
 

 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการเพิ่ม
ศกัยภาพความเข้มแข็งของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ทั้ง 9 ด้าน 
ไดแ้ก่ ดา้นธุรกิจชุมชน ดา้นเกษตรชุมชน ดา้นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นสุขภาพ อนามยั 
และส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นเด็กและเยาวชน ดา้นผูสู้งอายแุละ
ผูพ้ิการ ดา้นการศึกษา ดา้นสังคมและวฒันธรรม และเพื่อประเมินมูลค่าเพิ่มของโครงการในการ
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการเสนอแนะแนวทางในการสร้างแผนเพิ่ม
ขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน โดยเป็นการวิจยัเชิง
คุณภาพและสนับสนุนด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากข้อมูลปฐมภูมิของชุมชนในจงัหวดั
เชียงใหม่ทั้งส้ิน 2,064 ชุมชน อาศยัวิธีการวิจยัแบบมีส่วนร่วม (PAR) วเิคราะห์ผลกระทบเชิงบวก
และเชิงลบ ขอ้เสนอแนะ และแนวทางเตรียมความพร้อมของชุมชน กรณีวิเคราะห์เชิงปริมาณจะ
อภิปรายผลดว้ยสถิติอย่างง่าย ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน กรณีวิเคราะห์
เชิงคุณภาพ จะใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา มาประมวลเพื่อยืนยนัและเสริมขอ้มูลเชิงปริมาณให้มีความ
สมบูรณ์ข้ึน 

ผลการวิจยัสามารถสร้างกลยุทธ์ในการเพิ ่มขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน ทั้ง 9 ด้าน ได้จ  านวน 36 กลยุทธ์ โดยสามารถสร้างกล
ยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์พลิกฟ้ืน กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ และกลยุทธ์ตดัทอน  โครงการละ 9 
กลยุทธ์ มูลค่าเพิ ่มของโครงการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใต้
กรอบประชาคมอาเซียน พบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะใช้กลยุทธ์ที่ได้ไปจดัท าแผน
และโครงการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในแต่ละด้าน และยื่นขออนุมตัิจากผูบ้ริหาร
และทีมสภาของเทศบาลต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อน าแผนไปสู่การด าเนินงาน 
โดยองค ์กรปกครองส่วนทอ้งถิ ่น ที ่เข า้ ร่วมโครงการได ้สร้างโครงการต่าง  ๆ  ซ่ึ ง เป็น
มูลค่าเพิ ่มของการวิจยัคร้ังน้ีให้บรรจุลงในแผนพฒันาของอปท. โดยโครงการที่อปท.ได้
จดัท าข้ึนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน มีทั้งหมด 9 โครงการ ผ่าน
การเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานโครงการ โดยผูท้รงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญในแต่ละ
ด้าน ประกอบไปด้วย ด ้านธุรกิจชุมชน 1 โครงการ ด ้านเกษตรชุมชน 1  โครงการ ด ้าน
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 1 โครงการ ด้านสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดล้อม 1 โครงการ 
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ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 1 โครงการ ดา้นองคก์รเด็กและเยาวชน 1 โครงการ 
ด้านองค์กรผู ้สูงอายุและผูพ้ิการ 1 โครงการ ด้านการศึกษา 1 โครงการ และด้านสังคมและ
วฒันธรรม 1 โครงการ  
 โครงการวจิยัในระยะต่อไปจะไดด้ าเนินการปฏิบติัการและติดตาม ประเมินผล เพื่อใหเ้กิด
ผลสัมฤทธ์ิของกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน ทั้ง 9 ดา้น ในกรอบประชาคมอาเซียน
ซ่ึงจะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอ่ืน สามารถน าไปบูรณาการการท างานกับชุมชนนอกจงัหวดั
เชียงใหม่ และขยายผลการวิจยัให้เกิดประโยชน์ของการน าไปใช้ให้มากข้ึน โดยเฉพาะ 7 จงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน ไดแ้ก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ล าพูน ล าปาง และแม่ฮ่องสอน 
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Abstract 

 This research aims to analyze the 9 impacts of Chiang Mai community towards the 
potentiality of Chiang Mai communities under ASEAN communities. All of these 9 impacts 
consisted of community business, community agriculture, local administrative organization, 
health, hygiene and environment, natural resource management, children and youth, elderly and 
disable people, education, social and culture as well as value added of projects to increase the 
potentiality of communities and also to propose guidelines to make plans to increase the 
potentialities of Chiang Mai communities. It is the qualitative research and supported by 
quantitative research  from primary data of 2 ,064 communities in Chaing Mai. Participatory 
action research including positive and negative analysis were used in this study. Descriptive 
analysis such as mean, percentage and standard deviation as well as content analysis were also 
used to fulfill the quantitative data.  
 This study could create 9  projects with 3 6  strategies to increase the poetntialities of 
Chiang Mai communities. It could create turn around, aggressive , stable and retrenchment of 9 
strategies in each project. Local administrative organizations would bring all of these strategies 
to make plans and projects to increase the potentialities of communities and ask for the 
permission from administrative staffs to transform plans to operate. All of local administrative 
organizations could make 9  projects to increase community business consisting of  community 
business, community agriculture, local adminstrative organization, health, hygiene and 
environment, natural resource management, organization of childeren and youth, organization of 
elderly and disable people, education and social –culture. 
 The next phase will follow up and evaluate the achievement of all of these 9  projects 
which could be the best practice for other communities. It may integrate to work with other 
communities outside Chiang Mai and extend the study to 7  provinces in the upper north of 
Thailand such as Chiang Mai, Phayaow, Phrae , Nan, Lumphoon, Lumpang and Mae Hongsorn. 




