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บทที ่6 

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
 

 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถด้านสังคมและวฒันธรรมของชุมชน จังหวดั
เชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน มีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์วิธีการเตรียมความพร้อม
ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการเพิ่มศกัยภาพความเขม้แข็งดา้นสังคม
และวฒันธรรมของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน พร้อมกบัเสนอแนะ
แนวทางในการสร้างแผนเพิ่มขีดความสามารถด้านสังคมและวฒันธรรมของชุมชน จังหวดั
เชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน สามารถสรุปผลการวิจยั  อภิปรายผลการวิจยั และ
ขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 

 

6.1 สรุปผลการวจัิย 
 6.1.1 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ด้านสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
เม่ือเปิดประชาคมอาเซียน 
 การวิจยัพบว่า มีทั้งหมด 14 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) การเตรียมความพร้อมของชุมชนในการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน (2) การประชาสัมพนัธ์ (3) จดัท าแผนพฒันาสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชนด้านอาเซียน (4) ส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์ในชุมชน (5) ประสานความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก (6) ป้องกนัปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม (7) อบรมใหค้วามรู้แก่
บุคลากรในด้านต่างๆ เช่น ภาษา  (8) สนับสนุนการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนวฒันธรรมรมของ
ชุมชน (9) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (10) จดัหางบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก (11)จดัตั้งศูนยเ์รียนรู้วฒันธรรมในทอ้งถ่ิน (12) สร้างครูภูมิปัญญา (13) สนบัสนุนการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม (14) ส ารวจขอ้มูลดา้นวฒันธรรม  
 ส าหรับแนวทางรับมือการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชน มีทั้งหมด 5 ประเด็น ไดแ้ก่  (1)  จดักิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง (2) 
ส่งเสริมอตัลักษณ์ของชุมชน (3) การประชาสัมพนัธ์ (4)ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก (5) รณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
 ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองค์กร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชน มีทั้งหมด 10 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) ปัญหาอาชญากรรม/ยาเสพติด (2) ขาดความตระหนกั
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ในการอนุรักษว์ฒันธรรมของชุมชน (3) ขาดความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน (4) ปัญหาความ
เหล่ือมล ้ าดา้นรายได ้(5)  รับวฒันธรรมต่างชาติมามากเกินไป (6) ขาดงบประมาณสนบัสนุน (7) 
ปัญหาแรงงานต่างด้าว (8) ขาดบุคลากรถ่ายทอดความรู้ (9) บุคลากรขาดการส่งเสริมด้าน
วฒันธรรม (10) ขาดขอ้มูลดา้นวฒันธรรมในชุมชน  
 ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในองค์กร (อปท.) ด้านสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชน มีทั้งหมด 9 ประเด็น ได้แก่ (1) อนุรักษ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน (2) จดักิจกรรม
กระตุน้ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน (3) อบรมให้ความรู้ด้านวฒันธรรมแก่บุคลากรใน
องคก์ร (4) จดัหางบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก (5) จดัท าโครงการเยาวชนตน้แบบ
ด้านวฒันธรรม (6) อปท.สนับสนุนการจดักิจกรรม (7) การน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาปรับใช้ (8) 
ปรับปรุงระบบการจดัเก็บขอ้มูลใหมี้ความเป็นปัจจุบนั (9) การประชาสัมพนัธ์ 
 6.1.2 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน เม่ือเปิด
ประชาคมอาเซียน 
 การวิจยัพบว่า มีทั้ งหมด 14 ประเด็น ได้แก่ (1) สนับสนุนในการอนุรักษ์วฒันธรรม
ท้องถ่ิน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (2) อบรมให้ความรู้ในด้านวฒันธรรม  (3) ประสานความร่วมมือ
ระหว่างประชาชนและผู ้น าในท้องถ่ิน (4) ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงว ัฒนธรรม (5) การ
ประชาสัมพนัธ์ (6) การสร้างอตัลกัษณ์ดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน (7) อบรมใหค้วามรู้ในดา้นภาษา (8) 
ป้องกันปัญหายาเสพติด/อาชญากรรม (9) จดัท าแผนและโครงการพฒันาด้านวฒันธรรม (10) 
จดัท ากฎระเบียบชุมชน (11) ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา (12) พฒันาศกัยภาพของชุมชนให้
เขม้แขง็ (13) ศึกษาวฒันธรรมอาเซียน (14) จดัหางบประมาณสนบัสนุน  
 ส าหรับแนวทางรับมือการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชน มีทั้งหมด 7 ประเด็น ไดแ้ก่  (1)  อบรมให้ความรู้ทางดา้นภาษา/อาเซียน (2) ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน (3)  ประสานความร่วมมือกบัประชาชนในพื้นท่ี (4) รณรงค์การอนุรักษ์
ดา้นวฒันธรรม (5) จดัหาวิทยากรเขา้มาให้ความรู้ (6) พฒันาแหล่งเรียนรู้ดา้นวฒันธรรมอาเซียน
ในชุมชน (7) ส่งเสริมการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
 ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้กับชุมชนด้านสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชน มีทั้งหมด 10 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) การเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคมและวฒันธรรม (2) ขาดการ
อนุรักษแ์ละการสืบทอด (3) ประชาชนขาดความสนใจ/ขาดการมีส่วนร่วม (4) ปัญหาความเหล่ือม
ล ้าดา้นรายได ้(5)  ประชาชาชนขาดความรู้ด้านภาษา/อาเซียน (6) ความแตกต่างด้านวฒันธรรม
ของแต่ละประเทศ (7)  ขาดการถ่ายทอดความรู้ด้านวฒันธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน (8) ขาด
แคลนบุคลากร (9) ขาดงบประมาณสนบัสนุน (10) ขาดวทิยากรเขา้มาใหค้วามรู้ 
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 ส าหรับแนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้กบัชุมชนดา้นสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชน มีทั้งหมด 5 ประเด็น ไดแ้ก่ (1)  ออกกฎระเบียบการใชป้ระโยชน์จากท่ีดินท า
กิน (2) การอนุรักษแ์ละถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหแ้ก่คนในชุมชน (3) ประสานความร่วมมือกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (4) จดักิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (5) การประชาสัมพนัธ์ 
 6.1.3 ความช่วยเหลือท่ีตอ้งการและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความพร้อมด้าน
สังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
 ความช่วยเหลือท่ีตอ้งการและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความพร้อมดา้นสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชน มีทั้งหมด 4 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) เชิญวิทยากรเขา้มาให้ความรู้อาเซียน ความรู้
ดา้นภาษา และกระทบเชิงบวกเชิงลบ รวมถึงโอกาสในการพฒันาชุมชนหลงัเปิดประชาคมอาเซียน
และจดัท าคู่มือเผยแพร่ในเร่ืองของอาเซียน (2) แนะน าวิธีการเตรียมความพร้อมในการรับมือจาก
แรงงานต่างดา้ว และปัญหาโรคติดต่อ (3) เขา้มาช่วยส่งเสริมและกระตุน้การท่องเท่ียวในชุมชน 
และ (4) ประสานความร่วมมือกบัผูน้ าชุมชนและร่วมหาวิธีแกไ้ขร่วมกบัชุมชน เพื่อสร้างความ
เขา้ใจกบัประชาชนในทอ้งถ่ิน  
 6.1.4 กระบวนการก าหนดกลยุทธ์แผนเพิ่มขีดความสามารถดา้นสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
 การวิจยัเร่ิมจากการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์กร โดยปัจจยั
สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย จุดแข็งและจุดอ่อน ส่วนปัจจยัสภาพแวดล้อม
ภายนอกหน่วยงาน ประกอบดว้ย โอกาสและอุปสรรค จากนั้นท าการระบุประเด็นท่ีจะน าไปสู่การ
วางกลยุทธ์ ซ่ึงเป็นการประมวล จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดัต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั หรือ การ
ท า SWOT matrix เพื่อพิจารณา ปัญหา ช่องวา่ง และประเด็น ท่ีควรจะก าหนดกลยุทธ์ทั้งในเชิงรับ
และเชิงรุก และเม่ือมีการน าผลจากการวิเคราะห์สถานภาพหน่วยงานท่ีไดใ้ห้น ้ าหนกัความส าคญั
ของปัจจยัภายในมาก าหนดกลยุทธ์นั้น ชุมชนไดพ้ิจารณาจากปัจจยัภายในท่ีมีน ้ าหนกัความส าคญั
มากเป็นล าดับต้น ๆ เพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ เน่ืองจากเป็นปัจจัยเด่นท่ีชุมชนเห็นถึง
ความส าคญัสามารถน าไปพฒันาเป็นกลยุทธ์ได ้โดยรายละเอียดปัจจยัภายในดา้นจุดแข็งท่ีชุมชน
พิจารณาเลือก คือ จดัท าแผนพฒันาสังคมและวฒันธรรมของชุมชนดา้นอาเซียน และดา้นจุดอ่อน 
คือ ขาดความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน ส่วนปัจจยัภายนอกท่ีจะน ามาก าหนดกลยทุธ์นั้น ดา้น
โอกาสชุมชนไดพ้ิจารณาเลือก คือ อบรมให้ความรู้ในดา้นวฒันธรรม และดา้นอุปสรรค คือ ขาด
การอนุรักษแ์ละการสืบทอด 
 จากนั้ นท าการก าหนดกลยุทธ์ได้ 4 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) กลยุทธ์พลิกฟ้ืน (turn around 
strategies) คือ สถานการณ์ท่ีหน่วยงานมีปัจจยัภายในภายในดอ้ยแต่ปัจจยัภายนอกเอ้ือ โดยสร้าง
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กลยุทธ์จาก โอกาส (opportunity) และจุดอ่อน (weakness) ในลกัษณะการใชโ้อกาสจากภายนอก
มาปิดจุดอ่อนภายใน ผลการวิจยัพบวา่ ชุมชนไดใ้ช้กลยุทธ์พลิกฟ้ืน คือ อปท. อบรมให้ความรู้ใน
ดา้นวฒันธรรมโดยให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการอบรม  (2) กลยทุธ์ตดัทอน (retrenchment 
strategies) คือ สถานการณ์ท่ีหน่วยงานมีปัจจยัภายนอกฉุดและปัจจยัภายในดอ้ย โดยสร้างกลยทุธ์
จาก อุปสรรค (threat) และจุดอ่อน (weakness) ในลกัษณะการหลบหลีกอุปสรรคและปิดจุดอ่อน
ภายใน ผลการวิจยัพบว่า ชุมชนได้ใช้กลยุทธ์ตดัทอน คือ อปท. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษแ์ละการสืบทอดภูมิปัญญาในชุมชน โดยให้ประชาชนเป็นตวักลางในการประชาสัมพนัธ์
ผ่านส่ือออนไลน์ (3) กลยุทธ์เชิงรุก (aggressive strategies) คือ สภาวการณ์ท่ีหน่วยงานมีปัจจยั
ภายนอกเอ้ือและปัจจัยภายในเด่น โดยสร้างกลยุทธ์จาก โอกาส (opportunity) และจุดแข็ง 
(strength) ในลักษณะการใช้โอกาสจากภายนอกประสานกับจุดแข็งภายใน ผลการวิจยัพบว่า 
ชุมชนไดใ้ชก้ลยทุธ์เชิงรุก คือ อปท. จดัท าพฒันาสังคมและวฒันธรรมของชุมชนดา้นอาเซียน โดย
การอบรมอบรมให้ความรู้ในด้านวฒันธรรม และ (4) กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ (stability 
strategies) คือ สถานการณ์ท่ีหน่วยงานมีปัจจยัภายในดี แต่มีปัจจยัภายนอกไม่เอ้ืออ านวย โดยสร้าง
กลยุทธ์จาก อุปสรรค (threat) และจุดแข็ง (strength) ในลกัษณะการหลบหลีกอุปสรรคและใชจุ้ด
แข็งภายใน ผลการวิจยัพบวา่ ชุมชนไดใ้ชก้ลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ คือ อปท. จดัท าแผนพฒันา
สังคมและวฒันธรรมของชุมชนดา้นอาเซียน โดยส่งเสริมการอนุรักษ์และการสืบทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 
 หลังจากท่ีชุมชนทราบกลยุทธ์ทั้ ง 4 ประเภทข้างต้น ชุมชนได้น าไปจัดท าแผนการ
ด าเนินงานแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถด้านสังคมและวฒันธรรมของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน โดยจดัท าโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานตาม
กลยุทธ์ท่ีไดส้ร้างไว ้เป็นการน าแผนไปสู่การด าเนินงาน ซ่ึงโครงการดา้นสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชน ท่ีให้ชุมชนเขา้ร่วมงานวจิยัคร้ังน้ี ไดจ้ดัท า “โครงการไทเขินในโลกดิจิทอล” เพื่อให้บุคลากร
ในหน่วยงาน/ชุมชนรับรู้และเขา้ใจเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2560 
และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พฒันาทกัษะ (ดา้นภาษา ดา้นส่ือเทคโนโลยี และส่ือประชาสัมพนัธ์) ท่ี
จ  าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการ รวมทั้ งเพื่อสร้างเครือข่ายกับประชาชนในการ
ขบัเคล่ือนการเป็นประชาคมอาเซียน โดยโครงการดงักล่าวไดผ้า่นการจดัท าแผนงานและโครงการ
ผ่านเทศบัญญัติขององค์กรชุมชน และได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2560 ซ่ึงโครงการวิจัยในระยะต่อไปจะได้ด าเนินการปฏิบัติการและติดตาม 
ประเมินผล เพื่อให้เกิดผลสมบูรณ์ของกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน 
ในกรอบประชาคมอาเซียน ซ่ึงจะเป็นตน้แบบใหก้บัชุมชนอ่ืนต่อไป 
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6.2 อภิปรายผลการวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง “แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ปีท่ี 3” อาศยัแนวคิดกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ของนันทิยา หุตานุวตัรและ
คณะ (2545) ในการวิเคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกจากวิธีการเตรียมความพร้อมท่ีเกิด
จากการเปิดอาเซียนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงการวจิยัพบวา่ จุดแข็ง
ของการบริหารจดัการท่ีส าคญั คือ จดัท าแผนพฒันาสังคมและวฒันธรรมของชุมชนดา้นอาเซียน 
จุดอ่อน คือ ขาดความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน ด้านโอกาสชุมชนได้พิจารณาเลือก คือ 
อบรมให้ความรู้ในดา้นวฒันธรรม และด้านอุปสรรค คือ ขาดการอนุรักษ์และการสืบทอด ทั้งน้ี 
การวิจยัไดน้ าเอาศกัยภาพของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ดงักล่าว มาสร้างเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชน โดยใชแ้นวคิดของ จินตนา บุญบงการ และณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2546) 
ไดก้ลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน 4 แบบ คือ (1) กลยุทธ์พลิกฟ้ืน คือ อปท. อบรมให้
ความรู้ในดา้นวฒันธรรมโดยให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการอบรม สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของวีระศกัด์ิ สมยานะ (2549) ศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชียงใหม่ ปี 2549 โดยผลการศึกษากล่าวว่า องค์กรควรจัดท าแผนการด าเนินงานให้ตรงกับ
วิสัยทศัน์ขององคก์ร เพื่อจดัท าโครงการต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบัแผนงาน (2) กลยุทธ์ตดัทอน คือ 
อปท. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละการสืบทอดภูมิปัญญาในชุมชน โดยให้ประชาชน
เป็นตวักลางในการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน์ (3) กลยทุธ์เชิงรุก คือ อปท. จดัท าพฒันาสังคม
และวฒันธรรมของชุมชนดา้นอาเซียน โดยการอบรมอบรมให้ความรู้ในดา้นวฒันธรรม และ (4) 
กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ คือ อปท. จดัท าแผนพฒันาสังคมและวฒันธรรมของชุมชนด้าน
อาเซียน โดยส่งเสริมการอนุรักษแ์ละการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงกลยุทธ์ดงักล่าวสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ธีร์วิสิฐ มูลงามกูลจ์ และคณะ (2556) ศึกษาเร่ืองเตรียมความพร้อมในการพฒันา
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตภาคกลางสู่ประชาคมอาเซียน ผลการศึกษากล่าวว่าปัจจยัด้าน
งบประมาณและการจดัการมีอิทธิพลทางออ้มต่อการเตรียมความพร้อม องค์กรควรวางแผนการ
บริหารงานตามความเหมาะสมของพื้นท่ี เน้นการบูรณาการการท างานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ทุกภาคส่วน ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียน  
 การวิจยัคร้ังน้ีไดป้รับแนวคิดของปกรณ์ ปรียากร (2545) ซ่ึงเดิมใชว้ิธีการในการวางแผน
กลยทุธ์ 10 ขั้นตอน ปรับให้เหมาะสมกบัชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) การ
ประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน  (2) ระบุประเด็นท่ีจะน าไปสู่การวางกลยุทธ์  เป็นการ
ประมวล จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดัต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั หรือ การท า SWOT matrix เพื่อ
พิจารณา ปัญหา ช่องว่าง และประเด็น ท่ีควรจะก าหนดกลยุทธ์ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก (3) การ
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ก าหนดกลยุทธ์  เป็นการจดัท าขอ้เสนอในรูปของทางเลือกต่าง ๆ ท่ีควรจะด าเนินงาน ทั้งในส่วน
ของงานประจ าและงานโครงการการศึกษาและวเิคราะห์ความเป็นไปได ้การจดัสรรทรัพยากร และ
การจดัท าเอกสารแผน (4) วิธีการพฒันาศกัยภาพดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน  และ (5) ผล
การพฒันาศกัยภาพความเข้มแข็งด้านสังคมและวฒันธรรมของชุมชน เป็นขั้นตอนท้ายสุดท่ีมี
ความส าคญั เพราะในการประเมินผลจะน าขอ้มูลไปใชส้ าหรับการปรับกลยุทธ์และแผนต่อไป โดย
ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการด าเนินงาน จนเกิดผลสัมฤทธ์ิ
เชิงรูปธรรม  
 สอดคล้องกบัแนวคิดของชัยสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ (2546) และ John M.Bryson (1995) 
ซ่ึงอธิบายว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายหรือ
เป้าประสงค์ตามพนัธกิจ (mission) หรือภารกิจขององคก์ร โดยสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งองค์กร
ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะผูท่ี้ได้ผลประโยชน์จากองค์กร (stakeholders) ซ่ึงใน
ระยะต่อไปของการวิจยัเร่ืองแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัเชียงใหม่ต้องพัฒนาไปให้ถึงระดับปฏิบัติการ มีการติดตาม ประเมินผล เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิจนเป็นตน้แบบ (Best Practice) ใหก้บัชุมชนอ่ืนต่อไป 
 
6.3 ข้อเสนอแนะ 

การวิจยัคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงวธีิการเตรียมความพร้อมดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
จังหวดัเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน จนสามารถจัดท าเป็นกลยุทธ์การเพิ่มขีด
ความสามารถดังกล่าวได้อย่างชัดเจน ซ่ึงหากด้านสังคมและวฒันธรรมของชุมชนน าไปปรับ
ประยุกต์ใช้ตามบริบทของท้องถ่ิน จะเกิดกระบวนการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อยา่งมีประสิทธิภาพและไดรั้บความร่วมมือจากทุกส่วนอยา่งแทจ้ริง 
 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัในคร้ังต่อไป หาเอกลกัษณ์ในความหมายของค าว่า “ของดี
ไทเขิน” จะสร้างเอกลักษณ์จากอะไร เช่น ผา้ วฒันธรรม สถาปัตยกรรม เพื่อต่อยอดและสร้าง
คุณค่าของค าวา่ “ของดีไทเขิน” ไดอ้ยา่งแทจ้ริง สร้างเร่ืองราวการเช่ือมโยงทางประวติัศาสตร์เร่ือง
ของไทเขินวา่ ไทเขินต าบลท่าวงัพร้าว และไทเขินประเทศลาว มีจุดเช่ือมโยงกนั เวลาไหน บุคคล
ส าคัญท่านใด และสร้าง story detailing แหล่งท่ีมาของไทเขิน เพื่อป้องกันการสูญหายของ
ขนบธรรมเนียม โดยประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นผูส้ร้างและถ่ายทอดเร่ืองราวในแต่ละประเด็นให้เด็ก
และเยาวชนรุ่นใหม่ไดเ้ขา้ใจและอยากท่ีจะสืบทอดภูมิปัญญาและเร่ืองราวเหล่าน้ีไว ้




