
 

 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัมีวตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาศกัยภาพความเขม้แข็งของชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการแบ่งปันและการปรับตวั ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน และเพื่อ
เสนอแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ ภายใต้
กรอบประชาคมอาเซียน โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและสนบัสนุนดว้ยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
จากขอ้มูลปฐมภูมิของชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งส้ิน 2,064 ชุมชน อาศยัวิธีการวิจยัแบบมีส่วน
ร่วม (PAR) วิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ ขอ้เสนอแนะ และแนวทางเตรียมความพร้อม
ของกลุ่มธุรกิจชุมชน กรณีวิเคราะห์เชิงปริมาณจะอภิปรายผลดว้ยสถิติอยา่งง่าย ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่า
ร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน กรณีวเิคราะห์เชิงคุณภาพ จะใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหามาประมวล
เพื่อยนืยนัหรือเสริมขอ้มูลเชิงปริมาณใหมี้ความสมบูรณ์ข้ึน  
 ผลการวจิยัพบวา่ วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน 
เม่ือเปิดประชาคมอาเซียน มีทั้งหมด 10 ประเด็น ส าหรับแนวทางรับมือการเตรียมความพร้อมใน
องค์กร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน มีทั้งหมด 11 ประเด็น ส่วนปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินงานในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถิ่น มีทั้งหมด 16 ประเด็น ส าหรับ
แนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถิ่น มีทั้งหมด 12 
ประเด็น  และวิธีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถิ่น เม่ือเปิด
ประชาคมอาเซียน มีทั้งหมด 20 ประเด็น ส าหรับแนวทางรับมือการเตรียมความพร้อมในองค์กร 
(อปท.) ให้กบัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชน มีทั้งหมด 11 ประเด็น ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน มีทั้งหมด 15 ประเด็น ส าหรับแนวทางแกไ้ข
ปัญหาและอุปสรรคให้กับชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถิ่น มีทั้ งหมด 12 ประเด็น ความ
ช่วยเหลือท่ีตอ้งการและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความพร้อมของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน 
 ความช่วยเหลือท่ีตอ้งการและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความพร้อมของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนทอ้งถ่ิน มีทั้งหมด 4 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) เชิญวิทยากรเขา้มาให้ความรู้อาเซียน ความรู้ด้าน
ภาษา และกระทบเชิงบวกเชิงลบ รวมถึงโอกาสในการพฒันาชุมชนหลงัเปิดประชาคมอาเซียนและ
จดัท าคู่มือเผยแพร่ในเร่ืองของอาเซียน (2) แนะน าวิธีการเตรียมความพร้อมในการรับมือจาก
แรงงานต่างดา้ว และปัญหาโรคติดต่อ (3) เขา้มาช่วยส่งเสริมและกระตุน้การท่องเท่ียวในชุมชน 
และ (4) ประสานความร่วมมือกบัผูน้ าชุมชนและร่วมหาวิธีแกไ้ขร่วมกบัชุมชน เพื่อสร้างความ
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เขา้ใจกบัประชาชนในทอ้งถ่ิน กระบวนการก าหนดกลยุทธ์แผนเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่ม
ธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน โดยรายละเอียดปัจจยัภายใน
ด้านจุดแข็งท่ีชุมชนพิจารณาเลือก คือ การสนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการจดัตั้งและ
พฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายไดใ้ห้แก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยเนน้สินคา้ท่ีมาจากภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน และดา้นจุดอ่อน คือ ประชาชนและบุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจ เช่น ความรู้ดา้น
ภาษาอาเซียน ส่วนปัจจยัภายนอกท่ีจะน ามาก าหนดกลยุทธ์นั้น ดา้นโอกาสชุมชนไดพ้ิจารณาเลือก 
คือ ชุมชนมีกิจกรรมส่งเสริมการดูแลส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นชุมชน และดา้นอุปสรรค คือ ขาดความรู้ดา้นเทคโนโลยแีละการตลาด 
 ผลการวิเคราะห์ในกระบวนการก าหนดกลยุทธ์แผนเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชน สามารถก าหนดกลยุทธ์ ได้ 4 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) กลยุทธ์พลิกฟ้ืน คือ อปท. ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และให้ความรู้ด้านภาษาอาเซียนภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ อปท. 
ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์ และให้ความรู้ดา้นภาษาอาเซียนควบคู่การท างาน  (2) กลยุทธ์ตดั
ทอน คือ อปท. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินควบคู่การให้ความรู้ด้านภาษา
อาเซียน (3) กลยุทธ์เชิงรุก คือ อปท. สนบัสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการส่งเสริมการดูแล
ส่ิงแวดลอ้มการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและการส่งเสริมสินคา้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ อปท. 
สนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ พร้อมทั้งน าเสนอ
สินค้าท่ีมาจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ (4) กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ  เสถียรภาพ คือ อปท. 
สนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการจดัตั้งและพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นช่องทางการตลอดออนไลน์ 
 หลงัจากท่ีชุมชนทราบกลยุทธ์ทั้ง 4 ประเภทขา้งตน้ ชุมชนได้จดัท าโครงการโครงการ
วิสาหกิจชุมชนประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล 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
สมบูรณ์ของกลยทุธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในกรอบประชาคม
อาเซียน ซ่ึงจะเป็นตน้แบบใหก้บัชุมชนอ่ืนต่อไป  
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Abstract 

 This research aims to develop the strength of Chiang Mai community business towards 
sharing and adaption under ASEAN community and also suggest the guidelines to increase the 
potentialtiy of Chiang Mai community business. 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 result was that there were 10 issues to prepare the community business which 
belong to local administrative organizations when ASEAN community are opened and 11 issues 
that  local administrative organizations should be prepared. 16 issues related to problems of local 
adm instrative organizations. 12 guidelines to solve problems of local adm instrative 
organizations. There were 20 issues for community business and 11 issues for local 
administrative organizations to prepare themselves when ASEAN community starts. There were 
15 issues of problems concerning the local administrative organization’s operation and 12 issues 
for problems solving  of community business. 

 In addition, 4 guidelines were also suggested to make the readiness of community 
business; 1) invite the experts to give knowledge in ASEAN , language and the impact for 
community both positive and negative  towards community after ASEN community were opened 
as well as making the guidebooks relate to ASEAN and distributed to local people; 2) suggest  
local people how to make the readiness to confront the problems of alien labours, contagious 
diseases; 3) promote and motivate community tourism and 4) make the collaboration with 
leaders of communities and look for ways to solve problems order to make local people 
understand. In addition, strategic plan to increase the potentiality of Chiang Mai local 
community business consist of supporting the budgets to build and develop the small and micro 
community business in order to create income for people. People however lack knowledge in 
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ASEAN language. Concerning the opportunity, people have activities to preserve the 
environment and natural resource. They however lack knowledge in technology and marketing.  

 This study could create 4 strategies to increase the potentiality for community business; 
1) turn around strategy; local administrative organization should promote the forming of 
community business groups and give knowledge in ASEAN language for small and micro 
community enterprise; 2) retrenchment strategy ; local administrative organizations should 
promote people to learn how to inherit local knowledge and give knowledge in ASEAN 
language; 3) aggressive strategy; local administrative organization should support the budgets to 
promote the environmental preservation products from communities and develop the tourist 
attraction and 4) stability strategy; local administrative organizations should support the budgets 
to build and develop the small and micro community enterprises by using technology as the 
online market. This study could motivate local community to make the project namely Patan 
Small and micro business enterprise. This project aims to make the readiness for people in 
community to access to ASEAN community. 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 local administrative community organizations 
under ASEAN community. 

  

 




