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สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเร่ือง แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบ
ประชาคมอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ปีท่ี 3” มี
วตัถุประสงคเ์พื่อขยายผลสู่นโยบายระดบัจงัหวดัเพื่อก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การ
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีเป้าหมายในการพฒันาศกัยภาพความ
เขม้แข็งของชุมชนทอ้งถิ่น จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการแบ่งปันและการปรับตวั ภายใตก้รอบ
ประชาคมอาเซียนอนัจะน าไปสู่การเสนอแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ทั้ง 9 โครงการยอ่ย ไดแ้ก่โครงการยอ่ยท่ี 1 แผนกลยุทธ์
การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ปี
ท่ี 3โครงการย่อยท่ี 2 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรในชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนปี ท่ี  3โครงการย่อยท่ี  3 แผนกลยุทธ์การเพิ่ม ขีด
ความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนปี
ท่ี 3โครงการย่อยท่ี 4 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนปีท่ี 3โครงการย่อยท่ี 5 แผนกลยุทธ์
การเพิ่มขีดความสามารถในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใต้
กรอบประชาคมอาเซียนปีท่ี 3โครงการย่อยท่ี 6 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร
เด็กและเยาวชนของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนปีท่ี 3โครงการยอ่ยท่ี 7 
แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรผูสู้งอายุและผูพ้ิการของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนปีท่ี 3 โครงการย่อยท่ี 8 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของ
องค์กรการศึกษาของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนปีท่ี 3และโครงการ
ยอ่ยท่ี 9 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนปีท่ี 3ผลการวิจยัประกอบไปดว้ย การก าหนดกลยุทธ์ของชุมชน
มูลค่าเพิ่มของโครงการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ อภิปรายผล และ
ขอ้เสนอแนะ มีรายละเอียดดงัน้ี 
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6.1 การก าหนดกลยุทธ์ของชุมชน 
 การก าหนดกลยุทธ์ของชุมชน ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนจะเป็นการน าผลจากการ
วิเคราะห์สถานภาพหน่วยงานท่ีได้ให้ความส าคัญในแต่ละปัจจยั ทั้ งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกมาก าหนดกลยุทธ์ท่ีเช่ือมโยงสอดคลอ้งกนั ประกอบไปดว้ย 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์พลิก
ฟ้ืนกลยุทธ์ตดัทอนกลยุทธ์เชิงรุก และกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ โดยทั้ง 9 ด้าน คือด้านธุรกิจ
ชุมชน ดา้นเกษตร ดา้นสุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
ด้านเด็กและเยาวชน ด้านผูสู้งอายุและผูพ้ิการ ด้านการศึกษา และด้านสังคมและวฒันธรรม  มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 6.1.1  ดา้นธุรกิจชุมชนไดท้ั้งหมด 4 กลยุทธ์ ไดแ้ก่ กลยุทธ์พลิกฟ้ืน คือ องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และให้ความรู้ด้านภาษาอาเซียนภายในกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์ และให้ความรู้ดา้น
ภาษาอาเซียนควบคู่การท างาน กลยทุธ์ตดัทอน คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริมการเรียนรู้
ดา้นเทคโนโลยี และการตลาดควบคู่การให้ความรู้ด้านภาษาอาเซียน กลยุทธ์เชิงรุก คือ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการส่งเสริมการดูแลส่ิงแวดลอ้มการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและการส่งเสริมสินคา้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ินสนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ พร้อมทั้ ง
น าเสนอสินคา้ท่ีมาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ คือ องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินสนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการจดัตั้งและพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อ
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยการใช้เทคโนโลยีเขา้มาช่วยเป็นช่องทางการตลอด
ออนไลน์ในโลกดิจิทลั 
 6.1.2  ดา้นเกษตร ได้ทั้งหมด 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์พลิกฟ้ืน คือ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอบรมให้ความรู้เกษตรกร เช่น เกษตรอินทรีย/์ภาษา/การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอบรมให้ความรู้เกษตรกรในเร่ืองการพฒันาคุณภาพสินคา้เกษตรกล
ยุทธ์ตดัทอน คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้งบประมาณสนบัสนุนการจดัการอบรมให้ความรู้
เกษตรกรกลยุทธ์เชิงรุก คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอบรมให้ความรู้เกษตรกรในการท าเกษตร
อินทรีย ์เช่น การท าปุ๋ยหมกัจากเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นท่ี และกลยุทธ์การรักษา
เสถียรภาพ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสนับสนุนด้านงบประมาณส่งเสริมการท าเกษตร
อินทรีย ์

 6.1.3 ดา้นสุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ไดท้ั้งหมด 4 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ กลยทุธ์พลิกฟ้ืน คือ 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนับสนุนด้านงบประมาณด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุข ในการ
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ป้องกันปัญหาโรคติดต่อจากแรงงานต่างด้าวและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสนับสนุน
งบประมาณทางดา้นสาธารณสุข เช่น อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) กลยุทธ์ตดั
ทอน คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนดา้นงบประมาณดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข กล
ยุทธ์เชิงรุก คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดูแลและป้องกนัปัญหาโรคติดต่อจากแรงงานต่างดา้ว
ในพื้นท่ีและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสร้างอาสาสมคัรแรงงานต่างดา้วในพื้นท่ีและให้ความรู้
เร่ืองสุขภาวะแก่แรงงานต่างดา้วและประชาชนในพื้นท่ีและกลยทุธ์การรักษาเสถียรภาพ คือ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนงบประมาณในการดูและและป้องกนัปัญหาโรคระบาดจากแรงงาน
ต่างดา้ว 

 6.1.4 ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ไดท้ั้งหมด 4 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ กลยทุธ์พลิก
ฟ้ืน คือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริมกิจกรรมในการดูแลส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษเ์พื่อ
แกปั้ญหาความเส่ือมโทรมจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรียท่ี์ท า
จากเศษของเหลือทางการเกษตร เพื่อลดตน้ทุนการผลิต กลยุทธ์ตดัทอน คือ องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินขอความร่วมมือจากประชาชนในการตระหนกัถึงการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์
สูงสุดกลยุทธ์เชิงรุก คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินออกกฎระเบียบการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินออกกฎระเบียบในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ในชุมชน และกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ คือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินออกกฎระเบียบเพื่อ
ควบคุมการใชท้รัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

 6.1.5 ด้านเด็กและเยาวชนได้ทั้ งหมด 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์พลิกฟ้ืน คือ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนเขา้มามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อ
ท าสาธารณะประโยชน์กลยุทธ์ตดัทอน คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนงบประมาณใน
การจดักิจกรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนเขา้มามีส่วนร่วมกลยุทธ์เชิงรุก คือ องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินส่งเสริมการจดัตั้งสภาเด็กในชุมชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริมการรวมกลุ่ม
เยาวชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรม เช่น การอบรมดา้นสิทธิเด็กและเยาวชน และโครงการ
พฒันาเด็กและเยาวชน พร้อมทั้ งท าสาธารณะประโยชน์และกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ คือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสนับสนุนงบประมาณในการจดัตั้ งสภาเด็กในชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเยาวชน พร้อมทั้งการเรียนรู้
และกิจกรรมใหแ้ก่เด็กและเยาวชน เช่น การอบรมดา้นสิทธิเด็กและเยาวชนใหก้บัประชาชน 
 6.1.6 ดา้นผูสู้งอายุและผูพ้ิการ ไดท้ั้งหมด 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์พลิกฟ้ืน คือ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนงบประมาณในการส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุและผูพ้ิการ และองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนงบประมาณการอบรมให้ความรู้แก่ผูสู้งอายุเร่ืองการดูแลสุขภาพ
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กลยทุธ์ตดัทอนคือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนงบประมาณดา้นบุคลากรทางการแพทย  ์
กลยทุธ์เชิงรุก คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริมดา้นสวสัดิการผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ โดยการ
จดักิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุและผูพ้ิการโดยจดัท าเป็นโรงเรียนผูสู้งอายุ  และ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริมการอบรมให้ความรู้แก่ผูสู้งอายุเร่ืองการดูแลสุขภาพและกล
ยทุธ์การรักษาเสถียรภาพ คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนดา้นบุคลากรทางการแพทยใ์น
การจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นสวสัดิการ และการดูแลสุขภาพผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 
 6.1.7 ด้านการศึกษา ได้ทั้ งหมด 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์พลิกฟ้ืน คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินพฒันาศูนยเ์ด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ อบรมให้ความรู้และทกัษะแก่บุคลากร และ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสอดแทรกหลกัสูตรเก่ียวกบัอาเซียนในวิชาเรียน เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้และทกัษะท่ีพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนกลยุทธ์ตดัทอน คือ องคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ินจัดวิทยากรมาให้ความรู้แก่บุคลากรกลยุทธ์เชิงรุก คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สนับสนุนการพฒันาพฒันาศูนย์เด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สอดแทรกหลักสูตรเก่ียวกับอาเซียนในวิชาเรียนและกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพคือองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนวิทยากรมาให้ความรู้และช่วยในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาให้
ไดม้าตรฐาน 
 6.1.8 ดา้นสังคมและวฒันธรรม ไดท้ั้งหมด 4 กลยุทธ์ ไดแ้ก่ กลยุทธ์พลิกฟ้ืน คือ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอบรมให้ความรู้ในดา้นวฒันธรรมโดยให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
อบรมกลยุทธ์ตดัทอน คือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
การสืบทอดภูมิปัญญาในชุมชน โดยให้ประชาชนเป็นตวักลางในการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ
ออนไลน์กลยุทธ์เชิงรุก คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจดัท าพฒันาสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชนด้านอาเซียน โดยการอบรมอบรมให้ความรู้ในด้านวฒันธรรมและกลยุทธ์การรักษา
เสถียรภาพคือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าแผนพฒันาสังคมและวฒันธรรมของชุมชนดา้น
อาเซียน โดยส่งเสริมการอนุรักษแ์ละการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ด้านท่ีศึกษาทั้ งหมด 9 ด้าน ได้จดัท ากลยุทธ์ข้ึนมา
ทั้งหมด 32 กลยุทธ์ พบวา่ ทางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดส้ร้างกลยุทธ์พลิกฟ้ืนกลยุทธ์เชิงรุก 
กลยทุธ์การรักษาเสถียรภาพ และกลยทุธ์ตดัทอน จ านวน 8 กลยทุธ์เท่ากนั 
 
6.2 มูลค่าเพิม่ของโครงการเพิม่ขีดความสามารถของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ 
 มูลค่าเพิ่มของโครงการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบ
ประชาคมอาเซียนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะใชก้ลยทุธ์ท่ีไดไ้ปจดัท าแผนและโครงการเพิ่มขีด
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ความสามารถของชุมชนในแต่ละดา้น และยื่นขออนุมติัจากผูบ้ริหารและทีมสภาของเทศบาลต าบล
หรือองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อน าแผนไปสู่การด าเนินงานโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
เขา้ร่วมโครงการได้สร้างโครงการต่าง ๆ ซ่ึงเป็นมูลค่าเพิ่มของการวิจยัคร้ังน้ีให้บรรจุลงในแผน
ของอปท. โดยโครงการท่ีอปท.ได้จดัท าข้ึนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนสู่ประชาคม
อาเซียน มีทั้ งหมด 9 โครงการ โดยโครงการด้านธุรกิจชุมชน คือโครงการวิสาหกิจชุมชน
ประติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาล ดา้นเกษตรชุมชนคือ โครงการผลิตปุ๋ยจากเศษวสัดุเหลือใชท้าง
การเกษตรในดา้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ โครงการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทั้ง 8 
ดา้น ดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม คือ โครงการศูนยสุ์ขภาพหน่ึงเดียวต าบลออนใตร่้วมกบั
แรงงานเพื่อนบา้นดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ คือ โครงการการยกระดบัผลผลิต 
และเพิ่มคุณภาพทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อาเซียนด้านเด็กและเยาวชน คือ 
โครงการพฒันาทกัษะเยาวชนอาเซียนด้านผูสู้งอายุและผูพ้ิการ คือ โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุ
นิมิตรสุขต าบลห้วยทรายอยู่กับอาเซียนอย่างมีความสุขในด้านการศึกษา คือ โครงการพฒันา
ศกัยภาพศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสู่ตน้แบบอาเซียนศึกษาส่วนดา้นสังคมและวฒันธรรม คือ โครงการไท
เขินในโลกดิจิทลั 
 
6.3 แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาชุดโครงการ  
 แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาโครงการย่อยทั้ง 9 โครงการ อาศยัการใช้กลยุทธ์การ
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ทั้ง 4 ประเภท 
คือ กลยุทธ์พลิกฟ้ืนกลยุทธ์ตดัทอนกลยุทธ์เชิงรุก และกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ และไดรั้บการ
เสนอแนวทางการปรับปรุงและพฒันาจากผูท้รงคุณวฒิุ ทั้ง 9 ดา้น มีรายละเอียดดงัน้ี 
 6.3.1  แนวทางการปรับปรุงและพฒันาโครงการดา้นธุรกิจชุมชน 
 การปรับปรุงและพฒันาโครงการในการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ควรมี การเคล่ือนไหวทางเพจสินค้าออนไลน์อย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานท่ีต่อเน่ือง และควรมีหมวดหมู่สินคา้แต่ละประเภทให้ชดัเจน 
เช่น สินคา้ตกแต่งในสวน สินคา้ตกแต่งในบา้น เป็นตน้ เพื่อความสะดวกสบาย และตอ้งเพิ่มเติม
ในด้านของการขายสินคา้เป็นภาษาองักฤษ เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ และได้ฐาน
ลูกคา้ท่ีมาจากประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน 
 6.3.2 แนวทางการปรับปรุงและพฒันาโครงการดา้นเกษตรชุมชน 
 การปรับปรุงและพฒันาโครงการในการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน พบว่า การตั้งเป้าหมายในอนาคต เช่น การ
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ตั้งเป้าหมายการใช้ปุ๋ยอินทรียใ์นชุมชนจ านวน 1 ตนั ซ่ึงปุ๋ยอินทรียท่ี์ได้ตอ้งได้มาตรฐานระดับ
อาเซียน โดยอาจจะแบ่งกลุ่มเกษตร เพื่อวดัผลการลดการใชปุ๋้ยอินทรีย ์หรือการปรับใชปุ๋้ยอินทรีย์
โดยตรง และการท าปุ๋ยหมกัจากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร เพื่อการท าเกษตรอินทรียใ์นชุมชน 
ให้เกิดการต่อยอดสู่การเกษตรท่ีย ัง่ยืน เพื่อให้ชุมชนอ่ืน ๆ สนใจจนเกิดการขยายตน้แบบการเพิ่ม
ขีดความสามารถของชุมชนสู่ 7 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน อนัได้แก่ จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดั
เชียงราย จงัหวดัล าพูน จงัหวดัล าปาง จงัหวดัแพร่ จงัหวดัน่าน และ จงัหวดัพะเยา 
 6.3.3  แนวทางการปรับปรุงและพฒันาโครงการดา้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 การปรับปรุงและพฒันาโครงการในการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 8 แห่ง
การน าโครงการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในแต่ละด้านบรรจุลงในแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาของชุมชน เพื่อต่อยอดสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัโครงการและบริบท
พื้นฐานของชุมชน พร้อมทั้งสามารถเป็นตน้ให้กบัชุมชนท่ีสนใจ จนเกิดการขยายตน้แบบการเพิ่ม
ขีดความสามารถของชุมชนสู่ 7 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน อนัได้แก่ จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดั
เชียงราย จงัหวดัล าพูน จงัหวดัล าปาง จงัหวดัแพร่ จงัหวดัน่าน และ จงัหวดัพะเยา ต่อไป 
 6.3.4  แนวทางการปรับปรุงและพฒันาโครงการดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
 การปรับปรุงและพฒันาโครงการในการเพิ่มขีดความสามารถดา้นสุขภาพ อนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนพบว่า ควรมีการสร้าง Model ด้าน
สุขภาพ โดยการใช ้KM (Knowledge Management) ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัชุมชนอ่ืน จะช่วย
ให้เกิดความเขม้แข็งและความย ัง่ยืนมากยิ่งข้ึน และดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ด้านผูป้ระกอบการ 
อาจจะน าเร่ืองของสุขภาพไปเช่ือมโยงกบัดา้นเศรษฐกิจ เช่น ถา้ผูป้ระกอบการดูแลแรงงานให้มี
สุขภาพดีจะท าให้เศรษฐกิจในชุมชนดีข้ึนอยา่งไร ดา้นแรงงานต่างดา้ว เน่ืองจากแรงงานต่างดา้ว
ในพื้นท่ีมีครอบครัว และลูกหลานในพื้นท่ี จะเป็นจุดท่ีท าให้แรงงานต่างดา้วยอมและพร้อมท่ีจะ
เขา้ร่วมในโครงการ 
 6.3.5  แนวทางการปรับปรุงและพฒันาโครงการดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
 การปรับปรุงและพฒันาโครงการในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ควรน านวตักรรม 
และเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในการลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการสร้างคุณค่า และมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของต าบลน ้ าบ่อหลวงโดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น Smart farm ซ่ึงท าให้ดินมีคุณภาพ และส่ิงแวดล้อมท่ีดีข้ึนและการท าโดยการใช้
ทรัพยากรท่ีมุ่งเนน้ระบบอินทรียจ์นเป็นท่ียอมรับ และมีระบบการบริหารจดัการท่ีดี เพื่อให้ชุมชน
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อ่ืน ๆ สนใจจนเกิดการขยายตน้แบบการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนสู่ 7 จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน อนัได้แก่ จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัล าพูน จงัหวดัล าปาง จงัหวดัแพร่ 
จงัหวดัน่าน และ จงัหวดัพะเยา 
 6.3.6  แนวทางการปรับปรุงและพฒันาโครงการดา้นเด็กและเยาวชน 
 การปรับปรุงและพฒันาโครงการในการเพิ่มขีดความสามารถด้านเด็กและเยาวชนของ
ชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนเม่ือมีฐานขอ้มูลในดา้นเด็กและเยาวชนควร
มีการติดตามและประเมินผลอยูเ่สมอเพื่อติดตามความกา้วหน้า และการต่อยอดและการถ่ายทอด 
เม่ือสร้างแกนน าสภาเด็กและเยาวชนในชุมชนได ้จะตอ้งมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ตอ้งมีการปู
พื้นฐานในการเสริมสร้างทกัษะในส่วนของเด็กและเยาวชน แกนน าเยาวชนตอ้งเขา้ใจ เขม้แข็ง 
และมีความเสียสละในการท างาน ตอ้งหาวิธีการท าให้เด็กพม่ารู้สึกส านึกรักประเทศไทย และ
เชียงใหม ่
 6.3.7  แนวทางการปรับปรุงและพฒันาโครงการดา้นผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 
 การปรับปรุงและพฒันาโครงการในการเพิ่มขีดความสามารถดา้นผูสู้งอายแุละผูพ้ิการของ
ชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนพบว่าจะท าอย่างไรให้โรงเรียนผูสู้งอายุ
นิมิตบุตร เกิดความย ัง่ยืน และท าให้ผูสู้งอายุเกิดความรู้สึกท่ีมีคุณค่าในตัวเอง ซ่ึงสามารถใช้
หลกัการ 5 อ. ไดแ้ก่1) อาหาร เป็นอาหารท่ีปลอดภยั อาจจะส่งเสริมการปลูกผกัไวรั้บประทานเอง
ในครัวเรือน2) การออกก าลงักาย มีการส่งเสริมให้ผูสู้งอายุมีการออกก าลงักาย เช่น การร าวงยอ้น
ยคุ 3) การออม ตอ้งส่งเสริมลกัษณะนิสัยการรู้จกัเก็บออมใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุไม่ใช่หวงัแค่พึ่งพาแต่เบ้ีย
ยงัชีพ4) การให้อาชีพ พฒันาทกัษะความช านาญท่ีติดตวัมาของผูสู้งอายุ ก่อให้เกิดการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ให้แก่ผูสู้งอาย ุและ 5) อารมณ์ สร้างกระบวนการคิด พร้อมทั้งน าประสบการณ์ในอดีต
ของผูสู้งอายุ มาสร้างแรงบนัดาลใจและสร้างคุณค่าให้แก่ผูสู้งอายุ พร้อมทั้งมีการประชาสัมพนัธ์
และสร้างเครือข่ายผูสู้งอายุทั้งในจงัหวดัและต่างจงัหวดั และควรการเตรียมความพร้อมการและ
การวางแผนทางการเงินส าหรับผูท่ี้จะเขา้สู่สังคมผูสู้งอายแุละผูสู้งอาย ุ
 6.3.8  แนวทางการปรับปรุงและพฒันาโครงการดา้นการศึกษา 
 การปรับปรุงและพฒันาโครงการในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการศึกษาของชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน แหล่งเรียนรู้อาเซียนศึกษาสามารถบูรณาการการ
เรียนรู้และสร้างแหล่งเรียนรู้ตน้แบบการศึกษาดา้นอาเซียนแก่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจากท่ีอ่ืน ซ่ึงในจุด
น้ีจะเห็นได้ว่าโครงการจะต่อยอดไปสู่แหล่งเรียนรู้อ่ืน มีการประชาสัมพนัธ์ หรือมีการสร้าง
เครือข่ายให้แหล่งเรียนรู้อ่ืนเข้ามาศึกษาได้อย่างไร และหลักสูตรอาเซียนศึกษาปฐมวยั เป็น
หลักสูตรท่ีดี แต่จะท าอย่างไรให้บุคลากร โดยเฉพาะคุณครูศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสามารถน าไป
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ประยุกต์ใชไ้ดอ้ยา่งเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งมีการสร้างเกมและกิจกรรมท่ีไม่ตอ้งรอจากทางเทศบาล
แต่เพียงอยา่งเดียว แต่คุณครูศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสามารถสร้างข้ึนมาไดด้ว้ยตวัเองได ้
 6.3.9  แนวทางการปรับปรุงและพฒันาโครงการดา้นสังคมและวฒันธรรม 
 การปรับปรุงและพฒันาโครงการในการเพิ่มขีดความสามารถดา้นสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนควรมีหาเอกลกัษณ์ในความหมายของ
ค าว่า “ของดีไทเขิน” จะสร้างเอกลกัษณ์จากอะไร เช่น ผา้ วฒันธรรม สถาปัตยกรรม เพื่อต่อยอด
และสร้างคุณค่าของค าวา่ “ของดีไทเขิน” ไดอ้ยา่งแทจ้ริง พร้อมทั้งสร้างเร่ืองราวการเช่ือมโยงทาง
ประวติัศาสตร์เร่ืองของไทเขินว่า ไทเขินต าบลท่าวงัพร้าว และไทเขินประเทศลาว มีจุดเช่ือมโยง
กนั เวลาไหน บุคคลส าคญัท่านใด และสร้าง story detailing แหล่งท่ีมาของไทเขิน เพื่อป้องกนัการ
สูญหายของขนบธรรมเนียม โดยประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นผูส้ร้างและถ่ายทอดเร่ืองราวในแต่ละ
ประเด็นใหเ้ด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ไดเ้ขา้ใจและอยากท่ีจะสืบทอดภูมิปัญญาและเร่ืองราวเหล่าน้ีไว ้
  
6.4 อภิปรายผลการวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง การวเิคราะห์มูลค่าเพิ่มของโครงการ “แผนกลยทุธ์การเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียนภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ปีท่ี 3” อาศยัแนวคิดกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ของนันทิยา  
หุตานุวตัรและคณะ (2545)ในการวเิคราะห์ปัญหา อุปสรรค จุดอ่อน และจุดแข็งของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ซ่ึงการวิจัยพบว่า แนวทางท่ีได้สามารถน าไปพัฒนาเป็นแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้ ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจชุมชน ด้านเกษตร ด้าน
สุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นองค์กรเด็กและ
เยาวชน ดา้นองคก์รผูสู้งอายุและผูพ้ิการ ดา้นองค์กรการศึกษา และดา้นสังคมและวฒันธรรมโดย
จะใชแ้นวคิดของ จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2546) มาสร้างกลยุทธ์การเพิ่ม
ขีดความสามารถของชุมชน ทั้ง 8 ดา้น กบักลยุทธ์ท่ีไดจ้ะมี 4 แบบ คือ 1) กลยุทธ์พลิกฟ้ืน 2) กล
ยุทธ์ตดัทอน 3) กลยุทธ์เชิงรุก และ 4) กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิริ
ประภา แกว้อุดม (2553) ท่ีท าการวิจยัเร่ือง ทางเลือกกลยุทธ์การบริหารจดัการการท่องเท่ียวชุมชน
ย่านตลาดบา้นใหม่ จงัหวดัฉะเชิงเทราผลการวิจยัได้กลยุทธ์ในการบริหารจดัการการท่องเท่ียว
ชุมชนทั้งหมด2 กลยุทธ์ ไดแ้ก่(1) กลยุทธ์ตลาดบา้นใหม่อาหารอร่อย และ (2) กลยุทธ์ตลาดบา้น
ใหม่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทั้งน้ี งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัระดบัชุมชนจึงตอ้งพฒันาต่อไปในการท่ี
จะตอ้งน าเอากลยุทธ์ทั้ง 4 แบบ ไปบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงกระบวนการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 
(strategic analysis) ดังแนวคิดของ ปกรณ์ ปรียากร (2545) ท่ีมีวิธีการในการวางแผนกลยุทธ์ 
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จ านวน 10 ขั้นตอน แต่การวิจยัคร้ังน้ีได้ปรับให้เหมาะสมกบัชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 5 
ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน  (2) ระบุประเด็นท่ีจะน าไปสู่
การวางกลยทุธ์  เป็นการประมวล จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดัต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั หรือ การ
ท า SWOT matrix เพื่อพิจารณา ปัญหา ช่องวา่ง และประเด็น ท่ีควรจะก าหนดกลยุทธ์ทั้งในเชิงรับ
และเชิงรุก (3) การก าหนดกลยุทธ์  เป็นการจดัท าข้อเสนอในรูปของทางเลือกต่าง ๆ ท่ีควรจะ
ด าเนินงาน ทั้งในส่วนของงานประจ าและงานโครงการ การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได ้
การจดัสรรทรัพยากร และการจดัท าเอกสารแผน(4) วิธีการพฒันาศกัยภาพของชุมชนและ (5) ผล
การพฒันาศกัยภาพความเข้มแข็งของชุมชน  เป็นขั้นตอนท้ายสุดท่ีมีความส าคญั เพราะในการ
ประเมินผลจะน าข้อมูลไปใช้ส าหรับการปรับกลยุทธ์และแผนต่อไปโดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการด าเนินงาน จนเกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงรูปธรรม
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของชยัสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ (2546) และ John M.Bryson (1995) ซ่ึงอธิบาย
ว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึงการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายหรือเป้าประสงค์ตาม
พนัธกิจ(mission) หรือภารกิจขององค์กร โดยสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรให้เหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะผูท่ี้ไดผ้ลประโยชน์จากองคก์ร (stakeholders) ซ่ึงในระยะต่อไปของการ
วจิยัเร่ืองแผนกลยทุธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ตอ้งพฒันาไป
ให้ถึงระดับปฏิบัติการ มีการติดตาม ประเมินผล เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิจนเป็นต้นแบบ (Best 
Practice) ใหก้บัชุมชนอ่ืนต่อไป 
 
6.5 ข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ือง การวเิคราะห์มูลค่าเพิ่มของโครงการ “แผนกลยทุธ์การเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียนภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ปีท่ี 3” ในคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงมูลค่าเพิ่มในการด าเนินงานวิจยัทั้ง  
9 ด้าน อย่างชัดเจน โดยจะท าให้นักวิจัยตระหนักและให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการท างานวิจยั โดยการวิจยัในคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงปัญหาและผลกระทบ รวมถึง
ศกัยภาพในของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนและแนวทางการเตรียม
ความพร้อมของชุมชน จนสามารถจดัท าเป็นกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถดงักล่าวได้อย่าง
ชดัเจน ซ่ึงหากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินน าไปปรับประยุกต์ใช้ตามบริบทของทอ้งถ่ิน จะเกิด
กระบวนการจดัการในแต่ละดา้นอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนอย่าง
แทจ้ริง 
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ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป ควรวิจยัในระดบัปฏิบติัการเพื่อติดตาม ประเมินผล 
และพฒันาโครงการให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ของชุมชนให้เกิดตน้แบบของการพฒันาชุมชน
อาศยักลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน ทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจชุมชน ดา้นเกษตร 
ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้านสุขภาพ อนามัย และส่ิงแวดล้อมของชุมชน ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านองค์กรเด็กและเยาวชน ด้านองค์กรผูสู้งอายุและผูพ้ิการ ด้านองค์กร
การศึกษา และดา้นสังคมและวฒันธรรม เพื่อบูรณาการการท างานกบัชุมชนนอกจงัหวดัเชียงใหม่ 
และขยายผลการวิจยัให้เกิดประโยชน์ของการน าไปใช้ให้มากข้ึน โดยเฉพาะ 7 จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน ไดแ้ก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ล าพูน ล าปาง และแม่ฮ่องสอน 
 




