
 

 

 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 กลยุทธ์การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน ในกรอบ
ประชาคมอาเซียน ปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถ    
ของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจชุมชน 
ด้านเกษตร ด ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  ด ้านส ุขภาพอนามัยและสิ ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเด็กและเยาวชนและการศึกษา ด้านผู้สูงอายุและผู้พิการ และด้าน
สังคมและวัฒนธรรม พร้อมกับพัฒนาแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 7 ด้าน ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน  สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การ
วิจัยได้รวบรวมวรรณกรรมในส่วนของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างกรอบการวิจัย ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 
 
2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 จากการศึกษากลยุทธ์การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ
ชุมชน ในกรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 1 มีแนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย 1) 
แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 2) การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 3) การ
แปลงยุทธ์ศาสตร์สู่การปฏิบัติ และ 4) การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล  

2.1.1 แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
 “การวางแผนเชิงกลยุทธ์” (strategic planning) หรือ “การบริหารเชิงกลยุทธ์” (strategic 
management) หรือ “การคิดอย่างกลยุทธ์”(strategic thinking) แนวคิดในด้านกลยุทธ์ดังกล่าวนี้ 
นับวันจะมีความสำคัญมากขึ้นทุกทีโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยกำลังอยู่ในขั้นตอนของการ
ปรับตัวอย่างรุนแรง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในทางเศรษฐกิจ การเมืองและ
สังคม ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และภายในประเทศ  ความจริงแล้ว “การวางแผนเชิงกลยุทธ์” 
(strategic planning)  เป็นส่วนหนึ่งของ“การบริหารเชิงกลยุทธ์” strategic management) ทั้งนี้ 
เนื่องจากว่าองค์ประกอบของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์นั้น ส่วนแรกจะเป็นเรื่องของการวาง  
ทิศทางการบริหารหรือทิศทางกลยุทธ์ (strategic direction) ซึ่งก็เป็นเรื่องของการวางแผน และอีก
ส่วนหนึ่งนั้นเป็นเรื่องการดำเนินกลยุทธ์เพ่ือที่จะบรรลุสู่เป้าหมายหรือแผนทิศทางที่ได้กำหนดไว้
นั่นเอง การบริหารเชิงกลยุทธ์จึงหมายถึง กระบวนการในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นั่นเอง (strategic 
decision) (สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2543) 
 จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2546) ได้ให้ความหมายของการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ (strategic management) หมายถึง กระบวนการที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและข้อมูลสำคัญของธุรกิจที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจ การวางแนวทางการ
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ดำเนินงานและควบคุมการปฏิบัติ งานเชิงกลยุทธ์ขององค์การ เพ่ือที่จะสร้างความมั่นใจว่าองค์การ
สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนสามารถ
มีการพัฒนาการและสามารถมีการแข่งขันในอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่การจัดการ
เชิงกลยุทธ์มีเป้าหมายสำคัญ 2 ประการ คือ 
 (1)  สร้างและดำรงรักษาความสามารถในการแข่งขัน (competitive capacity) 
การเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวอยู่เสมอ การกำหนดและการดำเนิน 
กลยุทธ์ช่วยให้ธุรกิจมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการ
แข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง 
 (2)  สร้างคุณค่า (create value) การจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยสร้างคุณค่า (value) 
แก่เจ้าของหรือผู้ ถือหุ้น (shareholder) ตลอดจนสร้างความพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder) ของธุรกิจ เช่น พนักงาน ผู้ขายวัตถุดิบ และลูกค้า เป็นต้น 
 ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ (2546) กล่าวว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การดำเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายหรือเป้าประสงค์ตามพันธกิจ (mission) หรือภารกิจขององค์กร โดยสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะผู้ที่ได้ผลประโยชน์จากองค์กร 
(stakeholders) นับเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจ และการกำหนดนโยบายขององค์กร ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้บริการ (customer) พนักงาน (employee) ชุมชนในท้องที่ (community) ผู้ถือหุ้น 
(stakeholders) องค์กรประชาชน (civil society) ฯลฯ การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นศาสตร์และศิลป์
ในการดำเนินการใน 3 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันคือ การวางแผนกลยุทธ์ (strategic planning) การ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ (strategicImplementation) และการควบคุมและประเมินผล       กลยุทธ์ 
(strategic control and evaluation) และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (strategic planning) เป็น
กระบวนการแรกเริ่มของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซึ่งในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย
กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย (เป้าประสงค์) วัตถุประสงค์ของ
องค์กรและการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 
 John M.Bryson (1995) กล่าวว่า การวางแผนกลยุทธ์ช่วยเสริมสร้างการสื่อสาร การมีส่วน
ร่วม การคำนึงถึงความแตกต่างด้านค่านิยมและผลประโยชน์ การเสริมสร้างการตัดสินใจตามหลัก
พ้ืนฐานของความมีเหตุผล และที่สำคัญที่สุดคือ การวางแผนกลยุทธ์จะก่อให้เกิดความสำเร็จในการ
ปฏิบัติการอย่างแท้จริง 
 ปกรณ์ ปรียากร (2545) กล่าวว่า การวางแผนกลยุทธ์ น่าจะถือเป็นแนวคิดร่ วมระหว่าง
องค์การภาครัฐและภาคเอกชน ส่วนเทคนิคเฉพาะขององค์การทั้งสองอาจจะแตกต่างกันไปได้ตาม
ภารกิจและความคาดหวังจากลูกค้าและผู้รับบริการที่แตกต่างกัน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ได้ทั้งองค์การภาครัฐและภาคเอกชน (strategic analysis) ไว้ดังนี้ 
 ตัวแบบการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ของซุนวู (บุญศักดิ์ แสงระวี, ม.ป.ป.) 
 (1)  กำหนดจุดมุ่งหมายและภารกิจของการรบ 
 (2)  ประเมินความเข้มแข็งและความพร้อมของสรรพกำลัง 
 (3)  ประเมินสถานการณ์ของคู่ต่อสู้ 
 (4)  กำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ต่าง ๆ 
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 (5)  ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์และนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
 ตัวแบบการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ของ Harvard Business School (SWOT model) 
 (1)  กำหนดจุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ 
 (2)  วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก 
 (3)  วิเคราะห์สถานการณ์ภายใน 
 (4)  กำหนดกลยุทธ์ 
 (5)  ประเมินความเป็นไปได้และเลือกกลยุทธ์ 
 (6)  นำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปกระบวนการกำหนดกลยุทธ์ขององค์การภาครัฐ
และองค์การที่ไม่หวังผลกำไรและนำมาปรับใช้สำหรับการสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัยเพื่อกำหนด
กลยุทธ์ของชุมชนได้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 (1)  การป ระ เมิ น ส ภ าพ แวด ล้ อม ภ ายน อกและภ าย ใน  (assessing the 
organization’s external and internal environments) 
 (2)  ระบุประเด็นที่ จะนำไปสู่ การวางกลยุทธ์  ( identifying the facing the 
strategic issue organization) เป็นการประมวล จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัดต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน หรือ การทำ SWOT matrix เพ่ือพิจารณา ปัญหา ช่องว่าง และประเด็น ที่ควรจะกำหนดกล
ยุทธ์ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก  
 (3)  การกำหนดกลยุทธ์ (formulating strategies and plans to manage the 
issue) เป็นการจัดทำข้อเสนอในรูปของทางเลือกต่าง ๆ ที่ควรจะดำเนินงาน ทั้งในส่วนของงาน
ประจำและงานโครงการ การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การจัดสรรทรัพยากร และการ
จัดทำเอกสารแผน 
 (4)  ทบท วนและอนุ มั ติ กลยุ ท ธ์ และแผน  ( reviewing and adopting the 
strategies and plan) เป็นการขออนุมัติกลยุทธ์และแผนจากผู้บริหารเพ่ือนำแผนไปสู่การ
ดำเนินงาน 
 (5)  ก า ร น ำ แ ผ น ไ ป สู่ ก า ร ด ำ เ นิ น ง า น  ( developing and effective 
implementation process) เป็นขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานระดับปฏิบัติที่จะนำแผนกล
ยุทธ์ไปวางแผนเพื่อการดำเนินงานขององค์การอีกชั้นหนึ่ง 
  (6 ) ก ารป ระเมิ นผล  (reassessing strategies and the strategic planning 
process)  เป็นขั้นตอนท้ายสุดที่มีความสำคัญ เพราะในการประเมินผลจะนำข้อมูลไปใช้สำหรับการ
ปรับกลยุทธ์และแผนต่อไป 
 2.1.2 การวิเคราะห์สถานการณ ์(SWOT Analysis)  
 SWOT เป็นคำย่อมาจากคำว่า Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats 
โดย Strength คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นบวก ซึ่ง
องค์กรนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการทำงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงการดำเนินงาน
ภายในที่องค์กรทำได้ดี ในขณะที่ Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ ภายในองค์กร    
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ที่เป็นผลและด้อยความสามารถ ซึ่งองค์กรไม่สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการทำงานเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ หรือหมายถึง การดำเนินงานภายในที่องค์กรทำได้ไม่ดี Opportunities คือ โอกาส
หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอ้ืออำนวยให้การทำงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ 
หรือ หมายถึง  สภาพแวดล้อมภายนอก ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการขององค์กร และ Threats 
คือ อุปสรรคหมายถึงปัจจัย และสถานการณ์ภายนอกที่ได้วางการทำงานขององค์กรไม่ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหาต่อองค์กร (นันทิยา หุตานุวัตร, 
2546) บางครั้งการจำแนกโอกาส และอุปสรรคเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก  เพราะทั้งสองสิ่งนี้สามารถเปลี่ยน
กลับซึ่งกันและกันเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจทำให้สถานการณ์ที่เคย
เป็นโอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรคได้ และในทางกลับกัน อุปสรรคอาจกลับกลายเป็นโอกาสได้
เช่นกัน ด้วยเหตุนี้องค์กรมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แวดล้อม 
 
 2.1.3 การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
 จากงานวิจัยของธเนศ นยุคันตวนิชชัย (2560) กล่าวถึงแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.      
ลอว์ เร็นซ์  จี . เรบินิ เอก (Prof. Dr. Lawrence G. Hrebiniak) แห่งวิทยาลัย ธุรกิจ Wharton 
มหาวิทยาลัย Pennsylvania กล่าวว่า “การนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่มี แบบ
แผนเป็นชุดของกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลซึ่งส่งเสริมให้องค์กรสามารถ ใช้
ยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้นขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นรูปธรรมได้” (Alutto, Lawrence, and 
Roman, 1973) องค์กรหรือรัฐบาลประเทศใดก็ตามเมื่อกำหนดยุทธศาสตร์หรือนโยบายแล้วก็มักจะ
มีการแปลงนโยบายดังกล่าวไปสู่แผนในระดับต่ าง ๆ ซึ่งสุดท้ายย่อมนำไปสู่แผนปฏิบัติการ 
เช่นเดียวกันกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ที่ได้เสนอว่าองค์กรและ
สถาบันอุดมศึกษาต้องสามารถที่จะแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลซึ่งการแปลง
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัตินั้น เมื่อได้ศึกษาจากแนวทางขององค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงตามแนวคิดต่างๆ
แล้วจะพบว่าการจะแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติควรจะประกอบด้วยองค์ประกอบสองส่วนได้แก่
การทำให้ทั้งองค์กรเกิดลักษณะที่มุ่งเน้นความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) และ
การทำให้องค์กรมีความสามารถแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเพ่ือทำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง
ปัจจัยต่าง ๆ ภายในองค์การกับยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 
 การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้เกิดผลนั้นปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ในองค์การจะต้อง
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ได้โดยปัจจัยสำคัญที่จะต้องทำให้เกิดความ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ต้องประกอบด้วยงบประมาณกระบวนการทำงาน ข้อมูลสารสนเทศ 
สมรรถนะและความสามารถของบุคลาการวัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงาน ระบบการประเมินผล



19 
 

 

การปฏิบัติงาน การจูงใจและผลตอบแทน ในด้านสมรรถนะความสามารถของบุคลากรนั้น 
(Personnel’s Competencies) จะพบว่ายุทธศาสตร์จะได้รับการขับเคลื่อน ต้องอาศัยบุคลากรเป็น
สำคัญ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร คือ บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถทักษะทัศนคติ ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ดังนั้น ยุทธศาสตร์จะได้รับการขับเคลื่อนได้จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูงในองค์กร และยังต้องพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร (Personnel’s Competencies) ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ               
เพลินใจ ศิริเจริญวัฒน์ (2549) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของข้าราชการสำนักงานศาล
ปกครองที่มีต่อการนำระบบสมรรถนะมาใช้ในองค์กร พบว่าข้าราชการส่วนใหญ่ยังขาดความความ
เข้าใจต่อการนำระบบสมรรถนะมาใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของศาลปกครอง ซึ่งเป็นไปใน
ทำนองเดียวกันกับสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา (2556) ที่ได้เสนอว่า สถาบันอุดมศึกษา
ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับความรู้ ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการ 
ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะด้าน
การศึกษา เพ่ือให้ระบบอุดมศึกษาเตรียมความพร้อมในอนาคตไปสู่ความเป็นสากลและนำประเทศให้
มีความสามารถในการแข่งขันได้ 
 2.1.4 การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล 
 คำว่า “ธรรมาภิบาล” หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมรัฐ ธรรมาภิบาลมา
จากคำว่า “ธรรม” + “อภิบาล” มาจากคำภาษาอังกฤษว่า good governance ซึ่งบวรศักดิ์  
อุวรรณโณ อธิบายว่า อภิบาล หมายถึง วิธีการใช้อำนาจเพ่ือบริหารทรัพยากรขององค์การ ดังนั้นคำ
ว่า “ธรรมาภิบาล” หมายถึง วิธีการที่ดี ในการใช้อำนาจเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การ       
  (1) ธรรมาภิบาลกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย  
  ผลจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นำมา สู่การพัฒนา
ระบบบริหารภาครัฐหรือระบบราชการโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) กำหนดแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ไทย (พ.ศ. 2551 – 2555) โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือประโยชน์
สุขของ ประชาชน โดยมีประเด็นหลัก 4 ประเด็น ได้แก่  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการให้บริการและการทำงาน เพ่ือตอบสนอง
ความคาดหวังและความต้องการของประชาชนที่มีความสลับ ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับรูปแบบการทำงานให้มีลักษณะเชิง บูรณาการ เกิด
การแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม  
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความ
พร้อม และความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวอย่างเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ต่างๆ  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี เกิด ความโปร่งใส 
และมั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งทำให้บุคลากร ปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึกความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชนและต่อ สังคมโดยรวม 
 
  (2) หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  ในปี 2555 รัฐบาลได้มีมติเห็นชอบกับหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี  
ประกอบด้วยหลักการสำคัญ 4 หลัก และหลักการย่อยอีก 10 หลัก ดังนี้ 
  หลักที่  1 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  (New Public Management) 
ประกอบด้วยหลักย่อย 3 หลักได้แก่ หลักย่อยที่ 1 ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติ 
ราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการ ลงทุนและบังเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อส่วนรวม หลักย่อยที่ 2 ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การปฏิบัติ ราชการที่มี
วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือตอบสนองความต้องการ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ ตาม
พันธกิจให้บรรลุ วัตถุประสงค์องค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และอยู่ในระดับที่
อยู่ในความคาดหวังของประชาชน และหลักย่อยที่ 3 การตอบสนอง หมายถึงการปฏิบัติราชการต้อง 
สามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพ ดำเนินการแล้วเสร็จในเวลาที่ กำหนด สร้างความเชื่ อมั่นไว้วางใจ 
ตอบสนองความคาดหวัง/ความ ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
  หลักที่ 2 ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบ ด้วยหลักการย่อย 
4 หลักได้แก่ หลักย่อยที่ 1 ภาระรับผิดชอบ /สามารถตรวจสอบได้ หมายถึง การปฏิบัติราชการต้อง
สามารถตอบคำถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อ สงสัย มีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและ
ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อสาธารณะ หลักย่อยที่ 2 ความเปิดเผย/โปร่งใส หมายถึง 
การปฏิบัติราชการ ต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และเปิดเผยข้อมูล ที่จำเป็นและ
เชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน หลักย่อยที่ 3 หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องใช้ อำนาจ
ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย และ หลักย่อยที่ 4 หลักความ
เสมอภาค หมายถึง การปฏิบัติราชการต้อง ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่แบ่งแยกชาย หญิง ถิ่นกำเนิด 
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สถานภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางสังคม ศาสนา
และอ่ืนๆ 
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  หลักที่ 3 ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วยหลักการ ย่อย 2 หลัก
ได้แก่ หลักย่อยที่ 1 กระจายอำนาจ หมายถึง การปฏิบัติราชการควรมี การมอบอำนาจและกระจาย
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ ดำเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นหรือภาคส่วน
อ่ืนๆ ในสังคม และ หลักย่อยที่ 2 การมีส่วนร่วม/การมุ่งเน้นฉันทามติ หมายถึง การปฏิบัติราชการ
ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมถึง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ 
ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ เสนอปัญหา ร่วมตัดสินใจและร่วมตรวจสอบ โดยมี ความพยายาม
ในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่าง กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง  
  หลักที่  4 ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) 
ประกอบด้วยหลักการย่อย 1 หลักได้แก่ คุณธรรม/ จริยธรรม หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องมี
จิตสำนึก ความรับผิดชอบใน การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศีลธรรม คุณธรรมและตรงตามความคาดหวัง
ของ สังคม 
 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระมหาวีรศักดิ์  สุรเมธี , พระวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน  และคณะ (2560) การวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาโลกทัศน์และปัจจัยที่ส่งผลต่อโลกทัศน์ของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เอ้ือต่อการรองรับกับเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า โลกทัศน์ของผู้นำท้องถิ่นจะ
ประกอบไปด้วย 1) ความรู้ความสามารถและความเข้าใจในข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 2) การ
รักษาอัตลักษณ์ของตนเองโดยเน้นอนุรักษ์ภูมิปัญญา และรากเหง้าของท้องถิ่น 3) การเตรียม
บุคลากรและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 4) การจัดทำแผนรองรับและแผนกล
ยุทธ์เกี่ยวการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อโลกทัศน์ของผู้นำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อม 3 
ด้านอยู่ในระดับมากคือ ด้านประสบการณ์ของผู้นำอยู่ รองลงมาคือ ด้านการเปิดรับข่าวสารและด้าน
เครือข่ายทางสังคมของผู้นำ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อม ในระดับปานกลางคือ ด้านบริบทของ
ผู้นำ รองลงมาคือ ด้านองค์กรภาคเอกชนในพ้ืนที่ ตามลำดับ และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ปัจจัยทางด้านประสบการณ์ของผู้นำ ด้านการเปิดรับข่าวสาร ด้านเครือข่ายทางสังคมของผู้นำ  และ
ด้านองค์กรภาคเอกชนในพ้ืนที่ มีความสัมพันธ์กับโลกทัศน์ของผู้นำ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ยกเว้นปัจจัยทางด้านบริบทของผู้นำไม่มีความสัมพันธ์กับโลก
ทัศน์ของของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เสนีย์ คำสุข (2560) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในประเทศไทย ได้ก่อเกิดและ
เปลี่ยนแปลงต่อเนื่องมายาวนาน โดยสัมพันธ์กับบริบทของการเมืองระดับชาติและกลไกกฎหมายที่
ผ่านออกมาบังคับใช้โดยสภานิติบัญญัติ ที่ค่อนข้างขาดเสถียรภาพและขาดความชอบธรรมจนก่อเกิด
วิกฤตการณ์ทางการเมืองขึ้นหลายครั้งในยุคโลกาภิวัฒน์ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลาย ๆ 
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ด้าน ได้ส่งผลกระทบมากมายหลายมิติมาสู่สังคมไทยและ อปท. เหตุนี้จึงน่าสนใจศึกษาว่า การ
พัฒนาที่ผ่านมาของ อปท. ตั้งแต่ช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมานั้นเป็นอย่างไร
บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และสถาบันภายในกรอบของ
กฎหมาย แนวทางการพัฒนา อปท. ในอนาคตจะเป็นอย่างไร และแนวคิดและแนวทางปฏิบัติบาง
ประการเกี่ยวกับ อปท. ในการเข้าสู่อาเซียน 
 จากการสำรวจเอกสารที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ อปท. และศึกษาสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญที่มี
เจตนารมณ์ไปในทางพัฒนาการเมืองระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายเกี่ยวกับ อปท. แต่ละ
รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงมาจนถึงหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 และกำลังอยู่ในกระบวนการจัดทำ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่คาดว่าจะมีการประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2560 ก็พบว่า อปท. ได้ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างอำนาจหน้าที่และสถาบันมาอย่างต่อเนื่อง ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 ข้อเท็จจริงของการเมืองไทยที่สำคัญมากอย่างหนึ่งก็คือ การเมืองระดับชาติขาดเสถียรภาพสูง 
หลังจากความขัดแย้งรุนแรงก็มักจะเกิดวิกฤตการเมืองและผู้นำทหารได้ใช้กลไกรัฐเข้ายึดอำนาจ
รัฐบาลมากกว่า 10 ครั้ง ในรอบ 84 ปี ส่งผลให้ทีการล้มเลิกรัฐธรรมนูญไปแล้วมากกว่า 10 ฉบับ 
และแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ อปท. หลายครั้ง ที่นังไม่มีความก้าวหน้าในด้านการกระจายอำนาจและ
การให้อิสระแก่ อปท. อย่างแท้จริง ในอีกด้านหนึ่งคือ ประชาชน ก็ยังขาดความตระหนักในหลักการ
สำคัญของการปกครองตนเอง พลังทางสังคมที่เกื้อหนุนการพัฒนา อปท. จึงอ่อนแอ ชนชั้นนำทาง
การเมืองที่มีอำนาจในรัฐบาลเป็นฝ่ายเดียวในการใช้อำนาจจัดทำกฎหมายออกมาควบคุมและพัฒนา 
อปท. ตลอดมา โครงสร้าง อปท. ที่มีการกำหนดไว้ 5 รูปแบบใหญ่ ๆ มีความทันสมัยพอสมควร มี
การขยายอำนาจหน้าที่ออกไปหลายด้านแต่ก็ยังมีข้อจำกัดด้านความเป็นอิสระ ทำให้การพัฒนา
สถาบัน อปท. ไม่ต่อเนื่องและยังคงอ่อนแอ 
 ในการที่สมาชิก 10 ชาติของอาเซียน ที่มีการรวมกลุ่มกันมายาวนานเกือบ 50 ปี และได้
ปรับตัวครั้งสำคัญหลังสิ้นสุดยุคสงครามเย็น ด้วยการวางหลักการความรวมมือออกเป็น 3 ด้าน หรือ 
“เสาหลัก” โดยเริ่มต้นจากด้านเศรษฐกิจเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและเป็นหนึ่งเดียวกัน แนวทางและ
แนวคิดสำคัญคือ การเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลดีในระยะยาว 
 ขัตติยา กลัญทกะปกรณ์ (2558) การวิจัยเรื่อง “แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถด้าน
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน” การวิจัยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน พร้อมกับศึกษาศักยภาพของ
ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน โดยเป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพและสนับสนุนด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากข้อมูลปฐมภูมิ ขององค์กรชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการด้วยความสมัครใจ จำนวน 1 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 9 ชุมชน อาศัยวิธีการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
(PAR) วิเคราะห์ศักยภาพด้วย SWOT analysis อภิปรายผลด้วยสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงปัญหาและผลกระทบ รวมถึงศักยภาพของ
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ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า 
ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม คือ สังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชนเป็นจุดขายที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กับเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชีย งใหม่ 
เพราะมีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ทั้ง วิถีชีวิต ภาษา การแต่งกาย กิจกรรม และประเพณี แต่ในอนาคต
หากคนรุ่นใหม่ไม่สืบทอดและรักษาไว้ สิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปกับประชาคมอาเซียนและอาจสูญ
หายไปจนไม่เหลือบริบทเดิม ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน พบว่า มีจุดแข็ง
คือ ชุมชนให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดขึ้นเป็นอย่างดี แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ บุคลากรขาดความชำนาญในการดำเนินงานด้าน
สังคมและวัฒนธรรม อีกทั้งมีระเบียบในการเบิกจ่ายที่ยุ่งยากและซับซ้อนไม่สนับสนุนต่อการพัฒนา
งานด้านนี้ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน พบว่า มีโอกาสที่สำคัญคือ 
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีโอกาสเติบโตมากขึ้นและชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านสังคม
และวัฒนธรรมจากเครือข่ายองค์กรอ่ืน ๆ แต่ยังคงพบอุปสรรคคือ คนในชุมชนขาดแรงจูงใจในการ
สืบทอดทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง 
 จากศักยภาพของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ดังกล่าว สามารถนำมาสร้างเป็นกลยุทธ์ในการ
เพ่ิมขีดความสามารถด้านสังคมและวัฒนธรรมในกรอบประชาคมอาเซียนได้ จำนวน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 
1) กลยุทธ์พลิกฟ้ืนคือ การที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรด้านสังคมและวัฒนธรรม 2) กลยุทธ์ตัดทอนคือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้านสังคมและวัฒนธรรม 3) กลยุทธ์เชิง
รุกคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยให้ชุมชน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และ 4) กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
แกนนำชุมชนควรร่วมกันปลูกจิตสำนึกด้านสังคมและวัฒนธรรมให้กับเด็กและเยาวชนสืบสานต่อไป  
 ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร (2558) การวิจัยเรื่อง “แผนกลยุทธ์การเพ่ิมขีดความสามารถด้าน
สุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อมของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน” การ
วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน พร้อมกับศึกษาศักยภาพของ
ชุมชนด้านสุขภาพ อนามัยและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน โดย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและสนับสนุนด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากข้อมูลปฐมภูมิขององค์กร
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ จำนวน 3 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 30 ชุมชน อาศัยวิธีการวิจัย
แบบมีส่วนร่วม (PAR) วิเคราะห์ศักยภาพด้วย SWOT analysis อภิปรายผลด้วยสถิติอย่างง่าย ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงปัญหาและผลกระทบ รวมถึง
ศักยภาพของชุมชนด้านสุขภาพ อนามัยและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคม
อาเซียน ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน จั งหวัดเชียงใหม่ ด้านสุขภาพ 
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อนามัยและสิ่งแวดล้อมคือการหลั่งไหลของประชากรในประเทศอาเซียนที่เข้ามาสู่จังหวัดเชียงใหม่ที่
เพ่ิมขึ้น การเข้ามาทำงานและอาศัยของผู้คนจากอาเซียนจะทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา หาก
ขาดระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรภาครัฐและองค์กรชุมชน อาจนำพาโรคติดต่อที่ไม่สามารถ
ควบคุมหรือตรวจพบได้เข้าประเทศ เนื่องจากระบบการป้องกันและคุ้มครองด้านสุขภาพยังไม่มี
ประสิทธิภาพมากนัก ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน พบว่า มีจุดแข็งคือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงสร้างการแบ่งหน้าที่ชัดเจนและมีแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 
อนามัยและสิ่งแวดล้อมต่อการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แต่ยังคงมีจุดอ่อนคือ จำนวนบุคลากร
และงบประมาณที่รับผิดชอบมีไม่เพียงพอ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน 
พบว่า มีโอกาสที่สำคัญคือ ชุมชนได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ทั้ง สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และมี
เครือข่ายชุมชน ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 
(อผส.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) 
ในการบูรณาการร่วมกันทำงาน แต่ยังคงพบอุปสรรคตรงที่การเมืองไม่มีเสถียรภาพในทุกระดับ 
 จากศักยภาพของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ดังกล่าวสามารถนำมาสร้างเป็นกลยุทธ์ในการเพ่ิม
ขีดความสามารถในกรอบประชาคมอาเซียนได้ จำนวน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์พลิกฟ้ืนคือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเตรียมความพร้อมในการวางแผนการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
ก่อนปีงบประมาณล่วงหน้า 2) กลยุทธ์ตัดทอนคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรบูรณาการทำงาน
กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านสุขภาพ อนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก 3) กลยุทธ์เชิงรุกคือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรสร้างกลยุทธ์ในการเชื่อมต่อจากภายในสู่ภายนอกองค์กร และ 4) กลยุทธ์
การรักษาเสถียรภาพคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเตรียมความพร้อมในการสร้างความเข้มแข็ง
ในชุมชนเพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่อการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ทัศนีย์ อารมย์เกลี้ยง (2558) การวิจัยเรื่อง “แผนกลยุทธ์การเพ่ิมขีดความสามารถของ
องค์กรการศึกษาของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ” การวิจัยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรการศึกษาของชุมชน พร้อมกับ
ศึกษาศักยภาพขององค์กรการศึกษาของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน โดย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและสนับสนุนด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากข้อมูลปฐมภูมิขององค์กร
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ จำนวน 1 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 11 ชุมชน อาศัยวิธีการวิจัย
แบบมีส่วนร่วม (PAR) วิเคราะห์ศักยภาพด้วย SWOT analysis อภิปรายผลด้วยสถิติอย่างง่าย ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงปัญหาและผลกระทบ รวมถึง
ศักยภาพขององค์กรการศึกษาของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กรการศึกษาของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ คือ 
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ระบบการศึกษาของสังคมชนบทที่ด้อยคุณภาพ ส่งผลให้ระดับความรู้ความสามารถของนักเรียนและ
นักศึกษาในชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ไม่สามารถแข่งขันในประชาคมอาเซียนได้ โดยเฉพาะทักษะและ
ความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน พบว่า มีจุด
แข็งคือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถที่ตรงกับสายงานด้านการศึกษา อีกทั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมียุทธศาสตร์การศึกษาในกรอบประชาคมอาเซียนที่ชัดเจน แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดการฝึกอบรมบุคลากรให้พัฒนาด้านการศึกษาในระดับประเทศอาเซียนที่
มีมาตรฐานสูง เช่น ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
หน่วยงาน พบว่า มีโอกาสที่สำคัญคือ การที่รัฐบาลส่งเสริมด้านการเตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียนและ
ชุมชนให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาเป็นอย่างดี แต่ยังคงพบอุปสรรคคือ 
เทคโนโลยีทางการศึกษาไม่เพียงพอและยังไม่มีมาตรฐานและทันสมัย  
 จากศักยภาพขององค์กรการศึกษาของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ดังกล่าว สามารถนำมาสร้าง
เป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถในกรอบประชาคมอาเซียนได้ จำนวน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กล
ยุทธ์พลิกฟ้ืนคือ การที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของบประมาณสนับสนุนการอบรมและสัมมนา
ด้านการศึกษาในระดับอาเซียนให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยการเชิญวิทยากรจากนอกชุมชนมาให้ความรู้ 2) 
กลยุทธ์ตัดทอนคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรของบประมาณสนับสนุนเครื่องมือทางการศึกษา
ทั้งในและนอกชุมชน 3) กลยุทธ์เชิงรุกคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาสู่อาเซียน และ 4) กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ
คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเขียนแผนงานและโครงการเพ่ือเสนอต่อองค์กรทั้งในและนอก
ชุมชนให้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา  
 ปรารถนา มินเสน (2558) การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์มูลค่าเพ่ิมของโครงการแผนกลยุทธ์
การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน ภายใต้ความ
ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาชุดโครงการวิจัย พร้อมกับศึกษาและวิเคราะห์มูลค่าเพ่ิมของโครงการแผนกล
ยุทธ์การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน ภายใต้ความ
ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจชุมชน ด้าน
การเกษตร ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านสุขภาพ อนามัยและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเด็กและเยาวชน ด้านผู้สูงอายุและผู้พิการ ด้านการศึกษา และด้านสังคม
และวัฒนธรรม โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและสนับสนุนด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากข้อมูล
ปฐมภูมิขององค์กรชุมชนที่เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ จำนวน 9 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 193 
ชุมชน อาศัยวิธีการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR) วิเคราะห์ศักยภาพด้วย SWOT analysis อภิปรายผล
ด้วยสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
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มูลค่าเพ่ิมของชุดโครงการวิจัย พร้อมกับแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาชุดโครงการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่า สามารถสร้างกลยุทธ์ในการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ได้
จำนวน 30 กลยุทธ์ โดยสร้างกลยุทธ์พลิกฟ้ืนและกลยุทธ์เชิงรุกมากที่สุด รองลงมาคือ กลยุทธ์การ
รักษาเสถียรภาพ และกลยุทธ์ตัดทอนเรียงตามลำดับ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
เชียงใหม่ มีระดับความรู้ความเข้าใจจากการทำกระบวนการเรียนรู้ของโครงการวิจัยมากขึ้น 
โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
คือ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของการผลิต บริการ การค้าและการลงทุนพบว่า 
โครงการแผนกลยุทธ์การเพ่ิมขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ และ
โครงการแผนกลยุทธ์การเพ่ิมขีดความสามารถด้านสุขภาพ อนามัยและสิ่งแวดล้อมของชุมชน จังหวัด
เชียงใหม่ มีอัตราการเพ่ิมขึ้นสูงสุด ส่วนประเด็นการวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดทิศทางและ
การกำหนดกลยุทธ์ เป็นขั้นตอนที่สำคัญของการวางแผนพบว่า โครงการแผนกลยุทธ์การเพ่ิมขีด
ความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ มีอัตราการเพ่ิมขึ้นสูงสุด และในส่วนของ
ประเด็นการวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กร (สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก) พบว่า โครงการ
แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ มีอัตราการเพิ่มขึ้น
สูงสุด  
 พิเชษฐ์ จันทร์ส่ง และคณะ (2558) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ 1) เพ่ือ
ศึกษาความพร้อมพ้ืนฐานของการเป็นชุมชนอาเซียนของรัฐบาล เอกชน และองค์กรบริหารส่วน
ท้องถิ่นของไทยในด้านการบริหารการจัดการของภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) 
เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมการเป็นชุมชนอาเซียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย และ 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดทำนโยบายการเตรียมความ
พร้อมการเป็นชุมชนอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
methods research) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างในการ
สัมภาษณ์ได้แก่ ผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี และจังหวัด
ปทุมธานี รวมทั้งหมด จำนวน 24 คน และกลุ่มประชากรตัวอย่างได้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 657 
คน วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักตรรกะ (Logical reasoning) ตีความตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
และความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ค่าถดถอย 
ผลการวิจัยพบว่า 
 1) ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเตรียมความพร้อมตาม
บทบาทอำนาจหน้าที่ เช่น การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน และบุคลากร โดยที่
ภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การให้บริการภาครัฐ ภาคเอกชนได้มีการปรับ



27 
 

 

กลยุทธ์ แผนงานอัตรากำลังคน การพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงาน การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มี
คุณภาพมาตรฐาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการพัฒนาโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน พัฒนา
บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโดยสอดแทรกอยู่ใน
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร เตรียมความพร้อมการเป็นชุมชนอาเซียน 
 2) รัฐบาลควรเป็นผู้สนับสนุนในการเตรียมความพร้อมการเป็นชุมชนอาเซียนแก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือกำกับดูแล และกำหนดแผนงานที่ชัดเจน ให้การ
สนับสนุนงบประมาณหรือบูรณาการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นอย่าง
เป็นระบบ 
 3) รัฐบาลควรมีการกำหนดนโยบายที่มีความชัดเจนจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบกำกับดูแล
กิจการด้านประชานอาเซียนอย่างเป็นระบบ ควรพัฒนาระบบโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน โลจิสติกส์ 
(Logistics) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควรพัฒนาคุณภาพสินค้า/ฝีมือแรงงาน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือผู้นำท้องถิ่นต้องมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 รักฎา เมธีโภคพงษ์ (2558) การวิจัยเรื่อง “แผนกลยุทธ์การเพ่ิมขีดความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ” การวิจัยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกับ
ศึกษาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 
โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและสนับสนุนด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากข้อมูลปฐมภูมิขององค์กร
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ จำนวน 4 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 52 ชุมชน อาศัยวิธีการวิจัย
แบบมีส่วนร่วม (PAR) วิเคราะห์ศักยภาพด้วย SWOT analysis อภิปรายผลด้วยสถิติอย่างง่าย ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงปัญหาและผลกระทบ รวมถึง
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่คือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน เพราะต้องดูแลคนในชุมชนที่หลากหลายทั้งคน
ไทยและคนในประเทศอาเซียนที่เข้ามาอาศัยและทำงานในพ้ืนที่ ซึ่งหากบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขาดความรู้ความสามารถต่อการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนและขาดทักษะในการสื่อสาร 
(ภาษาอังกฤษ) จะส่งผลทำให้การทำงานเกิดปัญหาและขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการชุมชน 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน พบว่า มีจุดแข็งคือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีโครงสร้างองค์กรในการปรับตัวเข้าสู่อาเซียนที่ชัดเจน แต่ยังคงมีจุดอ่อนคือ รูปแบบการ
บริหารงานและบุคลากรยังไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอหากจะปรับองค์กรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน พบว่า มีโอกาสที่สำคัญคือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากรัฐบาล แต่ยังคงพบอุปสรรคตรงที่
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การเมืองไม่กระจายอำนาจอย่างแท้จริงและไม่เปิดโอกาสให้บริหารตนเองให้เหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที่ ซึ่งมีการเข้ามาอาศัยของคนในประเทศอาเซียนนานแล้ว 
 จากศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ดังกล่าวสามารถนำมาสร้าง
เป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถในกรอบประชาคมอาเซียนได้ จำนวน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กล
ยุทธ์พลิกฟ้ืนคือ การนำบริบทด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นตัวหลักในการวางแผน การใช้
งบประมาณด้านนี้ 2) กลยุทธ์ตัดทอนคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอาชีพ 3) กลยุทธ์เชิงรุกคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรบูรณา
การร่วมกับเครือข่ายในการทำงานด้านอาชีพ และ 4) กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพคือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรพ่ึงพาตนเอง โดยการกำหนดนโยบายภายในองค์กรให้สอดคล้องกับ
กฎหมายและนโยบายรัฐกับประชาชนอาเซียนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ี 
 รัชนีพร สุทธิภาศิลป์ (2558) การวิจัยเรื่อง “แผนกลยุทธ์การเพ่ิมขีดความสามารถของ
กลุ่มเกษตรกรในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน” การวิจัยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มเกษตรกรในชุมชน พร้อมกับศึกษาศักยภาพของ
กลุ่มเกษตรกรในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน โดยเป็นการวิจัย เชิง
คุณภาพและสนับสนุนด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากข้อมูลปฐมภูมิขององค์กรชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการด้วยความสมัครใจ จำนวน 1 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 11 ชุมชน อาศัยวิธีการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
(PAR) วิเคราะห์ศักยภาพด้วย SWOT analysis อภิปรายผลด้วยสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงปัญหาและผลกระทบ รวมถึงศักยภาพของ
กลุ่มเกษตรกรในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า ปัญหา
และผลกระทบที่เกิดข้ึนกับกลุ่มเกษตรกรในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่คือ สินค้าเกษตรสามารถจำหน่าย
ในตลาดได้กว้างมากขึ้น แต่เกษตรกรยังขาดความรู้ด้านการตลาดสินค้าเกษตร ขาดการวางแผนการ
ผลิตให้เหมาะสมกับการตลาด โดยเฉพาะตลาดในอาเซียน สำหรับการศึกษาศักยภาพของกลุ่ม
เกษตรกรในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ผลการวิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน พบว่า มีจุดแข็งคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนา
ด้านการเกษตรในระยะ 3 ปี อีกทั้งยังมีการบริหารงานในเชิงรุก แต่ยังคงมีจุดอ่อนคือ ขาดการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานในส่วนของกระบวนการและการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ผลการวิเคราะห์
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน พบว่า มีโอกาสที่สำคัญคือ กลุ่มเกษตรกรในชุมชนมีความ
ตั้งใจจริงที่อยากจะพัฒนากลุ่มและมีผลผลิตจำนวนมากเอ้ือต่อการแปรรูปในอุตสาหกรรมที่จะ
ส่งออกสู่ตลาดอาเซียน แต่ยังคงพบอุปสรรคคือ ราคาผลผลิตยังคงถูกกำหนดขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลาง 
 จากศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ดังกล่าวสามารถนำมาสร้างเป็น
กลยุทธ์ในการเพ่ิมขีดความสามารถในกรอบประชาคมอาเซียนได้ จำนวน 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กล
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ยุทธ์พลิกฟ้ืนคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนโครงการในการ
พัฒนาการเกษตรของชุมชนให้ได้ระดับมาตรฐานอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม 2) กลยุทธ์เชิงรุกคือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสร้างระบบการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรในชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ และ 3) กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเปิดตลาด
สินค้าเกษตรในชุมชนเพ่ือจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสนองความต้องการให้กับคนในชุมชน
 วิไลพร  ไชยโย (2558) การวิจัยเรื่อง “แผนกลยุทธ์การเพ่ิมขีดความสามารถของกลุ่ม
ธุรกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหา
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มธุรกิจชุมชน พร้อมกับศึกษาศักยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชน จังหวัด
เชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและสนับสนุนด้วยการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณจากข้อมูลปฐมภูมิขององค์กรชุมชนที่เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ จำนวน 
3 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 35 ชุมชน อาศัยวิธีการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR) วิเคราะห์ศักยภาพด้วย 
SWOT analysis อภิปรายผลด้วยสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงปัญหาและผลกระทบ รวมถึงศักยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชนท้องถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
กลุ่มธุรกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ จะก่อให้การเติบโตของธุรกิจชุมชนมากยิ่งขึ้น เพราะธุรกิจชุมชน
ของจังหวัดเชียงใหม่ มีเอกลักษณ์ชัดเจนและบางกลุ่มมีศักยภาพต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แต่
ยังคงพบปัญหาในการคมนาคมขนส่งสินค้าภายในและระหว่างจังหวัด รวมถึงระหว่างประเทศ 
สำหรับการศึกษาศักยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคม
อาเซียน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน พบว่า มีจุดแข็งคือ ผู้บริหารองค์กร
ของชุมชนมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาด้านธุรกิจชุมชนและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยยึดชาวบ้าน
เป็นศูนย์กลาง แต่ยังคงมีจุดอ่อนคือ การกระจายงานให้กับบุคลากรเพ่ือเชื่อมไปสู่ชุมชนยังไม่มี
ประสิทธิภาพ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน พบว่า มีโอกาสที่สำคัญคือ 
ชาวบ้านที่อยู่นอกองค์กรมีความตั้งใจจริงในการทำธุรกิจชุมชนเป็นอย่างมาก แต่ยังคงพบอุปสรรคคือ 
กลุ่มธุรกิจชุมชนยังขาดเงินทุนภายนอกในการสนับสนุนการบริหารจัดการและความไม่ต่อเนื่อง
ทางการเมือง 
 จากศักยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ดังกล่าวสามารถนำมาสร้างเป็นกลยุทธ์
ในการเพ่ิมขีดความสามารถในกรอบประชาคมอาเซียนได้จำนวน 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์พลิก
ฟ้ืนคือ การปรับระบบการทำงาน โดยเน้นการทำงานแบบบูรณาการจากหลายฝ่าย ตั้งคณะกรรมการ
ร่วมกัน บริหารงานโดยยึดชาวบ้านเป็นศูนย์กลาง 2) กลยุทธ์เชิงรุกคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรจัดกิจกรรมให้กลุ่มธุรกิจชุมชนและเจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจชุมชนร่วมกัน 
เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและเจ้าหน้าที่ และ 3) กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพคือ 
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เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านธุรกิจชุมชนควรหางบประมาณทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานเพ่ือ
สนับสนุนกลุ่มธุรกิจชุมชน การประสานงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐบาลและเอกชน โดย
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานช่วยเหลือกัน 
 วีระศักดิ์   สมยานะ และคณะ (2558)  การวิจัยเรื่อง “แผนกลยุทธ์การเพ่ิมขีด
ความสามารถของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นกับชุมชนท้องถิ่น พร้อมกับศึกษาศักยภาพของชุมชนกับกลยุทธ์การเพ่ิมขีดความสามารถ
ของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจ
ชุมชน ด้านเกษตร ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเด็กและเยาวชน ด้านผู้สูงอายุและผู้พิการ ด้านการศึกษา และด้านสังคม
และวัฒนธรรม รวมถึงการประเมินมูลค่าเพ่ิมของโครงการวิจัย ทั้ง 9 ด้าน ภายใต้กรอบประชาคม
อาเซียน โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและสนับสนุนด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ จากข้อมูลปฐมภูมิ
ขององค์กรชุมชนที่เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ จำนวน 9 อำเภอ รวมทั้งสิ้ น 193 ชุมชน 
อาศัยวิธีการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR) วิเคราะห์ศักยภาพด้วย SWOT analysis อภิปรายผลด้วย
สถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงปัญหาและ
ผลกระทบ รวมถึงศักยภาพของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ผลการวิจัย
สามารถสร้างกลยุทธ์ในการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในกรอบประชาคม
อาเซียน ทั้ง 9 ด้าน ได้จำนวน 30 กลยุทธ์ โดยสามารถสร้างกลยุทธ์เชิงรุกและกลยุทธ์พลิกฟ้ืนมาก
ที่สุด โครงการละ 9 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นถึงระดับของศักยภาพของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ที่สูงมากที่
จะใช้กลยุทธ์ทั้งสองต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในระดับอาเซียน รองลงมาคือ กลยุทธ์การรักษา
เสถียรภาพ จำนวน 7 กลยุทธ์ และกลยุทธ์ตัดทอน จำนวน 5 กลยุทธ์ ตามลำดับ ทั้งนี้โครงการวิจัยที่
สามารถเพ่ิมกลยุทธ์ได้มากที่สุดคือ โครงการด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด้านสุขภาพ 
อนามัยและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสังคมและวัฒนธรรมในชุมชน 
สามารถสร้างกลยุทธ์ได้โครงการละ 4 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นได้ว่าองค์กรชุมชน โดยเฉพาะ อปท. มี
การเตรียมความพร้อมต่อการปรับตัวสู่อาเซียนได้เป็นอย่างดี รองลงมาคือ ด้านธุรกิจชุมชน และด้าน
เกษตร สามารถสร้างกลยุทธ์ได้โครงการละ 3 กลยุทธ์ ส่วนด้านเด็กและเยาวชน และด้านผู้สูงอายุ
และผู้พิการในชุมชน สามารถสร้างกลยุทธ์ได้เพียงโครงการละ 2 กลยุทธ์ จึงต้องมีการพัฒนาขีด
ความสามารถในด้านนี้ให้เพ่ิมขึ้น นอกจากนั้นแล้วในส่วนของมูลค่าเพ่ิมของโครงการวิจัยสามารถ
ขยายผลการวิจัยในระดับชุมชน โดยโครงการด้านองค์กรผู้สูงอายุและผู้พิการ มีการขยายผลมาก
ที่สุด แสดงถึงการปรับตัวของชุมชนต่อประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นอย่างมาก รองลงมาคือ โครงการ
ด้านกลุ่มธุรกิจชุมชน โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ โครงการด้านสุขภาพ อนามัย และ
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สิ่งแวดล้อม โครงการด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการด้านสังคมและวัฒนธรรม โครงการ
ด้านองค์กรการศึกษา โครงการด้านเกษตรกร และโครงการด้านองค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน 
ตามลำดับ   
 วีระศักดิ์ สมยานะ (2558) การวิจัยเรื่อง “แผนกลยุทธ์การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน” การวิจัยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน พร้อมกับศึกษาศักยภาพในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน โดย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและสนับสนุนด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากข้อมูลปฐมภูมิขององค์กร
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ จำนวน 3 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 38 ชุมชน อาศัยวิธีการวิจัย
แบบมีส่วนร่วม (PAR) วิเคราะห์ศักยภาพด้วย SWOT analysis อภิปรายผลด้วยสถิติอย่างง่าย ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงปัญหาและผลกระทบ รวมถึง
ศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบ
ประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการบริหารจัดกา ร
ทรัพยากร ธรรมชาติของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ จะก่อให้เกิดรายได้และกระจายสู่ท้องถิ่นหาก
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบและมีกฎระเบียบที่ชัดเจน แต่หากไม่
สามารถควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ จะทำให้ทรัพยากรของจังหวัดเชียงใหม่ถูก
ทำลายและเกิดความเสื่อมโทรม สำหรับการศึกษาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายในหน่วยงาน พบว่า มีจุดแข็งคือ ผู้บริหารองค์กรชุมชนมีวิสัยทัศน์ในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน แต่ยังคงมีจุดอ่อนคือ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เฉพาะด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในกรอบประชาคมอาเซียน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
หน่วยงาน พบว่า มีโอกาสที่สำคัญคือ คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ แต่ยังคงพบอุปสรรคคือ ชุมชนขาดจิตสำนึกในการร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
 จากศักยภาพของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ดังกล่าวสามารถนำมาสร้างเป็นกลยุทธ์ในการเพ่ิม
ขีดความสามารถของชุมชนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในกรอบประชาคมอาเซียนได้
จำนวน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์พลิกฟ้ืนคือ การที่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่เข้าไปเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนและบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) กลยุทธ์ตัดทอนคือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 3) กลยุทธ์เชิงรุกคือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในด้านการจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และ 4) กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือสร้างจิตสำนึกแก่ชุมชนให้
ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 
 สุวินัย น่วมเจริญ (2558) การวิจัยเรื่อง “แผนกลยุทธ์การเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กร
เด็กและเยาวชนของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน” การวิจัยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน พร้อมกับศึกษา
ศักยภาพขององค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน โดย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและสนับสนุนด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากข้อมูลปฐมภูมิขององค์กร
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ จำนวน 1 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 11 ชุมชน อาศัยวิธีการวิจัย
แบบมีส่วนร่วม (PAR) วิเคราะห์ศักยภาพด้วย SWOT analysis อภิปรายผลด้วยสถิติอย่างง่าย ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงปัญหาและผลกระทบ รวมถึง
ศักยภาพขององค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน จังหวัด
เชียงใหม่ คือ เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ มีพฤติกรรมตามค่านิยมและอ่อนไหวต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อาจเกิดพฤติกรรมผิดเพ้ียนจากความเป็นสังคมไทยหากเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
การศึกษาศักยภาพขององค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคม
อาเซียน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน พบว่า มีจุดแข็งคือ ผู้บริหารองค์กร
ชุมชนมีวิสัยทัศน์ในด้านเด็กและเยาวชนและมีเจ้าหน้าที่ผิดชอบด้านองค์กรเด็กและเยาวชนโดยตรง 
แต่ยังคงมีจุดอ่อนคือ บุคลากรและงบประมาณมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอกับการดำเนินงาน ผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน พบว่า มีโอกาสที่สำคัญคือ มีกลุ่มสภาเด็กและ
เยาวชนที่มีจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมเพ่ือสังคม สถานศึกษาต่าง ๆ ได้ให้โอกาสเด็กและเยาวชนร่วม
กิจกรรมเป็นประจำ แต่ยังคงพบอุปสรรคอยู่บ้างคือ ภาวะการเมืองไม่มีเสถียรภาพแน่นอน ทำให้การ
ทำงานขาดความต่อเนื่อง  
 จากศักยภาพขององค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ดังกล่าวสามารถนำมา
สร้างเป็นกลยุทธ์ในการเพ่ิมขีดความสามารถในกรอบประชาคมอาเซียนได้ จำนวน 2 กลยุทธ์ ได้แก่ 
1) กลยุทธ์พลิกฟ้ืนคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสร้างเด็กและเยาวชนให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
แทนเจ้าหน้าที่ขององค์กร และ 2) กลยุทธ์เชิงรุกคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างองค์กรและสภาเด็กและเยาวชน แสงจันทร์ เกษากิจ 
(2558) การวิจัยเรื่อง “แผนกลยุทธ์การเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรผู้สูงอายุและผู้พิการของ
ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน” การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหา
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรผู้สูงอายุและผู้พิการของชุมชน พร้อมกับศึกษาศักยภาพของ
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องค์กรผู้สูงอายุและผู้พิการของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน โดยเป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพและสนับสนุนด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากข้อมูลปฐมภูมิขององค์กรชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ จำนวน 5 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 77 ชุมชน อาศัยวิธีการวิจัยแบบมีส่วน
ร่วม (PAR) วิเคราะห์ศักยภาพด้วย SWOT analysis อภิปรายผลด้วยสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงปัญหาและผลกระทบ รวมถึงศักยภาพของ
องค์กรผู้สูงอายุและผู้พิการของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ผลการวิจัย
พบว่า ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กรผู้สูงอายุและผู้พิการของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ คือ 
การหลั่งไหลของชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ อาจทำให้สถานพยาบาลไม่เพียงพอ
ต่อการให้บริการและเกิดสภาวการณ์แย่งชิงการใช้บริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้พิการ อีกทั้ง
หากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทำให้ประชากรส่วนใหญ่เดินทางไปทำงานนอกชุมชนและทิ้งผู้สูงอายุ
และผู้พิการไว้ที่บ้าน อาจส่งผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยตรง สำหรับการศึกษาศักยภาพ
ขององค์กรผู้สูงอายุและผู้พิการของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน พบว่า มีจุดแข็งคือ ผู้บริหารองค์กรชุมชนให้การ
สนับสนุนงานของผู้สูงอายุและผู้พิการทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่ยังคงมีจุดอ่อนที่สำคัญ คือ 
งบประมาณสนับสนุนยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานมากนัก ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอกหน่วยงาน พบว่า มีโอกาสที่สำคัญคือ คนในชุมชนมีจิตอาสาร่วมทำงานกับผู้สูงอายุ แต่
ยังคงพบอุปสรรคอยู่บ้างคือ ผู้สูงอายุในชุมชนบางส่วนมุ่งหวังเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมถึง
ค่าตอบแทนต่าง ๆ กิจกรรมต่าง ๆ จึงไม่เกิดขึ้นจากความร่วมมืออย่างแท้จริง  
 จากศักยภาพขององค์กรผู้สูงอายุและผู้พิการของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ดังกล่าวสามารถ
นำมาสร้างเป็นกลยุทธ์ในการเพ่ิมขีดความสามารถในกรอบประชาคมอาเซียนได้ จำนวน 2 กลยุทธ์
ได้แก่ 1) กลยุทธ์พลิกฟ้ืนคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสร้างกิจกรรมค้นหาจิตอาสาผู้สูงอายุ
และผู้พิการในชุมชน และ 2) กลยุทธ์เชิงรุกคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นควรพัฒนาเครือข่าย
ผู้สูงอายุและผู้พิการแบบมีส่วนร่วม 
 อลงกต สารกาล และศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ (2558) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษา
แนวทางการสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม และ (2) เพื่อถ่ายทอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศด้านการเสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาข้อมูลเอกสาร 
(Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผลการศึกษาพบว่า 
การดาเนินการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดผ่านโครงการศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาขีดความสามารถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในเขตเทศบาล มีการริเริ่มเครือข่ายความ



34 
 

 

ร่วมมือร่วมกัน มีตัวแสดงทั้งจากภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม ที่เข้ามาทางาน
ร่วมกัน มีการวางแผน ตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติ และระดมทรัพยากรร่วมกัน มีการจัดโครงสร้างการทา
งานร่วมกันและมีเป้าหมายร่วมกัน และผลจากการศึกษานี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้สาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสภาพปัญหาใกล้เคียงกัน มีความพร้อมในด้านงบประมาณ สถานที่ และ
บุคลากร โดยเน้นการดาเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายหรือการสนับสนุนของรัฐบาล รวมไปถึง
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแสวงหาและรักษาภาคีความร่วมมือในการสนับสนุน
งานต่าง ๆ 
 ชุลีกาญจน์  ไชยเมืองดี (2557) การวิจัยเรื่อง “วิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
ตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 2” มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชนกับการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  โดยเป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพและสนับสนุนด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ สอดรับกับข้อมูลปฐมภูมิที่รวบรวมจากกลุ่ม
ท่องเที่ยวชุมชน จำนวน 4 ชุมชน อาศัยกระบวนการ SWOT และการ Focus group ร่วมกับ
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวของชุมชน แบบประเมินศักยภาพการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวของชุมชน และแบบสัมภาษณ์บริบทการท่องเที่ยวและศักยภาพของชุมชน 
จากนั้นนำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติอย่างง่าย คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพในการประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงวิสาหกิจชุมชน
ก่อนและหลังการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ระดับศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มท่องเที่ยวก่อนการ
วิจัยมีศักยภาพโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่าการบริหารจัดการด้านการตลาด การบริหาร
จัดการด้านการผลิตและการให้บริการ และการบริหารจัดการด้านการเงินมีศักยภาพอยู่ในระดับปาน
กลาง ส่วนการบริหารจัดการด้านบุคลากรนั้นมีศักยภาพอยู่ เพียงระดับน้อยเท่านั้น สำหรับผลการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มท่องเที่ยวจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการบริหารกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน จากแนวทางการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน หลังจากที่
กลุ่มได้รับการอบรมและนำไปปฏิบัติและต่อยอดการพัฒนาในชุมชน จากนั้นนักวิจัยได้ทำการ
ประเมินศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มท่องเที่ยวอีกครั้ง พบว่าผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้นแต่ยังคงมี
ศักยภาพเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่าการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการตลาด
และด้านการผลิตและการให้บริการเพ่ิมขึ้นอยู่ในระดับมาก ส่วนการบริหารจัดการด้านการเงินและ
ด้านบุคลากรยังอยู่ในระดับปานกลาง การวิจัยครั้งนี้พบว่าศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นต้องมีการพัฒนาในด้านการเงินและบัญชีร่วมกับด้าน
บุคลากร โดยในส่วนของด้านการเงินและบัญชีควรนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการพัฒนามา
ปรับปรุงและพัฒนาบัญชีของกลุ่มอย่างจริงจัง ควรบันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมดของแหล่งท่องเที่ยว 
ตลอดจนการลงต้นทุนรวมเพ่ือคำนวณเป้าหมายในการขายบริการท่องเที่ยวให้กับผลตอบแทนอย่าง
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เหมาะสม ตลอดจนต้องคิดวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนโปรแกรมการท่องเที่ยวอย่า งละเอียด
รอบครอบ ทั้งนี้ในส่วนของด้านบุคลากรนั้น ควรจัดระบบการทำงานไม่ให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อน
หรือละเลยหน้าที่ของตนเอง ควรระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มที่ทำการผลิตและออกแบบสินค้า 
กับสมาชิกกลุ่มที่ให้บริการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน อีกทั้งประธานกลุ่มควรมีการติดตามและกระตุ้น 
ร่วมกับการลงมือทำด้วยกันบ่อย ๆ และแสดงให้เห็นว่าสมาชิกกลุ่มทุกคนมีความสำคัญและเป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวิสาหกิจชุมชน จึงจะทำให้การพัฒนาด้านบุคลากรเกิดผลสำเร็จ
อย่างแท้จริง การวิจัยในระยะถัดไปจึงควรมุ่งเน้นการวิจัยในประเด็นของการหาแนวทางการเพ่ิมขีด
ความสามารถของศักยภาพบุคคลในกลุ่มท่องเที่ยวด้านการจัดการทางบัญชีและการบริหารจัดการ
บุคลากร   
 สาคร สิทธิศักดิ์ (2557) การศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา และอุปสรรคของ
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ และ
เพ่ือเสนอรูปแบบยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้อง เหมาะสม โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และระเบียบวิธี การศึกษาเฉพาะกรณี เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มย่อย เพื่อตีความอธิบายปรากฏการณ์ 
การสังเคราะห์ข้อมูล และการศึกษาเอกสาร เพ่ือความแม่นตรงของข้อค้นพบ 
 จากการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาและอุปสรรคเกิดจาก 1) การไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2) สภาพการจัดการองค์การ และวัฒนธรรมองค์การ และ 3) 
สภาพสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ไปดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา มี 3 ปัจจัยหลัก 
คือ 1) ระบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) การมีส่วนร่วมของประชาชน และ 3) 
ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
 รูปแบบยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดสงขลา ควรประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วย 1.1) กลยุทธ์ด้านการพัฒนาผู้นำ 1.2) กลยุทธ์ด้านการ
พัฒนาองค์การ 1.3) กลยุทธ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ประกอบด้วย 2.1) กลยุทธ์ด้านการสื่อสาร 2.2) กลยุทธ์ด้านการสร้างการรับรู้ 
2.3) กลยุทธ์ด้านการสร้างความตระหนัก ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย 
3.1) กลยุทธ์ด้านการสร้างความร่วมมือ 3.2) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 3.3) กล
ยุทธ์ด้านการกำกับดูแล และการตรวจสอบ 
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 กาญจนา สุระ (2556) ศึกษาเพ่ือวิเคราะห์และประเมินให้ได้ต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่น
ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมของท้องถิ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่ในปีที่ 3 นักวิจัยมีแผนการวิจัย คือ 
สังเคราะห์องค์ความรู้จากการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือจัดการการเรียนรู้ในการขยายต้นแบบการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นสู่ 7 
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ผลการวิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้ 1) วิธีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของต้นแบบการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของต้นแบบการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมจะมีการนำเอาหลักหลักของ
คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้กับการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของท้องถิ่น โดยคุณธรรมที่สำคัญของ อปท.ได้นำมาใช้ในการดำเนินงานเพ่ือการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น คือคุณธรรมในด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความ
ขยันหมั่นเพียร และความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยการนำเอาคุณธรรมเหล่านี้ สอดแทรกเข้าไปดำเนินงาน
ทุกขั้นตอน ประชาชนในชุมชนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
แท้จริง ทำการดำเนินงานต่างๆ อย่างจริงจังไม่ทำไปโดยขาดความรับผิดชอบแต่ตระหนักถึงความ
จำเป็นและความสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นให้ตนเองและบุคคลอ่ืนอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข  
2) แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือยกระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของท้องถิ่นด้วยคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากบุคคล 2 ฝ่าย ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ท้องถิ่น คือ ฝ่ายภาคบริหารและฝ่ายภาคประชาชน โดยฝ่ายบริหารของ อปท. จะต้องยึดหลักการ
บริหารจัดการองค์กรโดยนำเอาหลักคุณธรรมเข้ามาใช้การทำงานทุกขั้นตอน โดยเริ่มจากตัวผู้บริหาร
จะต้องมีคุณธรรมประจำใจ ได้แก่  การมีความซื่อสัตย์ มีความยุติธรรม อดทนและมีความ
ขยันหมั่นเพียร ใช้นโยบายเชิงรุกในการบริหารจัดการองค์กร กล่าวคือมีการเตรียมตัวที่จะรับมือกับ
ปัญหาต่าง ๆ ที่จะมากระทบกับการดำเนินงานขององค์กร ขณะเดียวกันก็มีความไม่ประมาทโดยหา
วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับการดำเนินงานภายในองค์กร  การทำงานเน้นประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน ในส่วนของภาคประชาชนก็ยึดหลักการทำงานโดยนำเอาหลักคุณธรรมมาเป็น
แนวทางในการดำเนินชีวิต การทำงานยึดหลักตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน ขณะเดียวกันก็ไม่ละเว้นที่จะให้
ความร่วมมือและช่วยเหลือกันในการทำงานเพ่ือท้องถิ่น ขณะเดียวกันควรมีการเสาะแสวงหาและ
สร้างพันธมิตรใหม่กับบุคคล หน่วยงาน องค์กรอ่ืน เพ่ือทำให้ตนเองอยู่รอดและมีชีวิตที่มีความสุขใน
สังคม จากการศึกษา ได้บทสรุปเกี่ยวกับวิธีการในการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของท้องถิ่น จ.เชียงใหม่ โดยความสำเร็จของการพัฒนาด้านสังคมของท้องถิ่นจะเกิดขึ้นได้
จำเป็นที่ อปท. ควรมีการบริหารจัดการโดยอาศัยคุณธรรมและจริยธรรมเป็นตัวนำและกำกับการ
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ทำงานเพราะหาก อปท. ยึดมั่นในหลักของการทำงานที่มีคุณธรรมและจริยธรรมแล้วย่อมทำให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการสร้างความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนมีองค์ประกอบที่สำคัญซึ่งทำให้ชุมชนมีความอยู่ดีมีสุข ซึ่งทางนักวิจัยได้ทำการ focus group 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนของชุมชนเกี่ยวกับสิ่งที่สร้างความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมให้กับคนในชุมชนโดยคำตอบที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 วีระศักดิ์ สมยานะ (2556) การพัฒนาท้องถิ่นด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม่ปีที่ 3 นักวิจัยมีแผนการวิจัยคือ สังเคราะห์องค์ความรู้จากการพัฒนาต้นแบบการ
พัฒนาด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการจัดการเรียนรู้ในการขนายต้นแบบการ
พัฒนาด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่ 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบนต่อไป ทั้งนี้เพราะการ
บริหารของท้องถิ่นทั้ง มีความคล้ายคลึงกันกับนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ อันน่าจะมีแนวทาง
ภายในเกี่ยวกับการบริหารจัดการององค์กรของ อปท. นี้ก็ได้หากนำเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
ครั้งนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ต่อไป ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 1) การประยุกต์ใช้คุณธรรม
ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาด้านอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม จะนำเอาคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กร ได้แก่ คุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทนและขยันหมั่นเพียร ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
โดยต้นแบบของการพัฒนาด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่มีการประยุกต์ใช้คุณธรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการพัฒนาด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นในระดับมากที่สุดก็จะส่งผลให้ระดับความอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่นมากที่สุด แต่ในทางตรงกัน
ข้ามต้นแบบของการพัฒนาด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่มีการประยุกต์ใช้คุณธรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาการดำเนินงานระดับต่ำก็จะทำให้ระดับ
ความอยู่ดีมีสุขของชุมชนน้อยลงไปด้วย การพัฒนาต้นแบบการพัฒนาด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่เกิดจากการที่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปฏิบัติตาม
คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการองค์กรสอดแทรกเข้ าไปกับ
กระบวนการทำงานต่างๆ ทุกข้ันตอนโดยอาศัยหลักการบริหารจัดการ ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติ
ตามแผน การติดตามตรวจสอบและการควบคุม ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้ดีขึ้น เป็น
ตัวขับเคลื่อนในการที่จะสอดแทรกคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปใช้ในการ
บริหารจัดการ 2) ความอยู่ดีมีสุขด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบไปด้วย คนชุมชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดปราศจากมลพิษ 
การมีบุลคากรทางการแพทย์พร้อม มีการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมี
สาธารณูปโภคพร้อม ซึ่งองค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุขดังกล่าวเป็นข้อค้นพบที่นักวิจัยได้ค้นพบโดย
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ผ่านกระบวนการทำ Focus Group ร่วมกับตัวแทนของภาคประชาชนที่เป็นแกนนำในการขับเคลื่อน
การพัฒนาด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ซึ่งองค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุข ดังกล่าวจะ
เกิดขึ้นได้จริงต้องอาศัยการขับเคลื่อนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ การพึ่งพาตนเองของคนในชุมชน การพ่ึงพา
ชุมชน การพ่ึงพา อปท.และรัฐบาล 3) การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและ อปท. เป็นหนึ่งใน
องค์ประกอบหลักสำคัญซึ่งต้นแบบของการพัฒนาด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้นำมาใช้ในการ
บริหารจัดการองค์กรโดยการกระจายอำนาจและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การปฏิบัติงาน การจัดสรรและรับ
ผลประโยชน์ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลสรุปเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาด้านอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 1) ความสำเร็จของการพัฒนา
ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นเกิดขึ้นได้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทีการนำเอา
คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ คุณธรรม
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทนและความขยันหมั่นเพียร ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ซึ่งหาก อปท. ได้
ยึดมั่นในคุณธรรมดังกล่าวในการเป็นตัวนำและกำกับการทำงานก็จะเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 
เนื่องจากคุณธรรมที่กล่าวไว้ข้างต้นจะช่วยในการปกป้องและเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญที่จะทำให้องค์กร
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและอยู่รอดได้อย่างปลอดภัย คือการสร้างศักยภาพความเข้มแข็ง
ของผู้นำชุมชนด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้เพ่ิมมากขึ้น 2) จากการศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับระดับ
ความอยู่ดีมีสุขของชุมชนที่ทำให้นักวิจัยได้ข้อค้นพบในประเด็นของความอยู่ดีมีสุขประกอบไปด้วย 
การมีสุขภาวะที่ดี คนในชุมชนช่วยกันรักษาความสะอาดมนหมู่บ้าน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีการทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คนในชุมชนมีการออก
กำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การมีสาธารณูปโภคครบครัน ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม มีอากาศดี 
ไม่มีมลภาวะ ซึ่งองค์ประกอบที่นักวิจัยค้นพบมีจำนวนมากกว่าองค์ประกอบด้านอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมที่สำนักงานปฏิรูปสุขภาพแห่งชาติ 2548 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) กำหนดไว้คือ ความอยู่ดีมีสุขประกอบไปด้วยการมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี มีความรู้ มีงานทำ มีรายได้ มีครอบครัวที่อบอุ่น อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี  ขณะเดียวกัน
การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปิดโอกาสให้ชุมชนเจ้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการคิดร่วมกับ 
อปท.ก็จะทำให้ชุมชนมีความอยู่ดีมีสุขสอดคล้องกับ 
 วิไลลักษณ์  กิติบุตร (2551) การจัดการการเรียนรู้เพ่ือสร้างแผนชุมชนในการยกระดับการ
พัฒนาท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ จากรากหญ้าสู่รากแก้ว มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือให้สมาชิก
ของชุมชน สามารถใช้กระบวนการจัดการการเรียนรู้ (LM) ในการสร้างแผนชุมชนที่สามารถยกระดับ
การพัฒนาชุมชนในด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสังคม
และวัฒนธรรม และด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมสู่ระดับที่เข้มแข็งได้อย่างเหมาะสมตามท้องถิ่นของ
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ตนเอง วิธีการศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) และการวิเคราะห์สถานการณ์ 
(SWOT Analysis) กับกลุ่มเป้าหมายคือ องค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 42 ตำบล 18 อำเภอ ทั่ว
จังหวัดเชียงใหม่  
 ผลการวิจัยพบว่า คณะนักวิจัยสามารถจัดการเรียนรู้ในการสร้างแผนพัฒนาชุมชน ด้วย
กระบวนการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ถึง 42 แห่ง โดยการเรียนรู้ด้วย
ตนเองกับการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาสที่จะพัฒนาชุมชนด้วยชุมชน รวมถึงการ
เรียนรู้ระหว่างชุมชน จนถึงการเรียนรู้กับภาคีนอกชุมชนในระดับอำเภอและระดับจังหวัด อาศัยคำ
ชี้แนะจากนักปราชญ์ทั้งในและนอกชุมชน จนเกิดเกิดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาอย่างแท้จริง 
เปรียบเสมือนการพัฒนาจากรากหญ้าสู่รากแก้วที่แข็งแกร่ง ผลที่ได้จากการนำเอาแผนชุมชนนี้ไปใช้
จะก่อให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนของคนในชุมชน เกิดแรงผลักและแรงหนุนให้ชุมชนเกิดการ
พัฒนาอย่างแท้จริง ผลของการวิจัยสามารถสรุปแผนชุมชนที่ได้จากการเรียนรู้ในด้านเศรษฐกิจ 
จำนวน 17 แผน ในด้านการศึกษา จำนวน 14 แผน ในด้านสังคม จำนวน 6 แผน และในด้าน
อนามัยและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 แผน โดยแผนชุมชนเหล่านี้จะถูกนำไปใช้จริงในท้องถิ่น ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งบทเรียนที่ได้จากการเรียนรู้สำหรับงานวิจัยครั้งนี้ ชุมชนจะนำเอาไปเป็น
ต้นแบบของการเรียนรู้ในการสร้างแผนชุมชนด้านอ่ืนๆ อีกทั้งยังจะมีการขยายผลการดำเนินงานไป
ในพ้ืนที่อ่ืนของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงต่อไป 
  
 




