
 
 

 
บทที ่6 

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
 

 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน มีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์วิธีการเตรียมความ
พร้อมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการเพิ่มศกัยภาพ
ความเขม้แข็งในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบ
ประชาคมอาเซียน พร้อมกับเสนอแนะแนวทางในการสร้างแผนเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
สามารถสรุปผลการวจิยั อภิปรายผลการวจิยั และขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 

 
6.1 สรุปผลการวจัิย 
 6.1.1 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร(อปท.)ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน เม่ือเปิดประชาคมอาเซียน 
 การวิจยัพบวา่ มีทั้งหมด 16 ประเด็น ไดแ้ก่ (1)รณรงคแ์ละอนุรักษท์รัพยากร เช่น รณรงค์
การคดัแยกขยะ ส่งเสริมการปลูกป่า (2) เตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร เช่น การประชาสัมพนัธ์/
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติภายในอปท.เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ (3) ให้ความรู้ด้านการใช้
ประโยชน์จากท่ีดิน (4) จัดท าแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้ งประเมิน
สภาพแวดลอ้มในชุมชน (5) จดัตั้งกลุ่มอสม.ท่ีมีประสิทธิภาพในชุมชน (6) จดัระเบียบและมีกฎ
กติกาในการอยู่ร่วมกนั (7) จดัหางบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก (8) สร้างความ
เขา้ใจอนัดีระหว่างประชาชนและอปท. (9) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผูน้ าชุมชน (10) ประสาน
ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก (11) ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์(12) จดัตั้งศูนยรั์บเร่ือง
ร้องเรียนในชุมชน (13) ปรับปรุงภูมิทศัน์ (14) จดัท าขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน (15) 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (16) ส่งเสริมเทคโนโลยดีา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 ส าหรับแนวทางรับมือการเตรียมความพร้อมในองค์กร(อปท.)ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน มีทั้งหมด 12 ประเด็น ไดแ้ก่  (1) ออกกฎระเบียบการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ (2) การจดัท าโครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (3) จดัมุม
ความรู้เร่ืองอาเซียนในชุมชน (4) จดัรูปแบบการบริหารงานแบบเชิงรุก (5) เตรียมรับมือถึงการ
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เปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรธรรมชาติ (6) ให้ความรู้แก่เกษตรดา้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (7) 
ปรับปรุงภูมิทศัน์ (8) ปลูกจิตส านึกให้ประชาชน (9) การประชาสัมพนัธ์ (10) พฒันาคุณภาพชีวิต
ร่วมกบัส่ิงแวดลอ้ม (11) ก าหนดพื้นท่ีเร่ิมโครงการดา้นทรัพยากรธรรมชาติ (12) ประสานความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 
 ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองค์กร (อปท .) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน มีทั้ งหมด 15 ประเด็น ได้แก่ (1) ขาดความร่วมมือและความ
ตระหนกัจากประชาชนในพื้นท่ี (2) ปัญหาการจดัสรรท่ีดินท ากิน เช่น การแยง่ชิงดา้นทรัพยากร/
การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย (3) ขาดการอนุรักษ์ (4) ปัญหาความเส่ือมโทรม (5) การ
ติดต่อส่ือสารยากล าบากในพื้นท่ีห่างไกล (6) นโยบายภาครัฐไม่ต่อเน่ือง (7) การบริหารงานใน
องค์กรไม่เป็นระบบ (8) พื้นท่ีรับผิดชอบมีมากเกินไป (9) การรวมกลุ่มไม่เขม้แข็ง (10) ข้อมูล
ทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติไม่เป็นปัจจุบนั (11) ขาดเคร่ืองมือในการด าเนินงาน (12) ปัญหาขยะ
ในชุมชน (13) ไม่มีระบบจดัการดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์(14) ขาดงบประมาณสนบัสนุน (15) 
ประชาชนขาดความรู้ 
 ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน มีทั้งหมด 12 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) ออกกฎระเบียบการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การไม่ออกเอกสารสิทธิในท่ีดินท ากินให้แก่ชาวต่างชาติ (2) ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมและปลูกจิตส านึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน (3) มีการก าหนด
กฎหมายเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (4) การประชาสัมพันธ์ (5) เตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากร (6) มีการส ารวจและปรับปรุงขอ้มูลทางธรรมชาติใหเ้ป็นปัจจุบนั (7) มีการตรวจสอบและ
คดักรองงบประมาณในการบริหารงาน (8) มีการบริหารจดัการขยะ (9) การจดัประชุมเพื่อประสาน
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน (10) มีระบบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ (11) แปลง
สาธิตในการศึกษา (12) ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐเพื่อเขา้มาช่วยเหลื 
 6.1.2 วธีิการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน เม่ือเปิดประชาคมอาเซียน 
 การวิจัยพบว่า มีทั้ งหมด 13 ประเด็น ได้แก่  (1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแล
ส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (2) จัดท าแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อม เช่น ภยัพิบติัทางธรรมชาติ (3) การประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่
ประชาชน (4) การส่งเสริมการมส่วนร่วมของประชาชน (5) จดัหางบประมาณสนบัสนุน (6) มีการ
จดัตั้ งกลุ่มช่วยเหลือ/อสม. (7) การพฒันาระบบการจดัการขยะ (8) ลงพื้นท่ีส ารวจข้อมูลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน (9) การปรับปรุงภูมิทศัน์ในชุมชน (10) ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง



124 
 

อนุรักษ์ (11) จดัตั้ งศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนในชุมชน (12) สร้างแกนน าชุมชนให้เข้มแข็ง (13) 
ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐบาล  
 ส าหรับแนวทางรับมือการเตรียมความพร้อมให้กับ ชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน มีทั้งหมด 7 ประเด็น ได้แก่  (1) จดัท าแผนบริหารจดัการด้าน
ทรัพยากร (2) อบรมให้ความรู้ด้านอาเซียน (3) รณรงค์การอนุรักษ์ เช่น การท าแนวกนัไฟ (4) 
ส่งเสริมการคดัแยกขยะในชุมชน (5) ปรังปรุงภูมิทัศน์  (6) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เช่น การท าปุ๋ยหมกัจากเศษวชัพืช (7) มีการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
 ส่ วนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ให้กับ ชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน มีทั้งหมด 10 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) การแยง่ชิงดา้นทรัพยากร/การใช้
ทรัพยากรอย่างส้ินเปลือง (2) พื้นท่ีป่าถูกบุกรุก/ท าลาย (3) ประชาชนขาดจิตส านึกและขาดความ
ร่วมมือ (4) ปัญหาขยะ/น ้าเสีย (5) ขาดความรู้ดา้นอาเซียน (6) การตรวจสอบท่ียากล าบาก (7) พื้นท่ี
ห่างไกล การติดต่อส่ือสารล าบาก (8) การเมืองไม่มีเสถียรภาพ (9) ปัญหาความเส่ือมโทรม (10) 
ขาดงบประมาณสนบัสนุน 
 ส าหรับแนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้กบัชุมชน ในการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน มีทั้ งหมด 7 ประเด็น ได้แก่ (1) ออกกฎระเบียบการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การไม่ออกเอกสารสิทธิใน (2)การจดัการด้านขยะ/บ่อ
บ าบดัน ้ าเสีย (3) รณรงค์การอนุรักษ์ เช่น การบวชป่า การท าแนวกนัไฟ เป็นตน้ (4) มีการจดัสรร
การใช้ทรัพยากร (5) เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชน (6) 
สร้างจิตส านึกให้กบัประชาชน (7) ประสานความร่วมมือกบัคนในชุมชนในการช่วยกนัสอดส่อง
ดูแล 
 6.1.3 ความช่วยเหลือท่ีตอ้งการและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความพร้อมในการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
 ความช่วยเหลือท่ีตอ้งการและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความพร้อมในการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน มีทั้งหมด 4 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) เชิญวิทยากรเขา้มาให้ความรู้
อาเซียน ความรู้ดา้นภาษา และกระทบเชิงบวกเชิงลบ รวมถึงโอกาสในการพฒันาชุมชนหลงัเปิด
ประชาคมอาเซียนและจดัท าคู่มือเผยแพร่ในเร่ืองของอาเซียน (2) แนะน าวิธีการเตรียมความพร้อม
ในการรับมือจากแรงงานต่างด้าว และปัญหาโรคติดต่อ (3) เขา้มาช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการ
ท่องเท่ียวในชุมชน และ (4) ประสานความร่วมมือกบัผูน้ าชุมชนและร่วมหาวธีิแกไ้ขร่วมกบัชุมชน 
เพื่อสร้างความเขา้ใจกบัประชาชนในทอ้งถ่ิน  
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 6.1.4 กระบวนการก าหนดกลยุทธ์แผนเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 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 การให้ความรู้ดา้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดิน และน ้ า และดา้นจุดอ่อน 
คือ ปัญหาความเส่ือมโทรมจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติในชุมชน ส่วนปัจจยัภายนอกท่ีจะน ามา
ก าหนดกลยทุธ์นั้น ดา้นโอกาสชุมชนไดพ้ิจารณาเลือก คือ จดักิจกรรมส่งเสริมการดูแลส่ิงแวดลอ้ม
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และดา้นอุปสรรค คือ การแย่งชิงดา้นทรัพยากร และการใช้
ทรัพยากรอยา่งส้ินเปลือง 
 จากนั้ นท าการก าหนดกลยุทธ์ได้ 4 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) กลยุทธ์พลิกฟ้ืน (turn around 
strategies) คือ สถานการณ์ท่ีหน่วยงานมีปัจจยัภายในภายในดอ้ยแต่ปัจจยัภายนอกเอ้ือ โดยสร้าง
กลยุทธ์จาก โอกาส (opportunity) และจุดอ่อน (weakness) ในลกัษณะการใชโ้อกาสจากภายนอก
มาปิดจุดอ่อนภายใน ผลการวิจยัพบวา่ ชุมชนไดใ้ชก้ลยุทธ์พลิกฟ้ืน คือ อปท. ส่งเสริมกิจกรรมใน
การดูแลส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษเ์พื่อแกปั้ญหาความเส่ือมโทรมจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชน เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรียท่ี์ท าจากเศษของเหลือทางการเกษตร เพื่อลดตน้ทุนการผลิต (2) 
กลยุทธ์ตดัทอน (retrenchment strategies) คือ สถานการณ์ท่ีหน่วยงานมีปัจจยัภายนอกฉุดและ
ปัจจยัภายในดอ้ย โดยสร้างกลยุทธ์จาก อุปสรรค (threat) และจุดอ่อน (weakness) ในลกัษณะการ
หลบหลีกอุปสรรคและปิดจุดอ่อนภายใน ผลการวิจยัพบวา่ ชุมชนไดใ้ชก้ลยุทธ์ตดัทอน คือ อปท. 
ขอความร่วมมือจากประชาชนในการตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(3) กลยุทธ์เชิงรุก (aggressive strategies) คือ สภาวการณ์ท่ีหน่วยงานมีปัจจยัภายนอกเอ้ือและปัจจยั
ภายในเด่น โดยสร้างกลยุทธ์จาก โอกาส (opportunity) และจุดแข็ง (strength) ในลกัษณะการใช้
โอกาสจากภายนอกประสานกบัจุดแข็งภายใน ผลการวิจยัพบว่า ชุมชนได้ใช้กลยุทธ์เชิงรุก คือ 
อปท. ออกกฎระเบียบการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและอปท. ออกกฎระเบียบในการ
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ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน และ (4) กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ (stability strategies) คือ 
สถานการณ์ท่ีหน่วยงานมีปัจจยัภายในดี แต่มีปัจจยัภายนอกไม่เอ้ืออ านวย โดยสร้างกลยุทธ์จาก 
อุปสรรค (threat) และจุดแข็ง (strength) ในลกัษณะการหลบหลีกอุปสรรคและใช้จุดแข็งภายใน 
ผลการวิจยัพบวา่ ชุมชนไดใ้ช้กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ คือ อปท. ออกกฎระเบียบเพื่อควบคุม
การใชท้รัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
 หลังจากท่ีชุมชนทราบกลยุทธ์ทั้ ง 4 ประเภทข้างต้น ชุมชนได้น าไปจัดท าแผนการ
ด าเนินงานแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน โดยจดัท าโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการ
ด าเนินงานตามกลยทุธ์ท่ีไดส้ร้างไว ้เป็นการน าแผนไปสู่การด าเนินงาน ซ่ึงโครงการในการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท่ีให้ชุมชนเข้าร่วมงานวิจยัคร้ังน้ี ได้จดัท า “โครงการ
ยกระดับผลผลิต และเพิ่มคุณภาพทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อาเซียน” เพื่อให้
บุคลากรในหน่วยงาน/ชุมชนรับรู้และเขา้ใจเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ปี 
พ.ศ. 2560 และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ (ด้านภาษา ด้านส่ือเทคโนโลยี และส่ือ
ประชาสัมพนัธ์) ท่ีจ  าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการ รวมทั้ งเพื่อสร้างเครือข่ายกับ
ประชาชนในการขบัเคล่ือนการเป็นประชาคมอาเซียน โดยโครงการดงักล่าวได้ผ่านการจดัท า
แผนงานและโครงการผ่านเทศบญัญติัขององค์กรชุมชน และไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ซ่ึงโครงการวิจยัในระยะต่อไปจะไดด้ าเนินการปฏิบติัการและ
ติดตาม ประเมินผล เพื่อให้เกิดผลสมบูรณ์ของกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกร
ในชุมชน ในกรอบประชาคมอาเซียน ซ่ึงจะเป็นตน้แบบใหก้บัชุมชนอ่ืนต่อไป 
 
6.2 อภิปรายผลการวจัิย 
 การวิ จัย เร่ือ ง  “แผนกลยุท ธ์ ก าร เพิ่ ม ขี ดความส าม ารถ ในการบ ริห ารจัดก าร
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ปีท่ี 3” อาศยัแนวคิดกระบวนการวิเคราะห์ SWOT 
ของนนัทิยา หุตานุวตัรและคณะ (2545) ในการวเิคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกจากวธีิการ
เตรียมความพร้อมท่ีเกิดจากการเปิดอาเซียนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงการวิจยัพบวา่ จุดแขง็ของการบริหารจดัการท่ีส าคญั คือ การใหค้วามรู้ดา้นการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดิน และน ้ า  จุดอ่อน คือ ปัญหาความเส่ือมโทรมจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ดา้นโอกาสชุมชนไดพ้ิจารณาเลือก คือ จดักิจกรรมส่งเสริมการดูแล
ส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษ ์และดา้นอุปสรรค คือ การแยง่ชิงดา้นทรัพยากร และการใชท้รัพยากร
อยา่งส้ินเปลือง ทั้งน้ี การวิจยัไดน้ าเอาศกัยภาพของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ดงักล่าว มาสร้างเป็น
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กลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน โดยใช้แนวคิดของ จินตนา บุญบงการ และณัฏฐ
พนัธ์ เขจรนันทน์ (2546) ได้กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน 4 แบบ คือ (1) กลยุทธ์
พลิกฟ้ืน คือ อปท. ส่งเสริมกิจกรรมในการดูแลส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์เพื่อแก้ปัญหาความ
เส่ือมโทรมจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติในชุมชน เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรียท่ี์ท าจากเศษของเหลือ
ทางการเกษตร เพื่อลดตน้ทุนการผลิต สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวีระศกัด์ิ สมยานะ (2549) ศึกษา
ประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2549 โดยผลการศึกษา
กล่าวว่า องค์กรควรจดัท าแผนการด าเนินงานให้ตรงกบัวิสัยทศัน์ขององค์กร เพื่อจดัท าโครงการ
ต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบัแผนงาน (2) กลยุทธ์ตดัทอน คือ อปท. ขอความร่วมมือจากประชาชนใน
การตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (3) กลยุทธ์เชิงรุก คือ อปท. ออก
กฎระเบียบการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและอปท. ออกกฎระเบียบในการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษใ์นชุมชน และ (4) กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ คือ อปท. ออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมการ
ใชท้รัพยากรธรรมชาติในชุมชน ซ่ึงกลยุทธ์ดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธีร์วสิิฐ มูลงามกูลจ ์
และคณะ (2556) ศึกษาเร่ืองเตรียมความพร้อมในการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตภาค
กลางสู่ประชาคมอาเซียน ผลการศึกษากล่าวว่าปัจจยัด้านงบประมาณและการจดัการมีอิทธิพล
ทางออ้มต่อการเตรียมความพร้อม องคก์รควรวางแผนการบริหารงานตามความเหมาะสมของพื้นท่ี 
เนน้การบูรณาการการท างานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
อาเซียน  
 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
ก าหนดกลยุทธ์  เป็นการจดัท าขอ้เสนอในรูปของทางเลือกต่าง ๆ ท่ีควรจะด าเนินงาน ทั้งในส่วน
ของงานประจ าและงานโครงการ การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได ้การจดัสรรทรัพยากร 
และการจดัท าเอกสารแผน (4) วิธีการพฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน  และ (5) ผลการพฒันาศกัยภาพความเขม้แข็งในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน เป็นขั้นตอนทา้ยสุดท่ีมีความส าคญั เพราะในการประเมินผลจะน าขอ้มูลไปใช้ส าหรับการ
ปรับกลยุทธ์และแผนต่อไป โดยไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
การด าเนินงาน จนเกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงรูปธรรม  
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 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 

การวิจัยค ร้ัง น้ี ท าให้ท ราบ ถึงวิ ธี การเต รียมความพ ร้อม ในการบ ริห ารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน จนสามารถจดัท า
เป็นกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถดังกล่าวได้อย่างชัดเจน ซ่ึงหากในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน น าไปปรับประยุกตใ์ช้ตามบริบทของทอ้งถ่ิน จะเกิดกระบวนการ
ท างานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพและไดรั้บความร่วมมือจากทุกส่วน
อยา่งแทจ้ริง 
 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัในคร้ังต่อไป ควรน านวตักรรม และเทคโนโลยเีขา้มาช่วย ใน
การลดตน้ทุนการผลิต รวมถึงการสร้างคุณค่า และมูลค่าให้กบัผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรของต าบล
น ้ าบ่อหลวงโดยการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก เช่น Smart farm ซ่ึงท าให้ดินมี
คุณภาพ และส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึน และการท าโดยการใช้ทรัพยากรท่ีมุ่งเน้นระบบอินทรียจ์นเป็นท่ี
ยอมรับ และมีระบบการบริหารจดัการท่ีดี เพื่อให้ชุมชนอ่ืน ๆ สนใจจนเกิดการขยายตน้แบบการ
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนสู่ 7 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน อนัไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดั
เชียงราย จงัหวดัล าพูน จงัหวดัล าปาง จงัหวดัแพร่ จงัหวดัน่าน และ จงัหวดัพะเยา 




