
 
บทที ่5 

แผนเพิม่ขดีความสามารถของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 

 
 การวิจยัเร่ือง แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบ
ประชาคมอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีท่ี 3มี
วตัถุประสงคเ์พื่อขยายผลสู่นโยบายระดบัจงัหวดัเพื่อก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์และกลยทุธ์การ
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีเป้าหมายในการพฒันาศกัยภาพความ
เขม้แข็งของชุมชนทอ้งถิ่น จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการแบ่งปันและการปรับตวั ภายใตก้รอบ
ประชาคมอาเซียนอนัจะน าไปสู่การเสนอแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ทั้ง 9 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นธุรกิจชุมชน ดา้นเกษตรชุมชน ดา้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้านสุขภาพอนามัยและส่ิงแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นเด็กและเยาวชน ดา้นผูสู้งอายุและผูพ้ิการ ดา้นการศึกษา ดา้นสังคมและ
วฒันธรรม และเพื่อประเมินมูลค่าเพิ่มของโครงการในการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม ่ทั้ง 9 ดา้น พร้อมกบัเสนอแนะแนวทางในการสร้างแผนเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ผลการวจิยัประกอบดว้ย กระบวนการก าหนดกล
ยุทธ์แผนเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนการน า
แผนไปสู่การด าเนินงานการประเมินผล และขอ้เสนอแนะในการสร้างแผนเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้ง 9 ดา้น ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
5.1 การก าหนดกลยุทธ์ของชุมชน ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 
 การก าหนดกลยุทธ์เป็นการน าผลจากการวเิคราะห์สถานภาพหน่วยงานท่ีไดใ้ห้ความส าคญั
ในแต่ละปัจจยั ทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกมาก าหนดกลยุทธ์ท่ีเช่ือมโยงสอดคลอ้งกนั ซ่ึง
จะประกอบไปดว้ย 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์พลิกฟ้ืนกลยุทธ์ตดัทอนกลยุทธ์เชิงรุก และกลยุทธ์การ
รักษาเสถียรภาพโดยทั้ง 8 ดา้น ของชุมชน ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน มีรายละเอียดดงัน้ี 
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 5.1.1  กลุ่มธุรกิจชุมชน 
 
ตารางที ่5.1 กลยทุธ์ดา้นกลุ่มธุรกิจชุมชน 
 

ประเภทของกลยุทธ์ กลยุทธ์การเพิม่ขีดความสามารถของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่  
ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 

กลยทุธ์พลิกฟ้ืน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ
ให้ความรู้ด้านภาษาอาเซียนภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์ และให้ความรู้ดา้น
ภาษาอาเซียนควบคู่การท างาน 

กลยทุธ์ตดัทอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และ
การตลาดควบคู่การใหค้วามรู้ดา้นภาษาอาเซียน 

กลยทุธ์เชิงรุก องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการ
ส่งเสริมการดูแลส่ิงแวดล้อมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ
ส่งเสริมสินคา้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
สนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์พร้อมทั้งน าเสนอสินคา้ท่ีมาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

กลยทุธ์การรักษา
เสถียรภาพ 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการ
จดัตั้งและพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายไดใ้ห้แก่ประชาชน
ในท้องถ่ิน โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นช่องทางการตลอด
ออนไลน์ในโลกดิจิทลั 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 
 จากตารางท่ี 5.1 แสดงกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนดา้นกลุ่มธุรกิจชุมชนพบวา่ ชุมชนไดจ้ดัท ากลยทุธ์ดา้นธุรกิจชุมชน 
ทั้งหมด 4 กลยุทธ์ ไดแ้ก่ กลยุทธ์พลิกฟ้ืน คือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริมการรวมกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน และให้ความรู้ดา้นภาษาอาเซียนภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์ และให้ความรู้ดา้นภาษาอาเซียนควบคู่การท างาน กล
ยุทธ์ตดัทอน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และการตลาด
ควบคู่การให้ความรู้ดา้นภาษาอาเซียน กลยุทธ์เชิงรุก คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนใน



391 
 

 
 

เร่ืองของงบประมาณในการส่งเสริมการดูแลส่ิงแวดลอ้มการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ
ส่งเสริมสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสนับสนุนในเร่ืองของ
งบประมาณในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ พร้อมทั้งน าเสนอสินคา้ท่ีมาจากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน และกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนในเร่ืองของ
งบประมาณในการจดัตั้ งและพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน โดยการใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยเป็นช่องทางการตลอดออนไลน์ในโลกดิจิทลั 
 

 5.1.2 กลุ่มเกษตรกรชุมชน 
  
ตารางที ่5.2 กลยทุธ์ดา้นกลุ่มเกษตรกรชุมชน 
 

ประเภทของกลยุทธ์ กลยุทธ์การเพิม่ขีดความสามารถของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่  
ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 

กลยทุธ์พลิกฟ้ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอบรมให้ความรู้เกษตรกร เช่น เกษตร
อินทรีย/์ภาษา/การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินอบรมให้ความรู้เกษตรกรในเร่ืองการพฒันาคุณภาพสินคา้
เกษตร 

กลยทุธ์ตดัทอน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้งบประมาณสนบัสนุนการจดัการอบรม
ใหค้วามรู้เกษตรกร 

กลยทุธ์เชิงรุก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอบรมให้ความรู้เกษตรกรในการท าเกษตร
อินทรีย ์เช่น การท าปุ๋ยหมกัจากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรในพื้นท่ี 

กลยทุธ์การรักษา
เสถียรภาพ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนดา้นงบประมาณส่งเสริมการท า
เกษตรอินทรีย ์

ท่ีมา: จากการวจิยั 

 จากตารางท่ี 5.2 แสดงกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนดา้นกลุ่มเกษตรกรชุมชนพบว่า ชุมชนไดจ้ดัท ากลยุทธ์ด้านกลุ่ม
เกษตรกรชุมชน ทั้งหมด 4 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ กลยทุธ์พลิกฟ้ืน คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอบรมให้
ความรู้เกษตรกร เช่น เกษตรอินทรีย/์ภาษา/การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินอบรมให้ความรู้เกษตรกรในเร่ืองการพฒันาคุณภาพสินคา้เกษตรกลยุทธ์ตดัทอน คือ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้งบประมาณสนบัสนุนการจดัการอบรมให้ความรู้เกษตรกรกลยุทธ์
เชิงรุก คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอบรมให้ความรู้เกษตรกรในการท าเกษตรอินทรีย ์เช่น การ
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ท าปุ๋ยหมกัจากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรในพื้นท่ี และกลยทุธ์การรักษาเสถียรภาพ คือ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนดา้นงบประมาณส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย ์
 
 5.1.3 ดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
  
ตารางที ่5.3 กลยทุธ์ดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 
 

ประเภทของกลยุทธ์ กลยุทธ์การเพิม่ขีดความสามารถของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่  
ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 

กลยทุธ์พลิกฟ้ืน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนดา้นงบประมาณดา้นการแพทย์
และสาธารณสุข ในการป้องกนัปัญหาโรคติดต่อจากแรงงานต่างด้าว
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสนับสนุนงบประมาณทางด้าน
สาธารณสุข เช่น อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) 

กลยทุธ์ตดัทอน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนดา้นงบประมาณดา้นการแพทย์
และสาธารณสุข 

กลยทุธ์เชิงรุก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดูแลและป้องกันปัญหาโรคติดต่อจาก
แรงงานต่างด้าวในพื้ น ท่ีและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสร้าง
อาสาสมัครแรงงานต่างด้าวในพื้นท่ีและให้ความรู้เร่ืองสุขภาวะแก่
แรงงานต่างดา้วและประชาชนในพื้นท่ี 

กลยทุธ์การรักษา
เสถียรภาพ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสนับสนุนงบประมาณในการดูและและ
ป้องกนัปัญหาโรคระบาดจากแรงงานต่างดา้ว 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 
 จากตารางท่ี 5.3 แสดงกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้มพบวา่ ชุมชนไดจ้ดัท ากลยทุธ์
ดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้มทั้งหมด 4 กลยุทธ์ ไดแ้ก่ กลยุทธ์พลิกฟ้ืน คือ องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินสนับสนุนด้านงบประมาณด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการป้องกันปัญหา
โรคติดต่อจากแรงงานต่างด้าวและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสนับสนุนงบประมาณทางด้าน
สาธารณสุข เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) กลยุทธ์ตัดทอน คือ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนดา้นงบประมาณดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข กลยุทธ์เชิงรุก คือ 
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องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินดูแลและป้องกนัปัญหาโรคติดต่อจากแรงงานต่างด้าวในพื้นท่ีและ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสร้างอาสาสมคัรแรงงานต่างดา้วในพื้นท่ีและให้ความรู้เร่ืองสุขภาวะ
แก่แรงงานต่างดา้วและประชาชนในพื้นท่ีและกลยทุธ์การรักษาเสถียรภาพ คือ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินสนบัสนุนงบประมาณในการดูและและป้องกนัปัญหาโรคระบาดจากแรงงานต่างดา้ว 
 

5.1.4 ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

  
ตารางที ่5.4 กลยทุธ์ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
 

ประเภทของกลยุทธ์ กลยุทธ์การเพิม่ขีดความสามารถของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่  
ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 

กลยทุธ์พลิกฟ้ืน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริมกิจกรรมในการดูแลส่ิงแวดล้อม
และก ารอ นุ รักษ์ เพื่ อ แก้ ปั ญ ห าความ เส่ื อม โท รม จากก ารใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรียท่ี์ท าจากเศษของ
เหลือทางการเกษตร เพื่อลดตน้ทุนการผลิต 

กลยทุธ์ตดัทอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขอความร่วมมือจากประชาชนในการ
ตระหนกัถึงการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

กลยทุธ์เชิงรุก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินออกกฎระเบียบการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินออกกฎระเบียบใน
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นชุมชน 

กลยทุธ์การรักษา
เสถียรภาพ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินออกกฎระเบียบเพื่ อควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 จากตารางท่ี 5.4 แสดงกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติพบวา่ ชุมชนไดจ้ดัท ากล
ยุทธ์ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติทั้ งหมด 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์พลิกฟ้ืน คือ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริมกิจกรรมในการดูแลส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษเ์พื่อแกปั้ญหา
ความเส่ือมโทรมจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติในชุมชน เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรียท่ี์ท าจากเศษของ
เหลือทางการเกษตร เพื่อลดตน้ทุนการผลิต กลยุทธ์ตดัทอน คือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินขอ
ความร่วมมือจากประชาชนในการตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุดกล
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ยุท ธ์ เชิ ง รุก  คือ  อ งค์ก รปกครองส่ วนท้อง ถ่ิน ออกกฎระ เบี ยบการใช้ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินออกกฎระเบียบในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ในชุมชน และกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ คือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินออกกฎระเบียบเพื่อ
ควบคุมการใชท้รัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
  

 5.1.5 ดา้นองคก์รเด็กและเยาวชน 
  

ตารางที ่5.5 กลยทุธ์ดา้นองคก์รเด็กและเยาวชนของชุมชน 
 

ประเภทของกลยุทธ์ กลยุทธ์การเพิม่ขีดความสามารถของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่  
ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 

กลยทุธ์พลิกฟ้ืน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริมกิจกรรมใหเ้ด็กและเยาวชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อท าสาธารณะประโยชน์ 

กลยทุธ์ตดัทอน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนับสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรม
เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนเขา้มามีส่วนร่วม 

กลยทุธ์เชิงรุก องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริมการจดัตั้งสภาเด็กในชุมชน และ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริมการรวมกลุ่มเยาวชนเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้และกิจกรรม เช่น การอบรมด้านสิทธิเด็กและเยาวชน และ
โครงการพฒันาเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งท าสาธารณะประโยชน์ 

กลยทุธ์การรักษา
เสถียรภาพ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนงบประมาณในการจดัตั้งสภาเด็ก
ในชุมชน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนงบประมาณเพื่อ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มเยาวชน พร้อมทั้งการเรียนรู้และกิจกรรมให้แก่เด็ก
และเยาวชน เช่น การอบรมดา้นสิทธิเด็กและเยาวชนใหก้บัประชาชน 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 
 จากตารางท่ี 5.5 แสดงกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนด้านองค์กรเด็กและเยาวชนพบว่า ชุมชนได้จดัท ากลยุทธ์ด้าน
องคก์รเด็กและเยาวชนทั้งหมด 4 กลยุทธ์ ไดแ้ก่ กลยุทธ์พลิกฟ้ืน คือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนเขา้มามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อท าสาธารณะประโยชน์
กลยุทธ์ตดัทอน คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรมเพื่อให้
เด็กและเยาวชนเขา้มามีส่วนร่วมกลยุทธ์เชิงรุก คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริมการจดัตั้ง
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สภาเด็กในชุมชน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริมการรวมกลุ่มเยาวชนเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้และกิจกรรม เช่น การอบรมดา้นสิทธิเด็กและเยาวชน และโครงการพฒันาเด็กและเยาวชน 
พร้อมทั้งท าสาธารณะประโยชน์และกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
สนบัสนุนงบประมาณในการจดัตั้งสภาเด็กในชุมชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุน
งบประมาณเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเยาวชน พร้อมทั้ งการเรียนรู้และกิจกรรมให้แก่เด็กและ
เยาวชน เช่น การอบรมดา้นสิทธิเด็กและเยาวชนใหก้บัประชาชน 
 

5.1.6 ดา้นองคก์รผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 

  
ตารางที ่5.6 กลยทุธ์ดา้นองคก์รผูสู้งอายแุละผูพ้ิการของชุมชน 
 

ประเภทของกลยุทธ์ กลยุทธ์การเพิม่ขีดความสามารถของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่  
ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 

กลยทุธ์พลิกฟ้ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริม
อาชีพผูสู้งอายุและผูพ้ิการ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุน
งบประมาณการอบรมใหค้วามรู้แก่ผูสู้งอายเุร่ืองการดูแลสุขภาพ 

กลยทุธ์ตดัทอน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนับสนุนงบประมาณด้านบุคลากรทาง
การแพทย ์

กลยทุธ์เชิงรุก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริมดา้นสวสัดิการผูสู้งอายุและผูพ้ิการ 
โดยการจดักิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุและผูพ้ิการโดย
จดัท าเป็นโรงเรียนผูสู้งอายุ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริม
การอบรมใหค้วามรู้แก่ผูสู้งอายเุร่ืองการดูแลสุขภาพ 

กลยทุธ์การรักษา
เสถียรภาพ 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนดา้นบุคลากรทางการแพทยใ์น
การจดักิจกรรมส่งเสริมด้านสวสัดิการ และการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ
และผูพ้ิการ 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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 จากตารางท่ี 5.6 แสดงกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนดา้นองคก์รผูสู้งอายุและผูพ้ิการพบว่า ชุมชนไดจ้ดัท ากลยุทธ์ดา้น
องค์กรผูสู้งอายุและผูพ้ิการทั้งหมด 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์พลิกฟ้ืน คือ องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินสนบัสนุนงบประมาณในการส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุและผูพ้ิการ และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินสนบัสนุนงบประมาณการอบรมใหค้วามรู้แก่ผูสู้งอายเุร่ืองการดูแลสุขภาพกลยทุธ์ตดัทอน
คือ องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินสนับส นุนงบประมาณด้าน บุคลากรทางการแพทย์ 
กลยุทธ์เชิงรุก คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริมดา้นสวสัดิการผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ โดยการ
จดักิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุและผูพ้ิการโดยจดัท าเป็นโรงเรียนผูสู้งอายุ  และ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริมการอบรมให้ความรู้แก่ผูสู้งอายุเร่ืองการดูแลสุขภาพและกล
ยทุธ์การรักษาเสถียรภาพ คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนดา้นบุคลากรทางการแพทยใ์น
การจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นสวสัดิการ และการดูแลสุขภาพผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 
 

 5.1.7 ดา้นองคก์รการศึกษา 

  
ตารางที ่5.7 กลยทุธ์ดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชน 
 

ประเภทของกลยุทธ์ กลยุทธ์การเพิม่ขีดความสามารถของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่  
ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 

กลยทุธ์พลิกฟ้ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ 
อบรมให้ความรู้และทกัษะแก่บุคลากร และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
สอดแทรกหลักสูตรเก่ียวกับอาเซียนในวิชาเรียน เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้และทกัษะท่ีพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

กลยทุธ์ตดัทอน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัวทิยากรมาใหค้วามรู้แก่บุคลากร 
กลยทุธ์เชิงรุก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนการพฒันาพฒันาศูนยเ์ด็กเล็กให้

มีประสิทธิภาพ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสอดแทรกหลกัสูตร
เก่ียวกบัอาเซียนในวชิาเรียน 

กลยทุธ์การรักษา
เสถียรภาพ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนวิทยากรมาใหค้วามรู้และช่วยใน
การพฒันาคุณภาพสถานศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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 จากตารางท่ี 5.7 แสดงกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนด้านองค์กรการศึกษาพบว่า ชุมชนได้จดัท ากลยุทธ์ด้านองค์กร
การศึกษาทั้งหมด 4 กลยุทธ์ ไดแ้ก่ กลยทุธ์พลิกฟ้ืน คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพฒันาศูนยเ์ด็ก
เล็กให้มีประสิทธิภาพ อบรมให้ความรู้และทกัษะแก่บุคลากร และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
สอดแทรกหลกัสูตรเก่ียวกบัอาเซียนในวิชาเรียน เพื่อใหบุ้คลากรมีความรู้และทกัษะท่ีพร้อมในการ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียนกลยทุธ์ตดัทอน คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัวทิยากรมาใหค้วามรู้แก่
บุคลากรกลยทุธ์เชิงรุก คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนการพฒันาพฒันาศูนยเ์ด็กเล็กให้
มีประสิทธิภาพ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสอดแทรกหลกัสูตรเก่ียวกบัอาเซียนในวิชาเรียน
และกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพคือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนวิทยากรมาให้ความรู้
และช่วยในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน 
 

5.1.8 ดา้นสังคมและวฒันธรรม 

  
ตารางที ่5.8 กลยทุธ์ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
 

ประเภทของกลยุทธ์ กลยุทธ์การเพิม่ขีดความสามารถของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่  
ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 

กลยทุธ์พลิกฟ้ืน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอบรมให้ความรู้ในดา้นวฒันธรรมโดยให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการอบรม 

กลยทุธ์ตดัทอน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละ
การสืบทอดภูมิปัญญาในชุมชน โดยให้ประชาชนเป็นตวักลางในการ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน ์

กลยทุธ์เชิงรุก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจดัท าพฒันาสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชนดา้นอาเซียน โดยการอบรมอบรมใหค้วามรู้ในดา้นวฒันธรรม 

กลยทุธ์การรักษา
เสถียรภาพ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าแผนพฒันาสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชนดา้นอาเซียน โดยส่งเสริมการอนุรักษ์และการสืบทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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 จากตารางท่ี 5.8 แสดงกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนดา้นสังคมและวฒันธรรมพบวา่ ชุมชนไดจ้ดัท ากลยุทธ์ดา้นสังคม
และวฒันธรรมทั้งหมด 4 กลยุทธ์ ไดแ้ก่ กลยุทธ์พลิกฟ้ืน คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอบรมให้
ความรู้ในด้านวฒันธรรมโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอบรมกลยุทธ์ตดัทอน คือ 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการสืบทอดภูมิปัญญาใน
ชุมชน โดยให้ประชาชนเป็นตวักลางในการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือออนไลน์กลยุทธ์เชิงรุก คือ 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าพฒันาสังคมและวฒันธรรมของชุมชนด้านอาเซียน โดยการ
อบรมอบรมให้ความรู้ในดา้นวฒันธรรมและกลยทุธ์การรักษาเสถียรภาพคือ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจดัท าแผนพฒันาสังคมและวฒันธรรมของชุมชนดา้นอาเซียน โดยส่งเสริมการอนุรักษแ์ละ
การสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 

5.1.9 สรุปจ านวนกลยทุธ์ท่ีทางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดจ้ดัท าข้ึนมาทั้งหมด 

8 ดา้น แสดงดงัตารางท่ี 5.1.9 

 
ตารางที ่5.9 สรุปจ านวนกลยทุธ์ท่ีทางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดจ้ดัท าข้ึนมา ทั้ง 9 ดา้น 
 

ด้านทีศึ่กษา 
จ านวนกลยุทธ์ทีไ่ด้ 

รวม 
พลกิฟ้ืน ตัดทอน เชิงรุก 

การรักษา
เสถียรภาพ 

1. ธุรกิจชุมชน 1 1 1 1 4 
2. เกษตรชุมชน 1 1 1 1 4 

3. สุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 1 1 1 1 4 

4. การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 1 1 1 1 4 

5. องคก์รเด็กและเยาวชน 1 1 1 1 4 

6. องคก์รผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 1 1 1 1 4 

7. องคก์รการศึกษา 1 1 1 1 4 

8. สังคมและวฒันธรรม 1 1 1 1 4 

รวม 8 8 8 8 32 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
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 จากตารางท่ี 5.9แสดงสรุปจ านวนกลยุทธ์ท่ีทางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้จดัท า
ข้ึนมามีทั้งหมด32 กลยุทธ์ พบวา่ ทางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดส้ร้างกลยทุธ์พลิกฟ้ืนกลยุทธ์
เชิงรุก กลยทุธ์การรักษาเสถียรภาพ และกลยทุธ์ตดัทอน จ านวน 8 กลยทุธ์เท่ากนั 
 
5.2 การประเมินผล และข้อเสนอแนะในการสร้างแผนเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัด
เชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคม 
 โครงการท่ีทางองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้จดัท าทั้ ง 9 ด้าน นักวิจยัคาดว่าโครงการ 
ท่ีจะประสบความส าเร็จในแต่ละดา้น มีดงัต่อไปน้ี 
 5.3.1  ดา้นธุรกิจชุมชน 
 โครงการดา้นธุรกิจชุมชนคือ“โครงการวิสาหกิจชุมชนประติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาล” 
จดัท าโดยเทศบาลต าบลสันผกัหวานอ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยนักวิจยัได้ประเมินผล
โครงการว่า “โครงการวิสาหกิจชุมชนประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล”พบว่าควรมี การ
เคล่ือนไหวทางเพจสินคา้ออนไลน์อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานท่ีต่อเน่ือง และควรมี
หมวดหมู่สินคา้แต่ละประเภทให้ชดัเจน เช่น สินคา้ตกแต่งในสวน สินคา้ตกแต่งในบา้น เป็นตน้ 
เพื่อความสะดวกสบาย และต้องเพิ่มเติมในด้านของการขายสินคา้เป็นภาษาองักฤษ เพื่อความ
สะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ และไดฐ้านลูกคา้ท่ีมาจากประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน  
 5.3.2  ดา้นเกษตร  
 โครงการดา้นการเกษตรคือ “โครงการผลิตปุ๋ยจากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร”จดัท า
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลน ้ าบ่อหลวงอ าเภอสันป่าตองจังหวดัเชียงใหม่ โดยนักวิจยัได้
ประเมินผลโครงการว่า“โครงการผลิตปุ๋ยจากเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร”พบว่าการ
ตั้งเป้าหมายในอนาคต เช่น การตั้งเป้าหมายการใชปุ๋้ยอินทรียใ์นชุมชนจ านวน 1 ตนั ซ่ึงปุ๋ยอินทรีย์
ท่ีไดต้อ้งไดม้าตรฐานระดบัอาเซียน โดยอาจจะแบ่งกลุ่มเกษตร เพื่อวดัผลการลดการใชปุ๋้ยอินทรีย ์
หรือการปรับใชปุ๋้ยอินทรียโ์ดยตรง และการท าปุ๋ยหมกัจากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร เพื่อการ
ท าเกษตรอินทรียใ์นชุมชน ให้เกิดการต่อยอดสู่การเกษตรท่ีย ัง่ยนื เพื่อใหชุ้มชนอ่ืน ๆ สนใจจนเกิด
การขยายต้นแบบการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนสู่ 7 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน อนัได้แก่ 
จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัล าพูน จงัหวดัล าปาง จงัหวดัแพร่ จงัหวดัน่าน และ 
จงัหวดัพะเยา 
 5.3.3  ดา้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 โครงการดา้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ“โครงการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ทั้ง 8 ดา้น” เป็นการวิจยัแบบมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 7 แห่ง ไดแ้ก่1) อ าเภอ
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สันป่าตอง คือ องค์การบริหารส่วนต าบลน ้ าบ่อหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว 2) 
อ าเภอหางดง คือ เทศบาลต าบลบา้นปง เทศบาลต าบลน ้ าแพร่พฒันา เทศบาลต าบลสันผกัหวาน 3) 
อ าเภอแม่ริม คือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยทราย และ 4) อ าเภอสันก าแพง คือ เทศบาลต าบล
ออนใตเ้พื่อเพิ่มขีดความสามารถและสามารถพฒันาศกัยภาพของชุมชนได ้
 5.3.4  ดา้นสุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  
 โครงการด้านสุขภาพอนามยัและส่ิงแวดล้อมคือ“โครงการศูนยสุ์ขภาพหน่ึงเดียวต าบล
ออนใตร่้วมกบัแรงงานเพื่อนบา้น”จดัท าโดยเทศบาลต าบลออนใตอ้.สันก าแพง จ.เชียงใหม่โดย
นกัวิจยัได้ประเมินผลโครงการว่า“โครงการศูนยสุ์ขภาพหน่ึงเดียวต าบลออนใตร่้วมกบัแรงงาน
เพื่อนบา้น” พบวา่ควรมีการสร้าง Model ดา้นสุขภาพ โดยการใช้ KM (Knowledge Management) 
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัชุมชนอ่ืน จะช่วยให้เกิดความเขม้แข็งและความย ัง่ยืนมากยิ่งข้ึน และ
ด้านผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ด้านผูป้ระกอบการ อาจจะน าเร่ืองของสุขภาพไปเช่ือมโยงกับด้าน
เศรษฐกิจ เช่น ถา้ผูป้ระกอบการดูแลแรงงานให้มีสุขภาพดีจะท าให้เศรษฐกิจในชุมชนดีข้ึนอยา่งไร 
ดา้นแรงงานต่างดา้ว เน่ืองจากแรงงานต่างดา้วในพื้นท่ีมีครอบครัว และลูกหลานในพื้นท่ี จะเป็น
จุดท่ีท าใหแ้รงงานต่างดา้วยอมและพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมในโครงการ   
 5.3.5  ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  
 โครงการดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ คือ “โครงการการยกระดบัผลผลิต 
และเพิ่มคุณภาพทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียอ์าเซียน” จดัท าโดยองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลน ้ าบ่อหลวงอ าเภอสันป่าตองจังหวดัเชียงใหม่ โดยนักวิจัยได้ประเมินผลโครงการว่า 
“โครงการการยกระดบัผลผลิต และเพิ่มคุณภาพทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียอ์าเซียน”
พบวา่ควรน านวตักรรม และเทคโนโลยีเขา้มาช่วย ในการลดตน้ทุนการผลิต รวมถึงการสร้างคุณค่า 
และมูลค่าให้กบัผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรของต าบลน ้ าบ่อหลวงโดยการประสานความร่วมมือกบั
หน่วยงานภายนอก เช่น Smart farm ซ่ึงท าให้ดินมีคุณภาพ และส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึนและการท าโดย
การใชท้รัพยากรท่ีมุ่งเนน้ระบบอินทรียจ์นเป็นท่ียอมรับ และมีระบบการบริหารจดัการท่ีดี เพื่อให้
ชุมชนอ่ืน ๆ สนใจจนเกิดการขยายต้นแบบการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนสู่ 7 จงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน อนัไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัล าพูน จงัหวดัล าปาง จงัหวดั
แพร่ จงัหวดัน่าน และ จงัหวดัพะเยา 
 5.3.6  ดา้นเด็กและเยาวชน 
 โครงการด้านเด็กและเยาวชน คือ“โครงการพัฒนาทักษะเยาวชนอาเซียน”จดัท าโดย 
เทศบาลต าบลน ้ าแพร่พฒันา อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่โดยนกัวิจยัไดป้ระเมินผลโครงการว่า
“โครงการพฒันาทกัษะเยาวชนอาเซียน” พบว่าเม่ือมีฐานขอ้มูลในดา้นเด็กและเยาวชนควรมีการ
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ติดตามและประเมินผลอยู่เสมอเพื่อติดตามความกา้วหน้า และการต่อยอดและการถ่ายทอด เม่ือ
สร้างแกนน าสภาเด็กและเยาวชนในชุมชนได้ จะต้องมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ต้องมีการปู
พื้นฐานในการเสริมสร้างทกัษะในส่วนของเด็กและเยาวชน แกนน าเยาวชนตอ้งเขา้ใจ เขม้แข็ง 
และมีความเสียสละในการท างาน ตอ้งหาวิธีการท าให้เด็กพม่ารู้สึกส านึกรักประเทศไทย และ
เชียงใหม ่

5.3.7 ดา้นผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 

  โครงการด้านผูสู้งอายุและผูพ้ิการคือ “โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุนิมิตรสุขต าบลห้วย
ทรายอยู่กบัอาเซียนอย่างมีความสุข”จดัท าโดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยนกัวจิยัไดป้ระเมินผลโครงการวา่“โครงการโรงเรียนผูสู้งอายนิุมิตรสุขต าบล
ห้วยทรายอยู่กบัอาเซียนอย่างมีความสุข” พบว่าจะท าอย่างไรให้โรงเรียนผูสู้งอายุนิมิตบุตร เกิด
ความย ัง่ยนื และท าให้ผูสู้งอายุเกิดความรู้สึกท่ีมีคุณค่าในตวัเอง ซ่ึงสามารถใชห้ลกัการ 5 อ. ไดแ้ก่
1) อาหาร เป็นอาหารท่ีปลอดภยั อาจจะส่งเสริมการปลูกผกัไวรั้บประทานเองในครัวเรือน2) การ
ออกก าลงักาย มีการส่งเสริมให้ผูสู้งอายุมีการออกก าลงักาย เช่น การร าวงยอ้นยุค 3) การออม ตอ้ง
ส่งเสริมลกัษณะนิสัยการรู้จกัเก็บออมให้แก่ผูสู้งอายุ ไม่ใช่หวงัแค่พึ่ งพาแต่เบ้ียยงัชีพ4) การให้
อาชีพ พฒันาทกัษะความช านาญท่ีติดตวัมาของผูสู้งอาย ุก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่
ผูสู้งอายุ และ 5) อารมณ์ สร้างกระบวนการคิด พร้อมทั้งน าประสบการณ์ในอดีตของผูสู้งอายุ มา
สร้างแรงบันดาลใจและสร้างคุณค่าให้แก่ผูสู้งอายุ พร้อมทั้ งมีการประชาสัมพันธ์และสร้าง
เครือข่ายผูสู้งอายุทั้งในจงัหวดัและต่างจงัหวดั และควรการเตรียมความพร้อมการและการวางแผน
ทางการเงินส าหรับผูท่ี้จะเขา้สู่สังคมผูสู้งอายแุละผูสู้งอาย ุ
 5.3.8  ดา้นการศึกษา 
 โครงการดา้นการศึกษา คือ“โครงการการพฒันาศกัยภาพศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสู่อาเซียน”
จดัท าโดยเทศบาลต าบลบา้นปง อ าเภอหางดงจงัหวดัเชียงใหม่โดยนกัวิจยัไดป้ระเมินผลโครงการ
ว่า “โครงการการพฒันาศกัยภาพศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสู่อาเซียน”พบว่าแหล่งเรียนรู้อาเซียนศึกษา
สามารถบูรณาการการเรียนรู้และสร้างแหล่งเรียนรู้ตน้แบบการศึกษาดา้นอาเซียนแก่ศูนยพ์ฒันา
เด็ก เล็กจากท่ี อ่ืน  ซ่ึงในจุดน้ีจะเห็นได้ว่าโครงการจะต่อยอดไปสู่แหล่งเรียนรู้อ่ืน  มีการ
ประชาสัมพนัธ์ หรือมีการสร้างเครือข่ายให้แหล่งเรียนรู้อ่ืนเขา้มาศึกษาไดอ้ย่างไร และหลกัสูตร
อาเซียนศึกษาปฐมวยั เป็นหลกัสูตรท่ีดี แต่จะท าอยา่งไรให้บุคลากร โดยเฉพาะคุณครูศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กสามารถน าไปประยุกต์ใช้ไดอ้ย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งมีการสร้างเกมและกิจกรรมท่ีไม่
ตอ้งรอจากทางเทศบาลแต่เพียงอยา่งเดียว แต่คุณครูศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสามารถสร้างข้ึนมาไดด้ว้ย
ตวัเองได ้
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 5.3.9  ดา้นสังคมและวฒันธรรม 
 โครงการด้านสังคมและวฒันธรรมคือ “โครงการไทยเขินในโลกดิจิทัล” จดัท าโดย
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตองจงัหวดัเชียงใหม่โดยนกัวจิยัไดป้ระเมินผล
โครงการวา่ “โครงการไทยเขินในโลกดิจิทลั” พบวา่หาเอกลกัษณ์ในความหมายของค าวา่ “ของดี
ไทเขิน” จะสร้างเอกลักษณ์จากอะไร เช่น ผา้ วฒันธรรม สถาปัตยกรรม เพื่อต่อยอดและสร้าง
คุณค่าของค าว่า “ของดีไทเขิน” ได้อย่างแท้จริง พร้อมทั้ งสร้างเร่ืองราวการเช่ือมโยงทาง
ประวติัศาสตร์เร่ืองของไทเขินว่า ไทเขินต าบลท่าวงัพร้าว และไทเขินประเทศลาว มีจุดเช่ือมโยง
กนั เวลาไหน บุคคลส าคญัท่านใด และสร้าง story detailing แหล่งท่ีมาของไทเขิน เพื่อป้องกนัการ
สูญหายของขนบธรรมเนียม โดยประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นผูส้ร้างและถ่ายทอดเร่ืองราวในแต่ละ
ประเด็นใหเ้ด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ไดเ้ขา้ใจและอยากท่ีจะสืบทอดภูมิปัญญาและเร่ืองราวเหล่าน้ีไว ้
 
5.3 โครงการทีค่าดว่าจะประสบความส าเร็จ 
 โครงการท่ีทางองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดจ้ดัท าทั้ง 9 ดา้น นกัวิจยัคาดวา่โครงการท่ี
จะประสบความส าเร็จในแต่ละดา้น มีดงัต่อไปน้ี 
 6.4.1 ดา้นธุรกิจชุมชน 
 โครงการดา้นธุรกิจชุมชน มีทั้งหมด 1 โครงการ “โครงการวิสาหกิจชุมชนประติมากรรม
ดินเผาบ้านป่าตาล” จดัท าโดยเทศบาลต าบลสันผกัหวานอ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ โดย
นักวิจยัได้ประเมินผลโครงการว่า “โครงการวิสาหกิจชุมชนประติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาล”
พบวา่ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มธุรกิจชุมชนสามารถพฒันาให้เขา้สู่ตลาดในประเทศกลุ่มอาเซียนได ้โดย
การผลิตสินคา้ให้ตรงตามวตัถุประสงคห์รือความตอ้งการของตลาด และขยายช่องทางการตลาดสู่
อาเซียน ไม่วา่จะเป็นการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน์ เช่น เพจสินคา้ และควรมีการเคล่ือนไหว
อพัเดทขอ้มูลสินคา้ตลอดเวลา ซ่ึงเป็นตวักระตุน้ความสนใจให้แก่ผูซ้ื้อสินคา้เพื่อให้วิสาหกิจชุชน
ย ัง่ยนืต่อไป 
 6.4.2 ดา้นเกษตร  
 โครงการดา้นการเกษตร มีทั้งหมด 1 โครงการ ซ่ึงโครงการท่ีทางนกัวิจยัมีความเห็นวา่จะ
ประสบความส าเร็จ คือ“โครงการผลิตปุ๋ยจากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร” จดัท าโดยองคก์าร
บริหารส่วนต าบลน ้ าบ่อหลวงอ าเภอสันป่าตองจังหวดัเชียงใหม่ โดยนักวิจัยได้ประเมินผล
โครงการว่า “โครงการผลิตปุ๋ยจากเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร”เป็นโครงการท่ีถูกบรรจุเป็น
แผนยุทธศาสตร์ของอบต.น ้ าบ่อหลวง ซ่ึงการผลิตปุ๋ยอินทรียจ์ากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 
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โดยสามารถผลิตใหไ้ดแ้ร่ธาตุ และสารอาหารใกลเ้คียงกบัปุ๋ยอินทรียจ์ากประเทศในอาเซียน ซ่ึงใน
อนาคตจะสามารถผลิตและพฒันาสู่ระดบัมาตรฐานเทียบเท่ากบัปุ๋ยอินทรียใ์นระดบัอาเซียนต่อไป 
 6.4.3 ดา้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 โครงการดา้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีโครงการเพียง 1 โครงการ คือ“โครงการเพิ่ม
ขีดความสามารถของชุมชนทั้ง 8 ดา้น”โดยนกัวิจยัไดป้ระเมินผลโครงการวา่โครงการน้ีจะมีการ
เตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของโครงการทั้ง 8 ดา้นเพื่อให้โครงการสามารถ
บรรจุในแผนยทุธศาสตร์ของอปท. เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืต่อไป 
 6.4.4 ดา้นสุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  
 โครงการด้านสุขภาพอนามยัและส่ิงแวดล้อม มีทั้งหมด 1 โครงการ ซ่ึงโครงการท่ีทาง
นักวิจยัมีความเห็นว่าจะประสบความส าเร็จ คือ“โครงการศูนยสุ์ขภาพหน่ึงเดียวต าบลออนใต้
ร่วมกบัแรงงานเพื่อนบา้น”จดัท าโดยเทศบาลต าบลออนใตอ้.สันก าแพง จ.เชียงใหม่โดยนกัวจิยัได้
ประเมินผลโครงการวา่ “โครงการศูนยสุ์ขภาพหน่ึงเดียวต าบลออนใตร่้วมกบัแรงงานเพื่อนบา้น” 
พบวา่โครงการน้ีมีจุดเร่ิมตน้มาจากแรงงานจากประเทศเพื่อนบา้นเขา้มาท างานในชุมชน ซ่ึงปัยหา
เกิดจากสุขภาพและโรคท่ีมาจากคนเหล่าน้ี ซ่ึงหากสามารถจดัการดูแล พร้อมทั้งควบคุมการระบาด
ของโรคติดต่อเหล่าน้ีได้ จะสามารถท าให้คนในชุมชน และแรงงานเพื่อนบ้านในอาเซียนอยู่
ร่วมกนัอยา่งเป็นสุข และเกิดความย ัง่ยนืในการดูแลสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้มต่อไป 
 6.4.5 ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  
 โครงการด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ มีโครงการเพียง 1 โครงการ คือ 
“โครงการการยกระดบัผลผลิต และเพิ่มคุณภาพทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียอ์าเซียน” 
จดัท าโดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้ าบ่อหลวงอ าเภอสันป่าตองจงัหวดัเชียงใหม่ โดยนกัวิจยัได้
ประเมินผลโครงการวา่ “โครงการการยกระดบัผลผลิต และเพิ่มคุณภาพทางการเกษตรสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรียอ์าเซียน”เป็นโครงการท่ีจะเช่ือมโยงการใช้ทรัพยากรในการผลิตทางการเกษตร 
โดยเฉพาะดินและน ้ าในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และมุ่งสู่การสร้างมาตรฐานการรับรอง
เกษตรอินทรียเ์พื่อแข่งขนักบันานาประเทศ ประกอบกบัทางอปท. มีโครงการอบรมการท าปุ๋ยหมกั 
น ้ าหมกัชีวภาพ ซ่ึงเป็นปัจจยัการผลิตในการท าเกษตรอินทรียอ์ยูแ่ลว้ ซ่ึงโครงการน้ีไดบ้รรจุอยูใ่น
งบประมาณปี 2560 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ดงันั้นให้น าโครงการของอปท.ไปใชเ้ป็นโครงการยอ่ยใน
การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรองรับกบั
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนได ้ 
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 6.4.6 ดา้นเด็กและเยาวชน  
 โครงการด้านเด็กและเยาวชน มีโครงการเพียง 1 โครงการ คือ “โครงการพฒันาทกัษะ
เยาวชนอาเซียน” จดัท าโดย เทศบาลต าบลน ้ าแพร่พฒันา อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่โดย
นกัวิจยัไดป้ระเมินผลโครงการว่า“โครงการพฒันาทกัษะเยาวชนอาเซียน”สามารถสร้างแกนน า
กลุ่มเยาวชนในชุมชนท่ีมาจากเด็กพม่า มีการส่งเสริมการสร้างกฎระเบียบการอยู่ร่วมกนัของคน
ต่างชนชาติในพื้นท่ี พร้อมทั้งมีกิจกรรมแลกเปล่ียนวฒันธรรมของแต่ละประเทศในอาเซียนใน
ชุมชน โดยอยูใ่นความดูแลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นการบริหารจดัการเยาวชนอาเซียน
ในพื้นท่ี ซ่ึงสามารถขยายสู่ระดบัชุมชนไดอี้กดว้ย 
 6.4.7 ดา้นผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ  
  คือ “โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุนิมิตรสุขต าบลห้วยทรายอยูก่บัอาเซียนอย่างมีความสุข”
จดัท าโดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ โดยนักวิจยัได้
ประเมินผลโครงการวา่“โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุนิมิตรสุขต าบลห้วยทรายอยูก่บัอาเซียนอยา่งมี
ความสุข”พบว่าศกัยภาพในการด าเนินการท่ีพร้อมรับต่อการเปิดประชาคมอาเซียนยงัมีไม่มาก
เพียงพอท่ีจะให้หน่วยงานทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเขา้มาศึกษาดูงาน จึงควรน าจุดเด่นท่ี
เป็นเอกลกัษณ์หรือความพร้อมท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ไปสร้างความร่วมมือ โดย
การเชิญประเทศในอาเซียนเขา้มาดูงานหรือร่วมสัมมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างภาคีเครือข่ายดา้น
ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการร่วมกนั เพื่อเป็นจุดเร่ิมตน้ในการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนดา้นผูสู้งอายุ
และผูพ้ิการใหถึ้งมาตรฐานในระดบัอาเซียนได ้
 6.4.8 ดา้นการศึกษา 
 คือ“โครงการการพฒันาศกัยภาพศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสู่อาเซียน”จดัท าโดยเทศบาลต าบล
บา้นปง อ าเภอหางดงจงัหวดัเชียงใหม่โดยนกัวิจยัไดป้ระเมินผลโครงการวา่ “โครงการการพฒันา
ศกัยภาพศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสู่อาเซียน”เป็นโครงการท่ีเทศบาลต าบลบา้นปงได้มีการสนับสนุน
แหล่งเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในทุกๆ ดา้น ส าหรับการพฒันาศูนยเ์ด็กเล็กสู่ตน้แบบอาเซียน
ศึกษาในชุมชน โดยการสร้างหลกัสูตรอาเซียนศึกษาปฐมวยัพร้อมทั้งมีการสร้างเกมและกิจกรรม
ซ่ึงสามารถน ามาขยายผลไปยงัศูนยเ์ด็กเล็กท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีต่อไป 
 6.4.9 ดา้นสังคมและวฒันธรรม 
 โครงการดา้นสังคมและวฒันธรรม มีทั้งหมด 1 โครงการ คือ “โครงการไทยเขินในโลก
ดิจิทลั” จดัท าโดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตองจงัหวดัเชียงใหม่โดย
นักวิจยัได้ประเมินผลโครงการว่า “โครงการไทยเขินในโลกดิจิทลั” ซ่ึงคนในชุมชนจะน าเอา
ความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์อยา่งไรบา้งกบัการเป็นประชาคมอาเซียน เป็นแผนการด าเนินงานท่ีจะ
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มุ่งเนน้การประชาสัมพนัธ์วฒันธรรมไทเขิลผา่นสือ่ออนไลน์ โดยแปลเป็น 3 ภาษาหลกัคือ ภาไทย 
ภาษาพม่า และภาษาองักฤษ ซ่ึงทางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) จะใชป้ระโยชน์จากการ
ให้ความรู้ดา้นภาษาไปติดต่อหรือสร้างความสัมพนัธ์ตลอดจนการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมกบั
ชุมชนไทเขินในประเทศเพื่อนบา้นในประชาคมอาเซียนเพื่อขบัเคล่ือนการเพิ่มขีดความสามารถ
ดา้นสังคมและวฒันธรรมในประชาคมอาเซียน 




