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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้มุ่งค้นหาคำตอบว่าประชาชนในพ้ืนท่ีและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองและ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ประสบกับปัญหาอะไรบ้างท่ีเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์ที่ประชาชนเข้าไปสักการะเจ้าปู่
ศรีสุทโธและย่าศรีปทุมมาที่คำชะโนด ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ตัวอย่างประชาชนในพื้นที่ทั้งสององค์การบริหาร
ส่วนตำบล รวมกันเป็นจำนวน 390 คน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่ง รวมกันเป็นจำนวน 66 คน  
 ผลการวิจัยทราบว่า ทั้งประชาชนในพื้นที่และบุคลากรของทั้งสององค์การบริหารส่วนตำบล ประสบกับปัญหา
คุณภาพชีวิตที่ด้อยลง อันเนื่องมาจากปัญหากับการจราจรที่ติดขัด ปัญหาการเดินทาง ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม ปัญหาราคา
สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาสูงกว่าราคาท้องตลาด ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้  ผู้บริหารของทั้งสององค์การบริหารส่วนตำบล
ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา แต่ในทางปฏิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่ง  
ยังไม่มีการลงนามความร่วมมือหรือตกลงกันที่จะดำเนินการใด ๆ เพื่อลดหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ผลงานวิจัยชิ้นนี้ สะท้อนให้
เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยยังไม่มีมโนทัศน์ของการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การ 
คำสำคัญ: ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การปกครองท้องถิ่น 
 
Abstract 
 This qualitative research aimed to discover the problems encountered by the area citizens and 
staff of Wang Thong Subdistrict Administrative Organization and Ban MuangSubdistrict Administrative 
Organization as an impact of the influx of people visiting the shrine of Chao PuSrisuttho and 
YaSriprathumma in Kham Chanot. The researcher used data obtained from interviews with 390 area 
residents and 66 personnel of both sub-district administrative organizations. 
 The results of the data analysis indicated that both groups in both areas suffered from 
deteriorating quality of life due to traffic congestion, increasing waste and environmental deterioration, 
and rising prices of consumer goods that are much higher than market prices. While the administrators of 
the two sub-district administrations realized the need for cooperation in solving these problems, in 
practice they did not collaborate nor had they signed any agreements to jointly address these problems. 
This research indicates that these local government organizations had not yet developed a concept of 
intergovernmental collaboration and are still independent from one another. 
Keywords: Intergovernmental Collaboration, Local Administration 
___________________________________________________________________________________________ 
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บทนำ 
 คำชะโนดหรือวังนาคินทร์คำชะโนดอยู่ในพื้นที่
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงและ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี สถานที่น้ีเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ที่เดิมแต่ก่อนไม่ค่อย
มีใครรู้จัก เว้นแต่ประชาชนในพื้นที่ละแวกใกล้เคียงเท่านั้น 
คำชะโนด (2563)แต่ในปัจจุบันน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักคำชะ
โนดเพราะในปัจจุบันนี้คำชะโนดนั้นกลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสัญลักษณ์ในด้านความเช่ือ ความศรัทธา โด่ง
ดังไปทั่วประเทศ จึงเกิดปรากฏการณ์คลื่นมหาชนจำนวน
มากหลั่งไหลเข้ามาไหว้สักการะเจ้าปู่ศรีสุทโธและย่าศรีปทุม
มามากขึ้นทุกวัน 
 เมื่อมีประชาชนเข้ามาในพื้นที่คำชะโนดอยู่เป็น
จำนวนมากย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ตำบลวัง
ทองและตำบลบ้านม่วง ก่อให้เกิดผลกระทบทางตรงแก่
ประชาชนในพื้นที่ของทั้งสององค์การบริหารส่วนตำบลเป็น
อย่างมาก ประชาชนส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาการจราจรที่
ติดขัด ทำให้การเดินทางไปมาในแต่ละวันไม่สะดวก และ
ต้องใช้ระยะเวลานานในการเดินทางจากบ้านถึงจุดหมาย
ปลายทาง อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ได้ประสบกับปัญหา
มลภาวะทางอากาศจากควันที่เกิดจากท่อไอเสียรถยนต์ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชน 
ต่อเนื่องไปจนถึงปัญหาขยะจากสิ่งอุปโภคบริโภคและขยะ
จากพานบายศรีที่มากขึ้นทุกวัน  
 นอกจากปัญหาผลกระทบโดยตรงตามที่กล่าวมา
ข้างต้นแล้ว ประชาชนยังประสบกับผลกระทบทางอ้อม ที่
ส่งผลกระทบต่อการลดลงของคุณภาพการให้บริการต่อ
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่งด้วย
เหตุผลที่ว่าเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้
คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสอง
แห่งลดน้อยลงทั้งนีเ้พราะเจ้าหน้าท่ีต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งของ
การทำงานมาคอยให้บริการหรืออำนวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว สุดท้ายเมื่อคำชะโนดเป็นแหล่งท่องเที่ยว สิ่งที่
กระทบต่อประชาชนท่ีตามมาคือ การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ของ
สินค้า ทำให้สิ่งอุปโภคและบริโภคต่าง ๆ มีราคาเพิ่มสูงขึ้นและ
ขายด้วยราคาที่สูงกว่าราคาที่ขายในท้องตลาดทั่ว ๆ ไป  

ซึ่งไม่สอดคล้องกับรายได้ของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่
ยังต่ำอยู่เพราะเป็นสังคมเกษตรกรรม 
 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็น
หน่วยงานท่ีใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด จึงจำเป็นที่จะต้อง
รับผิดชอบดูแลคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ประชาชน
ในท้องที่ประสบในสถานการณ์ที่กล่าวมานี้เกิดขึ้นพร้อม ๆ 
กันในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตำบลทั้งสองแห่ง หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง
สองแห่งจึงน่าจะมีความตระหนักและเข้าใจในปัญหาที่ประชาชน
ประสบร่วมกัน และควรที่จะร่วมมือกันในการดำเนินการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นด้วยบริบทของปัญหาและ
แนวคิดทฤษฎีทางด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
(Intergovernmental Collaboration) ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาว่าปัจจุบันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองและ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง มีความคิดที่จะร่วมมือ
กันแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่และอย่างไร 
 องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในประเทศไทย
นอกจากจะให้ความสำคัญกับภาระหน้าท่ีแล้วยังต้องคำนึงถึง
เขตพื้นท่ีที่รับผิดชอบและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณจะต้องเป็นการใช้
จ่ายภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยไม่สามารถ
ให้บริการแก่ประชาชนนอกเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของตนได้ 
 เมื่อใช้สามัญสำนึกองค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ทองและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงน่าจะร่วมมือกัน
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการหลั่งไหลเข้ามาไหว้
สักการะเจ้าปู่ศรีสุทโธและย่าศรีปทุมมาที่คำชะโนดได้ไม่ยาก
เพราะพื้นที่ของทั้งสององค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ติดกัน
แต่ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่งมี
การแบ่งแนวเขตพื้นที่ทางการปกครองและเขตพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนและด้วยข้อจำกัด
ดังกล่าวข้างต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้จ่ายทรัพยากร  จึงทำให้เหลือรูปแบบที่จะแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นที่เป็นไปได้เพียงรูปแบบเดียวคือ แต่ละองค์การ
บริหารส่วนตำบลต่างแยกกันและเป็นอิสระหรือไม่ก้าวก่าย
กันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยนิตินัยหากจะให้มีความ
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ร่วมมือกัน จำเป็นที่จะต้องมีการยกเลิกกฎข้อห้ามในการ
ให้บริการแก่ประชาชนนอกเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่งหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง
คือ รัฐบาลควรจะออกกฎระเบียบหรือข้อบังคับท่ีอนุญาตให้
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในต่างเขตเทศบาลกันสามารถไปรับ
บริการต่าง ๆ นอกพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมี
บ้ าน เรือนอาศัยอยู่ เช่น เดียวกันกับการมี ระเบียบให้
ประชาชนสามารถไปรับบริการด้านทะเบียนราษฎรนอก
พื้นที่ภูมิลำเนาของตนได้ 
 การร่วมกันแก้ ไขปัญ หาที่ มี ผลกระทบกับ
ประชาชนในทั้งสองตำบลจำเป็นต้องมีระเบียบเกี่ยวกับการ
ให้บริการข้ามเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของทั้งสององค์การ
บริหารส่วนตำบลที่ชัดเจน แต่เนื่องด้วยบริบทของระบบและ
รูปแบบการบริหารแบบรวมศูนย์อำนาจจากส่วนกลางของ
ประเทศไทย จึงไม่อาจคาดหวังได้ว่าองค์การการบริหาร   
ทั้งสองแห่งจะมีความร่วมมือกันในลักษณะการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันและมีการให้บริการแก่ประชาชนข้ามเขตพื้นที่
รับผิดชอบของแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบล อย่างไร     
ก็ตามในทางวิชาการเรามองว่าความร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆของรัฐ (Intergovernmental Collaboration) 
เป็นประเด็นที่ท้าทายทางวิชาการหรือเป็นกระบวนทัศน์ใหม่
ของการให้บริการสาธารณะที่ควรแก่การค้นหาว่าจะมีความ
เป็นไปได้หรือไม่ที่จะนำมาใช้ในประเทศไทยในการค้นหา
คำตอบครั้งนี้ อิงอยู่บนคติฐานว่าองค์การบริหารส่วนตำบล
ทั้งสองแห่งจะต้องไม่เข้าไปก้าวก่าย หรือแทรกแซงกิจการ
ภายในของแต่ละองค์การไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณข้าม
องค์การเพื่อทำกิจกรรมใด ๆ ท่ีข้ามเขตพื้นที่รับผิดชอบไม่มี
การควบรวมเพื่อจัดตั้งเป็นหน่วยงานใหม่หรือจัดตั้งเป็นบริษัท 
ตามที่นักวิชาการบางท่านอย่างเช่น (ปธาน สุวรรณมงคล 
และคณะ, 2549) มองด้วยภูมิหลังและบริบททางการบริหาร
ของประเทศไทยตามที่ได้กล่าวมา จึงทำให้งานวิจัยช้ินนี้ถือ
ว่ามีความสำคัญและมีคุณค่าต่อการค้นหารูปแบบความ
ร่วมมือในการบริหารและการให้บริการภาครัฐของไทย ใน
ต่างประเทศได้มีงานวิชาการหรืองานวิจัยเป็นจำนวนมากที่
ให้ความสำคัญหรือความสนใจในประเด็นของความร่วมมือ 
 

ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ของรัฐทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
(Intergovernmental Collaboration Goals and Objectives, 
n.d.; Lowatcharin, G. &Crumpton, C.D. 2019; CA-ILG. 
2012;  Cresswell, A. M., Pardo, T. A., Thompson, F., 
Canestraro, D. S., Cook, M., Black, L. J., Luna, L. F., 
Andersen, D. F., & Richardson, G. P. 2002; Delabbio, D. 
J. 2013) ผลงานต่าง ๆ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า กระบวนทัศน์
ในการบริหารของหน่วยงานภาครัฐในหลายประเทศได้
เปลี่ยนไปจากเดิมที่ เคยมองว่าหน่วยงานของรัฐแต่ละ
หน่วยงานมีความเป็นอิสระและต้องพึ่งตนเองทางด้าน
งบประมาณเป็นหลักมาเป็นการมองว่าหน่วยงานของรัฐควร
จะมีความร่วมมือกันในการทำงาน  เพื่อและแก้ไขปัญหา
ของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ งในยุคปัจจุบันที่ โลกหรือ
ประเทศต่าง ๆ ประสบกับสภาวะปัญหาเศรษฐกิจที่ถดถอย
และฝืดเคือง 
 ด้วยเหตุที่ว่า ความร่วมมือและการใช้งบประมาณ
ร่วมกันเป็นรูปธรรมหนึ่งของความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ 
ดังนั้นในประเทศไทยท่ีปัจจุบันได้มีอัตราการเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกิจที่ลดลง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรที่จะมี
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน มากกว่าจะมุ่งแข่งขันกันในด้าน 
การเสาะแสวงหาจาก การจัดสรรหรือการอุดหนุนทางด้าน
งบประมาณจากส่วนกลางด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงต้องการทำ
ความเข้าใจและค้นหาว่าองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงมีมุมมองอย่างไรใน
เรื่องความร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาที่ทั้งสององค์กรประสบ
ร่วมกัน และมุ่งประเมินว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสอง
แห่งมีแนวคิดและพัฒนาการอยู่ ในขั้นตอนใดของการ
แสวงหาความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาที่ท้ังสององค์การ
บริหารส่วนตำบลประสบร่วมกันอย่างไร  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดจากคำชะโนดที่ส่งผล
กระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบในเขตพื้นท่ี
คำชะโนด 
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 2. เพื่อศึกษาความร่วมมือขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลทั้งสองแห่งได้มีการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
หรือไม่อย่างไร 
 
กรอบแนวคิดของความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 กรอบแนวคิดที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นกรอบแนวคิด
ที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันเพื่อการปกครองท้องถิ่น (Institute 
for Local Government, 2012) สถาบันเพื่อการปกครอง
ท้องถิ่นที่กล่าวมานี้ได้ให้กรอบแนวคิดในการประเมินความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ 6 ขั้นตอน 
ดังนี้ 1) มีการสื่อสารกัน 2) มีการทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์
อักษร3) ผู้บริหารจะต้องมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนว่าจะ
มีความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4) ในตัว
นโยบายจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุอย่าง
ชัดเจน 5) มีการวางแผนทั้งในเชิงปฏิบัติการและการกำหนด
งบประมาณที่จะใช้จ่ายของแต่ละองค์กร ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบางแห่งอาจจะพัฒนาไปถึงขั้นการกำหนดวงเงิน

งบประมาณที่จะใช้ร่วมกัน และ 6) มีการเสาะแสวงหาความ
ร่วมมือหรือการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากชุมชน 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลผู้ให้
ข้อมูลหลัก ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังทองและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงในฐานะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสองแห่งนอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้
สัมภาษณ์นายอำเภอ/ปลัดอำเภอซึ่งเป็นข้าราชการที่สังกัด
หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเมื่อรวมกันจะทำให้ได้ผู้ให้
ข้อมูลหลักเป็นจำนวนทั้งสิ้น 66 คน บุคคลผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ทั้ง 66 คน ได้แสดงไว้ในตารางที่ 1 นอกจากข้อมูลที่ได้   
จากกการสัมภาษณ์แล้ว ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่มาเป็นเวลา 4 ปี ได้
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมซึ่งข้อมูล
ที่เก็บรวบรวมมาได้ทั้งหมดถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ในเชิง
เนื้อหาสาระ ประเด็นในการวิเคราะห์ คือความร่วมมือกันใน
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลทั้งสองแห่ง 

 
ตารางที่ 1 จำแนกย่อยของผู้ตอบแบบสอบถาม 

หน่วยงาน ประเภท จำนวน 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หัวหน้าส่วนราชการ 

4 
18 
3 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หัวหน้าส่วนราชการ 

4 
26 
6 

หน่วยงานส่วนภูมภิาค นายอำเภอ/ปลัดอำเภอ 5 
รวมท้ังสิ้น 66 

 
ผลการวิจัย 
 ข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักและ
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ในฐานะบุคลากร
คนหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นพื้นที่ศึกษาทำให้

ทราบว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลของทั้งสองแห่ง
ตระหนักและรับรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังที่ได้
กล่าวมาข้างต้น ในขณะเดียวกันร้อยละ 88 ของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่งไม่เพียงแต่ตระหนักถึง
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แต่ยังได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่
ด้านรักษาความปลอดภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องทำงานหนักขึ้น เนื่องจากมีอุบัติเหตุทางท้องถนนที่เป็น
เส้นทางหลักในคำชะโนดสูงขึ้น ร้อยละ 70 บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่งมองว่าตนเองได้รับผลกระทบ
จากปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบทางด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ได้สะท้อนให้เห็นว่าภาระงานที่ตนรับผิดชอบนั้นหนักมาก
เกินกว่ากำลังเจ้าหน้าที่ท่ีมีอยู่ที่จะสามารถจัดการได้ 
 การตระหนักร่วมกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ของทั้งสององค์การบริหารส่วนตำบลและผลกระทบของ
ปัญหาที่มีต่อบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสอง
แห่ง ถือได้ว่าเป็นเง่ือนไขที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความร่วมมือ
กันในการแก้ไขปัญหาที่ประสบร่วมกันองค์การบริหารส่วน
ตำบลทั้งสองแห่งได้ใช้เวทีการประชุมประจำเดือนหัวหน้า
ส่วนราชการ ซึ่งประกอบไปด้วย นายอำเภอ หัวหน้าส่วน
ราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 13 แห่ง ในเขต
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นเวทีที่จะให้บุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ งสองแห่งได้ร่วมกันคิด
วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในเวที
การประชุมแห่งนี้ ถือได้ว่าทั้งสองฝ่ายมีความต้องการที่จะ
หันหน้ามาร่วมมือกันกับประชาชน และกับหน่วยงานส่วน
ภูมิภาคในอำเภอบ้านดุง ในเบื้องต้นองค์การบริหารส่วน
ตำบลทั้งสองแห่งได้ร่วมมือกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
เข้ามาประชุมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่งเพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่คำชะโนด นอกจากนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่งได้เห็นพ้องร่วมกันว่า 
ควรจะมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันอย่าง
เป็นทางการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชอบธรรมในการจัดส่ง
หรือใช้บุคลากรร่วมกันในการเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ถือ
ได้ว่าเวทีการประชุมประจำเดือนแห่งนี้ประสบความสำเร็จ
ในการสร้างความเข้าใจในปัญหาร่วมกันของนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่ง นอกจากนี้ยังได้รับความเห็น
ใจและเข้าใจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีก 11 แห่ง 
เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งท่ีความสำเร็จในการสร้างความ
เข้าใจและความเห็นใจจากสมาชิกของที่ประชุมประจำเดือน

ของหัวหน้าส่วนราชการไม่สามารถก่อให้เกิดความร่วมมือใน
เชิงพฤติกรรมแต่อย่างใดด้วยการขาดภาวะผู้นำทางการ
บริหารทำให้ไม่มีผู้ใดท่ีจะริเริ่มผลักดันหรือเปลี่ยนพลังจิตให้
เป็นพลังกายได้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่ง
จึงไม่ได้มองเห็นโอกาสและขั้นตอนต่อไปของการสร้างความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน กล่าวคือนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่งเพียงแต่ได้ดำเนินการสื่อสาร 
ทำความเข้าใจถึงปัญหาร่วมกันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและกับ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนับว่าเป็นเพียงการเริ่มเข้าสู่
ขั้นตอนแรกของการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การ
บริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่งทั้งนี้ยังไม่ได้มีการทำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันส่งผลให้ขั้นต่าง ๆ อีก5 
ขั้นตอนของการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทั้งสองแห่งไม่ ได้มีการดำเนินการให้ เกิดขึ้น 
ข้อสรุปคือองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่งไม่มีการทำ
บันทึกข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรส่งผลให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่งไม่มีนโยบายที่จะร่วมมือกัน
แก้ไขปัญหาที่เป็นผลกระทบมาจากประชาชนหลั่งไหลเข้า
มาสักการะบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธและย่าศรีปทุมมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร เมื่อไม่มีนโยบายที่ชัดเจนจึงไม่มีแผนปฏิบัติ
การและไม่มี งบประมาณที่จะใช้จ่ายร่วมกัน ส่งผลให้
องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่งไม่มีความชอบธรรม
พอที่จะไปขอการสนับสนุนทางด้านงบประมาณและ
ทรัพยากรที่จำเป็นจากชุมชน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 งานวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจนว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไทยแม้จะอยู่ภายใต้สภาวะที่ประสบปัญหาต่าง 
ๆ ร่วมกัน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยยังคงยึดมั่นกับ
แนวทางในการบริหารและรูปแบบในการแก้ปัญหาภายใต้
กระบวนทัศน์เดิม ซึ่งคือรูปแบบที่แต่ละองค์กรต่างต้อง
พึ่งตนเองและมองไม่เห็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกัน
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ประสบร่วมกัน 
 งานวิจัยนี้มีข้อจำกัดและไม่สามารถให้คำอธิบาย
หรือให้เหตุผลว่า ทำไมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยจึง
มองไม่เห็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกันเพื่อแก้ไข
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ปัญ หาที่ ประสบร่วมกัน  ผลจากงานวิจัยนี้ และจาก
ประสบการณ์ผู้วิจัยในฐานะที่ทำงานและคุ้นเคยกับการ
ปกครองท้องถิ่น ทำให้เกิดมโนทัศน์ตั้งเป็นข้อสมมุติฐานได้
ว่า การปราศจากความเป็นอิสระในทางการบริหารส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความคิดริเริ่มในการที่จะ
พัฒนารูปแบบทางการบริหารใหม่ ๆ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเคยชินกับการจัดทำโครงการและจัดสรรงบประมาณ
ที่ถูกกำหนดไว้ว่าเป็นภารกิจหน้าที่และเป็นโครงการที่
ดำเนินการอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
รับผิดชอบเท่านั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่จัดทำ
โครงการหรือดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องใช้งบประมาณ  
ที่อาจได้รับการทักท้วงในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่
ถูกต้องจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การจัดทำโครงการ
แก้ไขปัญหาในลักษณะการใช้งบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ 
ข้ามเขตพื้นที่เป็นความเสี่ยงในมุมมองของผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่นหลาย ๆ ท่าน และหลาย ๆ แห่ง ไม่ต้องการ
ที่จะทำการใด ๆ ที่เสี่ยงต่ออนาคตทางการเมืองและทางการ
บริหารท้องถิ่นที่ตนเองรับผิดชอบในการตีความลักษณะ
เช่นนี้ สอดคล้องกับ ปธาน สุวรรณมงคล (2547) ที่มองว่า 
การที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสร้างความ
ร่วมมือกันได้มากยิ่งขึ้น ประเทศไทยจะต้องให้ประชาชนมี
โอกาสปกครองตนเองมากยิ่งขึ้น มิใช่ปล่อยให้ระบบการ
บริหารราชการส่วนกลางมาเป็นผู้ปกครองประชาชน การให้
ประชาชนมีอำนาจในการปกครองตนเองจะเป็นการเพิ่ม
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการ
สาธารณะให้กับประชาชนได้มากยิ่งข้ึน 
 อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่าองค์การบริหารส่วน
ตำบลทั้งสองแห่งที่ศึกษาในครั้งนี้ ได้แสวงหาความร่วมมอืใน
ระดับพื้นฐานหรือที่ พรชัย ทองเจือ (2550) เรียกว่า ความ
ร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ (Informal Type) ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือท่ีเกิดขึ้นภายในกลุ่มเล็กท่ีไม่ต้องมีพันธะสัญญา และ
เหนือสิ่งอื่นใดเป็นการร่วมมือกันในลักษณะการรวมตัวกัน
เพื่อการประชุมเสวนาในกลุ่มที่มีความสนใจเดียวกันหรือมี
ปัญหาเดียวกัน ส่วนความร่วมมืออีก 2 ลักษณะ อันได้แก่  
1) ความร่วมมือแบบกึ่งทางการ (Semi Formal Type)  
ซึ่งหมายถึงความร่วมมือที่มีการแบ่งปันทรัพยากรต่าง ๆ 

ระหว่างกลุ่มที่มีแบบแผนที่ชัดเจน และ 2) ความร่วมมือ
แบบเป็นทางการ (Formal Type) ซึ่งเป็นความร่วมมือที่
เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มบุคคลหนึ่ง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินงานร่วมกันอย่างมีแบบแผนโดยผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
ทาง มีการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือในรูปแบบที่เป็น
รูปธรรม คือมีหนังสือราชการเป็นลายลักษณ์อักษรใช้เป็น
หลักฐานในการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังไม่เกิดขึ้นดังนั้นความร่วมมือขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยจึงมีลักษณะเป็นเพียงการ
ประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือโดยเบื้องต้น โดยเริ่ม
จากการพูดคุยอย่างไม่เป็นการระหว่างผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่ง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มี
บทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบในกิจกรรมโดยตรง ในลักษณะของ
การมีประสานงานทางโทรศัพท์ และการประชุมนอกรอบ
เท่านั้น ทำให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่งนี้
ยังขาดการสร้างความร่วมมือรว่มกันแบบทางการ ซึ่งท้ังหมด
นี้สอดคล้องกับ DuBrin (1998) 
 งานวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับ นรนิติ เศรษฐบุตร 
และคณะ(2545) ที่ได้กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในประเทศไทย ประสบกับปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญหลาย
ประการ ทั้งการที่รัฐบาลไม่มีนโยบายและกฎหมายชัดเจนใน
การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
แนวโน้มที่จะแข่งขันและขัดแย้งกันมากกว่าการร่วมมือกัน 
ประกอบกับประชาชนยังมีบทบาทที่จำกัดในการเรียกร้อง
บริการที่ดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้การแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ในท้องถิ่นถูกแบ่งออกจากกันเป็นส่วน ๆ ส่งผล
ให้การจัดทำบริการสาธารณะที่เกิดขึ้นไม่มีประสิทธิภาพไม่
คุ้มค่า และทำให้ประชาชนได้รับการบริการในระดับต่ำกว่า
มาตรฐาน ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ปรากฏในหลายพื้นที่มักจะเป็นรูปแบบของความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เป็นทางการ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยที่ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นทางการเริ่มเข้ามามีบทบาทในบางพื้นที่นั้น
เป็นไปภายใต้การสนับสนุนของราชการส่วนกลาง    
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 งานวิจัยนี้สนับสนุนมุมมองของ สมคิด เลิศ
ไพฑูรย์ (2549) ที่มองว่า เราควรสนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
ให้เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช 2542 ที่ได้มีการระบุให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถร่วมกันดำเนินกิจการได้
ในระดับหนึ่ง แม้งานวิจัยต่าง ๆ จะช้ีไปในทิศทางเดียวกัน 
คือ ขีดระดับความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศไทยยังมีน้อย แต่ข้อที่สำคัญคืองานวิจัย
นี้ช้ีให้เห็นว่า รัฐบาลควรมีนโยบายมาตรการและกฎหมายที่
ชัดเจนในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือ
กัน ประกอบกับควรสร้างเสริมให้นักการเมืองและประชาชน
ในท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำบริการสาธารณะ  
 อย่างไรก็ตามยังสอดคล้องกับ แก้วตา ผิวพรรณ 
(2561) ได้กล่าวว่า หัวใจสำคัญของการสร้างความร่วมมือ
แบบมีส่วนร่วม เกิดจากการบูรณาการของทุกภาคส่วนที่
ร่วมกันเรียนรู้ แสวงหาปัญหา และคิดหาทางออก เพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาตามฉันทามติ  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ส่งเสริมการทำงานร่วมกันท้ัง
แก้ปัญหาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปลูกจิตสำนึกให้ตระหนกั
ถึงปัญหา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาได้ 
ถูกต้องตรงตามความต้องการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัยนี้เกิดขึ้นจากการ
นำผลที่ได้จากวิจัยมาทำการอนุมาน ทำให้ได้ข้อเสนอแนะ 2 
ลักษณะ คือ 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ 2) ข้อเสนอแนะ
เชิงวิชาการ  
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เกณฑ์หนึ่งที่เรา
ใช้ในการประเมินคุณค่าของงานวิจัยคือการประเมินว่า   
ข้อค้นพบจากงานวิจัยสามารถนำไปใช้ในการกำหนดเป็น 
นโยบาย (ซึ่งหมายถึงหลักและวิธีปฏิบัติหรือแนวทางในการ

ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา หรือสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม) 
ได้หรือไม่ ดังนั้นในเบื้องต้นผู้วิจัยจึงนำผลที่ได้จากงานวิจัยนี้
มาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่า รัฐบาล (ซึ่งหมายถึง 
ระบบการบริหารราชการส่วนกลางที่เป็นศูนย์กลางการ
บริหารของประเทศภายใต้หลักการรวมศูนย์อำนาจ โดยที่
อำนาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัยสั่งการสูงสุดอยู่ใน
ส่วนกลาง คือกรุงเทพมหานครอันเป็นเมืองหลวงและ
ศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย) 
จะต้องเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่ งดู เสมือน เป็นข้อ เสนอแนะเชิงนโยบายที่
ตรงไปตรงมาไม่มีความลึกซึ้งหรือซับซ้อนอย่างใด แต่ผู้วิจัย
มองว่า ข้อเสนอแนะนีจ้ะเกิดประสิทธิผลในการนำปฏิบัติได้
ต่อเมื่อรัฐบาลยึดมั่นและมุ่งส่งเสริมการบริหารราชการตาม
แนวทางของการกระจายอำนาจ ข้อเสนอแนะนี้อยู่ภายใต้
ตรรกะวิทยาที่ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ จะไม่
สามารถหรือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างหรือแสวงหา
ความร่วมมือซึ่งกันและกันหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องคอยฟังคำสั่งหรือปฏิบัติราชการตามแนวทางที่ระบบ
การบริหารราชการส่วนกลางและระบบบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคกำหนดหรือมีหนังสือสั่งการมาให้ปฏิบัติตาม 
  ผลงานวิชาการในต่างประเทศ (Delabbio, 
2013) ช้ีให้เห็นว่า นโยบายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ (intergovernmental collaboration) มิได้เกิดจาก
สุญญากาศ แต่จะต้องเกิดจากการสารเสวนา (dialogue) 
ซึ่งหมายถึงการสื่อสารกันระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
งานวิจัยช้ินนี้ได้พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองและ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงถึงแม้จะไม่ได้มีการร่วม
สานเสวนากัน แต่ทั้งสององค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการ
ประชุมร่วมกันและทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้น
ขั้นตอนต่อไปที่น่าจะเกิดขึ้นคือการลงนามในข้อตกลงร่วมกัน 
(Memorandum of Agreement) แต่ผลงานวิจัยในต่างประเทศ
ช้ินเดียวกันนี้ ได้ช้ีให้เห็นว่าการลงนามในข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างองค์กรต่าง ๆ จะไม่เกิดผลในทางปฏิบัติหรือไม่มี
ความยั่งยืนหากข้อตกลงนั้นไม่ได้มีพื้นฐานมาจากการทำงาน 
ร่วมกัน (Cooperation) การทำงานร่วมกันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น
ของการที่องค์กรต่าง ๆ มารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวกัน 
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(consolidation) ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนที่องค์กรต่าง ๆ จะมา
รวมกันเป็นหุ้นส่วนกัน (partnership) ก่อนที่จะถึงเป้าหมาย
สุ ดท้ ายของการที่ จะทำให้ หน่ วยงานต่ าง ๆ ของรั ฐมี
ความสัมพันธ์ (intergovernmental relations) ที่ดีต่อกันและ
เป็นความสัมพันธ์ที่มุ่งรับใช้หรือบริการประชาชน มิใช่มุ่ง
ปกครองประชาชน 
 2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
  ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ งานวิจัยนี้ เป็น
งานวิจัยที่ศึกษาเฉพาะเรื่องความร่วมมือกัน ในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากหลั่งไหลของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา
ในพื้นที่และมุ่งที่จะค้นหาว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง
สองแห่งได้มีความคิดที่จะร่วมมือกันแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่หรือไม่และอย่างไร ในภาพรวมประเทศไทยใน
อนาคตอาจจะมีเหตุการณ์หรือภัยอันตรายต่าง ๆ เช่น ภัย
ธรรมชาติอันได้แก่ วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายทางด้านทรัพย์สินหรือชีวิตของประชาชนอย่าง
มากด้วยสภาพพื้นที่ท่ีอยู่ห่างไกลจากส่วนกลาง และความไม่
พร้อมของระบบการบริหารราชการส่วนกลางที่จะสั่งการ
หรือเข้าช่วยเหลือประชาชน ดังนั้นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงจำเป็นจะต้องมีการร่วมมือกันเพื่อเตรียมความ
พร้อมท่ีจะเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่พึงปรารถนา  
 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเสนอว่าควรจะมีการศึกษา
วิจัยและประเมินศักยภาพและความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะพัฒนาระบบความร่วมมือกันใน
การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ไม่คาดคิดมาก่อน การวิจัยในหัวข้อนี้
อาจจะดำเนินการทั้งในลักษณะของงานวิจัยพื้นฐาน (basic 
research) และในลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ (operations 
research) เพื่อสร้างและกำหนดรูปแบบของความร่วมมือที่
หลากหลาย เป็นพลวัตและมีประสิทธิภาพ 
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