฐานะนายอ าเภอก็ก ากบัดแูลและโครงการนีใ้นฐานะ นายอ าเภอเรา
ก็เป็นท่ีปรึกษา  คือโครงการนีใ้นฐานะราชการเราก็ต้องเข้ามามีสว่นร่วม เพราะวา่ในการขบัเคล่ือน
น่ีมนัต้องอาศยัทกุภาคสว่นใชไ่หม ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสงัคม  โดยเฉพาะชมุชน
ท้องถ่ิน...” 
 ขณะเดียวกนัคณุสวุิทย์ ทองสงค์  นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงั ซึง่ถือวา่
เป็นผู้ มีบทบาทส าคญัตอ่โครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินอีกทา่นหนึง่  มองวา่ 
 “...ผมรู้สกึวา่ทกุคนท่ีเข้ามาชว่ยกนัท างานให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี เวลาท างาน เราก็จะ
ร่วมมือกนั สว่นมากองค์การบริหารสว่นต าบลก็จะเป็นคนวางระบบ วางกรอบการท างานร่วมกนั
แล้วคอ่ยเชิญคนเข้ามาร่วมเป็นเครือขา่ย ชดุแรกท่ีเชิญมาก็จะมีอาจ ารย์มงักร มีอาจารย์ประจวบ 
ครัง้แรกเลยนะ แล้วก็มีอาจารย์สมชาย ซึง่ตอนนีแ้กมาเป็นรองปลดัอบต . เม่ือก่อนแกไมไ่ด้อยูท่ี่น่ี 
ครัง้แรกเลยจะมีท่ีหลกัๆ ก็ 3 คนนี ้แล้วก็จะมีป .วิทยา เป็นตวัประสาน ตวัเช่ือม คือหน้าท่ีหลกัอีก
อยา่งหนึง่ขององค์การบริหารสว่นต าบลคือการเป็ นตวัประสาน แตก่ารท่ีโครงการนีเ้ป็นท่ีรู้จกั ผม
คดิวา่มนัมีเครือขา่ยชว่ยกนันะ แล้วการท่ีสมเดจ็พระเทพฯ เสดจ็ก็เหมือนกบัเป็นการจดุประกายให้
เขาหนัมามอง ถือเป็นการแนะน าบางขลงั...”   
 สรุป  จากความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่งท่ีมาจากภาครัฐ  สามารถสรุปถึงมมุมองของ
ภาครัฐ ท่ีมีตอ่เครือขา่ยความร่วมมือได้วา่ เป็นเร่ืองส าคญัเพราะการในการจะขบัเคล่ือนเร่ืองใด
เร่ืองหนึง่ให้ประสบความส าเร็จได้จ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือจากทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง 
  
 2.  เครือข่ายความร่วมมือในมุมมองของภาคประชาสังคม 
 รศ.ดร.มงักร ทองสขุดี   ประธานสภาวฒัน ธรรมจงัหวดัและนายกพทุธสมาคมจงัหวดั
สโุขทยั  ให้มมุมองตอ่เร่ืองเครือขา่ยความร่วมมือ  ไว้วา่  

“...เครือขา่ยความร่วมมือ ผมคดิวา่เป็นเร่ืองท่ี ดีนะเพราะวา่การท างานอยา่งการ น าเอา
ประวตัศิาสตร์กบัวฒันธรรมมารวมกนั แล้วก็มีคนเข้ามาร่วมมือเยอะ ท่ีผมวา่ดีเพราะเขาไมใ่ช่
นกัวิชาการ ประวตัศิาสตร์เขาก็ไมถ่นดั โบราณคดี สถาปัตย์ แตเ่ขาสามารถท่ีจะบริหารจดัการให้
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คนท่ีมีความสามารถและมีความถนดัแตล่ะเร่ืองเข้ามาท างานร่วมกนัและกลายเป็นหน้าตาของ
อ าเภอ ของจงัหวดัไป แล้วองค์การบริหารสว่นต าบลพอเขาท าอนันีเ้ขาก็ได้รับรางวลัฟระปกเกล้า 
ซึง่ดงัมาก...” 

ขณะท่ีพระมหาบญุมี ภริูมงัคลาจาโร  เจ้าอาวาสวดัโบสถ์ ได้กลา่วถึงมมุมองท่ีมีตอ่
เครือขา่ยความร่วมมือ ไว้วา่ 
 “...เครือขา่ยความร่วมมือส าหรับตวัมหาแล้วถือว่ าดีมาก เพราะคนเราตวัเองจะเก่งคน
เดียวไมไ่ด้ เป็นสิ่งท่ีตดิตราตรึงใจ แม้จะท าเล็กท าน้อย ก็ยงัดีใจท่ี ได้ท าเพราะพอมีตรงนีเ้ข้ามาชว่ย
เราได้เยอะ อยา่งวดัท่ีมาได้ขนาดนีก็้เพราะความชว่ยเหลือขององค์การบริหารสว่น ต าบล จากผู้
มีความรู้ตา่งๆ อยู่ๆ มหาจะไปบอกเรามา จดัเสวนากนันะ ยงัไงก็ท าไมไ่ด้ คือการร่วมมือกนัสร้าง
โครงการนีใ้นแง่หนึง่ก็คือ การท าให้วดัเจริญขึน้ เป็นท่ีรู้จกั  เป็นท่ียอมรับ และเป็นการยืนยนัวา่วดันี ้
มีความส าคญั มีประวตัศิาสตร์ มีความเป็นมาอยา่งไร...” 
 สรุป   จากความคดิเห็นท่ีมาจากกลุม่ตวัอยา่งในภาคประชาสงัคม ให้ความเห็นวา่
เครือขา่ยความร่วมมือเป็นเร่ืองท่ีดีและมีความส าคญั เพราะการมีเครือขา่ยคือการน าเอาคนซึ่ งมี
ความถนดัท่ีแตกตา่งกนัมาชว่ยกนัในการท างาน ท าให้เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ประสบความส าเร็จได้ 
  
 3.  เครือข่ายความร่วมมือในมุมมองของภาคเอกชน 
 ขณะท่ีภาคเอกชน ถือวา่เป็นอีกภาคสว่นหนึง่ท่ีมีความส าคญัในการท างานแบบเครือขา่ย 
โดยเฉพาะในโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้อ งถ่ินเมืองบางขลงั  อาจจะกลา่วได้วา่
ภาคเอกชนถือเป็นผู้จดุประกายให้เกิดเครือขา่ยความร่วมมือเพ่ือก่อตวัโครงการนีข้ึน้มา 
 โดยคณุด ารงวฒุิ วิริยะ  ซึง่ในขณะนัน้ด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการสนามบนิสโุขทยั ได้พดู
ถึงมมุมองท่ีมีตอ่เครือขา่ยความร่วมมือ ไว้วา่ 
 “...จริงๆแล้ว ท่ีทางบริษัทการบนิกรุงเทพเข้ามารู้จกักั บวดัโบสถ์ เมืองบางขลงัเน่ียะ ก็
เพราะคณุวลัลีย์ ซึง่เป็นภรรยาของคณุหมอ ประเสริฐ เน่ียะรู้จกักบัอาจารย์ ประจวบ ค าบญุรัตน์ซึง่
ตอนนัน้ทา่นเป็นศกึษ าธิการจงัหวดัสโุขทยั แล้วทา่นมี โอกาสได้เข้ามาชว่ยคณุหมอในการจดัหา
ท่ีดนิเม่ือสมยัตอนท่ีก าลงัจะสร้างสนามบนิ แล้วอาจารย์ประจวบทา่นเป็นคนไปบอกกบัคณุวลัลีย์
วา่วดัโบสถ์ เมืองบางขลงัเป็นวดัท่ีสมควรจะได้รับการบรูณะ  คณุวลัลีย์ก็เลยเข้าไปชว่ย โดยมี
อาจารย์ประจวบเป็นผู้ประสาน อนันีคื้อความเป็นมา สว่นผมก็รับเงินเดือนจากบริษัท พอนายไป
ท าเราก็ต้องเข้าไปท าด้วย คือความร่วมมือกบัโครงการนีต้้องบอกวา่ก็อยา่งท่ีผมเลา่ให้ฟังวา่เราเข้า
ไปพฒันาเหมือนกบัวา่เป็นค าสัง่ของ เจ้านาย พอเจ้านายสัง่มาเราในฐานะลกูน้องก็เข้าไปดวูา่จะ
เข้าไปชว่ยอะไรได้บ้าง เราก็เข้าไปท า แตพ่อเราได้มีโอกาสเข้า ไปร่วมท ากิจกรรมก็ท าให้เรารู้สึ ก



  

149 

ประทบัใจ โดยเฉพาะเร่ืองของชมุชนท่ีมีความสามคัคี โดยเฉพาะองค์การบริหารสว่นต าบลเมือง
บางขลงัท่ีมีการพฒันาแล้วก็ท าให้ชมุชนเข้ามารวมตวักนัเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ซึง่เราก็จะเห็นวา่
ความเข้มแข็งมนัจะมีมาอยา่งตอ่เน่ือง...”  
 ขณะท่ีคณุประเสริฐศกัดิ ์สิงหชงค์ นายกส มาคมการทอ่งเท่ียวจงัหวดัสโุขทยั พดูถึง
มมุมมองในเร่ืองความร่วมมือ ไว้วา่ 
 “...การตัง้กิจกรรมหรือสมาคมหรืออะไร ต้องบอกวา่ยงัไงก็ต้องอาศยัความร่วมมือ...”   
 สรุป  จากความคดิเห็นท่ีมาจากกลุม่ตวัอยา่งในภาคเอกชน  ให้ความเห็นวา่เครือขา่ยถือ
วา่มีความส าคญั โดยเฉพาะ ในยคุปัจจบุนั เพราะการจะท ากิจกรรมอะไรตา่งๆให้ประสบ
ความส าเร็จจ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือจากคนท่ีเข้ามาร่วมกนัเป็นเครือขา่ย 
  
 3. การจัดระบบบริหารจัดการเครือข่าย (Collaborative Management) เครือขา่ย
ประกอบไปด้วยคน หนว่ยงาน หรือองค์การตา่งๆ ท่ีมีความหลากหลาย ดงันัน้ยอ่มหนีไมพ้่นความ
คดิเห็นท่ีแตกตา่งหลากหลาย การบริหารจดัการเครือขา่ยจงึถือว่ าเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะ ท าให้
เครือขา่ยสามารถด าเนินการไปได้อยา่งราบร่ืน  
 ซึง่การวิจยั ในครัง้ นี ้  เป็นการศกึษาถึงภาพรวมของการด าเนินงานของเครือขา่ย 
โดยเฉพาะการบริหารจดัการท่ีจะช่ วยสนบัสนนุการท างานของสมาชิกในเครือขา่ย  ซึง่จาก
ผลการวิจยั พบวา่ สิ่งท่ีเห็นได้เดน่ชดัท่ีสดุในการจดัระบบบริหารจดัการเครือขา่ยของโครงการ
ประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั  สามารถสรุปได้ ดงันี ้
  
 3.1 การจัดบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในเครือข่าย 
 การ ก าหนด บทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกในเครือขา่ยให้ชดัเจน ก็เพ่ือให้ทกุฝ่ายท่ี
เก่ียวข้องทราบถึงทิศทางในการด าเนินงานของตวัเอง เพื่อไมใ่ห้เกิดการท างานท่ีซ า้ซ้อนหรือไมมี่
ประสิทธิภาพ ซึง่คณุวิทยา เกษรพรหม  ได้พดูถึงประเดน็นี ้ไว้วา่ 

“...ในสว่นของการด าเนินงานเราก็พยายา มท่ีจะบริหารงานแบบให้ทกุคนได้เข้ามามีสว่น
ร่วม จดักิจกรรมให้ทกุคนได้เข้ามามีสว่นร่วม นอกจากนีท่ี้ส าคญัคือการท าให้รู้สกึวา่องค์การ
บริหารสว่นต าบลเป็นเพียงผู้ประสานงาน พยายามท าเป็นคนตวัเล็กๆ...” 
 ขณะท่ีคณุสมชาย เดือนเพ็ญ รองปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองบางขลั ง  ได้เลา่ให้
ฟังถึงหน้าท่ีในสว่นของโครงการนีว้า่  
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 “...ผมมาเป็นรองปลดัอบต . จะเข้า 2 ปีแล้ว โครงการนีผ้มก็จะเข้ามาชว่ยในสว่น ของงาน
วิชาการ โดยเฉพาะในสว่นของข้อมลูท่ีเก่ียวกบัเมืองบางขลงั เผอิญผมมีพืน้ฐานการเรียน คือผม
จบปริญญาตรีด้านประวตัศิาสตร์ ดงันัน้หน้าท่ี หลกัๆของผมในโครงการนีคื้อการให้ความรู้ทาง
วิชาการ สนบัสนนุวิชาการ อยา่งผู้ใหญ่บ้าน ก านนั...” 
 ขณะเดียวกนั พระมหาบญุมี  ภริูมงัคลาจาโร เจ้าอาวาสวดัโบสถ์ เมืองบางขลงั ได้เลา่ถึง
หน้าท่ีในสว่นของโครงการนีไ้ว้วา่ 

“... ท่ีชดัเจนท่ีสดุแนน่อนคือเขาใช้สถานท่ีเร าทกุปี  เราก็ชว่ยอ านวยความสะดวก โดยท่ี
ไมใ่ห้ขดัข้อง อยา่งท าไมพืน้ท่ีตรงนีห้วงหรอ ไมใ่ห้ท า ไมใ่ห้ตัง้ ไมมี่ นอกจากนีเ้ราก็ชว่ยดแูลวดั 
ดแูลเร่ืองความสะอาด แทนท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลจะต้องจ้างคนมา ทางวดัก็ดแูลเอง...” 

ขณะท่ีคณุวนัชยั บญุญา ได้เลา่ถึงหน้าท่ีของตวัเองท่ีมีตอ่โครงการนีว้า่ 
 “...ครัง้แรกทางองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงับอกวา่อยากจะฟืน้ฟพูวก นตรี แล้ว
โดยสว่นตวัเราก็อยากจะฟืน้ฟพูวกดนตรีแล้วก็อยากจะให้กลายเป็น ของคูบ้่านคูเ่มืองของสโุขทยั 
คือกลองมงัคละ เขาก็เชิญให้เข้าไปชว่ยทางด้านดนตรี ผมก็ชอบเพราะอยากเข้าไปชว่ยอนรัุกษ์...” 
 คณุมงคล อินมา ได้พดูถึงหน้าท่ีท่ีเข้าไปมีสว่นร่วมในโครงการประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงั
วา่ 
 “...ทา่นป .วิทยา ทา่นพอจะรู้นะวา่เราเป็นศลิปิ นพืน้บ้าน แล้วพอดีกบัท่ีทา่น อยากจะจดั
งานแสงสีเสียง เราก็บอกวา่ถ้าจะท างานแสงสีเสียงได้ เราต้องมีระบ าก่อ น ก็เลยคดิระบ า “เทววารี
ศรีเมืองบางขลงั...” 
 นอกจากนีค้ณุฐานพุงศ์ เจริญสรุภิรมย์ ในฐานะนายอ าเภอสวรรคโลก ก็ได้เลา่ถึงหน้าท่ีท่ี
มีตอ่โครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั ในฐานะฝ่ายราชการวา่ 
 “...ผมย้ายมาเป็นนายอ าเภอสวรรคโลกเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นการมารับ
ราชการท่ีจงัหวดัสโุขทยัครัง้แรก ก่อนมา ผมยงัไมท่ราบวา่มีโครงการ ประวตัศิาสตร์ แตพ่อมาถึงก็
ทราบวา่มีโครงการนี ้ ในฐานะนายอ าเภอผมก็มีหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาของโครงการและเครือขา่ย
เพราะปกตนิายอ าเภอก็ก ากบัดแูลฝ่ายท้องถ่ิน ซึง่ท้องถ่ินท่ีน่ีก็ คืออบต .เมืองบางขลงั เราก็เป็น
นายอ าเภอก็ก ากบัดแูลและในโครงการนีใ้นฐานะนายอ าเภอเราก็เป็นท่ีปรึกษา...” 
 สรุป  การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในเครือขา่ย  ถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะท าให้
สมาชิกในเครือขา่ยทราบถึงทิศทางในการด าเนินงานของตวัเอง ท าให้ไมเ่กิดการท างานท่ีซ า้ ซ้อน
และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ 
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 3.2 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่าย 
 ความสมัพนัธ์ท่ีดี ของสมาชิกในเครือขา่ย จะท าให้เครือขา่ยมีความยัง่ยืนและพฒันาขีด
ความสามารถในการท างานของเครือขา่ย  โดยคณุวิทยา เกษรพรหม ได้พดูถึงประเดน็นี ้ไว้วา่ 
 “...การบริหารจดัการท่ีส าคญัท่ีสดุ คดิวา่ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องน่ าจะต้องมีการปรับตวั บ้างนะ 
อยา่งภาครัฐก็จ าเป็นต้องยอมรับฟังความคดิเห็นจากฝ่ายอ่ืนๆ ทัง้ท่ีเห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วย คือเรา
ต้องให้เกียรตทิกุคนนะ ให้คณุคา่ให้ความส าคญักบัทกุสว่นทกุคนวา่เขาเป็นสว่นหนึง่ท่ีส าคญั มี
การประชาสมัพนัธ์เพ่ือช่ืนชมเครือขา่ยความร่วมมือ ขณะท่ีภาคประชาชน ภาคเอกชนก็นา่จะต้อง
มาร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนัให้มากขึน้...”  
 ขณะท่ีคณุองัคณา ศรีสมทุร ในฐานะตวัแทนวฒันธรรมจงัหวดัสโุขทยั ได้พดูถึงประเดน็นี ้
ไว้วา่ 
 “...การท างานท้องถ่ิน การท างานภู มิภาค บางครัง้สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลหรื อสว่นตวั
ถือวา่มีสว่นท่ีจะท าให้งานเดนิไปได้ด้วย ดี อยา่งวฒันธรรมจงัหวดัคนเดมิ ขาเป็นคนถ่ิน เขาก็จะมี
ลกัษณะเอือ้ เขาก็จะเกาะตดิสถานการณ์ แล้วอีกอยา่งทางอบต .เขาก็มีลกัษณะเอือ้เหมือนกนั เขา
ก็จะได้ครับ ไมมี่ปัญหา แล้วพอมีปัญหาก็คอ่ยๆเข้ามาคยุกนั เข้ามาแก้เข้ามา ปรับ การท างานแบบ
เป็นเพ่ือนกนัจะชว่ยให้การท างานเป็นไปด้วยดีมากกวา่กา รท างานแบบระบบราชการหรือแบบสัง่
การ...” 

นอกจากนี ้คณุสวุิทย์ ทองสงค์ นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงั กลา่ววา่ 
 “...ความร่วมมือนา่จะเร่ิมต้นมาจากความศรัทธานะผมวา่ สิ่งแรกคือศ รัทธา คือเราต้องท า
จริง อยา่ไปเอาเปรียบเขา ความรู้สกึผมนะ อยา่งวดัโบสถ์ เม่ือก่อนไมมี่อะไร เราก็เร่ิมพฒันาให้เขา
เห็น เร่ิมท าเป็นรูปธรรมให้เขาเห็น...” 
 สรุป  การสร้างความสมัพนัธ์ภายในเครือขา่ย อาจท าได้ทัง้แบบเป็นสว่นตวัและแบบเป็น
ทางการ ซึง่สามารถด าเนินได้โดยการใช้การจดัโครงสร้างในการบริหาร การสร้างความไว้วางใจ
ระหวา่งกนั เป็นต้น 
  
 4. กิจกรรมที่เกิดขึน้ระหว่างการสร้างความร่วมมือ (Collaborative Activities)   
 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเครือขา่ยความร่วมมือโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญา
ท้องถ่ินเมืองบางขลงั   ซึง่ผู้วิจยัได้ให้ผู้ให้สมัภาษณ์เลา่ถึงกิจกรรมท่ีตนเองหรือกลุม่ของตนเองได้
เข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องเป็นเครือขา่ยความร่วมมือในโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ิน
เมืองบางขลงั   สามารถสรุปกิจกรรมหลกัๆของโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญ าท้องถ่ินเมือง
บางขลงั  ได้ดงันี ้



  

152 

 4.1 การเสวนาประวัตศิาสตร์ 
 ถือวา่เป็นกิจกรรมเร่ิมต้นของโครงการนี  ้ ซึง่การจดัเสวนาประวตัศิาสตร์ของเมืองบางขลงั
เป็นกิจกรรมท่ีท าให้ชาวเมืองบางขลงัรู้สกึภมูิในท้องถ่ินของตนเอง 
 โดยคณุวีระชยั  ภู่เพียงใจ ได้เลา่ถึงการเสวนาประวตัศิาสตร์ ไว้วา่ 

“...กิจกรรมท่ีท ากนับอ่ยมากเลย นา่จะเป็นการจดัเสวนาประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงั โดย
สว่นแรกก็จะเชิญศ.ดร. ประเสริฐ ณ นคร ซึง่ถือวา่เป็นปราชญ์ทาง ประวตัศิาสตร์ท่ีส าคญัของชาต ิ
ทา่นเป็นคนอา่นหลกัศลิาจารึก ตอนท่ีประชมุ หลกัศลิาจารึกคนท่ีอา่นหลกัศลิาจา รึกท่ีแปลเป็น
ความคนแรกคือจอร์ซ  เซเดย์ ชาวฝร่ังเศสแตก่ารประชมุหลกัศลิาจารึก  ด .ร. ประเสริฐจะ
เช่ียวชาญเร่ืองนี ้แล้วก็ได้เชิญกลุม่นกัประวตัศิาตร์มาเสวนาเร่ืองประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงั  แล้ว
ก็ความท่ีปลดัอบต. เป็นคนท่ีจบไทยคดีศกึษา พอท าเร่ืองนีก็้จะขยายแตกหน่อ เชน่ มีการแตง่เพลง 
โดยคณุดวงใจ และอาจารย์โชคชยั ซึง่เป็นกวีซีไรต์  มีการแตง่กลอน บทประพนัธ์ แตง่โคลง 
เก่ียวกบัเมืองบางขลงัขึน้มาเยอะ หลงัจากเสวนา  พอตอ่มารุ่นผมก็มีความคดิวา่นา่จะมีการท า
แสงสีเสียงเก่ียวกบัเมืองบางขลงั...”  

ขณะท่ีรศ . ดร. มงักร ทองสขุดี ซึ่ งถือวา่เป็นบคุคลอีกทา่นหนึง่ท่ีมีความส าคญัในการ
จดัการเสวนาประวตัศิาสตร์  ได้พดูถึงเป้าหมายท่ีส าคญัของการจดัเสวนาประวตัศิาสตร์ ไว้วา่ 
 “...เป้าหมายท่ีส าคญัจริงๆของการเสวนาปร ะวตัศิาสตร์ คือต้องการให้คนใน ท้องถ่ินรู้สกึ
รักและหวงแหนประวตัศิาสตร์ ส านกึในภมูิปัญ ญาของบรรพชนท่ีได้สร้างบ้านสร้างเมืองไว้ แล้วก็
อีกประเดน็หนึง่ก็คือให้ชว่ยกนัรักษาสมบตัขิองแผน่ดนิ ไมข่ดุ ไมท่ าลาย...” 
 เชน่เดียวกบั คณุเรวดี ชยัวิเศษ ในฐานะชาวเมืองบางขลงั ก็ได้เลา่ถึงความรู้สกึท่ีมีตอ่การ
เสวนาประวตัศิาสตร์  ไว้วา่ 
 “...ประวตัศิาสตร์เมืองบ างขลงั จริงๆเราก็จ ามาจ ากท่ีเขามาเลา่ ท่ีเขามาแสดงให้ เราดนูัน่
แหละ่ แล้วยิ่งพอเรามาฟังเสวนาน่ีก็ยิ่งชอบมาก คือพอมานัง่ฟังแล้วเพลินฟังแล้วเข้าใจ...” 
 
 4.2 การแสดงแสงสีเสียง 
 การแสดงแสงสีเสียงถือเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัอีกอยา่งหนึง่ของโครงการประวตัศิาสตร์ โดย
คณุวิทยา  เกษรพรหม  ได้พกูถึงประเดน็นี ้ไว้วา่ 
 ...การแสดงแสงสีเสียงน่ีเราก็ใช้คนในท้องถ่ินเลย เสวนาด้วย แสงสีเสียงด้วย เสวนาคนไม่
คอ่ยฟัง ท าหนงัสือชาวบ้านบางคนก็คงไมค่อ่ยสนใจไมค่อ่ยจะได้อา่นเทา่ไหร่  ผมเลยคดิวา่ทา่จะ
ให้ไวนา่จะเป็นการแสดง ให้เข าได้แสดง จะรู้เลย ได้ดดู้วย ได้อะไรด้วย การแสดงน่ีเราก็จะอิงกบั
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ข้อมลูประวตัศิาสตร์ชดัเจนเลย ใช้ชาวบ้านมาร่วมแสดง ให้ชาวบ้านเข้ามามาเลยคณุเข้ามาร่วม
แสดงกบัผมเลย เขาจะได้รู้วา่เออ...บ้านเรามนัเป็นอยา่งนี.้.. 
 โดยคณุสมพร  ฟุ้ งเฟือ้ง ผู้ใหญ่บ้านหมู ่5 บ้านวดัโบสถ์ได้พดูถึงเร่ืองนีไ้ว้วา่ 
 “...คนในต าบลเมืองบางขลงัถ้าพดูถึงงานแสงสีเสียงเขาก็ต้องมาทกุหมู ่ทางอบต ..เขาเน้น 
เขามีหนงัสือไปเลยวา่เทา่นัน้ๆ แตถ้่าว่ าเอาชมุชน ชมุชนไหนก็สู้หมูนี่ไ้มไ่ด้ ไมว่า่จะไปงานอะไร
แม้กระทัง่งานข้างนอกหมู ่5 จะต้องเยอะไว้ก่อน...”  
 ขณะท่ีเยาวชนในพืน้ท่ีอยา่งคณุอรพรรณ แมลงภู่  ได้เลา่ถึงการแสดงแสงสีเสียงวา่ 
 “...เทา่ท่ีเห็น เดก็ๆ ในพืน้ท่ีเขาก็จะให้เข้ามาช่วยอยา่งการแสดงแสงสีเสียง เขาก็ จะให้เดก็
เข้าไปแสดงเป็นแบบพวกตวัละคร พวกคนพืน้บ้าน ตอนแรกหนก็ูเข้าไปร่วมแสดงเป็นคนแก่ หนก็ู
ไปชว่ยเป็นตวัแสดง ตอนไปท าแรกๆก็ รู้สกึดีเพราะมีพ่ีๆน้องๆ มาชว่ยกนัหลายคน แบบแล้วแตห่มู่
ไหนจะหาคนไปได้เยอะ อยา่งหมู ่4 ก็จะหาเดก็บ้างหาคนโตบ้าง ไปแสดงเป็นทหาร..”.  
  
 4.3 การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นเก่ียวกับเร่ืองเมืองบางขลัง 
 การจดัท าหลกัสตูรท้องถ่ินถือเป็นก้าวท่ีส าคญัของโครงการประวตัศิาสตร์ เมืองบางขลงั 
โดยคณุวีระชยั ภู่เพียงใจ ปลดัจงัหวดัสโุขทยั  ได้ให้ความเห็นในประเดน็นี ้ไว้วา่ 
 “...อีกหวัข้อหนึง่คือการเสวนาเร่ืองหลกัสตูรท้อ งถ่ิน หลกัสตูรท้องถ่ินหมายความ วา่เชิญ
พวกนกัประวตัศิาสตร์เชิญพวกนกัวิชาการมาให้ค วามรู้ในเร่ืองการก าหนด หลกัสตูรท้องถ่ิน อยา่ง
พวกครู อาจจะท า เป็นผลงานทางวิชาการ เป็นหนงัสือ ท้องถ่ิน พวกครูก็สามารถเอาไปท าเป็น
ยกระดบัวิทยฐานะได้...”                                                                  
 ซึง่ความพยายามขององค์การบริหารสว่นต าบลในการพฒันาหลกัสตูร คณุฐิตารีย์ ดีติบ๊ 
ได้เลา่ให้ฟังวา่ 
 “...ในสว่นของประวตัศิาสตร์ท่ีอยากจะน าเ สนอคือความส าคญัของเมืองบางขลงั โดยใช้
วดัโบสถ์เป็นสญัลกัษณ์ แล้วก็มีประวตัศิาสตร์ของเมืองบางขลงับรูณาการสูห่ลกัสตูรท้องถ่ิน  คือ
เราท ามาแล้ว แล้วเราก็มีแนวคดิท่ีอยากจะพฒันาขึน้มาให้เป็นหลกัสตูรท้องถ่ิน เพ่ือ ให้เดก็ๆในเขต
พืน้ท่ีทกุโรงเรียนได้ศกึษา เราก็ได้เชิญหลายหนว่ยงานทัง้ส านกังานพืน้ท่ีการศกึษา ผู้ ท่ี มีความรู้
ทางด้านนี ้โดยเฉพาะผู้ มีความรู้ทางด้านประวตัศิาสตร์  มาเป็นคณะกรรมการร่วมด้วย เพ่ือท่ีจะ
เผยแพร่ ทัง้ในพืน้ท่ีและนอกพืน้ท่ี แรกๆก็อาจจะเป็นแค่ เขตในพืน้ท่ีก่อน ตอ่ไปเราก็จะ ขยายเป็น
เขตในอ าเภอ ซึง่หลกัสตูรอนันีจ้ะต้องผา่นคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ)แล้วเราก็เชิญ
เขาเข้ามาร่วมประชมุด้วย รวมทัง้กศน. การศกึษานอกโรงเรียนเราก็เชิญเขามาเข้าร่วม...” 
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 ขณะท่ีหลายโรงเรียนในต าบลเมืองบางขลงัได้มีการสอดแทรกประวัตศิาสตร์เก่ียวกบัเมือง
บางขลงัไว้เป็นบทเรียนเสริม โดยคณุพิภพ ไขแจ้ง ได้พดูถึงประเดน็นีไ้ว้วา่ 
 “...โรงเรียนก็มีการสอนเสริมบทเรียน ซึง่เราได้เร่ิมด าเนินการเร่ืองนีม้าตัง้แตปี่  พ.ศ. 2534-
2535 มาแล้ว ผมเร่ิมเอามาสอนเดก็ในโรงเรียนตัง้แตปี่ท่ีเขาเร่ิมมาบรูณะ ผม จะท าเป็นหนงัสือ
เสริมเรียนให้เดก็ อยา่งประวตัศิาสตร์วดัโบสถ์มีอะไรบ้าง คือเราอยากคยุอวดประวตัศิาสตร์กบั
ชาวโ ลก ผมก็แตง่เป็นต าราเสริมบทเรียน เก่ียวกบัประวตัศิาสตร์เพราะวา่ชว่งนัน้ผมสอนวิชา
ประวตัศิาสตร์...” 
  
 4.4 ระบ าเทววารีศรีเมืองบางขลัง 
 ระบ าเทววารีศรีเมือง บางขลงั เป็นระบ าท่ีตัง้ใจประดษิฐ์ขึน้เพ่ือให้เป็นระบ าของชาวเมือง
บางขลงั โดยคณุวิทยา เกษรพรหม พดูถึงท่ีมาของระบ านีไ้ว้วา่ 

“...กิจกรรมส าคญันอกจากการเสวนา การแสด งแสงสีเสียงแล้ว เราก็จดัท าระบ า เทววารี
ศรีเมืองบางขลงั จดุประสงค์ก็เพ่ือต้องการดงึเดก็  เราเข้าหามวล ชนโดยการดงึเดก็ ถ้าเดก็มา
ผู้ใหญ่ก็ต้องมา ผู้ปกครองก็ต้องมา แล้วอีกวตัถปุระสงค์หนึ่งก็เพ่ือสร้างเอกลกัษณ์ สร้างความเป็น
บางขลงั ปลูกจิตส านกึ  สร้างจดุเดน่เพ่ือให้ เขาภาคภมูิใจวา่เออ ..น่ีคือบางขลงั โดยอิงกบัแนวของ
ประวตัศิาสตร์  แล้วก็มาท าเป็นระบ าโบราณคดี ตามมาด้วย...” 
 โดยคณุมงคล อินมา ศลิปินอิสระ ได้เลา่ให้ฟังถึงท่ีมาและแนวคดิของทา่ร าระบ า “เทววารี
ศรีเมืองบางขลงั”  ให้ฟังวา่ 
 “...ระบ า”เทววารีศรีเมืองบางขลงั” เกิดขึน้เน่ืองจากเราคดิวา่ระบ าท่ีมีมนัยงัไมค่อ่ย ตรงกบั
ประวตัศิาสตร์ เราก็เลยไปศกึษาวา่มนันา่จะเป็นยงัไง จ ริงๆแล้วระบ าบางขลงัเน่ียะ จงัหวดัสโุขทยั
มอบหมายให้กรมศลิปากรเป็นผู้ประดษิฐ์ระบ าชดุนีข้ึน้มา แตเ่ผอิญวา่ทางกรมศลิปากรไมส่ามารถ
ท่ีจะท าได้เพราะไมมี่หลกัฐาน  เพราะการท าระบ าจะต้องมีหลกัฐานอ้างอิง มีรูปปัน้ มีท่ีมาวา่มา
จากไหน ทางวิทยาลยันาฎศลิปคดิไมไ่ด้ แตท่างอา จารย์บัณฑิต ศรีบวัจากวิทยาลยันาฎศลิป์
สโุขทยั ทา่นได้คดิเพลงออกมาแล้ว แตว่า่ทา่ร ายงัออกมาไมไ่ด้เพราะไมรู้่จะไปดงึจากตรงไหน
ออกมา ผมก็เลยเข้าไปพดูคยุกบัทา่นวา่ถ้าเกิดเราจะดงึออกมาท าเอง เพราะเราเป็นศลิปินพืน้บ้าน
เราประดษิฐ์เองเราไมผ่ิด เพราะวา่ในหนงัสือของสมเด็จพระเทพฯ ทรงระบไุว้วา่การประดษิฐ์ทา่ร า
จ าค านงึถึงการบชูาภตูผีิปีศาจสว่นใหญ่ไมจ่ าเป็นจะต้องเป็นในรูปแบบก็ได้ ทา่ร าของระบ านีเ้ราดงึ
เอามาจากคุ้มครองพระบรมสารีริกธาตจุนกวา่จะมีผู้ มีบุ ญญาธิการมาพบ ก็เปล่ียนวนักนัมา
คุ้มครอง ทา่ร าจะเป็นทา่ปรางตา่งๆ เชน่ ปรางห้ามญาต ิปรางสมาธิ ฯลฯ ตามวนัเลย คือระบ านีจ้ะ
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มีผู้ร า 7 คนแล้วแตล่ะคนก็จะร าตามทา่ปรางปกป้องทัง้ 7 หลงัจากนัน้พอเราได้เพลงมา เราก็เอา
มาผนวกกบัทา่ร าท่ีเราคดิ จากนัน้เราก็เชิญนาฎศลิปินจากกรมศลิปากรมาเป็นนางร าต้นแบบ เรา
ก็แบบอยากได้แบบนี ้ทา่นีต้้องเอาเข้าไปเช่ือมกบัทา่นี ้ๆ  3 ครูเลยนะกวา่จะเป็นระบ าได้...” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.1  :  ระบ าเทววารีศรีเมืองบางขลงั 
 สรุป  กิจกรรมตา่งๆท่ีเกิดขึน้มาภายใต้เครือขา่ยความร่วมมือของโครงการประวตัศิาสตร์ 
ท่ีส าคญัและปรากฏให้เห็นเดน่ชดั ประกอบด้วย การจดัเสวนาประวตัศิาสตร์เก่ียวกบัเมืองบ างขลงั  
การแสดงแสงสีเสียง การจดัท าหลกัสตูรประวตัศิาสตร์ท้องถ่ิน การจดัท าระบ าเทววารีศรีเมืองบาง
ขลงั ฯลฯ 
 
กระบวนการสร้างความร่วมมือ 
 กระบวนการในการสร้างความร่วมมือของโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ิน
เมืองบางขลงั  จงัหวดัสโุขทยั  แบง่การน าเสนอออกเป็น 4 ประเดน็หลกั ประกอบด้วย 1.การ
กระตุ้นสง่เสริมความร่วมมือ (Activation) 2. การวางกรอบความร่วมมือ (Framing) 3. การระดม
ความร่วมมือ (Mobilization) และ 4. การสนธิความร่วมมือ (Synthesizing)  ซึง่ทัง้หมดสามารถ
ประมวลผลการวิจยั ได้ดงันี ้
 1.การกระตุ้นส่งเสริมความร่วมมือ (Activation)  
 ตามท่ีได้กลา่วมาแล้วในเบือ้งต้นวา่ ปัญหาในการอนรัุกษ์ ประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญา
ท้องถ่ินถือวา่เป็นปัญหาส าคญั โดยเฉพาะปัญหาท่ีเกิดขึน้การมีบคุลากรไมเ่พียงพอตอ่การท างาน
ในการแก้ไขปัญหา นโยบายหนึง่ท่ีส าคญัคือการกระจายอ านาจให้กบัองค์การปกครองสว่ นท้องถ่ิน
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ในการอนรัุกษ์โบราณสถาน ประวตัศิาสตร์ และภมูิปัญญาท้องถ่ินของตนเอง ซึง่องค์การปริหาร
สว่นต าบลถือวา่เป็นหนว่ยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทส าคญั ขณะเดียวกนันอกเหนือจากภาครัฐแล้ว
ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคมก็ถือวา่มีบทบาทส าคญัในการชว่ยกนัดแูลอนรัุกษ์
ศลิปวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ินด้วยเชน่กนั 
 ดงันัน้ ในการกระตุ้นหรือสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือของโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิ
ปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั จงึได้ศกึษาถึงความเป็นมาของโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิ
ปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั  ตัง้แตก่่อนท่ีจะเกิดความร่วมมือ กระบวนก ารในการรวบรวมบคุคล 
หนว่ยงาน หรือองค์การตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้ความร่วมมือในโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิ
ปัญญาท้องถ่ินได้เกิดขึน้  ซึง่ทัง้หมดมีรายละเอียด ดงันี ้
 1.1 ความเป็นมาก่อนท่ีจะเกิดความร่วมมือ 
 ผู้จดุประกายท าให้ประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงัได้รับความ สนใจอีกครัง้คือการท่ีสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาเสดจ็เย่ียมชมประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงั 
  “...การท่ีสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาเสดจ็มาเมืองบางขลงั เหมือนกบัเป็นการจดุประกาย
ให้ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องได้หนัมามอง ถือวา่เป็นการแนะน าเมืองบางขลงั แล้วนกัวิชาการก็เร่ิมยอมรับ
วา่ท าไมพระเทพฯ ถึงเสดจ็...”                                                          
         (สวุิทย์ ทองสงค์,สมัภาษณ์) 
 นอกจากนัน้ ก่อนท่ีจะเกิดความร่วมมือเป็นโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ิน
เมืองบางขลงั กลุม่ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคม โดยเฉพาะผู้ใ หญ่กลุม่หนึง่ของชาวจงัหวดั
สโุขทยั ท่ีรวมกนัตัง้กลุม่ท่ีเรียกวา่ ชมรมเรารักเมืองพระร่วง 
 “...หลงัจากเกษียณราชการกลบัมาอยูท่ี่สโุขทยั ก็มีผู้ หลกัผู้ใหญ่กลุม่หนึง่ โดยการ น าของ
อดีตเจ้าคณะจงัหวดัสโุขทยั ทา่นเจ้าคณุมหาด ารง วดัไทยชมุพล แล้วก็มีอดีตทา่นผู้ตรวจราชก าร
กระทรวงศกึษาธิการ อาจารย์ประจวบ ค าบญุรัตน์ ซึง่เป็นคนพืน้สโุขทยั ก็มาปรึกษากนัวา่พวกเรา
เกษียณแล้ว นา่จะท าประโยชน์อะไรให้กบัเมืองสโุขทยั ก็รวมตวักนัเป็นชมรมเรารักเมืองพระร่วง 
ตัง้เป้าหมายไว้วา่จะไปเสวนา พดูคยุกบัชาวบ้านตามหมูบ้่านท่ีมีค วามเป็นมาในเร่ือง
ประวตัศิาสตร์ ในขณะนัน้ก็มีบริษัทการบนิกรุงเทพ ซึง่เข้ามาตัง้สนามบนิอยูท่ี่อ าเภอสวรรคโลก 
เขาก็สนใจเราก็เลยออกไปเสวนาตามจดุตา่งๆ เมืองบางขลงัเป็นจดุท่ี 2 ท่ีเราเข้ามาเสวนา 
เพราะวา่เม่ือสมยัพอ่ขนุบางกลางทา่วกบัพอ่ขนุผาเมืองได้รวมตวักนัท่ีเมืองบางขลงั พอ่ขนุบาง
กลางทา่วขึน้ไปตีท่ีศรีสชันาลยั สว่นพอ่ขนุผาเมืองก็มาตีท่ีเมืองสโุขทยั...” 

(มงักร ทองสขุดี,สมัภาษณ์) 
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 ขณะท่ีทางบริษัทการบนิกรุงเทพ ซึง่ขณะนัน้ก าลงัด าเนินการสร้างสนามบนิสโุขทยั ก็มี
ความพยายามท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชนและคนในชมุชน  ท าให้ได้ทราบวา่ในเขตอ าเ ภอ
สวรรคโลกซึง่เป็นท่ีตัง้ของสนามบนิสโุขทยั มีวดัโบราณท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัประวตัศิาสตร์ 
 “...บริษัทการบนิกรุงเทพเร่ิมเปิดท าการเม่ือปี พ.ศ.  2539 ชว่งท่ีมาแรกๆ นอกเหนือไปจาก
การพฒันาพืน้ท่ีเพ่ือสร้างสนามบนิแล้ว ในขณะเดียวกนัก็พยายามท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์กั บ
ชมุชน จากนัน้ก็ได้รับค าแนะน าจากทา่นศกึษาธิการ จงัหวดัสโุขทยัวา่มีวดัอยูว่ั ดนงึ ซึง่เป็นโบราณ
สถานท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัประวตัศิาสตร์ก็คือเมืองบางขลงั ซึง่ผมเองก็ได้รับการบอกเลา่วา่ เป็น
ท่ีตัง้ของชมุชนก่อนท่ีจะเกิดเป็นสโุขทยั เพรา ะฉะนัน้เม่ือวดันีอ้ยูใ่กล้ กบัสนามบนิทางคณุหมอ
ประเสริฐ  ปราสาททองโอสถก็ได้เข้าไปดท่ีูวดัแล้วเห็นวา่อยูใ่นเส้นทางประวตัศิา่สตร์สมควรท่ีจะ
ได้รับการบรูณะ ฟืน้ฟ ูก็เลยเสนอตวัไปใน การท่ีจะพฒันาวดั พืน้ท่ีวดั รวมทัง้กิจกรรมอะไรตา่งๆ
เพ่ือให้วดัเจริญขึน้...” 

  (ด ารงวฒุิ  วิริยะ,สมัภาษณ์) 
 สอดคล้องกบัการท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงั  ในฐานะองค์การปกครองสว่น
ท้องถ่ินท่ีต้องการจะสร้างจดุแข็งของชมุชนท้องถ่ิน 
  “...ตอนท่ีผมย้ายเข้ามาท างานท่ีบางขลงัใหม่ๆ  เม่ือปี พ .ศ. 2545 เราก็จะมาดวูา่ ใน
ท้องถ่ินมีอะไรท่ีเราพอจะตอ่ยอดหรือสง่เสริมได้บ้าง เราก็ ท าการศกึษาชมุชน ซึง่ใช้เวลาเกือบ 2 ปี 
แล้วพอดีคณุสมชาย เดือนเพ็ญ ซึง่เป็นนกัประวตัศิาสตร์ ขณะนีเ้ป็นรองปลดัอบต .อยูท่ี่น่ีแต่
เม่ือก่อนแกท างานอยูท่ี่จงัหวดั พอรู้วา่เมืองบางขลงัส าคญั แกก็เลยโทรมาหาผม ผมก็เร่ิมลยุเลย 
จดุประกายวา่ในเม่ือเรามีของเรา เราก็มาค้น คว้าตอ่ยอด ท าให้มนัใช้ประโยชน์ จากทนุท้องถ่ินท่ีมี 
เพ่ือท่ีจะได้สง่เสริมอยา่งอ่ืนตามมา แล้วพอเราได้เข้าไปศึ กษา เราถึงรู้วา่ทางสนามบนิเขา เคยมา
เสวนาประวตัศิาสตร์กนัไปแล้วรอบหนึง่ท่ีวดัใหญ่ชยัมงคล แล้วก็เคยมีการพิมพ์หนงัสือไปเลม่หนึง่
เม่ือปี พ.ศ. 2539 แตต่อนนัน้ก็ยงัไมค่อ่ยได้แพร่หลายอะไร...” 

(วิทยา เกษรพรหม,สมัภาษณ์) 
  
 สรุป  จะเห็นได้วา่แม้ทัง้องค์การบริหารสว่นต าบลในฐานะตวัแทนของภาครัฐ บริษัทการ
บนิกรุงเทพ ในฐานะภาคเอกชน และชมรมเรารักเมืองพระร่วง ในฐานะภาคประชาสงัคมจะมี
วตัถปุระสงค์ท่ีแตกตา่งกนั แตเ่ป้าหมายในกา รท่ีจะดแูลและอนรัุกษ์ไว้ซึง่ประวตัศิาสตร์ถือวา่เป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีถือวา่เป็นฐานให้กบัการสร้างความร่วมมือ 
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 1.2 จุดเร่ิมต้นในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
 เม่ือปัจจยัตา่งๆ  เอือ้ตอ่การสร้างความร่วมมือ  ทัง้ระหวา่งองค์การบริหารสว่นต าบล ใน
ฐานะตวัแทนภาครัฐ  บริษัทการบนิกรุงเทพ ในฐานะภาคเอกชน และชมรมเรารักเมืองพระร่วง ใน
ฐานะภาคประชาสงัคม  จงึร่วมกนัฟืน้ฟปูระวตัศิาสตร์เมืองบางขลงั โดยมีองค์การบริหารสว่น
ต าบลเมืองบางขลงัเป็นผู้น าในการก่อตัง้โครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบาง
ขลงั   
 จดุเร่ิมต้นในการสร้าง เครือขา่ยความร่วมมือเมืองบางขลงั เร่ิมต้นจากความสนใจในเร่ือง
ประวตัศิาสตร์ขององค์การบริหารสว่นต าบล 
 “...จดุเร่ิมต้นของโครงการมาจากค วามสนใจสว่นตวัของผมในฐานะนายก องค์การบริหาร
สว่นต าบล รวมทัง้ความสนใจของบคุคล องค์การหรือหนว่ยงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง ปีพ .ศ. 2538 ผม
เป็นนายกองค์การบริหารสว่นต าบลสมยัแรกต้องบอกก่อนเลยวา่บางขลงัยงัไมมี่อะไรเลย ความ
สนใจของชาวบ้านก็ยงัไมมี่เร่ืองประวตัศิาสตร์ ตอนผมมาครัง้แรกอาจารย์มงักร ทองสขุดี ทา่น
แนะน าให้ผมไปหาอาจารย์ประจวบ ค าบญุรัตน์ ผมก็คยุกบัป ลดัวิทยา แล้วก็เลยเข้าไปคยุกบั แก 
อยากให้แกเข้ามาชว่ยดเูร่ืองประวตัศิาสตร์ให้กบัเมืองบางขลงั...”                    

(สวุิทย์ ทองสงค์,สมัภาษณ์) 
 นอกจากนัน้ยงัรวมถึงความสนใจร่วมของบคุคลฝ่ายตา่งๆ ในองค์การบริหารสว่นต าบลท่ี
ท าให้เกิดการพดูคยุและเร่ิมวางกรอบในการก่อตัง้เครือขา่ยประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญ าท้องถ่ิน
เมืองบางขลงั 
 “...จากนัน้มีการพดูขึน้  มีผม มีปลดัอบต . มีอาจารย์สมชายท่ีมาเป็นรองปลดั ตอนแรกเรา
ก็คดิวา่จะท าอยา่งไรให้คนรู้จกัเมืองบางขลงัเพิ่ม ครัง้แรกก็เลยเลือกเอางานบญุเข้ามาก่อน เป็น
งานบวชพระ บวชเณรสามคัคีท่ีวดัโบสถ์...”                

(สวุิทย์  ทองสงค์,สมัภาษณ์) 
 ด้านคณุพิภพ คล้ายแจ้ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัโบสถ์ (สมัภาษณ์ ) ซึง่ได้เข้ามาร่วมมือ
เป็นเครือขา่ยความร่วมมือกบัทางองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงั ได้เลา่ถึงการก่อตวัของ
โครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินของเมืองบางขลงั ไว้วา่ 
 “...จดุเร่ิมต้นของโครงการนีเ้ร่ิมมาจากองค์ การบริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงั โดยทา่น
ปลดัวิทยา เกษรพรหม ตอนท่ีทา่นเข้ามารับหน้าท่ีปลดัอบต .เมืองบางขลงั ครัง้แรกแกก็มีความคดิ
วา่อยากจะศกึษาเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ความเป็นมาของเมืองบางขลงั ก็ได้มีการพดูคยุกนัวา่เรามี
ต้นทนุทางประวตัศิาสตร์อะไรบ้างต้นทนุทางวฒันธรรม มีโบราณสถาน แล้วก็ต้นทนุทางภมูิศาสตร์ 
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เก่ียวกบัแมน่ า้ภเูขา ห้วย หนอง คลอง บงึ ทีนีเ้ราก็จะ มาพฒันากนัตามรูปแบบท่ีวา่ด้าน ภมูิศาสตร์ 
ก็โครงสร้างพืน้ฐาน ถนน แมน่ า้ คลองบงึ สว่นต้นทนุทางสงัคมและ วฒันธรรม ก็มาดโูบราณสถาน
กนั จากนัน้ก็ได้ร่วมมือกบัหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง อยา่งคณะครูแตล่ะโรงเรียนตัง้แตค่ณะครูใน
โรงเรียนเมืองบางขลงั ต าบลบ้านใหมช่ยัมงคล ต าบลหนองกลบั ต าบลบ้านไร่ มาระดมความคดิ
ตัง้โครงการเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงัขึน้  ครัง้แรกมาท า เก่ียวกบับทเรียนประวัตศิาสตร์
ท้องถ่ิน ก็จะมีการบนัทกึข้อมลูตา่งๆตัง้แตท่า่นผู้ เฒา่ผู้แก่เก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ท่ีเขาเลา่ตอ่ๆกนั
มา แล้วก็ประวตัศิาสตร์ท่ีเรามองเห็นตัง้แต ่30-40 ปีท่ีแล้ว ก็จะเอาคนโบราณท่ีอ้างอิงได้มา อาศยั
ข้อมลูวา่เม่ือ 40 ปีท่ีแล้ววัดโบสถ์เคยมีอะไรบ้าง วดัใหญ่ หรือฐานเจดีย์ทัว่ไปมีร่องรอยของอารย
ธรรมอะไรบ้าง เราก็ส ารวจแตล่ะวดั ตัง้แตว่ดัโบสถ์ วดัใหญ่ วดัเจดีย์เจ็ดแถว วดัเจดีย์โทน แต่
ในชว่งแรกเข้าโค้งครัง้แรกมนัยงัไมค่อ่ยชดัเจน พอปีท่ี 2 ปลดัอบต. ทา่นเป็นนกับริหารท่ี มองการณ์
ไกล แกก็สร้างเครือขา่ย โดยเฉพาะนกัโบราณคดี แล้วก็ด าริขึน้มาวา่นา่จะสงัคยานาประวตัศิาสตร์
เมืองบางขลงัหรือเสวนาประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงัขึน้เพ่ือให้ได้ทราบข้อมลูท่ีชดัเจน เรามีการ
พดูคยุกนัหลายครัง้โดยมีการเช่ือมโยงเครือขา่ยอยา่งบริษัทบางกอกแอร์เวย์ อาจารย์ประจวบ ค า
บญุรัตน์ อดีตผู้ตรวจการกระทรวงศกึ ษาธิการ จากนัน้เราก็ มาคดิกนัวา่เราจะเอาอะไรท่ีพอจะ เป็น
รากฐานทางวฒันธรรมของเมืองบางขลงัท่ีพอจะให้มนัเป็นรูปธรรมได้ นอกจากประวตัศิาสตร์ท่ีเรา
ศกึษากนั จากนัน้ก็ได้ประชมุกบัองค์การสภาต าบล สภาอบต . ก็มีก านนั ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าทกุ
หมูบ้่าน คณะครู ต ารวจ หมอ แล้วก็จะ มีเครือขา่ยท่ีทา่นปลดัวิทยาเชิญมาอีกหลายทา่น  รวมทัง้
กรมศลิปากร ครัง้นัน้เรา เชิญมาร่วมเป็นครัง้ใหญ่มารวมตวักนัก็มาเสวนา พดูคยุกนัวา่หวัข้อมนั
นา่จะออกมาเป็นอยา่งไร ก็แบง่หวัข้อกนัไป ก่อนท่ีจะมาเป็นเสวนาประวตัศิาสตร์ครัง้แรก...” 

(พิภพ ไขแจ้ง,สมัภาษณ์) 
 
 สรุป  เครือขา่ยความร่วมมือโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั 
มีจดุเร่ิมต้นเน่ืองมาจากความตัง้ใจขององค์การบริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงัท่ีต้องการจะสร้าง
จดุแข็งให้กบัเมืองบางขลงั รวมถึงต้องการสร้างและกระตุ้นให้คนในท้องถ่ินรู้สกึรักและภาคภมูิใจ
ในท้อ งถ่ินของตวัเอง  ซึง่สอดคล้องกบัความคดิของนกัวิชาการกลุม่หนึง่ ในฐานะชาวสโุขทยั
หลงัจากท่ีเกษียณอายรุาชการและมีความต้องการท่ีจะท าประโยชน์ให้กบัเมืองสโุขทยั จงึรวมตวั
กนัเป็นชมรมเรารักเมืองพระร่วง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือต้องการให้คนในท้องถ่ินรักและหวงแหน
ประวตัศิาสตร์  จงึใช้วิธีการจดัเสวนาเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ไปยงัท่ีตา่งๆ โดยเฉพาะเมืองท่ีมีความ
เป็นมาในทางประวตัศิาสตร์ จนมาเสวนาท่ีเมืองบางขลงั ท าให้มีโอกาสได้ทราบวา่ทางองค์การ
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บริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงัเองก็ต้องการท่ีจะเผยแพร่เก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ของเมืองบางขลงั
ให้เป็นท่ีรู้จกั จนสา มารถก่อรูปให้เกิดเป็นเครือขา่ยความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและภาคประชา
สงัคม  ซึง่ถือวา่เป็นปัจจยัโดยตรง (Direct Antecedents)ส าคญัท่ีท าให้เกิดความร่วมมือขึน้  
สอดคล้องกบัแนวคดิของสนธยา พลศรี (2548,หน้า 257) ท่ีพดูถึงการเกิดขึน้ของเครือขา่ย ไว้ว่ า 
เครือขา่ยมีท่ีมาจากหลายวิธีการ แตกตา่งกนั ซึง่การเกิดขึน้ของเครือขา่ยอาจจะมีจดุเร่ิมต้น หรือ
สาเหตแุละปัจจยัสนบัสนนุท่ีแตกตา่งกนัออกไป แตส่ าหรับเครือขา่ยความร่วมมือโครงการ
ประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ิน เป็นเครือขา่ยท่ีมีรูปแบบของเครือขา่ยท่ีเกิดขึน้โดยก ารจดัตัง้ 
กลา่วคือ เป็นการเกิดของเครือขา่ยท่ีมีผู้จดัตัง้และให้การสนบัสนนุเพ่ือวตัถปุระสงค์บางประการ 
จนสมาชิกรวมกนัเป็นเครือขา่ย ซึง่ในท่ีนีว้ตัปุระสงค์ก็คือความพยายามท่ีจะสร้างจดุแข็งให้ชมุชน
ท้องถ่ินด้วยกนัรักษาวฒันธรรมของท้องถ่ินให้คงอยูต่ลอดไป 
  
 1.3 การรวบรวมบุคคลและองค์การท่ีเก่ียวข้องกับเครือข่ายความร่วมมือ 
 หลงัจากมีแนวคดิริเร่ิมและผลกัดนัเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือระหวา่งองค์การบริหารสว่น
ต าบลเมืองบางขลงักบับคุคล หนว่ยงานหรือองค์การตา่งๆท่ีเก่ียวข้องในการสืบค้นประวตัศิาสตร์
เมืองบางขลงัขึน้แล้ว  ตอ่มาจึ งได้ด าเนินการสร้างความร่วมมือในแบบท่ีเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึน้ 
โดยเฉพาะการรวบรวมบคุคลหรือองค์การตา่งๆท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เข้ามาร่วมในความร่วมมือ ซึง่มี
รายละเอียด ดงันี ้
  1.3.1 หน่วยงานที่เก่ียวข้องในเครือข่ายความร่วมมือ  จากผลการวิจยั พบวา่  
หนว่ยงานท่ีเข้าม าเก่ียวข้องกบัโครงการณ์ประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั 
ประกอบไปด้วย บคุคล หนว่ยงาน องค์การ จาก  3 ภาคสว่น ได้แก่ ภาครัฐ ภาคประชาสงัคม และ
ภาคเอกชน โดยผู้วิจยัเลือกศกึษาเฉพาะบคุคล หนว่ยงาน หรือองค์การท่ีมีความส าคญัและ
เก่ียวข้องกบัโครงการณ์ประวตัิ ศาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเป็นอยา่งสงู ซึง่แตล่ะภาคสว่นใน
เครือขา่ยความร่วมมือมีข้อมลูพืน้ฐานท่ีส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้
  ภาครัฐ  ได้แก่ 
  -  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองบางขลัง  องค์การบริหารสว่นต าบลเมือง
บางขลงั  เป็นองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีถือวา่เป็นผู้จดุประก ายให้เกิดโครงการประวตัศิาสตร์
และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั โดยมีนายกองค์การบริหารสว่นต าบลและปลดัองค์การ
บริหารสว่นต าบลเป็นก าลงัหลกัท่ีส าคญัในการสร้างเครือขา่ย ซึง่ในตอนเร่ิมต้นของโครงการณ์
องค์การบริหารสว่นต าบลจะมีหน้าท่ีในการวางกรอบ วางระบบในการท างาน จาก นัน้จึงเชิญคน
เข้ามาร่วมเป็นเครือขา่ย.. .                  (สวุิทย์ ทองสงค์,สมัภาษณ์) 
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  หน้าท่ีซึง่ถือวา่ส าคญัอีกอยา่งขององค์การบริหารสว่นต าบลคือหน้าท่ีในการ
ประสานงาน โดยเฉพาะเร่ิมแรกในการสร้างเครือขา่ย ซึง่จะใช้วิธีขอความร่วมมือแบบดงึข้างนอก
เข้ามาสูข้่างใน  อยา่งการเชิญคนมีช่ือเสียง คนมีอ านาจเข้ามาร่วม เชิญคนอ่ืนๆเข้ามาร่วม 
อยา่งเชน่การเชิญนายอ าเภอมา ผู้ใหญ่บ้าน ก านนัก็ต้องมา หรือถ้าอยากให้ชาวบ้านเข้ามามีสว่น
ร่วม เราก็เร่ิมจากก านนั ผู้ใหญ่บ้าน เพราะเขาเป็นผู้น าชมุชน สว่นมากชาวบ้านก็จะฟังผู้ใหญ่บ้าน 
ก านนั มนัเป็นแบบนีม้าตัง้แตแ่รกๆ เพราะเขาเป็นสถาบนัมาก่อน แล้วถ้าเราดงึผู้ใหญ่บ้าน ก านนั
มาได้ เราก็สบายใจ เราก็ได้เครือขา่ยของเรา เครือขา่ยแรกก็จะเป็นเครือขา่ยระหวา่งองค์การ
บริหารสว่นต าบลกบัคนในพืน้ท่ี... 

(วิทยา เกษรพรหม,สมัภาษณ์) 
  -  อ าเภอสวรรคโลก  ในฐานะหนว่ยราชการท่ีมีหน้าท่ีในการก ากบัดแูลท้องถ่ิน  
ซึง่ปกตอิบต .ก็จะมีการวางแผนการพฒันาท้องถ่ินร่วมกบัอ าเภอ อ าเภอก็จะไปร่วมกบัทางจงัหวดั 
เชน่ การประสานของงบประมาณ ถ้าไมพ่อ นายกอบต .ก็จะประสานไปทางอ าเภอ ทางอ าเภอก็จะ
ประสานไปทางผู้วา่ ไปทางจงัหวดั... 

(ฐานพุงศ์ เจริญสรุภิรมย์,สมัภาษณ์) 
  นอกจากนีย้งัรวมถึงการกระตุ้นให้ความรู้ผู้น า อยา่งเชน่ ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน 
กระตุ้นให้เขาเห็นถึงความส าคญั ให้เครือขา่ย กลุม่มีการประชมุ มีการท าความเข้าใจแล้วก็มีการ
รายงานให้ทางจงัหวดัทราบ รวมทัง้เอาเอกสารเผยแพร่ให้ส านกังานตา่งๆทราบ แล้วก็เข้าปฎิทิ น
การทอ่งเท่ียวของอ าเภอ ของจงัหวดั... 

(วีระชยั ภู่เพียงใจ,สมัภาษณ์) 
  -  วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย  หน้าท่ีส าคญัของส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัคือ
งานทางด้านประวตัศิาสตร์ ทัง้ทางด้านการสืบค้นข้อมลู การท าองค์ความรู้เก่ียวกบัประวตัศิาสตร์  
โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนอนุ รักษ์และเข้าใจความเป็นมาของท้องถ่ิน รักท้องถ่ินของตวัเอง 
อนรัุกษ์สืบสานและเลา่ตอ่ได้ แล้วก็สามารถประยกุต์น ามาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์กบัใน
ชีวิตประจ าวนั... 

(องัคณา ศรีสมทุร,สมัภาษณ์) 
  โดยในสว่นของโครงการประวตัศิาสตร์เมืองบา่งขลงั วฒันธรรมจงัหวดัจะเข้าไปมี
บทบาทในเร่ืองของการท าองค์ความรู้เก่ียวกบัประวตัศิาสตร์แล้วก็จะประสานท างานร่วมกนั โดย
องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินจะเป็นผู้ประสานขอความร่วมมือเข้ามา 
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  -  ส านักท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย หน้าท่ีหลกัของส านกัทอ่งเท่ียวและ
กีฬาการพฒันาบคุลากรหรือการพฒันาคนของพื น้ท่ี แตไ่มเ่น้นการพฒันาสิ่งก่อสร้าง โดยกิจกรรม
ท่ีทางส านกัจะเข้าไปชว่ยก็คือการน าเอาสิ่งท่ีท้องถ่ินมีอยูอ่อกมาบอกในสงัคม น าสิ่งท่ีเขามีอยูเ่อา
ออกมาโชว์ในสงัคมเพื่อให้ตวัเขาเองภมูิใจแล้วก็จะได้สนใจเร่ืองของการทอ่งเท่ียวเพิ่มมากขึน้ เชน่ 
การน าระบ าเทววารีศรีเมืองบางขลงัออกมาโชว์... 

(จารึก ป่ินประภา,สมัภาษณ์) 
   
  ภาคประชาสังคม   ได้แก่ 
  - วัดโบสถ์เมืองบางขลัง  องค์การบริหารสว่นต าบลเลือกวดัโบสถ์เป็น แกนหลกั 
เพราะวา่ประวตัศิาสตร์อยูท่ี่น่ี มีโบราณสถาน  มีหลกัฐาน มีศลิาจารึกระบไุว้ ท าให้เราพดูได้ ท่ีวดั
อ่ืนอาจจะมีประวตัศิาสตร์แตย่งัไมมี่หลกัฐานเชิงประจกัษ์คือยงัไมมี่หลกัฐานชีช้ดั... 

               (สวุิทย์ ทองสงค์,สมัภาษณ์)  
 นอกจากนีใ้นสว่นของวดัโบสถ์  กิจกรรมท่ีนอกเหนือไปจากงานเสวนาแล้ว หน้าท่ีอีกอยา่ง
หนึง่คือการท่ีมีแขกใครไปมาก็ประชาสมัพนัธ์บอกเลา่วา่เร่ืองราวเป็นมาอยา่งนี.้.. 

(พระมหาบญุมี ภริูมงัคลาจาโร,สมัภาษณ์) 
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ภาพท่ี 5.2 : วดัโบสถ์ เมืองบางขลงั 
   
  - ชมรมเรารักเมืองพระร่วง  เกิดขึน้เน่ืองมาจาก แนวคดิของผู้ใหญ่กลุม่หนึง่ 
โดยการน าของอดีตเจ้าคณะจงัหวดัสโุขทยัทา่นเจ้าคณุมหาด ารง วดัไทยชมุพล แล้วก็มีอดีตทา่น
ผู้ตรวจการกระทรวงศกึษาธิการ  อาจารย์ประจวบ ค าบญุรัตน์ ก็เข้ามาหารือกนัวา่เราเกษียณกนั
แล้ว เราจะท าประโยชน์อะไรให้แก่บ้านเมืองสโุขทยั ก็ได้รวมตวักนัเป็นชมรมเรารักเมืองพระร่วง
โดยตัง้เป้าหมายไว้วา่จะไปเสวนา ไปพดูคยุกบัชาวบ้านตามหมูบ้่านท่ีมีความเป็นมาในเร่ือง
ประวตัศิาสตร์... 

(มงักร  ทองสขุดี,สมัภาษณ์) 
  - ศิลปินพืน้บ้าน  ศลิปินพืน้บ้านถือวา่เป็นเครือขา่ยท่ีมีความส าคญัตอ่โครงการ
ประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั โดยเฉพาะดนตรีพืน้บ้านอยา่งกลองมงัคละ ซึง่
เป็นกลองท่ีถือวา่เป็นจดุเดน่ของดนตรีในจงัหวดัสโุขทยั เสี ยงกลองจ๊กโกร็ดเสียงมนัจะได้ยินก้อง
มาก คือถ้าเป็นรูปวงเขาจะเรียกเขาจะเรียกช่ือวงมงัคละ... 

(วนัชยั บญุญา,สมัภาษณ์) 
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  นอกจากนีย้งัรวมถึงศลิปินพืน้บ้านผู้คดิค้นทา่ร าระบ า ”เทววารีศรีเมืองบางขลงั ” 
ซึง่ถือเป็นระบ าประจ าเมืองบางขลงั ซึง่มีท่ีมาจากช่ือเมืองบางจา ซึ่ งแปลวา่น า้ สว่นทา่ร าดงึมา
จากพระประจ าวนัท่ีมาคอยคุ้มครองพระบราสารีริกธาต.ุ.. 

(มงคล  อินมา,สมัภาษณ์) 
  - กลุ่มเยาวชน เป็นกลุม่เดก็ๆและเยาวชนของต าบลเมืองบางขลงัท่ีเข้ามามีสว่น
ร่วมกบัเครือขา่ยความร่วมมือโครงการประวตัศิาสตร์ในด้านการแสดง ไมว่า่จะเป็นมงัคละหรือ การ
แสดงประกอบแสงสีเสียง รวมไปถึงการฝึกทา่ร า อยา่งเทววารีศรีเมืองบางขลงั... 

(อนกุลู รักธรรม,อรพรรณ แมงภู่,สมัภาษณ์) 
  ภาคเอกชน  ได้แก่ 
  - บริษัทการบินกรุงเทพ จ ากัด  ถือวา่เป็นผู้สง่เสริมและสนบัสนนุให้เกิดการ
เสวนาประวตัศิาสตร์ เมืองบางขลงั ในชว่งเร่ิมต้นการก่ อตวัของโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิ
ปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั เน่ืองมาจากในชว่งของการเร่ิมต้นการสร้างสนามบนิ หนึง่ในโครงการ
ท่ีส าคญัคือการสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชนและคนในท้องถ่ิน ท าให้ทราบวา่มีวดัท่ีอยูใ่กล้กบั
สนามบนิและมีความส าคญัในทางประวตัศิาสตร์ ผู้บริหาร บริษัทจงึได้เข้าไปดท่ีูวดัและเห็นวา่อยู่
ในเส้นทางประวตัศิาสตร์ท่ีสมควรได้รับการบรูณะฟืน้ฟ ูจงึได้เสนอตวัเข้าไปชว่ยในการพฒันาวดั... 

(ด ารงค์วฒุิ  วิริยะ,สมัภาษณ์) 
  - สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย หน้าท่ีหลกัของสมาคมการทอ่งเท่ียวคือ
การสง่เสริม สนบัสนนุแหล่งทอ่งเท่ียว เพ่ือให้นกัทอ่งเท่ียวเข้ามาเท่ียว โดยสมาชิกของสมาคมการ
ทอ่งเท่ียวประกอบไปด้วยโรงแรม ร้านอาหาร ร้านจ าหนา่ยสินค้าท่ีระลกึ...  

(ประเสริฐศกัดิ ์สิงหชงค์,สมัภาษณ์) 
  1.3.2 บทบาทท่ีเก่ียวข้องในเครือข่ายความร่วมมือ  จากความร่วมมือของ
บคุคล หนว่ยงานหรืออ งค์การตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง ทัง้จากภาครัฐ ภาคประชาสงัคม และภาคเอกชน 
จนเกิดเป็นโครงการประวตัศิา่สตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั จากผลการวิจยัตามท่ีได้
กลา่วมาแล้วองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงัถือวา่เป็นแกนน าหลกัท่ีส าคญัในการ
อ านวยการ ประสานงาน ขอความร่วมมื อ จนท าให้เกิดเป็นโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญา
ท้องถ่ินเมืองบางขลงัดงักลา่ว   
 สรุป การกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือของโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ิน
เมืองบางขลงั มีท่ีมาจากปัจจยัตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นความต้องการสร้างจดุแข็งให้กบัเมืองบางขลงั  
รูปแบบขอ งปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัประวตัศิาสตร์  รวมถึงความคดิเห็นท่ีสอดคล้องกนัในเร่ืองของ
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การอนรัุกษ์ประวตัศิาสตร์ท าให้เกิดความร่วมมือขึน้  ซึง่กระบวนการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ
อยา่งเป็นรูปธรรม เร่ิมต้นหลงัจากเกิดการกระจายอ านาจในการปกครองมาสูท้่องถ่ิน โดยมี
องค์การบริหารสว่นต าบลเป็นผู้ดแูล หลงัจากนัน้องค์การบริหารสว่นต าบลต้องการดงึจดุเดน่ของ
ท้องถ่ิน ท าให้พบข้อมลูท่ีเคยมีนกัวิชาการ หรือคนในท้องท่ีท่ีท าการศกึษาไว้วา่ บางขลงัเป็นเมืองท่ี
มีความส าคญัในทางประวตัศิาสตร์ จงึได้มีการขอความร่วมมือจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
รวบรวมเข้ามาเป็นเครือขา่ยความร่วมมือ  
 
 2. การวางกรอบความร่วมมือ (Framing)  
 ขัน้ตอนหลงัจากการกระตุ้นเพ่ือให้เกิดการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือแล้ว ขัน้ตอนตอ่มา
จงึเป็นเร่ืองของการวางกรอบความร่วมมือ (Framing) เพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางตา่งๆในการ
ด าเนินงานร่วมกนัระหว่ างคน หนว่ยงาน หรือองค์การตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง เป็นการศกึษาถึงแนว
ทางการวางกรอบความร่วมมือในประเดน็การเจรจาและการตกลงยอมรับเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมกนัของทกุฝ่าย รวมทัง้ศกึษาถึงกรอบของเนือ้หาความร่วมมือในประเดน็ตา่งๆ ซึง่จากผล
การศกึษา ประกอบด้วย 
 2.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
 จากผลการวิจยัพบวา่  วตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายหลกัของโครงการประวตัศิาสตร์และ    
ภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั  ท่ีส าคญัคือ 
 “…หลงัจากท่ีผมย้ายเข้ามาท างานท่ีบางขลงัใหม่ๆ  เราก็จะมาดวูา่ในท้องถ่ินนีมี้อะไรท่ีเรา
พอจะตอ่ยอดหรือสง่เสริมได้บ้าง จาก นัน้คณุสมชาย เดือนเพ็ญ รองปลดัอบต . เม่ือก่อนแกยงั
ท างานอยูท่ี่จงัหวดั  แกเป็นนกัประวตัศิาสตร์ พอรู้วา่เมืองบางขลงัส าคญั  แกเลยโทรหาผม เราก็
พอจะรู้หนอ่ยๆ แตเ่ราไมใ่ชน่กัประวตัศิาสตร์ แตพ่อมีคนมาชว่ย มากระตุ้นวา่ตรงนีส้ าคญั เราก็เอา
เลย ลยุเลย จดุประกายวา่ในเม่ื อเรามีของเรา เราก็มาค้นคว้า มาตอ่ยอด ท าให้มนัดงั ท าให้ มนัใช้
ประโยชน์จากทนุท้องถ่ินท่ีมี เพ่ือจะได้สง่เสริมอยา่งอ่ืนตามมาด้วย...” 

(วิทยา เกษรพรหม,สมัภาษณ์) 
 ขณะท่ีนายสวุิทย์  ทองสงค์  นายกองค์การบริหารสว่น ต าบลเมืองบางขลงั ได้กลา่วถึง
วตัถปุระสงค์ของโครงการนีไ้ว้วา่ 
 “... วตัถปุระสงค์หลกัๆ ของโครงการนีคื้อการท า ให้คนรักประวตัศิาสตร์ เห็นถึง
ความส าคญัและชว่ยกนัดแูลรักษาให้คงอยูต่อ่ ไป นอกจากนีผ้มก็คาดหวงัท่ีจะให้ บางขลงั
กลายเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว คือท าให้นกัประวตัศิาสตร์เขายอมรับวา่บางขลงัมีความส าคญั เพราะ
บางขลงัเป็นเมืองท่ีถกูทิง้ร้างมานาน...”                                           (สวุิทย์ ทองสงค์,สมัภาษณ์) 
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 สรุป วตัถปุระสงค์หลกัๆ ของโครงการประวตัศิาสตร์ คือ ต้องการสร้างจดุแข็งให้ท้องถ่ิน 
รวมทัง้กระตุ้นให้คนในท้องถ่ินรู้สกึรักประวตัศิาสตร์และหวงแหนโบราณสถาน  โดยท่ี องค์การ
บริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงัเป็นผู้ก าหนดเป้าหมายขึน้ภายใต้แนวความคดิท่ีต้องการจะสง่เสริม
พฒันาทนุท้องถ่ิน   
 2.2 กรอบของกิจกรรม  
 ท่ีผา่นมาองค์การท่ีท าหน้าท่ี ก าหนดกรอบของกิจกรรมส าหรับเป็นแนวทาง ในการ
ด าเนินงานท่ีส าคญัคือองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงั ดงันัน้จงึท าให้องค์การบริหารสว่น
ต าบลเมืองบางขลงัได้มีพืน้ท่ีในการน าเสนอความคดิและความต้องการเพ่ือก าหนดเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานได้มากยิ่งขึน้ 
 ซึง่คณุวิทยา เกษรพรหม ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงั ได้เลา่ให้ฟังวา่ 
  “...การวางกรอบในการด าเนินงาน เราก็พ ยายามท่ีจะให้เกียรตกิบัทกุคนนะ ใคร มาเสนอ
อะไรเรารับหมด เราจะเป็นน า้พร่องแก้วดีท่ีสดุ ใครมาเราจะเอาเลย มาเลย เราจะให้เกียรตทิกุคน 
ชาวบ้านก็จะมีบางสว่นนะท่ีเราจะเชิญเขาเข้ามาร่วมวางแผน แตบ่างงานมนัคอ่นข้างจะลกึซึง้
เพราะเป็นงานวิชาการ ชาวบ้านเขาก็จะไมค่อ่ยเข้า มานอกจากเราจะขอความร่วมมือ สว่นมาก
ชาวบ้านจะออกแนวร่วมปฎิบตั ิอยา่งเสวนาก็จะมาร่วมฟัง แตถ้่าอยา่งการแสดงน่ีมาร่วมเตม็ท่ี
เพราะมนัคอ่นข้างจะผอ่นคลาย เราก็พยายามท่ีจะท าให้มีกิจกรรมท่ีหลากหลายเพราะ ไมอ่ยา่งนัน้
คนก็จะเบื่อ...” 

(วิทยา เกษรพรหม,สมัภาษณ์) 
  
 สรุป กรอบของกิจกรรมท่ีส าคญัของโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมือง
บางขลงั ท่ีผา่นมาจะมีลกัษณะแบบไมเ่ป็นทางการ  ซึง่จากการสมัภาษณ์สามารถระบกุรอบของ
กิจกรรมของโครงการออกเป็น 
 
  2.2.1 การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย 
  การเสริมสร้างเครือขา่ยเพ่ือให้มีความยัง่ยื นเป็นเร่ืองจ าเป็น แตก่ารจะท าให้
เครือขา่ยยัง่ยืนได้จ าเป็นต้องเสริมสร้างความพร้อม โดยเฉพาะการเสริมสร้างความพร้อมของ
ภาครัฐ ศกัยภาพของภาครัฐซึง่นา่จะต้องปรับปรุงอีกเยอะ... 

(วีระชยั ภู่เพียงใจ,สมัภาษณ์) 
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  2.2.2 การจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย 
  ท่ีผา่นมาโคร งการพยายามด าเนินกิจกรรมให้มีความหลากหลาย และ สามารถ
เข้ามาร่วมได้ทกุ เพศ ทกุวยัวยั  ไมว่า่จะเป็นการ เสวนาประวตัศิาสตร์ การแสดงแสงสีเสียง   แล้วก็
จะมีระบ าเทววารีศรีเมืองบางขลงั ซึง่มีจดุประสงค์ก็เพ่ือท่ีจะต้องการดงึเดก็... 

(วิทยา เกษรพรหม,สมัภาษณ์) 
  2.2.3 การเพิ่มการประชาสัมพันธ์ 
  ข้อด้อยของโครงการท่ีผา่นมานา่จะอยูท่ี่การประชาสมัพนัธ์ การไมเ่ข้าใจวา่จะท า
อยา่งไรให้มนัเกิดการประชาสมัพนัธ์ ให้คนเข้าไปหา  ดงันัน้การเพิ่มการประชาสมัพนัธ์ถือวา่เป็น
อีกสิ่งหนึง่ท่ีจ าเป็นต้องพฒันาอยา่งเร่งดว่น... 

(จารึก ป่ินประภา,สมัภาษณ์) 
  
 2.3 การตดิต่อส่ือสาร 
 การตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งหนว่ยงานหรือองค์การตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง  องค์การบริหารสว่น
ต าบลเมืองบางขลงัในฐานะหนว่ยงานกลางในการประสานงาน ได้มีการวางรูปแบบของการ
ตดิตอ่ส่ือสารอยูห่ลากหลายชอ่งทาง ทัง้แบบท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ซึง่รูป แบบของการ
ตดิตอ่ส่ือสารแบบไมเ่ป็นทางการสว่นใหญ่มกัจะเป็นการตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งบคุคลในทกุภาค
สว่นท่ีมีความสนิทสนมคุ้นเคยกนัเป็นอยา่งดี  ซึง่รายละเอียดทัง้หมดสามารถสรุปได้ ดงันี ้
  2.3.1 การตดิต่อส่ือสารแบบเป็นทางการ   แบง่เป็น 
  -  การส่ือสารผ่านจดหมาย    จากการสงัเกตการณ์และการสมัภาษณ์ พบวา่ 
การตดิตอ่ส่ือสารอยา่งเป็นทางการระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ โดยเฉพาะภาคราชการและภาคเอกชน
สว่นใหญ่เป็นการตดิตอ่ส่ือสารผา่นหนงัสือท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่องค์การบริหารสว่นต าบล
เมืองบางขลงัในฐานะท่ีเป็นหนว่ยงานกลางในการประสานงานจะเป็นผู้ออกหนงัสือ 
  “...โครงการนีใ้นสว่นของเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหา รสว่นต าบล สว่นหนึง่ก็จะท า
หน้าท่ีชว่ยในการประสานงาน แล้วก็เป็นผู้ด าเนินงานในบางสว่นเทา่ท่ีเราจะท าได้ ในสว่นของการ
ประสานเราก็จะประสานไปทกุสว่น อยา่งการแสดงเราก็จะประสานตัง้แตที่มงานท่ีเข้ามาจดัแ สงสี
เสียง มาจดัการแสดง สว่นหนว่ยราชการเราก็จะออกจดหมายเชิญหนว่ยราชการทกุสว่น ในการจดั
งานเร่ิมต้น อยา่งการแสดงแสงสีเสียง เราก็จะประสานไปทกุสว่นทัง้กรมศลิปากร ทัง้จงัหวดั ตัง้แต่
ทา่นผู้วา่ราชการจงัหวดั วฒันธรรมจงัหวดั ทอ่งเท่ียวและกีฬา คือทกุสว่น...”          

(ฐิตารีย์ ดีติบ๊,สมัภาษณ์) 
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 ด้านคณุสวุิทย์ ทองสงค์ นายกองค์การบริหารสว่นต าบล ได้เลา่ถึงการตดิตอ่ประสานงาน
โดยการออกหนงัสือเชิญแบบเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่  
 “...การประสานงานของเรา คือเราจะให้เกียร ตเิขา เราก็จะประสานงานไปทกุภาค สว่น 
อยา่งวฒันธรรมจงัหวดั กรมศลิปากร แตต่อนแรกเขาก็ไมค่อ่ยจะมองเรานะ เพราะวา่องค์กรเรามนั
เล็กมาก แล้วก็ไมใ่ชร่ะดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดั อยา่งเราท าจดหมายเชิญ หนงัสือเชิญ บางทีเราก็
อายเขาเหมือนกนันะ...” 

(สวุิทย์ ทองสงค์,สมัภาษณ์) 
  - การประชุม  นอกเหนือไปจากการส่ือสารผา่นจดหมายหรือหนงัสือท่ีเป็ นลาย
ลกัษณ์อกัษร ซึง่ถือวา่เป็นการตดิตอ่ส่ือสารอยา่งเป็นทางแล้ว ยงัมีการตดิตอ่ส่ือสารแบบเป็น
ทางการอีกรูปแบบหนึง่ท่ีถกูน ามาใช้ในโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั 
อีกรูปแบบหนึง่คือการการประชมุ ซึง่สว่นมากจะเป็นการประชมุทัง้จากคน หนว่ยงาน หรื อองค์การ
จากภายนอกหรือการประชมุกนัเองภายในคณะท างาน ซึง่มกัจะจดัการประชมุภายในห้องประชมุ 
ขององค์การบริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงั 
  “ ... สว่นใหญ่แล้วเขาก็จะประสานเราม าให้เข้าไปประชมุร่วม ไปเป็น
คณะกรรมการ ไปชว่ย เสนอแนะ  แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบักิจกรรมท่ีเขาจะ ท า เขาก็จะเชิญ
ทา่นวฒันธรรมทา่นก่อนคือทา่นสมศกัดิ ์ลิขสิทธ์ิ ทา่นก็จะไปประชมุร่วม...” 

(องัคณา ศรีสมทุร,สมัภาษณ์) 
 แตจ่ากการสงัเกตการณ์ พบวา่ ในรอบปีท่ีผา่นมาการประชมุร่วมกนัระหวา่ง 3 ภาคสว่นท่ี
เก่ียวข้องอยา่งภาคราชการ ภาคประชาสงัคม และภาคเอกชน แทบจะไมเ่คยมีการ ประชมุร่วมกนั
อยา่งเป็นทางการเลย  
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ภาพท่ี  5.3    การร่วมประชมุของคนในชมุชน 
 
  2.3.2 การตดิต่อส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ 
  ถือวา่เป็นชอ่งทางการตดิตอ่ส่ือสารสว่นใหญ่ของคน หนว่ยงานหรือองค์การตา่งๆ
ท่ีเก่ียวข้องทัง้ 3 ภาคสว่นเลือกใช้ ซึง่สามารถแบง่ออกได้เป็น 
  - การพบปะพูดคุย ซึง่จากการสงัเกตการณ์และจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ  พบวา่ 
การประสานงานทัว่ไประหวา่งคน หนว่ยงาน หรือองค์การตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในความร่วมมือ 
นบัตัง้แตเ่ร่ิมก่อตัง้โครงการ มกัจะเป็นการพบปะพดูคยุกนัอยา่งไมเ่ป็นทางการ โดยสว่นใหญ่จะ
เป็นการใช้ตวัแทนจากองค์การบริหารสว่นต าบลมาพบปะกบัเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 
  “...การท างานท้องถ่ิน บางครัง้สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลหรือสว่นตวัก็จะมีสว่ ท า
ให้งานเดนิไปได้ด้วยดีนะ สมัพนัธภาพสว่นตวัมนัจะเอือ้ อยา่งวฒันธรรมคนก่อนเขาเป็นคน
ท้องถ่ิน เขาก็จะมีลกัษณะท่ีเอือ้ เขาก็จะเกาะตดิ สถานการณ์ แล้วอีกอยา่งทางอบต . เขาก็จะมี
ลกัษณะท่ีเอือ้เหมือนกนั แล้วพอมีปัญหาก็คอ่ยๆเข้ามาคยุกนั เข้ามาแก้ เข้ามาปรับ การเป็นคน
ท้องถ่ินรวมทัง้การท างานแบบเป็นเพ่ือนกนัจะชว่ยให้การท างานเป็นไปด้วยดี กวา่การท างานแบบ
ระบบราชการหรือแบบสัง่การ  บางทีเราจะท างานแบบปร ะสานกนัโดยตรง การท างานท่ีผา่นมา
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เพราะคณุลกัษณะท่ีเขาเอือ้ตอ่กนั อยา่งบางครัง้ถ้าเขาต้องการความเร่งดว่น ทา่นวฒันธรรมขอ
ความร่วมมือแบบนี ้ทา่นวั ฒนธรรมก็จะ ออ๋ ...ได้ๆ คือ การ ท างานแบบไมเ่ป็นทางการก็ท าให้งาน
บางเร่ืองมนัง่ายขึน้ เพราะการท างานแบบเป็นทางการ บางทีเรา ก็ต้องรอเอกสาร รอท าอนมุตั ิคือ
บางเร่ืองมนัอยูใ่นอ านาจท่ีตดัสินใจได้ ดงันัน้ถ้าคยุกนัแบบไมต้่องเป็นทางการคือเขาก็รู้วา่เร่ืองนี ้
เขาจะต้องเป็นคนอนมุตัอิยูแ่ล้ว พอเสนอไป ก็ไม่จ าเป็นต้องคยุอะไรกนัมากมาย...” 

  (องัคณา ศรีสมทุร,สมัภาษณ์) 
  - การส่ือสารทางโทรศัพท์  นอกจากการตดิตอ่ส่ือสารโดยใช้การพบปะพดูคยุ
อยา่งไมเ่ป็นทางการแล้ว การตดิตอ่ประสานงานกนัผา่นทางโทรศพัท์ก็ถือวา่เป็นอีกชอ่งทางหนึง่ใน
การตดิตอ่ส่ือสารท่ีส าคญั 
  จากการสงัเกตกุารณ์  พบวา่การประสานงานระหวา่งเครือขา่ยมกัจะใช้วิธีแบบไม่
เป็นทางการมากนกั  โดยจะใช้วิธีการส่ือสารผา่นทางโทรศพัท์เป็นสว่นใหญ่ 
 
 สรุป การวางกรอบความร่วมมือเพ่ือใช้ในเป็นกรอบในการด าเนินงานร่วมกนั ประกอบไป
ด้วย การตัง้วตัถปุระสงค์และเป้าหมายร่วมกนั  การร่วมกนัวางกรอบของกิจกรรม และการ
ตดิตอ่ส่ือสาร  สอดคล้องกบั แนวคดิของ Robert Agranoff (2007,pp.26) และ Michale 
McGuire(2006,pp.37) ท่ีจ าแนกพฤตกิรรมท่ีแตกตา่งกนัตามระยะเวลาเพ่ือชีใ้ห้เห็นถึง
กระบวนการความร่วมมือวา่ เพ่ือให้เกิดกรอบในการด าเนินงานท่ีส าคญัร่วมกนัในความร่วมมือ จงึ
จ าเป็นท่ีจะต้องมีการวางกรอบในการท างานส าหรับเครือขา่ย ทัง้นีก็้พ่ือให้ความร่วม มือสามารถ
บรรลผุลส าเร็จตามท่ีตัง้เป้าไว้ได้ 
 
 3. การระดมความร่วมมือ (Mobilization) 
 จะเห็นได้วา่เม่ือโครงการเร่ิมก่อตวัและเกิดการกระตุ้น (Activation) สง่เสริมจนเกิดความ
ร่วมมือขึน้แล้ว   ขัน้ตอนตอ่มาจงึได้มีการวางกรอบความร่วมมือ (Framing) ร่วมกนัระหวา่งคน 
หนว่ยงาน รวมทัง้องค์การตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง  ท่ีส าคญัอีกประเดน็หนึง่ของกระบวนการสร้างความ
ร่วมมือ คือการระดมความร่วมมือ (Mobilization) 
 การระดมความร่วมมือ ตามแนวคดิของ Robert Agranoff และ Michalle McGuire จงึ
เป็นการศกึษาถึงการระดมความร่วมมือของ โครงการประวตัศิาสตร์ และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมือง
บางขลงั และการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลขุ้อตกลงอนัจะน ามาซึง่การปฎิบตัร่ิวมกนั รวมทัง้สร้างการ
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สนบัสนนุจากบคุคลทัง้จากภายในและภายนอกองค์การ  ซึง่จากผลการวิจยั วิธีการระดมความ
ร่วมมือ ประกอบด้วย 
 - การเชิญทุกภาคส่วนเข้ามาประชุมร่วมกัน 
  “…เราจะมีการขอความร่วมมือเรียนเชิญทุ กภาคสว่นเข้ามาวางแผนร่วมกนั มา
ชว่ยกนัคดิวา่เราจะจดังานออกมาในรูปแบบไหน มีการแบง่งานกนัรับผิดชอบ เชน่ผู้ ใหญ่บ้าน 
ก านนัจะรับผิดชอบอะไร...” 

(ฐิตารีย์ ดีติบ๊,สมัภาษณ์) 
ซึง่สอดคล้องกบัความเห็นของคณุวีระชยั ภู่เพียงใจ ปลดัจงัหวดัสโุขทยัท่ีให้ความเห็นวา่ 

  “...ภาครัฐ ขบวนการหนึง่ท่ีเรามองเห็นถึงความส าคญั คือเราก็ไปประชมุท าความ
เข้าใจ โดยเฉพาะการกระตุ้นให้ความรู้ผู้น า อยา่งเชน่ ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน กระตุ้นให้เขาเห็นถึง
ความส าคญั ให้เครือขา่ย กลุม่มีการประชมุ มีการท าความเข้าใจ...” 

(วีระชยั ภู่เพียงใจ,สมัภาษณ์) 
 
 สรุป การระดมความร่วมมือ เพ่ือจะน ามาซึง่การปฎิบตักิารร่วมกนัจงึใช้ลกัษณะของการ
เชิญทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องเข้ามาประชมุเพ่ือวางแผน รวมถึงการก าหนดกรอบนโยบายร่วมกนั
ทัง้นีก็้เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกนัในการปฎิบตั ิรวมทัง้ได้รับการสนบัสนุ นจากบคุคลฝ่ายตา่งๆทัง้
จากภายในและภายนอกเครือขา่ย   

 
กระบวนการด าเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือ 
 กระบวนการด าเนินงานของเครือขา่ยความร่วมมือโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญา
ท้องถ่ินเมืองบางขลงั   ประกอบด้วย 
 1.  การบุกบ่ันเพื่อก่อให้เกิดข้อตกลงเบือ้งต้น (Forging Initial Agreement) 
 โดยคณุวิทยา เกษรพรหม ได้ให้สมัภาษณ์ถึงประเดน็นีไ้ว้วา่ 
  “... เร่ิมแรกท่ีท าโครงการ ยงัไมค่อ่ยมีคนเข้าร่ว ม ตัง้แตกิ่จกรรมโครงการของอบต .เลย 
กิจกรรมธรรมดาทัว่ๆ ไป คนเขายงัไมค่อ่ยมัน่ใจ คือท้องท่ีก็ไมม่ัน่ใจเรา ผมใน ตอนนัน้อายก็ุยงัไม่
คอ่ยเท่าไหร่ อายยุงัน้อย ชาวบ้าน ก านนั ผู้ใหญ่บ้านก็มองวา่เราเดก็ แล้วตวันายกอบต .เองก็อายุ
ยงัไมเ่ทา่ไหร่  แล้วเจ้าหน้าท่ีตอนเร่ิมต้นก็ยงัมีอยูไ่มก่ี่คน มีอยู ่ 3-4 คน ข้าราชการลกูจ้างก็มี 1-2 
คนแคนี่ ้ชาวบ้านเขาก็มอง มมุมองของเขาก็เออ ..มนัจะชว่ยเราได้เหรอ ความเช่ื อมัน่เขาก็ไมค่อ่ย
จะมี แล้วยิ่งเร่ืองประวตัศิาสตร์น่ีไมต้่องพดูถึง ชาวบ้านน ะเขายิ่งไมค่อ่ยสนใจเข้าไปใหญ่ ดงันัน้
เร่ิมแรกในการสร้างเครือขา่ย เราจงึใช้วิธีขอความร่วมมือแบบดงึข้างนอกเข้ามาสยบข้างใน อยา่ง
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ผม ถ้าผมท ากบัเชิญนายอ าเภอมา ความแตกตา่งก็มี ใชไ่หม  ดงึคนมีช่ือเสียง ดงึคนมีอ านาจ เอา
คนอ่ืนมาร่วม อยา่งน้อยมาร่วมประชมุ มาชีแ้นะ คนฟัง ถ้าผมพดูเขาไมค่่อยฟัง แตถ้่าคนพวกนีพ้ดู
เขาฟัง  นายอ าเภอคมุก านนั ผู้ใหญ่บ้าน ถ้าเราเชิญนายอ าเภอมา ผู้ใหญ่บ้าน ก านนัก็ต้องมากบั
เรา...” 

(วิทยา เกษรพรหม,สมัภาษณ์) 
 ขณะท่ีคณุพิภพ ไขแจ้ง  ได้เลา่ให้ฟังถึงประเดน็นีว้า่ 
 “...การเข้ามาท างานร่วมกนั ชว่งแรกเข้าโค้งครัง้แรกมนัยงัไมช่ดัเจน พอปีท่ี 2 ทา่นปลดั
วิทยา ทา่นเป็นนกับริหารท่ีมองการณ์ไกล แกก็สร้างเครือขา่ย มีการเชิญองค์การสภาต าบล สภา
อบต. ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าทกุหมูบ้่าน คณะครู ต ารวจ หมอ รวามทัง้กรมศลิปากรด้วย ครัง้นัน้ก็
เชิญมาร่วมกนัเป็นครัง้ใหญ่ มารวมตวักนัเพ่ือพดูคยุ ใช้เวลากนัวนันงึเตม็ๆ วา่การท างานมนันา่จะ
ออกมาเป็นยงัไง ความเป็นมาเป็นยงัไงๆ...” 

(พิภพ ไขแจ้ง,สมัภาษณ์) 
 
 สรุป  การสร้างข้อตกลงเบือ้งต้น สามารถสร้างได้ ทัง้แบบเป็นทางการแ ละแบบไม่ เป็น
ทางการ โดยข้อตกลงอาจจะมีเพิ่มมากขึน้ในกรณีท่ีความร่วมมือมีผู้ เก่ียวข้องท่ีมีควา มหลากหลาย 
ดงันัน้ผู้ รับผิดชอบจงึจ าเป็นต้องมีวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือสร้างข้อตกลง 
  
 2.  การสร้างภาวะผู้น า (Building Leadership) 
 ในการด าเนินงานผู้น าถือวา่ เปผ็นเร่ืองท่ี มีความส าคญั  เน่ืองจาก การท่ี เครือขา่ย ความ
ร่วมมือนีจ้ะด าเนินไป ได้อยา่งยัง่ยืนหรือไม่   จ าเป็นต้องอาศยัวฒุิภาวะของผู้น า ซึง่ในประเดน็นี ้
จากผลการสมัภาษณ์ พบวา่ 
  “...ผู้น าของโครงการนี ้องค์การบริหารสว่น ต าบลโดยการน าของปลดัวิทยาถือวา่ เป็นผู้น า
ของโครงการนีไ้ด้เ ลยนะ เป็นผู้น าตัง้แตเ่ร่ิมต้น ตัง้แตแ่รงกระตุ้นในเร่ืองการศกึษาประวตัศิาสตร์ 
การเขียนหนงัสือเพ่ือประกอบการสอน รวมทัง้ต้อแงยกให้ผู้น าอยา่งผู้ใหญ่บ้าน ก านนั สารวตัร 
ผู้ชว่ยสารวตัรเพราะวา่เขาเข้มแข็งมาก เพราะวา่เขาท างานกบัอบต . สภาเน่ียะเหมือนเป็นพ่ีกบั
น้อง เหมือนเป็นเงาตามตวั คือทัง้อบต.ทัง้ผู้น าท้องถ่ินท างานเหมือนพ่ีกบัน้อง...” 

(พิภพ ไขแจ้ง,สมัภาษณ์) 
 ขณะท่ีคณุวิทยา เกษรพรหม กลา่วถึงลกัษณะของผู้น าความร่วมมือท่ีคาดหวงัไว้คือ 
  “...ลกัษณะของผู้น าท่ีส าคญัคือนา่จะเป็นค นท่ีมีความจริงใจ เข้าใจในชมุชน เข้าใจใน
บทบาทและพฤตกิรรม รวมถึงวางเป้าหมายถึงสิ่งตา่งๆท่ีเราตัง้ใจจะท า นอกจากนีย้งัต้องสามารถ
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สร้างความไว้เนือ้เช่ือใจให้เกิดขึน้ระหวา่งสมาชิกเครือขา่ยได้ เป็นคนท่ีทกุคนสามารถเข้ามาพดูคยุ
ได้ในทกุเร่ือง แล้วก็ลกัษณะเดน่ท่ีส าคญันา่จะต้องเป็นคนท่ีออ่นน้อมถ่อมตน สภุาพและให้เ กียรติ
กบัทกุคน รู้จกัพฒันา ปรับปรุงตวัเองอยูเ่สมอเพ่ือให้เป็นคนท่ีทนัตอ่เหตกุารณ์บ้านเมือง ทนัตอ่
เหตกุารณ์โลก...” 

(วิทยา เกษรพรหม,สมัภาษณ์) 
 ดงันัน้  ผู้น าจงึถือวา่เป็นบคุคลท่ีมีบทบาทส าคญัตอ่การด าเนินงาน ทัง้นีผู้้น าท่ีทุม่เท ตัง้ใจ 
เอาใจใส ่ขยนั และมีความรู้ความสนใจในสิ่งท่ีท า จะสามารถน าพาให้บรรลผุลได้อยา่งท่ีตัง้ใจไว้ 
 “...ผู้น าจะเป็นใครก็แล้วแต ่ต้องเป็นคนท่ีสนใจเร่ืองประวตัศิาสตร์และเสียสละ โดยเฉพาะ
ภาครัฐจ าเป็นท่ีจะต้องหาผู้น าภาครัฐ ไมว่า่จะเป็นนายก ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน หรือสว่นราชการอะไร
ทัง้หลาย รวมทัง้ต้องมีความมุง่มัน่ตัง้ใจให้มีความตอ่เน่ืองและจริงจงั ไมใ่ชว่า่พอคนเก่าพ้นวาระไป
แล้ว คนมาใหมไ่มเ่หมือน คนเก่า มนัก็ไมต่อ่เน่ือง  ซึง่เร่ืองนีไ้มใ่ชเ่ ร่ืองง่ายๆ ดงันัน้ภาครัฐต้องใช้
ความสามารถพิเศษ ทกัษะ แล้วก็ต้องมีพื ้ นฐานมาจากตวัคนก่อน ต้องมีความ มุง่มัน่ ตัง้ใ จ ท า
จริงจงั ตอ่เน่ือง ในการท่ีจะสร้างเครือขา่ยให้มีความตอ่เน่ือง นอกจากนัน้ก็ต้องมีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดี 
เป็นนกัประสานท่ีดี เพราะเร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองของการประสานงานท าคนเดียวไมไ่ด้ เพราะฉะนัน้คณุ
ต้องเก่งในการประสานงาน...” 

(ฐานพุงศ์ เจริญสรุภิรมย์,สมัภาษณ์) 
  
 สรุป  ผู้น าถือวา่มีบทบาทส าคญัใ นการสร้างความร่วมมือ ซึง่ผู้น า ความร่วมมืออาจจะมี
ทัง้แบบเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ แตโ่ดยภาพรวมแล้วผู้น าของความร่วมมือจ าเป็นต้องมี
ลกัษณะท่ีมุง่มัน่และจริงจงักบัการด าเนินงานของความร่วมมือ สามารถเข้าถึงทรัพยากร และใช้
ทกัษะความสามารถอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือให้เครือขา่ยความร่วมมือบรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ได้ 
  
 3.  การสร้างความถูกต้องชอบธรรม (Building Legotimacy) 
 การสร้างความถกูต้องชอบธรรมให้เกิดขึน้ในเครือขา่ยถือวา่เป็นเร่ืองส าคญัเพราะ จะท าให้
ได้รับการสนบัสนนุทัง้จากภายในและภายนอก  
  “...การจะท าอะไ ร ถ้าอยากให้คนอ่ืนเห็น   คนในพืน้ ท่ีต้องท าให้เห็น ก่อน อยา่งท่ีอ าเภอ
ศรีสชันาลยัเป็นเมืองท่ีขายผ้าหาดเสีย้ว แตถ้่าตวัเองไมใ่สผ้่าหาดเสีย้ว จะไปบอกให้คนอ่ืนเขาใส่
เสือ้ผ้าหาดเสีย้ว ผมวา่คนนัน้ก็คงไมใ่ชค่นปกตแิล้ว ก็มงึคนขายแล้วมงึยงัไมใ่สแ่ล้วจะให้คนอ่ืน มา
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ซือ้เป็นไปไมไ่ด้ คือเราในฐานะคนในพืน้ท่ีต้องเห็นถึงความส าคญัและเกิดการยอมรับก่อน คนข้าง
นอกเขาถึงจะมองเห็นตาม...”   

(จารึก  ป่ินประภา,สมัภาษณ์) 
 โดยท่ีผา่นมาองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงัในฐานะผู้ประสานงานของเครือขา่ย
ความร่วมมือโครงการประวตัศิาสตร์นีไ้ ด้รับรางวลัในฐานะส านกังานท้องถ่ินท่ีสง่เสริมงาน
วฒันธรรมดีเดน่ จากกระทรงวฒันธรรม ซึง่ถือวา่เป็นอีกประเดน็หนึง่ของการสร้างความถกูต้อง
ชอบธรรม 
  “...ส านกังานวฒันธรรมได้ยกยอ่งเชิดชเูกียรติ ให้องค์การบริหารสว่นต าบลเมือง บางขลงั
เป็นส านกังานท้องถ่ินท่ีสง่เสริมงานวฒั นธรรมดีเดน่ ได้รับโลห์่จากกระทรวงวฒันธรรม 2 ปีซ้อน 
คือเมืองบางขลงัน่ีเราจะประสานการท างานร่วมกนัอยา่งดีมาก...”      
        (องัคณา ศรีสมทุร,สมัภาษณ์) 
 ซึง่คณุวิทยา เกษรพรหม ได้พดูถึงประเดน็นีว้า่ 
 “…ผลลพัธ์ท่ีได้จากเครือขา่ยความร่วมมือ  ต้องบอกวา่ดีนะ เพราะ มนัท าให้ กิจกรรมหรือ
โครงการตา่งๆท่ีทางองค์การบริหารสว่นต าบลคดิท่ีจะท าน่ีมนัประสบความส าเร็จ คือพอทกุคนเข้า
มาร่วมมือกนังานมนัก็เดนิไปด้วยดี พองานออกมาดีมนัก็เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป ซึง่มนัก็สง่ผลให้
เกิดการประชาสมัพนัธ์ออกไปในวงกว้างอีกด้วย อยา่งตอนนีส้กว .ก็เข้ามานะท่ีวดัโบสถ์ ได้งบมา
พฒันาการทอ่งเท่ียววดัโบสถ์...” 

(วิทยา เกษรพรหม,สมัภาษณ์) 
 ขณะเดียวกนั   รางวลัพระปกเกล้า ในปีพ .ศ. 2552 ถือวา่เป็นอีกปัจจยัหนึ่ งท่ีถือเป็นการ
สร้างความชอบธรรมให้กบัเครือขา่ยความร่วมมือนี ้
 “...ตอนท่ีทางองค์การบริหารสว่นต าบลเมื องบางขลงั ย่ืนขอเสนอรับรางวลั พระปกเกล้า 
ตอนนัน้เขาก็จะเข้ามาดถูึงเครือขา่ย มาสมัภาษณ์เครือขา่ยวา่เครือขา่ยเรามีใครบ้าง...” 

(ฐิตารีย์ ดีติบ๊, สมัภาษณ์) 
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ภาพท่ี  5.4  รางวลัพระปกเกล้าประจ าปี  2552 
  
 สรุป  การสร้างความถกูต้องชอบธรรมให้เกิดขึน้ในเครือขา่ย จงึเป็นเร่ื องท่ีจ าเป็นเพราะ
จะเป็นการสร้างให้เกิดการยอมรับ รวมถึงการสนบัสนนุในรูปแบบตา่งๆ  

 
 4.  การสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจ (Building Trust) 
 ความไว้เนือ้เช่ือใจ   ถือเป็นปัจจยั ส าคญัข้อ หนึง่ท่ีสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือขึน้ ซึง่ใน
โครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้อง ถ่ินเมืองบางขลงั ถือวา่องค์การบริหารสว่นต าบลเมือง
บางขลงัในฐานะเป็นแกนน าหลกัของโครงการเป็นองค์การท่ีได้รับความไว้เนือ้เช่ือใจเป็นอยา่งสงู
แม้ในระยะแรกอาจจะยงัไมค่อ่ยได้รับความร่วมมือมากเทา่ใดนกั 
 “...จดุเร่ิมต้นของโครงการนีก็้มาจากองค์การบริห ารสว่นต าบล เพราะ เร่ิมแรกยงัไม่ มีใคร
สนใจ  แล้วโดยสว่นตวัผมก็คดิวา่มนัมีประโยชน์แก่ท้องถ่ิน เพราะมนัมีของมนัอยูแ่ล้ว แตไ่มมี่ใคร
สนใจ แตต่อนนัน้เจ้าหน้าท่ี อบต . เราก็ยงัมีไมก่ี่คน สมาชิกก็ยงัใหม่ๆ กนั บทบาทหน้าท่ีของ
องค์การบริหารสว่นต าบลชาวบ้านเขาก็ยงัไมค่อ่ยจะรู้กนั ตอน นัน้อบต.เพิ่งจะเร่ิมต้น แล้วการ
เร่ิมต้น อบต. ทกุท่ีจะมีปัญหาหมด ระหวา่งท้องถ่ินท้องท่ี ความขดัแย้งมนัสงู ของเราก็มีเหมือนกนั 
เราก็ต้องคอ่ยเป็นคอ่ยไป...” 

(วิทยา เกษรพรหม,สมัภาษณ์) 
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 ด้านประธานสภาวฒันธรรมจงัหวดัสโุขทยั โดยรศ. ดร.มงักร ทองสขุดี กลา่ววา่  
 “...จริงๆแล้วเร่ืองประวตัศิาสตร์ผมก็ท ามาโดยตลอด ตอ่มาพอมีการปกครองสว่นท้องถ่ิน 
มีองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินขึน้ท่ีบางขลงั ทา่นนายกกบัทา่นปลดัอบต เผอิญมีความสนใจใน
เร่ืองนีด้้วย ก็เลยชวนผมไปท าตอ่...”  

(มงักร ทองสขุดี,สมัภาษณ์)  
  
 สรุป การสร้างความไว้ ใจเป็นอีกประเดน็หนึง่ซึง่มีความส าคญั เพราะความไว้ใจจะท าให้
ความร่วมมือด าเนินไปด้วยความสะดวกและยดึโยงบคุคลท่ี เก่ียวข้องตา่งๆให้ด าเนินงานร่วม กนัได้
โดยในโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั  จะเห็นได้วา่ความสมัพนัธ์ของ
เครือขา่ยความร่วมมือในชว่งแรกของการก่อตั วระหวา่งองค์การบริหารสว่นต าบลและนกัวิชาการ
ประวตัศิาสตร์ในพืน้ท่ีเป็นไปด้วยดี 
 
 5.  การบริหารจัดการความขัดแย้ง (Managing Conflict) 
 ไมใ่ชเ่ร่ืองท่ีนา่แปลกใจแม้ในการร่วมมือกนัเพ่ือท างานจะเป็นไปด้วยดี แตข่ณะเดียวกนัใน
ระหวา่งการด าเนินงานก็จะมีความไมเ่ข้าใจเกิดขึน้ระหวา่งองค์การท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีท่ีแตล่ะฝ่าย
ไมไ่ด้รับผลตามท่ีต้องการหรือไมเ่ห็นด้วยกบับทบาทหน้าท่ีและภารกิจในบางประการ โดยเฉพาะ
ในสว่นของงบประมาณ 
 “...ปัญหาตอนนีน้า่จะอยูท่ี่เร่ืองของงบประมาณ อยา่งการท าแสงสีเสียงต้องบอกวา่งบมนั
คอ่นข้างสงู แล้วท่ีส าคญัทกุ ปีท่ีผา่นมาเราใช้งบประมาณเกิน ซึง่เราต้องรับภาระเอง งบประมาณ
ทกุปีไมเ่คยพอ ทางองค์การบริหารสว่นต าบลเองก็มีงบประมาณไมเ่พียงพอ คือพดูง่ายๆวา่มีงบ
น้อย แตง่านท่ีเราท าก็จะมีคา่ใช้จา่ยอยา่งคา่เดนิทาง คา่รถตู้ทัง้หมดก่ีคนั พวกตีดาบต้องเดนิทาง
มาจากวิทยาลยัพละ บางสว่นเราก็ใช้ชาวบ้านมาแสดง ไมต้่องจา่ยคา่ตวั แตจ่ะใช้ชาวบ้านทัง้หมด
ใครจะด ูเราก็ต้องมีตวัเดน่มาคอยหลอกลอ่...” 

(มงคล อินมา,สมัภาษณ์) 
 ขณะท่ี นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงั คณุสวุิทย์ ทองสงค์ได้พดูถึงปัญหา
เร่ืองงบประมาณไว้วา่  
 “...ต้องบอกวา่การท าโครงการ นี ้เราก็ต้องใช้งบประมาณท่ีคอ่นข้างเยอะนะ  แทนท่ีจะได้
เอางบประมาณมาท าเร่ืองโครงสร้างพืน้ฐาน เราก็ต้องเอามาท าเร่ืองนี ้ตอนแรกก็มีคนบน่เยอะ 
พวกสมาชิก พวกผู้ใหญ่บ้าน ก านนับอกเอ้ย ...จะมาท าแตป่ระวตัศิาสตร์ท าไม โครงสร้างพืน้ฐานก็
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ยงัแย ่ถ้าจะมีผลเสียผมคดิวา่ด้านนี ้ คืองบท่ีถกูจดัสรรมา สว่นมากท่ีอ่ืนเขาก็จะท าโครงสร้าง
พืน้ฐานกนันะ แตข่องเราจะมาแบง่เป็นสว่นๆ ด้านศลิปวฒันธรรม ด้านศาสนา ด้านสาธารณสขุ 
เราก็แบง่ไป โครงสร้างพืน้ฐานก็ไมค่อ่ยเยอะมากนะ ท่ีน่ีถ้าเราไมป่ระสานของงบมาจากข้างนอก 
เราตายเลย งบประมาณมีน้อยปีละไมก่ี่บ าท คือมนัมีปัญหามาตลอด อยา่งน า้ทว่มถนนเดนิไมไ่ด้
ต้องขดุอีกแล้ว พอดีเราได้งบประมาณบางสว่นมาจากทางจงัหวดั...” 

(สวุิทย์ ทองสงค์,สมัภาษณ์) 
 ขณะท่ีความขดัแย้งในด้านตา่งๆ ส าหรับโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญาท้องถ่ินเมือง
บางขลงัในด้านอ่ืนๆ มีอยูไ่มม่าก ซึง่องค์ก ารบริหารสว่นต าบลในฐานะผู้ประสานงานหลกัจะเป็น
คนกลางในการแก้ไข 
  “...ความขดัแย้ง ถามวา่มีไหม มีบ้าง เวลาท่ีเ กิดความขดัแย้งเราก็พยายามท่ีจะ หาทาง
ไกลเ่กล่ียเพ่ือลดความรุนแรง หรือพยายามหาทางท่ีจะหาชอ่งทางเพ่ือท่ีจะแก้ไขความขดัแย้งนัน้ 
เชน่ การก าหนดกิจกรรมเพิ่มเติ ม มอบหมายให้เขาเป็นผู้ รับผิดชอบ หรือเป็นผู้ด าเนินการเอง หรือ
บางทีก็ให้เจ้าหน้าท่ีศกึษาเพิ่มเตมิ...”   

(วิทยา เกษรพรหม,สมัภาษณ์) 
 โดยท่ี การบริหารจดัการท่ีดี  จะสามารถท าให้ปัญหาความขดัแย้งในการท างานลดลงได้ 
  “...ความขดัแย้งเป็นเร่ืองธรรมดา  ก็อาจมีทัง้คนท่ี  Yes บ้าง No บ้าง แล้วองค์การบริหาร
สว่นต าบลเมืองบางขลงั พอเขาท าอนันี ้เขาก็ได้รับรางวลัพระปกเกล้า ซึง่ดงัมากท่ีน าเอา
ประวตัศิาสตร์กบัวฒันธรรมมมารวมกนั แล้วก็มีคนมาร่วมมือเยอะ ซึง่ผมก็วา่ดีนะเพราะเขาไมใ่ช่
นกัวิชาการ ประวตัศิาสตร์เขาก็ไมถ่นดั โบราณคดี สถาปัต ย์ แตเ่ขาสามารถท่ีจะบริหารจดัการให้
คนท่ีมีความสามารถ มีความถนดัแตล่ะเร่ืองเข้ามาท างานร่วมกนัแล้วกลายเป็นหน้าตาของอ าเภอ 
ของจงัหวดั...” 

(มงักร ทองสขุดี,สมัภาษณ์) 
 ท่ีผา่นความขดัแย้งส าหรับการด าเนินงานของโครงการประวตัศิาสตร์ มกัจะใช้วิธีขอมติ
จากท่ีประชมุ 
  “...ในการท างาน ความขดัแย้งก็จะมีบ้าง  แตเ่ร าก็พยายามท่ีจะจบกนัในท่ีประชมุ บางที
อาจจะมีการโต้แย้งกนับ้าง อยา่งเร่ืองนกัแสดง จะเอาปริมาณเทา่ไหร่ เขาก็จะมีการโต้แย้งกนัวา่
หมูบ้่านนีก่ี้คน เอาผู้ชายก่ีคน ผู้หญิงก่ีคน ทกุคนก็เสนอแล้วก็จะใช้มตท่ีิประชมุเป็นข้อสรุป...” 

(ฐิตารีย์ ดีติบ๊,สมัภาษณ์) 
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 สรุป ในการท างาน ความขดัแย้งเป็นเร่ืองท่ีไมอ่าจหลีกเล่ียงได้  ดงันัน้ผู้ประสานงานใน
ความร่วมมือจงึจ าเป็นต้องเข้ามาชว่ยในการแก้ไขปัญหา   เพ่ือให้ทกุฝ่ายท่ีมีสว่นเก่ียวข้องได้รับ
ความพงึพอใจ 
  
 6.  การวางแผน (Planning) 
 การวางแผน ในฐานะท่ีเป็นตวับง่ชีถ้ึงความส าเร็จในอนาคต  ในท่ีนีก้ารวางแผนจงึมีทัง้
รูปแบบท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 
 ขณะท่ีการวางแผนในด าเนินงานของโครงการ   องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงัจะ
ใช้วิธีเชิญทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเข้ามาประชมุเพ่ือวางแผนร่วมกนั  หลงัจากนัน้จึ งขอความร่วมมือให้
หนว่ยงานท่ีร่วมเป็นเครือขา่ยรับผิดชอบ 
  “...การด าเนินงานโครงการ เราก็จะมีการขอ ความร่วมมือเรียนเชิญทกุภาคสว่น เข้ามา
วางแผนร่วมกนั มาชว่ยกนัคดิวา่เราจะจดังานออกมาเป็นรูปแบบไหน มีการแบง่งานกนัรับผิดชอบ 
เชน่ ผู้ใหญ่บ้าน ก านนัจะรับผิดชอบอะไร อย่ างงานแสงสีเสียง ก็จะขอให้ผู้ใหญ่บ้าน ก านนั เป็นผู้
ตดิตอ่ประสานงานขอความร่วมมือกบัคนในหมูบ้่านให้มาร่วมแสดง แล้วก็จะมีกลุม่แมบ้่า นมาชว่ย
จดัท าอาหาร อะไรแบบนี.้..” 

(ฐิตารีย์ ดีติบ๊,สมัภาษณ์) 
 
 สรุป การวางแผนในการท างานร่วมกนั ถือวา่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการด าเนิ นงาน เพราะ
จะชว่ยลดความขดัแย้งในการท างานร่วมกนัได้ผลลพัธ์ของความร่วมมือ สภาพปัญหาและ
อปุสรรคในการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ 
 นอกจากนี ้  ผลลพัธ์ ท่ีได้จากความร่วมมือ  สภาพปัญหาและอปุสรรค ของเครือขา่ยความ
ร่วมมือโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั  จงัหวดัสโุขทยั   จาก
ผลการวิจยั สามารถแบง่ออกเป็นประเดน็  ได้ดงันี ้
 
ผลลัพธ์ที่ได้จากเครือข่ายความร่วมมือ 
 
 1.  ท าให้ท้องถ่ินกลายเป็นท่ีรู้จกั 
 จากผลการวิจยั  พบวา่ ผลลพัธ์ท่ีได้จากการบริหารจดัการเครือขา่ยความร่วมมือโครงการ
ประวตัศิาสตร์คือ การท าให้ท้องถ่ินกลายเป็นท่ีรู้จกัในวงกว้าง 
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 “...ต้องบอกวา่พอทกุคนเข้ามาร่วมมือกนั งานมนัก็เดนิไปด้วยดี พอง านออกมาดี ก็เป็นท่ี
ยอมรับ ซึง่มนัก็สง่ผลให้เกิดการประชาสมัพนัธ์เป็นวงกว้างอีกด้วย... “   

(วิทยา เกษรพรหม,สมัภาษณ์) 
 
 2.  ความต่ืนตวัของชาวบ้านท่ีมีตอ่ท้องถ่ินของตวัเอง 
 จากผลการวิจยั พบวา่ ผลลพัธ์ท่ีส าคญัอีกประการหนึง่ของโครงการประวตัศิาสตร์ฯ คือ 
ความต่ืนตวัในเร่ืองประวตัศิาสตร์ของชาวบ้าน 
 “...การท่ีเราท าโครงการนี ้ผลลพัธ์ท่ีเห็นอาจจ ะเป็นเร่ืองความสนใจของชาวบ้าน เพราะ
เวลาท่ีเราจดักิจกรรม ชาวบ้านก็จะมาร่วมกนัเยอะ แล้วไมใ่ ชแ่คห่มูเ่ดียว เวลาจดังานน่ีคนจะมา
เยอะมาก ขนาดสถานท่ีไมค่อ่อ านวยเพราะมนัอยูใ่นท่ีลบัตา แตค่นก็ยงัมาเยอะมาก...” 

(สวุิทย์ ทองสงค์,สมัภาษณ์) 
 
 3.  เกิดความรักและสามคัคีระหวา่งคนในท้องถ่ิน 
 นอกจากนี ้ ยงัมีผลลพัธ์ท่ีส าคญัอีกประการหนึง่คือ ความรักและความสามคัคี ของคนใน
ท้องถ่ิน 
  “...ท่ีส าคญัอีกประการหนึง่คือท าให้คนในชมุชน ในต าบลเกิดความรัก ความ สามคัคี เกิด
จิตส านกึรักท้องถ่ิน เกิดความภาคภมูิใจในท้องถ่ินของตนเอง ในท่ีสดุก็จะน ามาซึง่การมีสว่นร่วม 
การพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนท้องถ่ิน...” 

(วิทยา เกษรพรหม,สมัภาษณ์) 
 ขณะท่ีคณุฐิตารีย์ ดีติบ๊ ได้กลา่วถึงประเดน็นีไ้ว้วา่ 
  “...ผลลพัธ์ท่ีได้จากโครงการนีท่ี้เห็นได้ชดัเลยคือความสามคัคี คือชาวบ้านเขาจะ ให้ความ
ร่วมมือกบัอบต .เพิ่มมากขึน้ไมว่า่จะจดังานอะไร แล้วเขาก็รู้สกึรักในท้องถ่ิน ศลิปะในท้องถ่ิน เขา
เกิดความรัก ความหวงแหนมากขึน้...” 
 สรุป   แม้โครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินโดยภาพรวมจะประสบ
ความส าเร็จแตก็่เป็นเพียงแคใ่นระดบัหนึง่  กลา่วคือยงัเป็นเพียงแคร่ะดบัการประสานงาน
(Coordination) และการร่วมปฏิบตักิาร (Cooperation) โดยระดบัความร่วมมือ (Collaboration)ยงั
เกิดขึน้ไมเ่ตม็ท่ีนกัท าให้โครงการฯฯยงัไมส่ามารถบรรลผุลได้ตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 
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ปัญหาและอุปสรรค 
 จากผลการวิจยั   พบวา่  ปัญหาและอปุสรรค ของเครือขา่ยความร่วมมือ ”โครงการ
ประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั”  นัน้ สามารถแบง่ออกเป็นประเดน็ได้ ดงันี ้
 1.  ปัญหาจากประสบการณ์และทกัษะการท างานของบคุคลากรในเครือขา่ย 
 จากผลการวิจยั พบวา่  เครือขา่ยความร่วมมือของโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญา
ท้องถ่ินเมืองบางขลงั ประกอบไปด้วยหลายภาคสว่น ทัง้จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สงัคม ในขณะท่ีการท างานในประเดน็ท่ีเก่ีย วข้องกบัประวตัศิาตร์เป็นเร่ืองท่ีต้องใช้ความสามารถ
เฉพาะทาง ท าให้การท างานร่วมกนัในบางประเดน็อาจท าให้เกิดปัญหาได้ 
  “...ปัญหาส าคญัท่ีสดุของเราคือความออ่นด้อ ยเร่ืองประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม ถามวา่คน
สโุขทยัมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์เพียงใด น่ีถือว่ ายงัออ่นด้อย เขาจะมีความรู้
เก่ียวกบัตวัเองน้อยมาก แล้ววิถีชีวิตน่ียงัไมส่อดคล้องกบัการมีมรดกโลก ยงัไมรู้่คา่ไมรู้่ความหมาย 
ความท่ีเราไมรู้่ ไมรู้่น่ีไมใ่ชเ่ฉพาะชาวบ้านนะ ทางราชการเองก็ไมเ่ข้าใจ...” 

(วีระชยั ภู่เพียงใจ,สมัภาษณ์) 
 2.  ปัญหาจากความตอ่เน่ืองในการประสานงานโดยเฉพาะหนว่ยงานของภาครัฐ 
 จากผลการวิจยั พบวา่  ปัญหาท่ีส าคญัในการบริหารจดัการเครือขา่ยความร่วมมือคือ
ความตอ่เน่ืองในการสนบัสนนุจากหนว่ยงานภาครัฐ  จงึท าให้การท างานเป็นไปอยา่งไมต่อ่เน่ือง
และลา่ช้า 
 “ ...ความตอ่เน่ืองของคนท างาน ผมบอกเลยนะ ถ้าปลดัอบต.ย้ายยุง่เลย คนท่ีจะ ผกูโยง
ประวตัศิาสตร์ได้หายาก ล าบาก  คือผมมองวา่อบต. เดนิถกูหรือเดนิน า แตภ่าครัฐยงัเช่ืองช้าอยูถ้่า
จะให้วิจารณ์นะ ผมยงัไมเ่คยเห็นอบต .ไหนท่ีให้ความสนใจในประวตัศิาสตร์วฒันธรรมเทา่กบั
อบต .เมืองบางขลงั น่ีคือความรู้สกึ แล้วในสว่นท้องถ่ินพร้อม  ท้องท่ีพร้อม เครือขา่ยพร้อม แต่
ภาครัฐยงัต้วมเตีย้มอยู ่อนันีอ้าจจะเป็นเหตแุละปัจจยัมาจากทางภาครัฐเอง ผมเห็งงานแสดง แสง
สีเสียง 3-4 ปีน่ีกรมศลิปากรไมเ่คยเข้ามาดเูลย ท่ีเราเห็น เร าก็ไมเ่ข้าใจวา่ท าไม กรมศลิปากร
จริงๆก้เข้ามาเป็นเครือขา่ยนะแตล่ าบากล าบนเหลือเกิน...”                 

(วีระชยั ภู่เพียงใจ,สมัภาษณ์) 
3. ปัญหาจากวิถีชีวิตของชาวบ้านในพืน้ท่ี 
 จากผลการวิจยั พบวา่  ปัญหาท่ีส าคญัอีกปัญหาหนึง่ในการบริหารจดัการเครือขา่ยความร่วมมือ
โครงการประวตัศิาสตร์ฯ คือ วิถีการด าเนินชีวิตท่ีผา่นมาของชาวบ้านในพืน้ท่ี 
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 “ ...เมืองบางขลงัต้องบอกวา่ โดยสภาพแท้ๆของชาวบ้านเน่ียะ เม่ือก่อนเป็นเมืองนกัเลง เป็นเมือง
บ้านป่าเมืองเถ่ือน มีการฆา่ล้างตระกลู ตอนแรกคนท่ีน ากระแสมาคือคนท่ีอยูข้่างนอกอยา่งปลดัอบต. จากนัน้
ก็มาเชิญอาจารย์มงักร มาคยุแล้วก็เพิ่มขึน้ ชาวบ้านก็เร่ิมเอ๊ะ...เร่ิมตื่นตวั...” 

(วีระชยั ภู่เพียงใจ สมัภาษณ์) 
 4. ปัญหาจากงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
 จากผลการวิจยั พบวา่  ผู้น าโครงการอยา่งนายกองค์การบริหารสว่นต าบล มองวา่ ปัญหามาจาก
งบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั โดยมีเหตผุลสนบัสนนุความคดิดงักลา่ว คือ 
 “ ...ต้องบอกวา่การท าโครงการนี ้เราก็ต้องใช้งบประมาณท่ีคอ่นข้างเยอะ แทนท่ีจะได้เองงบประมาณ
มาท าเร่ืองโครงสร้างพืน้ฐาน ตอนแรกก็มีคนบน่เยอะ แตใ่นสว่นความคดิผม ถ้าผมเอางบท้องถ่ินไปพฒันา
ด้านวฒันธรรมสกั 4-5 แสน เราก็ต้องพยายามไปหาจากข้างนอกมาใหเฃ้ได้ ความรู้สกึคือผมพยายามดงึเข้ามา
ให้มากกวา่ท่ีเราต้องเสียไป ไมง่ัน้ชาวบ้านดา่เราตาย...” 

(สวุิทย์ ทองสงค์,สมัภาษณ์) 
 สอดคล้องกบัความเห็นของคณุวีระชยั ภู่เพียงใจ ปลดัจงัหวดัสโุขทยั ท่ีมองวา่ 
  .”..กระบวนการ  งบประมาณในเร่ืองนีไ้มมี่ การขอใช้งบประมาณทางด้านนีย้งัถกูจ ากดัมาก แม้จะมี
การพดูถึงเร่ืองงบประมาณ แตก็่ยงัไมมี่การพดูคยุอยา่งจริงจงั...” 

(วีระชยั ภู่เพียงใจ,สมัภาษณ์) 
 5. ปัญหาจากวตัถปุระสงค์ไมช่ดัเจนหรือไมส่อดคล้องกนั 
 จากผลการวิจยั พบวา่ การไมรู้่ถึงเป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ท่ีแท้จริง เป็นอปุสรรคส าคญัข้อหนึง่
ของหนว่ยงานท่ีจะเข้ามาร่วมเป็นเครือขา่ยความร่วมมือ 
 “...โครงการประวตัศิาสตร์ ต้องบอกวา่ลกึๆก็ยังไมรู้่วา่วิธีการเป็นอยา่งไร เป้าหมายหรือจดุประสงค์
เป็นอยา่งไร  วฒันธรรมคนเก่าทา่นจะทราบดีเพราะทา่นเข้าไปท างานแบบคลกุคลีมาก สว่นตวัพ่ีเองเข้ามารับ
ชว่งตอ่ แล้วก็อยา่งท่ีพ่ีบอกไปแล้ววา่พ่ีไมรู้่วา่วตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายท่ีแท้จริงของโครงการนีคื้ออะไร แบบ
วา่ถ้าเกิดเขาจะสืบค้นมาเพื่อให้ประชาชนสร้างจิตส านกึคนในชมุชนให้รู้ประวตับ้ิานเกิดของตวัเองเพ่ือให้รู้สกึ
เกิดความภาคภมูิใจก็จะได้ให้ความร่วมมือในการอนรัุกษ์โบราณสถานและร่วมกนัรักษาให้มนัมีสภาพท่ีดี 
แล้วก็เหมือนกบัให้ความร่วมมือกบัการท างานโครงการตา่งๆ อะไรแบบนี ้...” 

(องัคณา ศรีสมทุร,สมัภาษณ์) 
 จากการสมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้องในแตล่ะเครือขา่ยความร่วมมือ สามารถแบง่ปัญหาทัง้ 5 ประเดน็   ดงั
มีรายละเอียดตามตารางท่ี 5.1 ได้เป็น 
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ตารางท่ี  5.1  แสดงสภาพปัญหาและอปุสรรคในการบริหารจดัการเครือขา่ย 

กลุ่มตัวอย่าง 
ประสบการณ์
ของบุคคลากร 

ความต่อเน่ือง
ในการ

ประสานงาน 

วิถชีีวิตของ
ชาวบ้าน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ที่
ไม่ชัดเจน 

1. ปลดัจงัหวดั       

2. นายอ าเภอ        

3. ส านกัทอ่งเที่ยว
และกีฬา 

       

4. วฒันธรรม
จงัหวดั 

      

5. นายกอบต.         

6. ปลดัอบต.       

7. รองปลดัอบต.       

8. เจ้าหน้าที่ 
อบต. 

      

9.ผ.อ.โรงเรียน     
วดัโบสถ์ 

      

10.ผู้ใหญ่บ้านหมู ่
5  

      

ภาคประชาสังคม 
11.สภา
วฒันธรรม 

      

12. เจ้าอาวาสวดั
โบสถ์ 

      

13. ศิลปิน
พืน้บ้าน 

     

14. ศิลปินอิสระ        
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ตารางท่ี 5.1 (ต่อ) 

กลุ่มตัวอย่าง 
ประสบการณ์
ของบุคคลากร 

ความต่อเน่ือง
ในการ

ประสานงาน 

วิถชีีวิต
ของ

ชาวบ้าน 

งบ 
ประมาณ 

วัตถุประสงค์ที่
ไม่ชัดเจน 

15.ประชาสมัพนัธ์
โครงการฯ 

      

16. ชาวเมืองบาง
ขลงั 

     

17. เยาวชนเมืองบาง
ขลงั 

      

18. เยาวชนเมืองบาง
ขลงั 

     

ภาคเอกชน 
19.อดีตผอ.สนามบิน
สโุขทยั 

      

20. นายกสมาคม
การทอ่งเที่ยว 

       

รวม 7 7 4 2 2 

 
 จากตารางท่ี 5.1 แสดงให้เห็นวา่ ปัญหาในเร่ืองของความตอ่เน่ืองในการประสานงานและ
ประสบการณ์ของบคุคลากร เป็นปัญหาท่ีแตล่ะเครือขา่ยพบมากท่ีสดุ ปัญหารองลงมา คือ ปัญหา
ในเร่ืองงบประมาณ  วิถีชีวิตของชาวบ้าน และวตัถปุระสงค์ท่ีไมช่ดัเจนของโครงการ 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวจิัย และข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลการวจิัย 
 ต าบล บางขลงั จากพืน้ฐานของความเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัในทางประวตัศิาสตร์ 
รวมถึงการเห็นถึงความส าคญัของประวตัศิาสตร์ และภมูิปัญญาท้องถ่ิน ของคนในพืน้ท่ีและ
องค์การบริหารสว่นต าบล จงึก่อให้เกิดความร่วมมือในการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือในการ
บริหารจดัการโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั จงัหวดัสโุขทยั ซึง่ผู้วิจยั
ได้เล็งเห็นวา่จะเป็นประโยชน์อยา่งสงูในการศกึษา ทัง้นีก็้เพ่ือเป็นตั วอยา่งการท างานในรูปแบบ
ของความร่วมมือเพ่ื อสร้างเครือขา่ยในการท างาน โดย มีวตัถปุระสงค์ใน การวิจยัเพ่ือทราบ ถึง 
กระบวนการก่อตวัของเครือขา่ยความร่วมมือโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมือง
บางขลงั กระบวนการสร้างความร่วมมือโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้ องถ่ินเมืองบาง
ขลงั  และกระบวนการด าเนินงานของเครือขา่ยความร่วมมือโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญา
ท้องถ่ินเมืองบางขลงั  รวมถึง ปัจจยัท่ีน าไปสูค่วามส าเร็จ สภาพปัญหาและอปุสรรคในการสร้าง
เครือขา่ยความร่วมมือโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั 
 การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้น า  แนวคดิเก่ียวกบัเครื อขา่ย   แนวคดิเก่ียวกบัความร่วมมือ 
แนวคดิเก่ียวกบัการบริหารจดัการ  แนวคดิเก่ียวกบัการ ปกครองสว่นท้องถ่ิน   และแนวคดิเก่ียวกบั
ศลิปวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน  รวมทัง้เอกสารและผลงานวิจยัตา่งๆท่ีเก่ียวข้องมาเป็น
แนวทางในการสร้างกรอบแนวคดิในการวิจยัและวิเคราะห์ข้อมลู  โดยผู้วิจยัให้ความส าคญักบั
วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพเป็นหลกั ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึจากผู้ ท่ี
มีสว่นเก่ียวข้ องในเครือขา่ย ความร่วมมือ ทัง้ในด้านการก่อตวั การสร้างความร่วมมือ และ ก าร
บริหารจดัการ  ซึง่สามารถแบง่ภาคสว่นตา่งๆ ออกเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา สงัคม 
จ านวน  20  ทา่น เพ่ือหาค าตอบเก่ียวกบัประเดน็ท่ีต้องการจะวิจยั อนัประกอบไปด้วย 
กระบวนการก่อตวัของเครือขา่ยความร่วมมือโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมือง
บางขลงั  กร ะบวนการสร้างความร่วมมือโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบาง
ขลงั  และ กระบวนการด าเนินงานของเครือขา่ยความร่วมมือโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิ
ปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั รวมถึง ผลลพัธ์ของเครือขา่ยความร่วมมือ สภาพปัญหาและอปุสรรค



  

185 

ในการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือของโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั  
โดยการน าเสนอผลการวิจยัจะใช้วิธีการพรรณาตามวตัถปุระสงค์ 
 ซึง่จากผลการวิจยั   สามารถสรุปได้ดงันี ้
 1. กระบวนการในการก่อตวัของเครือขา่ยความร่วมมือ 
 โดยกระบวนการก่อตวัของเครือขา่ยค วามร่วมมือโครงการ ประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญา
ท้องถ่ินเมืองบางขลงั  มีเง่ือนไขท่ีน าไปสูค่วามร่วมมือเน่ืองมาจาก รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัร
ไทย ปีพ .ศ.2551 ท่ีต้องการ กระจายอ านาจให้องค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน เป็นผู้อนรัุกษ์ ดแูล
ประวตัศิาสตร์ โบราณสถาน รวมทัง้ภมูิปัญญาท้องถ่ินของตนเอง ดั งนัน้งบประมาณสว่นหนึง่ของ
องค์การบริหารสว่นท้องถ่ินจงึต้องกนัไว้ส าหรับงานทางด้านนี ้  ผนวกกบัความต้องการท่ีจะสร้าง
จดุแข็งให้ชมุชนโดยเฉพาะต าบลเมืองบางขลงั ซึง่ถือวา่เป็นเมืองท่ีมีพืน้ฐานในทางประวตัศิาสตร์ท่ี
ส าคญั 
 จากนัน้จงึเร่ิมสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ  โดยเป็นความร่วมมือทัง้จากภาครัฐ ภาค
ประชาสงัคม และภาคเอกชน  ขณะท่ีการจดัระบบบริหารจดัการเครือขา่ยถือเป็นอีก เร่ืองหนึง่ท่ีมี
ความส าคญั ทัง้ ด้านการจดับทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกในเครือขา่ย การสร้างความสมัพนัธ์
ระหวา่งสมาชิกเครือขา่ย ซึง่ในโครงการประวตัศิาสตร์ ฯ นีอ้ งค์การบริหารสง่ต าบลเมืองบางขลงั
ถือวา่เป็นองค์การหลกัท่ีส าคญัในการรับหน้าท่ีบริหารจดัการเครือขา่ย  และสดุท้ายคือการด าเนิน
กิจกรรมของเครือขา่ย ซึง่ในโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั มีกิจกรรม
ส าคญัๆท่ีเห็นเป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจน  ประกอบด้วย การจดัเสวนาประวตัศิาสตร์  การแสดงแสงสี
เสียง การจดัท าหลกัสตูรท้องถ่ินเก่ียวกบัเมืองบางขลงั  และร าบ าประจ าเมืองบางขลงั ท่ีเรียกวา่
ระบ าเทววารีศรีเมืองบางขลงั 
 2. กระบวนการสร้างความร่วมมือ 
 ซึง่ความเป็นมาก่อนท่ีจะ มีการก่อตวัเป็น เครือขา่ย ความร่วมมือคือความสนใจ และ
ตระหนกัถึงความส าคญัใน ประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงัของคน ท่ีเก่ียวข้องทัง้ในและนอก ท้องถ่ิน   
โดยเฉพาะการเสดจ็เย่ียมชมประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงัของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาถือวา่เป็น
การจดุประกายให้เกิดการสร้างความร่วมมือในการอนรัุกษ์ประวตัศิาสตร์ของเมืองบางขลงั 
 3. กระบวนการด าเนินงานของเครือขา่ยความร่วมมือ 
 กระบวนการในการด าเนินงานถือวา่เป็นอีกขัน้ตอนหนึง่ท่ีมีความส าคญั เพราะการ
ด าเนินงานท่ีดีจะท าให้การท างานของเครือขา่ยความร่วมมือบรรลผุลได้ตามท่ีตัง้ไว้ โดยเฉพาะ
ทกัษะของผู้น า ท่ีจะท าให้เกิดการสร้างข้อตกลงการท างานร่วมกนัใ นเบือ้งต้น รวมทัง้การสร้าง
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ความถกูต้องชอบธรรม และความไว้เนือ้เช่ือใจ อนัจะน ามาซึง่ความส าเร็จในการท างานร่วมกนั
ของเครือขา่ยความร่วมมือ  
 โดยท่ี กระบวนการด าเนินงานของเครือขา่ยความร่วมมือโครงการประวตัศิาสตร์ฯ นี ้
องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงั ถือวา่เป็นแกนน าห ลกัในการด าเนินงานของโครงการฯ 
โดยเฉพาะความเป็นผู้น าของนายกองค์การบริหารสว่นต าบล และปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล 
 4. ผลลพัธ์ของความร่วมมือ ปัญหาและอปุสรรคในการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ 
  ผลลพัธ์ของความร่วมมือท่ีส าคญั ส าหรับโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ิ น
คือ การท าให้เมืองบางขลงักลายเป็นท่ีรู้จกั ความต่ืนตวัของชาวบ้านท่ีมีตอ่ประวตัศิาสตร์ รู้สกึรัก
และหวงแหนโบราณสถานและประวตัศิาสตร์ของท้องถ่ิน  รวมถึงความสามคัคีของคนในท้องถ่ิน 
 ขณะท่ีปัญหาและอปุสรรค   จะเป็นเร่ืองของประสบการณ์และทกัษะการท างานของ
บคุคลากรในเครือขา่ย ความตอ่เน่ืองในการประสานงานโดยเฉพาะหนว่ยงานของภาครัฐ ปัญหา
จากวิถีชีวิตของชาวบ้าน และปัญหาจากงบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั รวมทัง้ปัญหาจากการไม่
เข้าใจในวตัถปุระสงค์ของเครือขา่ย 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

 การวิจยัเร่ือง  “เครือขา่ยความร่วมมือในการบริหารจดัการ ศลิปวฒันธรรมโครงการ
ประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั จงัหวดัสโุขทยั ”    สามารถอภิปรายผลการวิจยั
แยกตามวตัถปุระสงค์    ดงันี ้

1. กระบวนการก่อตัวของเครือข่ายความร่วมมือโครงการประวัตศิาสตร์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเมืองบางขลัง 
 จากผลการวิจยั พบวา่ เครือ ขา่ยความร่วมมือโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญา
ท้องถ่ินเมืองบางขลงั ผู้ ริเร่ิมโครงการนีไ้ด้แก่องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงั เน่ืองมาจาก
เห็นถึงจดุแข็งของเมืองบางขลงัวา่เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัในทางประวตัศิาสตร์  ประกอบกบัท่ี
ผา่นมาได้มีความพยายามจากหลายฝ่ายท่ีเก่ียวข้องพยายามท่ีจะพลิกฟืน้ประวตัศิาสตร์ของเมือง
บางขลงั 
 ทัง้นีก้ระบวนการในการก่อตวัของเครือขา่ยในยคุต้นมีลกัษณะแบบไมเ่ป็นทางการ เกิดขึน้
เน่ืองมาจากการท่ีสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาทรงเสดจ็พระราชด าเนินพานกัเรียนนายร้อยมา
ศกึษาโบราณสถานท่ีต าบลเมืองบางขลงั  ก่อให้เกิดความต่ืนตวัตอ่ชาวเมืองบางขลงั จากนัน้จงึได้
มีการพดูคยุกนัระหวา่งบริษัทการบนิกรุงเทพ จ ากดั โดยนายแพทย์ประเสริฐ ปราสาททองโอสถ ซึง่
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ขณะนัน้ก าลงัอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างสนามบนิสโุขทยั  ผนวกกบัความตัง้ใจของนกัวิชาการของ
จงัหวดัสโุขทยักลุม่หนึง่ท่ีต้องการท าประโยชน์ให้กบัจงัหวดัสโุขทยั จงึรวมตวักนัตัง้เป็นชมรม ช่ือวา่ 
“ชมรมเรารักเมืองพระร่วง”   โดยชมรมเรารักเมืองพระร่วงมีเป้าหมายท่ีจะเข้าไปจดัเสวนา พบปะ
พดูคยุกบัชาวบ้านตามหมูบ้่านตา่งๆท่ีมีความเป็นมาในเร่ืองเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ ท าให้มีการ
พบปะพดูคยุกนั  โดยมีบริษัทการบนิกรุงเทพ เป็นส่ือกลางในการประสานงาน  
 ตอ่มาเม่ือท้องถ่ินได้เปล่ียนรูปแบบมาเป็นการปกครองโดยองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน 
จงึเกิดองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงัขึน้ หลงัจากนัน้ในปี พ .ศ. 2538 จากความสนใจ
สว่นตวัของนายกองค์การบริหารสว่นต าบล และปลดั องค์การบริหารสว่นต าบลเก่ียวกบั
ประวตัศิาสตร์   รวมถึงความต้องการท่ีจะสร้างจดุแข็งให้กบัเมืองบางขลงัเพ่ือท าให้บางขลงั
กลายเป็นเมืองท่ีทกุคนรู้จกั จงึได้ท าศกึษา ค้นคว้า และพบวา่ท่ีผ่ านมาเคยมีความพยายามจาก
หลาย ฝ่าย ท่ีสนใจเข้ามาศกึษาประวตัศิาสตร์เมืองบางขลงัเน่ือง จากมีหลกัฐานในทาง
ประวตัศิาสตร์ท่ีบง่ชีว้า่บางขลงัเคยเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัในอดีต 
 องค์การบริหารสว่นต าบล  โดยความร่วมมือของนายกองค์การบริหารสว่นต าบล  ปลดั
องค์การบริหารสว่นต าบล เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารสว่นต าล จงึเร่ิมต้นสร้างความร่วมมือเพ่ือสร้าง
เครือข่ ายในก ารท างาน โดยใช้วิธีการขอ ความร่วมมือ เร่ิมจากการขอความ ร่วมมือจากบคุคล 
องค์การ หรือหนว่ยงานราชการจากภายนอกให้เข้ามาเป็นเครือขา่ยกนัเพ่ือร่วมมือกนัในท างาน  
 สอดคล้องกบัแนวคดิของ Bryson และคณะ(2006,pp.45-46) ท่ีได้ระบถุึงเหตแุละปัจจยั
โดยตรงท่ีก่อให้เกิดการก่อตั วของเครือขา่ยความร่วมมือวา่ การมีองค์การนายหน้า (Brokering 
Organization) ท่ีมีพลงัอ านาจหรือทุม่เทความตัง้ใจในประเดน็ปัญหา เพ่ือให้กลุม่ผู้ มีสว่นได้เสีย
เห็นพ้องต้องกนัในประเดน็ปัญหานัน้ หรือเป็นผู้ ชีน้ าในการประชมุ ซึง่ได้รับการยอมรับในฐานะ
เป็นผู้น าในการขยาย ขอบเขตในการด าเนินงานจากภาคสว่นตา่งๆ สามารถเอือ้อ านวยให้เกิดการ
ก่อรูปความร่วมมือขึน้มาได้ ซึง่ในโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินนี ้องค์การบริหาร
สว่นต าบลเมืองบางขลงัจงึมีลกัษณะท่ีเป็นองค์การนายหน้า ในการเอือ้อ านวยเพ่ือให้เกิดเครือขา่ย
ความร่วมมือขึน้มา 

2. กระบวนการสร้างความร่วมมือโครงการประวัตศิาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เมืองบางขลัง 
 จากผลการวิจยัพบวา่ การสร้างความร่วมมือ มีวิธีการด าเนินงานในลกัษณะของเครือขา่ย 
กลา่วคือมีการประสานงานร่วมกนั  ทัง้ในการด าเนินงานร่วมกนัหลายหนว่ยงาน หรือการ
ด าเนินงานภายใต้หน่ วยงานท่ีดแูล โดยเป้าหมายหลกัท่ีส าคญัในการด าเนินงานร่วมกนัคือเพ่ือ
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สร้างความยัง่ยืนให้กบัโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั และเพ่ือให้
เมืองบางขลงัได้เป็นท่ีรู้จกัอีกครัง้ในฐานะท่ีเป็นเมืองท่ีเคยมีความส าคญัในทางประวตัศิาสตร์ 
 สอดคล้องกบัแนว คดิเก่ียวกบัเครือขา่ยในประเดน็ท่ีวา่ การเข้าร่วมกนัเพ่ือเป็นองค์การ
เครือขา่ย แม้วา่องค์การหรือสว่นงานนัน้จะมีเป้าหมายบางอยา่งร่วมกนั มีประโยชน์ร่วมกนัแตใ่น
ขณะเดียวกนัองค์การหรือหนว่ยงานตา่งๆ เหลา่นัน้ก็ยงัคงมีความเป็นเอกเทศอยู ่เพราะการเข้า
มาร่วมเครือขา่ยเป็นการเข้าร่วมเพียงบางสว่นขององค์การเทา่นัน้   
 ดงันัน้ จงึจ าเป็นต้องเสริมสร้างให้เครือขา่ยเกิดความเข้มแข็ง โดยใช้ความร่วมมือ ทัง้นีก็้
เพ่ือเอือ้ประโยชน์ให้กบัการด าเนินงานของเครือขา่ยทัง้ระบบ เน่ืองจากแม้จะมีการร่วมกนัท างาน
แบบเครือขา่ยแตห่ากแตล่ะเครือขา่ยไ มมี่ความร่วมมือก็อาจจะท าให้การด าเนินงานไมส่ามารถ
บรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ได้ โดยเฉพาะในเวลาท่ีเกิดปัญหาหรือมีอปุสรรคในการท างาน  
 โดย Michale McGuire (2006,pp.35-36) ได้พดูถึงโครงสร้างของครือขา่ยท่ีสอดคล้องกบั
กระบวนการสร้างความร่วมมือของโครงการประวตัศิา สตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงัวา่
โครงสร้างเครือขา่ย (Networks Structure) มีการด าเนินงานท่ีเหนือกวา่ภายในระดบัองค์การ หรือ
เป็นการด าเนินงานระดบัโครงสร้างท่ีเช่ือมโยงหนว่ยงานและองค์การตา่งๆ อยา่งหลากหลาย โดย
ในโครงสร้างของเครือขา่ยจะมีการตกลงเห็นพ้องกนัอย่ างแข็งขนั มีเป้าหมายท่ีผสมผสานกนั และ
แลกเปล่ียนทรัพยากรกนัในระยะยาว โดยท่ีโครงสร้างแบบเครือขา่ยจะด ารงอยูใ่นระยะยาว เพราะ
ปัญหาท่ีมีอยูร่่วมกนัเป็นปัญหาในระยะยาว 

3. กระบวนการด าเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือโครงการประวัตศิาสตร์และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองบางขลัง 
 จากผลการวิจยัพบวา่ องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงั เป็นหนว่ยงานหลกัในการ
ด าเนินงานทัง้ในด้านการเร่ิมต้นในการ สร้างข้อตกลงเบือ้งต้น การเป็นผู้น าในการท างานของ
โครงการ การสร้างความถกูต้องชอบธรรม การสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจ การบริหารจดัการความ
ขดัแย้ง และการว างแผนในการด าเนินงาน โดยเชิญฝ่ายตา่งๆท่ีเก่ียวข้องเข้ามาร่วมเป็นเครือขา่ย
ความร่วมมือ  โดยการด าเนินงานขององค์การบริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงัมีลกัษณะส าคญัท่ี
สอดคล้องกบัการบริหารจดัการความร่วมมือตามแนวคดิของ Robert Agranoff และ Michale 
McGuire (2003,pp.65-85) คือ กระบวนการด าเนินงานในลกัษณะของกิจกรรมความร่วมมือใน
ลกัษณะเป็นแนวตัง้ (Vertical Collaborative Activities) ซึง่ประกอบไปด้วย การแสวงหาข้อมลู 
และการแสวงหาแนวทางการปรับเปล่ียน 
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4. ผลลัพธ์ความร่วมมือ  สภาพปัญหาและอุปสรรคในการสร้างเครือข่า ยความ
ร่วมมือ 
 จากผลการวิจัยเก่ียวกบักระบวนการก่อตวัของเครือขา่ยความร่วมมือ  กระบวนการสร้าง
ความร่วมมือ กระบวนการด าเนินงานของเครือขา่ย พบวา่  กระบวนการด าเนินงานของแตล่ะ
เครือขา่ยสามารถชีใ้ห้เห็นถึงความส าเร็จ รวมทัง้สภาพปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงานของ
เครือขา่ยวา่จะสามารถด าเนินการไปได้ตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้มากน้อยเพียงใด  
 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากเครือข่ายความร่วมมือ 
 ผลลพัธ์ ท่ีเกิดขึน้จากเครือขา่ย ความร่วมมือของโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญา
ท้องถ่ินเมืองบางขลงั  โดยวิเคราะห์ตามความเป็นมาและวตัถปุระสงค์หลกัของความร่วมมือ  
สามารถสรุปได้ดงันี ้
 ความเป็นมาและวตัถปุระสงค์หลกัของความร่วมมือ 
 1.  เป็นองค์การกลางในการท าหน้าท่ีประสานงานและระดมทรัพยากรทัง้จากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ ภาคประชาสงัคม เพ่ือให้เกิดการมีสว่นร่วม 
 2.  ต้องการให้คนในท้องถ่ินรู้สกึรักและหวงแหนประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ิน   
 3.  ต้องการให้ ท้องถ่ินกลายเป็นท่ีรู้จกั  อนัจะน ามาซึง่ความเจริญของท้องถ่ินตอ่ไปใน
อนาคต 
 4. เป็นกลไกขบัเคล่ือน สนบัสนนุและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการอนรัุกษ์
ศลิปวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ินของคนในท้องถ่ิน 
 5. จดักิจกรรมด้านการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
 
วิเคราะห์ผลลัพธ์  
 เม่ือพิจารณาถึงความเป็นมา วตัถปุระสงค์และ การด าเนินงานของโครงการประวตัศิาสตร์
และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั  รวมทัง้กิจกรรมท่ีเกิดขึน้  ซึง่สามารถสรุปภาพรวมทัง้จาก
ภาครัฐ ภาคประชาสงัคม และภาคเอกชน ได้ดงันี ้
 - ภาครัฐ  ถือวา่เ ป็นตวัจกัรส าคญัในการขบัเคล่ือนให้การด าเนินการเป็นไปอยา่งเป็น
ระบบ  เน่ืองจากภาครัฐเป็นหนว่ยงานท่ีถือวา่มีความสมัพนัธ์เชิงอ านาจ  โดยเฉพาะการต้องรับ
นโยบายมาจากผู้ มีอ านาจ ท าให้อาจเกิดปัญหาในการประสานงานระหวา่งเครือขา่ยในภาคสว่น
อ่ืนๆได้ ไมอ่าจปฎิเสธได้วา่ โครงการ ประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั ท่ีผา่นมา
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ภาครัฐถือวา่เป็นตวัจกัรท่ีส าคญัในการด าเนินการ ซึง่ในบางครัง้อาจสง่ผลให้ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานลดลงเน่ืองมาจากความลา่ช้า รวมทัง้ความไมต่อ่เน่ืองในการด าเนินงาน  
 - ภาคประชาสังคม  เป็นโครงสร้างท่ีมีการรว มตวัของประชาชนในพืน้ท่ีโดยอาศยั
วฒันธรรมชมุชน  และกระบวนการท างานร่วมกนัของภาคีและกลุม่ตา่งๆ การรวมตวักนัของภาค
ประชาชนเกิดจากการเรียนรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกนั โดยเป็นกระบวนการท่ีมี
ลกัษณะเป็นธรรมชาต ิทัง้นีก้ารก่อให้เกิดการรวมกลุม่ของภาคประชาชน  อาจเกิดขึน้เน่ืองมาจาก
การสง่เสริมของภาครัฐ หรือหนว่ยงานอ่ืนๆ ท่ีต้องการให้สงัคมเกิดความเข้มแข็ง อีกทัง้มีศกัยภาพ
ในการพฒันาตนเองและชมุชน 
 - ภาคเอกชน ถือว่าเป็นภาคที่มีความพร้อมทัง้ทางด้านเงนิทุน  และทรัพยากรอ่ืนๆ 
หากแตค่วามไมต่อ่เน่ืองในการท างานงานถือเป็นอปุสรรคท่ีส าคญัตอ่การด าเนินโครงการเชน่กนั  
 ดงันัน้ ในภาพรวมแล้วการจะให้เครือขา่ยประสบความส าเร็จ  ภาครัฐจงึควรท่ีจะเป็นแกน
น าในการเข้าไปกระตุ้นให้ภาคประชาชนและภาคเอกชนเกิดความตระหนกัในปัญหา สง่เสริมและ
สนบัสนนุให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วม รวมทัง้ภาครัฐควรจะเป็นแกนน าในกา รจดัตัง้เครือขา่ย
ภายในชมุชนเม่ือประชาชนรู้สกึถึงความส าคญัแล้ว ก็จะร่วมมือกนัในการด าเนินการเพ่ือให้
เป้าหมายท่ีวางไว้ประสบผลส าเร็จ  ซึง่หลกัการส าคญัของเครือขา่ยความร่วมมือคือ  เครือขา่ย
ความร่วมมือจะต้องอยูบ่นพืน้ฐานของความสมคัรใจ มีการท ากิจกรรมอยา่งตอ่เน่ืองแ ละ
หลากหลาย  ขณะเดียวกนัก็ต้องเป็นกิจกรรมท่ีสง่เสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้  นอกจากนีย้งัจ าเป็นต้องมีการจดัสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอ 
มีการคดัเลือกผู้น าท่ีเหมาะสม 
 โดยวิเคราะห์ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากเครือขา่ยความร่วมมือในประเดน็ตา่งๆ ได้ดงันี ้
 1. การเป็นองค์การกลางในการท าหน้าที่ประสานงาน   ในภาพรวม พบวา่ องค์การ
บริหารสว่นต าบลเมืองบางขลงั ยงัไมส่ามารถท าให้โครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ิน
เมืองบางขลงั เป็นไปในลกัษณะของความร่วมมือ (Collaboration) ได้อยา่งเตม็ท่ี เน่ืองจาก ความ
ร่วมมือ (Collaboration)ต้องเป็นการบรูณาการ ร่วมแรง ร่วมประสานและแบง่ปันทรัพยากรตา่งๆ
ในการด าเนินงานร่วมกนั นอกจากนีย้งัต้องตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการเห็นพ้องยอมรับร่วมกนั แต่
เครือขา่ยความร่วมมือของโครงการประวตัศิาสตร์ยงัไมมี่ลกัษณะของการร่วมแรง ร่วมประสาน
อย่างเตม็ท่ีและการด าเนินงานในบางเร่ืองก็ยงัไมไ่ด้มีการเห็นพ้องร่วมกนั ดงันัน้ความร่วมมือของ
โครงการประวตัศิาสตร์จงึมีลกัษณะของการเป็นผู้ให้และผู้ รับทรัพยากร (Doner-Recipient Model) 
กลา่วคือ เป็นการด าเนินกิจกรรมท่ียงัต้องขอรับงบประมาณสนบัสนนุในการด าเนินงาน 
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 อย่างไรก็ตาม แม้เครือขา่ยความร่วมมือของโครงการฯ นีโ้ดยรวมจะยงัไปไมถ่ึงระดบั        
”ความร่ววมมือ” (Collaboration) กลา่วคือยงัไมส่ามารถรวบรวมบคุคลและองค์การท่ีเก่ียวข้องได้
อยา่งเข้มแข็ง แตก็่ถือได้วา่เป็นจดุเร่ิมต้นของความพยายามในการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือให้
เกิดขึน้ สอดคล้องกบัแนวคดิของ Gray(Thomson&Perry,2006.pp.23)ท่ีบอกวา่ การประสานงาน
และการร่วมปฎิบตักิาร อาจจะเป็นชว่งเร่ิมต้นของกระบวนการสร้างความร่วมมือตอ่ไป 
 2. ต้องการให้คนในท้องถิ่นรู้สึกรักและหวงแหนประวัตศิาสตร์และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผลจากความร่วมมือท่ี ผา่นมาท าให้คนในพืน้ท่ีรู้สกึรักและหวงแหนโบราณสถานมากขึน้
แม้จะยงัไมถ่ึงระดบัท่ีเรียกวา่ประสบความส าเร็จมากนกั 
 3. ต้องการให้ท้องถิ่นกลายเป็นท่ีรู้จัก อันจะน ามาซึ่งความเจริญของท้องถิ่นต่อไป
ในอนาคต จากเครือขา่ยความร่วมมือท่ีเกิดขึน้ สง่ผลให้เมืองบางขลงักลายเป็น ท่ีรู้จกั แม้จะยงัไม่
บรรลวุตัปุระสงค์ตามท่ีตัง้ใจไว้  
 4. เป็นกลไก สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในท้องถิ่ น การสนบัสนนุ และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในเครือขา่ยความร่วมมือนบัวา่เป็นเร่ืองท่ีมีอยู ่เห็นได้ จากการร่วมมือกนัท ากิจกรรมตา่งๆ
ของโครงการ 
 5. การจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  กิจกรรม
หลกัท่ีทางโครงการฯ จดัท าคือ การแสดงแสงสีเสียงและการเสวนาประวตัศิาสตร์ ซึง่ท่ีผา่นมาท า
ให้เมืองบางขลงักลายเป็นท่ีรู้จกั แตใ่นอนาคตหากไมมี่การปรับ เปล่ียนรูปแบบและวิธีการ น าเสนอ
อาจสง่ผลให้คนทัง้ในและนอกท้องถ่ินไมรู้่สกึวา่นา่สนใจอีกตอ่ไป 
 สรุป   ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากเครือขา่ยความร่วมมือของโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิ
ปัญญษท้องถ่ินเมืองบางขลงั หากพิจารณาจากวตัถปุระสงค์และการด าเนินงาน พบวา่ ยงัไม่
สามารถบรร ลเุป้าหมายตามท่ีตัง้ไว้ได้ โดยการสร้างความร่วมมือท่ีเกิดขึน้ โดยรวมยงัมีลกัษณะ
เพียงแคก่ารประสานงาน (Coorordination) และการร่วมปฎิบตักิาร (Cooperation) โดยความ
ร่วมมือ (Collaboration) ยงัไมไ่ด้เกิดขึน้อยา่งเตม็ท่ีมากนกั  
 
ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
 จากผลการวิจยัพบวา่   ปัญหาและอปุสรรคในการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือโครงการ
ประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญาท้องถ่ินเมืองบางขลงั พบวา่ การด าเนินงานของเครือขา่ย สามารถ
ชีใ้ห้เห็นถึงปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงานได้ดงันี ้
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 1. ปัญหาจากทกัษะในการท างานและประสบการณ์ ในการท างานของบคุลากรใน
เครือขา่ย 
 2. ปัญหาเร่ืองความตอ่เน่ืองในการประสานงานระหวา่งภาคสว่นตา่งๆ 
 3. ปัญหาจากวิถีชีวิตของชาวบ้านในพืน้ท่ี 
 4. ปัญหาจากงบประมาณในการด าเนินการ 
 5. ปัญหาจากวตัถปุระสงค์ท่ีไมช่ดัเจน 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ 
 1. การด าเนินการเพ่ือ สร้างเครือขา่ยความร่วมมือควรจะประสานความร่วมมือไปยงั
หนว่ยงานภาครัฐท่ีเก่ี ยวข้อง รวมทัง้การรวมตวักบั ภาคเอกชนตา่งๆ เพ่ือร่วมมือกนัผลกัดนัและให้
ความชว่ยเหลือในด้านตา่งๆ เชน่ ข้อมลู งบประมาณ คา่ใช้จา่ย การประชาสมัพนัธ์ การให้ความ
ร่วมมือในการตดิตอ่ป ระสานงานกบัเครือขา่ยตา่งๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปได้อยา่งสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึน้ 
 2. ในการด าเนินงานควรสร้างความเข้าใจกบัคนในชมุชน โดยใช้การประชาสมัพนัธ์ผา่น
ส่ือตา่งๆ เชน่ การใช้ส่ือระหวา่งบคุคล โดยการให้ผู้น าชมุชน หรือเจ้าหน้าท่ีของแตล่ะเครือขา่ยได้
เข้าไปพบปะพดูคยุกบัคนในชมุชน รวมถึงการใช้ส่ือมวลชน ในการเผยแพร่ขา่วสารเพ่ือให้คนใน
ชมุชนและประชาชนทัว่ไปได้รับทราบ เกิดความเข้าใจและให้ความร่วมมือในท่ีสดุ 
 3. หนว่ยงานของเครือขา่ยตา่งๆ ควรมีการวางแผนในการด าเนินงานให้ชดัเจน โดย
พิจารณาถึงความต้องการท่ีแท้จริงของส มาชิกในเครือขา่ยตา่งๆ โดยอาจจะจดัท าแบบสอบถาม
หรือส ารวจความต้องการของสมาชิกในแตล่ะเครือขา่ย เพ่ือท่ีจะให้ความชว่ยเหลือได้อยา่ง
เหมาะสม ท าให้สมาชิกได้เข้ามามีสว่นร่วมในการด าเนินการนัน้ๆ อยา่งจริงจงั และเกิดเป็นการ
เช่ือมโยงเครือขา่ยท่ีมีการปฎิบตัไิด้จริงอยา่งเป็นรูปธรรม 
 4. ควรมีการจดัให้ความรู้ด้าน เทคโนโลยีทางด้านตา่งๆ ให้กบัคนในชมุชน โดยเฉพาะ
เยาวชน และสมาชิกเครือขา่ยท่ีต้องตดิต่ อส่ือสารกนัผา่นร ะบบเทคโนโลยีตา่งๆ เชน่ คอมพิวเตอร์ 
เป็นต้น โดยอบรมวิธีการใช้งาน จดัหาอปุกรณ์ท่ีจ าเป็น เพ่ืออ านวยความสะดวก และเกิดประโย ชน์
ตอ่ตนเอง ชมุชนและสงัคมได้ในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. การวิจยัครัง้นีเ้ป็นเพียงการศกึษาการก่อตวั กระบวนการสร้างความร่วมมือ และ
กระบวนการในการด าเนินงานของเครือขา่ยความร่วมมือโครงการประวตัศิาสตร์และภมูิปัญญา
ท้องถ่ินเมืองบางขลงั ในชว่งแรกเท่ านัน้ จงึมีควรศกึษาถึงกระบวนการในการด าเนินงานในระยะ
ตอ่ไป ถึงความก้าวหน้า และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ ซึง่นา่จะเป็นประโยชน์อนัจะน าไปสูข้่อสรุป
ในทางวิชาการท่ีมีคณุคา่เก่ียวกบัการท างานเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กบัสงัคม และประเทศชาตติอ่ไป 
 2. ควรมีการวิจยัโดยใช้การประเมินผลการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือดงักลา่ว เพ่ือทราบ
ถึงจดุเดน่ และหาทางออกส าหรับปัญหาตา่งๆท่ีเกิดขึน้อยา่งลกึซึง้ เพื่อท่ีผลท่ีได้จะเป็นประโยชน์
ส าหรับการด าเนินงานของเครือขา่ยในการพฒันาปรับปรุงบทบาทและการท างานของตนเองตอ่ไป 
 3. ผู้ท าการวิจยั ครัง้ตอ่ไป ควรท่ีจะมีการวิจยัถึงบทบาทในการด าเนินงานของแตล่ะ
เครือขา่ยท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนศกึษาถึงการเข้าไปมีสว่นร่วมของสมาชิก กลุม่ชมุชนในการ
ด าเนินงานของแตล่ะเครือขา่ย วา่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้หรือไม ่ทัง้นีเ้พ่ือเป็น
ประโยชน์ในการด าเนินงานของเครือขา่ย ความร่วมมือในการพฒันาปรับปรุงบทบาทการท างาน
ตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


