
 

 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวิจัย มีว ัตถุประสงค์  เพื่ อพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการแบ่งปันและการปรับตวั ภายใตก้รอบ
ประชาคมอาเซียน และเพื่อเสนอแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน โดยเป็นการวิจยั
เชิงคุณภาพและสนับสนุนด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากขอ้มูลปฐมภูมิของชุมชนในจงัหวดั
เชียงใหม่ทั้งส้ิน 2,064 ชุมชน อาศยัวิธีการวิจยัแบบมีส่วนร่วม (PAR) วเิคราะห์ผลกระทบเชิงบวก
และเชิงลบ ขอ้เสนอแนะ และแนวทางเตรียมความพร้อมของชุมชนในด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
กรณีวิเคราะห์เชิงปริมาณจะอภิปรายผลด้วยสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน กรณีวิเคราะห์เชิงคุณภาพ จะใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) มา
ประมวลเพื่อยนืยนัหรือเสริมขอ้มูลเชิงปริมาณใหมี้ความสมบูรณ์ข้ึน  
 ผลการวิจัยพบว่า วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร(อปท.)ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เม่ือเปิดประชาคมอาเซียน การวิจยัพบว่า มีทั้ งหมด 16 ประเด็น 
ส าห รับแนวทางรับ มือการเตรียมความพ ร้อมในองค์กร(อปท .) ในการบ ริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน มีทั้งหมด 12 ประเด็น  ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
ในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน มีทั้งหมด 15 ประเด็น  และ
ส าห รับแนวทางแก้ไข ปัญหาและอุปสรรคในองค์กร (อปท .) ในการบ ริห ารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน มีทั้งหมด 12 ประเด็น เช่น การออกกฎระเบียบการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การไม่ออกเอกสารสิทธิในท่ีดินท ากินให้แก่ชาวต่างชาติ และการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปลูกจิตส านึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ส่วนวิธีการ
เตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เม่ือเปิด
ประชาคมอาเซียน การวิจยัพบว่า มีทั้งหมด 13 ประเด็น ส าหรับแนวทางรับมือการเตรียมความ
พร้อมให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน มีทั้งหมด 7 ประเด็น ส่วน
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน มีทั้งหมด 10 ประเด็น  และส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
ให้กบัชุมชน ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน มีทั้งหมด 7 ประเด็น เช่น การ
ออกกฎระเบียบการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การไม่ออกเอกสารสิทธิใน และการ
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จดัการด้านขยะ/บ่อบ าบดัน ้ าเสีย   ส่วนความช่วยเหลือท่ีตอ้งการและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการ
เตรียมความพร้อมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน มีทั้งหมด 4 ประเด็น ไดแ้ก่ 
(1) เชิญวิทยากรเขา้มาให้ความรู้อาเซียน ความรู้ด้านภาษา และกระทบเชิงบวกเชิงลบ รวมถึง
โอกาสในการพฒันาชุมชนหลงัเปิดประชาคมอาเซียนและจดัท าคู่มือเผยแพร่ในเร่ืองของอาเซียน 
(2) แนะน าวิธีการเตรียมความพร้อมในการรับมือจากแรงงานต่างดา้ว และปัญหาโรคติดต่อ (3) เขา้
มาช่วยส่งเสริมและกระตุน้การท่องเท่ียวในชุมชน และ (4) ประสานความร่วมมือกบัผูน้ าชุมชน
และร่วมหาวธีิแกไ้ขร่วมกบัชุมชน เพื่อสร้างความเขา้ใจกบัประชาชนในทอ้งถ่ิน 
 ผลการวิเคราะห์ในกระบวนการก าหนดกลยุทธ์แผนเพิ่มขีดความสามารถดา้นการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เร่ิมจากการประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในของ
องค์กร พบว่า ปัจจยัภายในด้านจุดแข็งท่ีชุมชนพิจารณาเลือก คือ การให้ความรู้ด้านการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรดิน และน ้ า และด้านจุดอ่อน คือ ปัญหาความเส่ือมโทรมจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ส่วนปัจจยัภายนอกท่ีจะน ามาก าหนดกลยุทธ์นั้น ดา้นโอกาสชุมชน
ไดพ้ิจารณาเลือก คือ จดักิจกรรมส่งเสริมการดูแลส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และด้านอุปสรรค คือ การแย่งชิงดา้นทรัพยากร และการใช้ทรัพยากรอย่างส้ินเปลือง จากนั้นท า
การก าหนดกลยุท ธ์ได้  4 กลยุท ธ์  ได้แ ก่  (1) กลยุท ธ์พ ลิก ฟ้ืน  (turn around strategies) คือ 
สถานการณ์ท่ีหน่วยงานมีปัจจยัภายในภายในด้อยแต่ปัจจยัภายนอกเอ้ือ โดยสร้างกลยุทธ์จาก 
โอกาส (opportunity) และจุดอ่อน (weakness) ในลกัษณะการใชโ้อกาสจากภายนอกมาปิดจุดอ่อน
ภายใน ผลการวิจยัพบว่า ชุมชนได้ใช้กลยุทธ์พลิกฟ้ืน คือ อปท. ส่งเสริมกิจกรรมในการดูแล
ส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษเ์พื่อแกปั้ญหาความเส่ือมโทรมจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรียท่ี์ท าจากเศษของเหลือทางการเกษตร เพื่อลดตน้ทุนการผลิต (2) กลยทุธ์ตดั
ทอน (retrenchment strategies) คือ สถานการณ์ท่ีหน่วยงานมีปัจจยัภายนอกฉุดและปัจจยัภายใน
ด้อย โดยสร้างกลยุทธ์จาก อุปสรรค (threat) และจุดอ่อน (weakness) ในลักษณะการหลบหลีก
อุปสรรคและปิดจุดอ่อนภายใน ผลการวิจยัพบวา่ ชุมชนไดใ้ชก้ลยุทธ์ตดัทอน คือ อปท. ขอความ
ร่วมมือจากประชาชนในการตระหนกัถึงการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด (3) กลยทุธ์
เชิงรุก (aggressive strategies) คือ สภาวการณ์ท่ีหน่วยงานมีปัจจยัภายนอกเอ้ือและปัจจยัภายในเด่น 
โดยสร้างกลยุทธ์จาก โอกาส (opportunity) และจุดแข็ง (strength) ในลกัษณะการใช้โอกาสจาก
ภายนอกประสานกบัจุดแข็งภายใน ผลการวิจยัพบว่า ชุมชนไดใ้ช้กลยุทธ์เชิงรุก คือ อปท. ออก
กฎระเบียบการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและอปท. ออกกฎระเบียบในการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ในชุมชน และ (4) กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ (stability strategies) คือ สถานการณ์ท่ี
หน่วยงานมีปัจจยัภายในดี แต่มีปัจจยัภายนอกไม่เอ้ืออ านวย โดยสร้างกลยุทธ์จาก อุปสรรค 



ง 

 

 

(threat) และจุดแข็ง (strength) ในลกัษณะการหลบหลีกอุปสรรคและใชจุ้ดแข็งภายใน ผลการวิจยั
พบว่า ชุมชนได้ใช้กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ คือ อปท. ออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน โดยจดัท าโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานตามกลยุทธ์ท่ีได้
สร้างไว ้เป็นการน าแผนไปสู่การด าเนินงาน ซ่ึงโครงการในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน ท่ีให้ชุมชนเขา้ร่วมงานวจิยัคร้ังน้ี ไดจ้ดัท า “โครงการยกระดบัผลผลิต และเพิ่มคุณภาพ
ทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียอ์าเซียน” เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน/ชุมชนรับรู้และ
เขา้ใจเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2560 และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
พัฒนาทักษะ (ด้านภาษา ด้านส่ือเทคโนโลยี และส่ือประชาสัมพันธ์) ท่ีจ  าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ รวมทั้ งเพื่อสร้างเครือข่ายกับประชาชนในการขับเคล่ือนการเป็น
ประชาคมอาเซียน โดยโครงการดงักล่าวไดผ้่านการจดัท าแผนงานและโครงการผ่านเทศบญัญติั
ขององค์กรชุมชน และไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ซ่ึง
โครงการวิจยัในระยะต่อไปจะได้ด าเนินการปฏิบติัการและติดตาม ประเมินผล เพื่อให้เกิดผล
สมบูรณ์ของกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน ในกรอบประชาคม
อาเซียน ซ่ึงจะเป็นตน้แบบใหก้บัชุมชนอ่ืนต่อไป 
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Abstract 

 This research aims to develop the potentiality in natural resource management of Chiang 
Mai communities under ASEAN  community and propose guidelines to increase the potentialties 
to manage natural resources of communities in Chiang Mai under ASEAN community. 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.  

 The study was that there were 18  issues for local administrative organizations to make 
the readiness for natural resource management and 1 2  issues as the guidelines to make the 
readiness for natural resource management. There were 1 5  problems of natural resource that 
local adminstrative organiations have to manage with 12  issues of guidelines to solve problems 
such as setting the regulations for natural resourcs use, for example, they do not give certificate 
ownership to foreigners, promote participation among communities to look after natural 
resources in communities. Concerning the ways to make the readiness for natural resources  
managment, there were 7 guidelines to make the readiness with 10 problems for communities to 
operate natural resource management. In addition, there were 4 guidelines for communities make 
the readiness for natural resource management. There were 10 problems for operation to manage 
natural resource management. There were 7  guidelines for communities to solve problems such 
as set the rules how to use natural resources usefully, how to manage garbage. As a result, 
communites asked for help to manage natural resources; 1 )  invite experts to give knowledge 
concerns ASEAN, language and make  ASEAN manuscript; 2 )  suggest how to make the 
readiness for skill workers and contagious diseases; 3) promote and motivate community tourism 
; 4 )  make the cooperation with community leaders and communities in order to make people 
understand. 

 The process of setting strategies to increase the potentialities in natural resource 
management was that the strength that community chose that they want to know how to use land 
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and water efficiently. The weakness was degradation use of natural resouces . The opportuniyt 
that communities chose was to arrange activities to look after environment and natural resource 
conservation and obstacles was they used natural resources extravagantly. As a result, 4 
strategies were set to increse the potentialities of communities . They consisted of 1) turn around 
strategy which local administrative organizations promote activities to look after environment 
and conserve to solve problems of forest degradation such as produce fermentation from waste 
materials of agriculture 2 )  retrenchment strategy was that local administrative orgnizations ask 
for pepole to realize how to use resourc maximization; 3 ) aggressive strategy was that local set 
the regulations concerning how to conserve community tourism  and 4 )  stability strategy was 
that local administrative organization set the rules to control natural resource use in 
communities. As a result, communities who participated in the research had made the project 
namely “project to enhance the productivity and increase quality of agriculture to reach the 
standard of ASEAN organic agriculture. 

This project had provided knowledge and skill both in language and media of public relations for 
civil servants and created network with local people to become ASEAN community. This project 
was supported by local administrative organization in 2018.The next phase of study will follow 
up and evaluate the result of study to fulfill the strategy to increase the potentiality of 
communities  under ASEAN community. 

 

 




