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1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของกำรวจัิย 
 การรวมตวัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน  
จากประชากรประเทศไทยเกือบ 65 ลา้นคน จะเขา้สู่ฐานประชากรอาเซียนเพิ่มข้ึนเกือบ 600 ลา้น
คน เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกนัท่ีมีความเสรีของระบบตลาดการคา้และการลงทุนมากยิ่งข้ึน 
จะส่งผลต่อความสามารถในการสร้างโอกาสให้แก่ประเทศไทย ได้ดังน้ี  1) เพิ่มช่องทาง 
การส่งออกได้เร็วและมากข้ึนจากตลาดและฐานการผลิตท่ีใหญ่ข้ึน 2) เพิ่มโอกาสทางการค้า 
และเอ้ือให้เกิดการขยายฐานการผลิตท่ีมากข้ึนและส่งผลต่อตน้ทุนการผลิตท่ีต ่าลง 3) ประเทศไทย
อาจจะกลายเป็นเป้าหมายในการลงทุนจากต่างประเทศไดม้ากข้ึน เพราะท่ีตั้งของไทยเอ้ือต่อการ
เป็นศูนยก์ลางโครงข่ายเช่ือมโยงระบบการคมนาคมดา้นต่าง ๆ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานอย่างทัว่ถึง จึงท าให้ระบบการขนส่งมีความสะดวกส่งผลให้ผูป้ระกอบการสามารถ
ด าเนินงานได้รวดเร็วยิ่งข้ึน สามารถหาวตัถุดิบและทรัพยากรทางธรรมชาติจากกลุ่มประเทศ
อาเซียนด้วยกนัได้อย่างสะดวก ดงันั้นธุรกิจไทยจึงมีโอกาสในการพฒันาศกัยภาพทั้งทางด้าน
ผูป้ระกอบการและประเภทผลิตภณัฑ์ เพราะมีฐานประชาคมอาเซียนดา้นการตลาด การผลิตและ
แรงงานเป็นปัจจยัสนับสนุนและแรงผลกัดันให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทั้งองค์กรหรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 
ตอ้งรีบปรับตวัปรับปรุง พฒันาตวัเองใหเ้กิดความพร้อมในการกา้วสู่ AEC ไดม้ากยิง่ข้ึน  
 การท่ีผูป้ระกอบการไทยจะตอ้งปรับตวัในหลาย ๆ ดา้น ในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนอาจจะท าให้ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนท่ีเพิ่มมากข้ึน ไทยอาจสูญเสียส่วนแบ่งทาง
การตลาดสินคา้บางกลุ่มให้กบันกัลงทุนจากต่างชาติ ผูป้ระกอบการและนกัลงทุนไทยอาจเปล่ียน
ทิศทางหันไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งข้ึน ท าให้ มีผลต่อการจ้างแรงงานไทย
ภายในประเทศ นอกจากน้ี แรงงานท่ีมีความช านาญและระดบัฝีมือของไทยอาจเกิดการขาดแคลน
ได ้เน่ืองจากการยา้ยไปท างานในต่างประเทศท่ีไดค้่าจา้งแรงงานสูงกวา่และท าให้แรงงานต่างดา้ว
ท่ีดอ้ยฝีมือเขา้มาท างานทดแทนในไทยมากยิ่งข้ึน นกัลงทุนต่างชาติท่ีมีความพร้อมมากกวา่จะเขา้
มาแข่งขันในทางธุรกิจได้ง่ายข้ึน ท าให้ผูป้ระกอบการไทยขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs)  
ส่วนใหญ่แข่งขนัไดย้ากและอาจจะตอ้งเลิกประกอบการไปในท่ีสุด ดงัการศึกษาของ Ed. Va tri 
Thank, Narjokoและ S.theaOum (2010)  เร่ืองการศึกษาการบูรณาการการขยายเครือข่ายวิสาหกิจ
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ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในเอเชียตะวนัออก โดยพบวา่ประเด็นของการขยายเครือข่าย SME ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกมีขอ้จ ากัดซ่ึงเป็นอุปสรรคในการสร้างความเจริญเติบโตของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม และการเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายในการผลิต โดยไทยยงัประสบปัญหาใน
ดา้นการรวมตวักนัเป็นเครือข่ายในการผลิต เน่ืองจากการขาดแหล่งเงินทุน และศกัยภาพในการ
บริหารจดัการเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั การขาดความสามารถในการพฒันาเทคโนโลยีในการผลิต ท า
ใหไ้ม่สามารถผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานได ้เป็นตน้ 
 นอกจากน้ีผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยส่วนใหญ่ยงัขาดการ
เตรียมพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เดอะเนชัน่, 2556) จากการส ารวจของศูนย์
การศึกษาทางดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ปรากฏวา่ร้อยละ 56.25 ของ 
SME จาก 13 ภาคส่วนไม่เข้าใจถึงผลประโยชน์และความท้าทายของการรวมกลุ่ม AEC ซ่ึง
สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของรัฐบาลในการกระตุ้นและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ผูป้ระกอบการ SME  ขอ้มูลหน่วยงานของรัฐใหค้วามรู้กบัผูป้ระกอบการ SME ตามจงัหวดัใหญ่ ๆ 
แต่ผูป้ระกอบการในชนบทขาดโอกาสท่ีจะได้รับทราบข้อมูล โดยเฉพาะผูป้ระกอบการภาค
การเกษตร มีความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนนอ้ยท่ีสุด และจากการศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบการ
ด้านการก่อสร้าง ปศุสัตว์ การท าสวน การประมง การค้าปลีกและการค้าส่ง ยงัไม่พร้อมท่ีจะ
แข่งขนักบัผูป้ระกอบการของประเทศอ่ืนเม่ือเป็น AEC ทั้งน้ีปัญหาหลกัท่ีส าคญัในการเขา้ AEC 
ส าหรับผู ้ประกอบการในชนบทคือ ขาดความรู้และข้อมูลเชิงลึกในด้านประโยชน์ของการ
ประกอบธุรกิจ ขาดแหล่งเงินทุน  ทรัพยากรมนุษยท่ี์ขาดการพฒันา ขอ้จ ากดัทางดา้นทกัษะในดา้น
ภาษาองักฤษ ดงันั้น SME ในเขตชนบท จ าเป็นจะตอ้งมีการพฒันาความรู้ความเขา้ใจในการเขา้สู่ 
AEC ใหม้ากข้ึน 
 การส ารวจผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ของศูนย์เตือนภัยธุรกิจภาคเหนือ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556) พบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ท่ีคาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบต่อธุรกิจจะกงัวลในเร่ืองของการแข่งขนัทางการคา้ท่ีจะรุนแรงเพิ่มข้ึนเพื่อท่ีจะช่วงชิง
ส่วนแบ่งทางการตลาดกัน โดยหมวดธุรกิจด้านการผลิต ได้แก่ หมวดการผลิตผ้าทอและ
เคร่ืองนุ่งห่มจากผา้ทอ หมวดการผลิตหัตถกรรมจากไม ้และหมวดการผลิตสินคา้เกษตรแปรรูป 
จะไดรั้บผลกระทบมากกวา่หมวดธุรกิจให้บริการและในส่วนของการเตรียมความพร้อมรับมือกบั
ผลกระทบท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่(ร้อยละ 77.2) ยงัไม่มีการเตรียมการใด ๆ ท่ี
เป็นรูปธรรม คอยติดตามข่าวสารและรอดูสถานการณ์ไปก่อน รองลงมาคือ การผลิตสินคา้ให้ได้
มาตรฐานและคุณภาพท่ีจะท าให้สินคา้ให้โดดเด่นและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ การพฒันา
ในทุก ๆ ดา้นของกิจการ การพฒันาดา้นแรงงาน การพฒันาความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ
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และการขยายกลุ่มลูกคา้เพิ่ม ร้อยละ 12.7, 3.8, 2.5, 2.5 และ 1.3 ตามล าดบั ถึงแมค้าดวา่การรวมตวั
กนัของกลุ่ม AEC จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ แต่ผูป้ระกอบการยงัไม่มีการต่ืนตวัเท่าท่ีควร
หรืออาจจะเป็นเพราะวา่ยงัไม่มีการรวมตวั AEC ข้ึนจริง ๆ ณ ปัจจุบนัน้ี จึงยงัไม่มีการเตรียมการท่ี
เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน (ศูนยเ์ตือนภยัธุรกิจภาคเหนือ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2556)  
 จากผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนด้านเศรษฐกิจต่อชุมชนท้องถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ในฐานะ
หน่วยงานการศึกษาเพื่อท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงใหม่ มีวิสัยทศัน์ท่ีสอดคล้องกับทิศ
ทางการพฒันาและแกไ้ขปัญหาดงักล่าวเพราะ เป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นน า ท่ีมุ่งปฏิบติัภารกิจเพื่อ
พฒันาทอ้งถ่ินให้เกิดความย ัง่ยืนอยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ีมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่มีหน่วยงานระดบั
คณะท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นต่าง ๆ ต่อการตอบโจทยปั์ญหาของชุมชน ในจงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้น
เศรษฐกิจชุมชนขา้งตน้ โดยมีคณะวิทยาการจดัการ ซ่ึงมีนกัวิชาการและนกัวิจยั ภายใตว้ิสัยทศัน์
ของการวิจยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน (แผนยุทธศาสตร์การพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่, 2556) 
ทั้งน้ีคณะวิทยาการจดัการ มีวิสัยทศัน์ในการมุ่งพฒันาระบบบริหารจดัการ ตามหลกัธรรมาภิบาล
เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจยัและส่งเสริมการบริการ
วชิาการและการวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้สู่สังคม ส่วนยุทธศาสตร์ (แผนยุทธศาสตร์ คณะวทิยาการ
จดัการ, 2556) โดยเนน้การบริการวชิาการท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีย ัง่ยนื 

ดว้ยเหตุน้ีในปี พ.ศ. 2558 นกัวจิยัภายใตพ้นัธกิจของคณะวิทยาการจดัการขอมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัเชียงใหม่ จึงมีความมุ่งมัน่และมีความพร้อมท่ีจะจดัท าชุดโครงการวิจยัเร่ือง “แผนกลยุทธ์
กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในกรอบประชำคมอำเซียน ภำยใต้ควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำรกับมหำวิทยำลัย รำชภัฎเชียงใหม่ (Strategic plan to enhance the ability of 
Chiang Mai communities in ASEAN Community under the academic collaboration with 
Chiang Mai Rajabhat University: SCAC-CMRU)” ในโครงการท่ีมีช่ือว่า “แผนกลยุทธ์กำร
เพิ่มขีดควำมสำมำรถของกลุ่มธุรกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภำยใต้กรอบประชำคมอำเซียน
( Strategic plan to enhance the ability of Chiang Mai community business groups in 
ASEAN Community)” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัธุรกิจ
ชุมชนท้องถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ รวมถึงการศึกษาศกัยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจชุมชน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการแบ่งปันและการปรับตวั ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน โดยในปี 
พ.ศ. 2558 ได้มีการตรวจสอบเอกสาร วางแผนแนวทางการส ารวจและวิเคราะห์ศกัยภาพของ
ชุมชนทั้งภายในและภายนอกขององค์กร อนัจะน าไปสู่การประเมิน วิเคราะห์ และจดัท าแผนกล
ยทุธ์ดา้นธุรกิจชุมชน ในปี พ.ศ. 2559 พร้อมกบัต่อยอดโครงการวจิยัไปสู่ปีท่ี 3 ในปี พ.ศ. 2560 ใน 
โครงการท่ีมีช่ือวา่ “แผนกลยุทธ์กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของกลุ่มธุรกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ 
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ภำยใต้กรอบประชำคมอำเซียน ปีที่  3(Strategic plan to enhance the ability of Chiang Mai 
community business groups in ASEAN Community Phase 3)” ซ่ึงมีเป้าหมายในการพฒันา
ศกัยภาพความเขม้แข็งของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการแบ่งปันและการ
ปรับตวั  ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน  อันจะน าไปสู่การเสนอแนวทางในการเพิ่มขีด
ความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชนท้องถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 
ภายใตค้วามร่วมมือทางวชิาการกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1.2.1 เพื ่อพฒันาศกัยภาพความเขม้แข็งของ ชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถิ่น 
จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการแบ่งปันและการปรับตวั ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
 1.2.2 เพื ่อเสนอแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถิ่น
จงัหวดัเชียงใหม ่ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
     
1.3 ขอบเขตของกำรวจัิย 
 1.3.1 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลาการวิจยั  
12 เดือน (1 ปี) 
 1.3.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  1) ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถิ่น  จังหวดั
เชียงใหม่ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
  2)  การเตรียมความพร้อมของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคม
อาเซียน 
  3)  แนวทางการพฒันาศกัยภาพความเขม้แขง็ของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
เชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
 1.3.3 ขอบเขตดา้นประชากร 
 ชุมชนทอ้งถ่ินทั้งหมด จ านวน 25 อ าเภอ (2,064 หมู่บา้น) ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.3.4 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
 เขตพื้นท่ี 25 อ าเภอ ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
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1.4 วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 โครงการวจิยัมีวธีิการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 1.4.1 ประชากร/กลุ่มตวัอยา่ง/ผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั  
 ขั้นตอนท่ี 1การก าหนดประชากรของการศึกษาโดยก าหนดชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งส้ิน 
25 อ าเภอ รวม 2,064 ชุมชน 
 ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดตวัอยา่ง โดยคดัเลือกจากชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการในปี 2560 โดยวิธี
สุ่มแบบเฉพาะเจาะจง(specific random sampling) ไดอ้  าเภอหางดง ไดแ้ก่ เทศบาลต าบล 
สันผกัหวานประกอบดว้ย 7 ชุมชน 
 1.4.2 ขอ้มูลและเคร่ืองมือในการวจิยั 
  1) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการส ารวจ สอบถามและสัมภาษณ์ในพื้นท่ี 1อ าเภอ 
7ชุมชน 
  2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ เอกสาร งานวิจยั ผลการด าเนินงานเก่ียวกบัการเตรียมความ
พร้อมของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
  3) ชนิดเคร่ืองมือการประเมินแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบประเมินดงัน้ี 
   3.1)  แบบฟอร์มแสดงความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการ 
   3.2)  แบบฟอร์มเพื่อประเมินคดักรองผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
   3.3) แบบสอบถามงานวจิยั (แต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) “การเตรียมความ
พร้อมของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินเม่ือเปิดประชาคมอาเซียน” 
   3.4) แบบสอบถามงานวจิยั (แต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) “การเตรียมความ
พร้อมใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินเม่ือเปิดประชาคมอาเซียน” 
   3.5) แบบสอบถามงานวิจยั (แต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) “ความช่วยเหลือ
ท่ีตอ้งการและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความพร้อมของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน” 
   3.6)  แบบฟอร์มการจดัท าโครงการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
 
1.5 ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1 ทราบปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถิ่นจงัหวดั
เชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
 1.5.2 ทราบศกัยภาพความเขม้แข็งของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ ต่อ
การแบ่งปันและการปรับตวั ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
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 1.5.3 มีการเสนอแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถิ่น
จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
 1.5.4สามารถจดัการเรียนรู้ในการขยายผลตน้แบบการพฒันาทอ้งถ่ินสู่ 7จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน อนัได้แก่ จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัล าพูน จงัหวดัล าปาง จงัหวดัแพร่ 
จงัหวดัน่าน และ จงัหวดัพะเยา 
 1.5.5. จดัพิมพใ์นวารสารมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ในการเผยแพร่องคค์วามรู้ของการ
วจิยั 
 1.5.6. จดสิทธิบตัรส าหรับชุดเคร่ืองมือในการพฒันาตน้แบบของโครงการวจิยัฯ   
 
1.6 นิยำมศัพท์ 
 ประชำคมอำเซียน (ASEAN community)หมายถึง การร่วมกนัทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในเขตอาเซียน เพื่อผลประโยชน์ในอ านาจการต่อรองทางเศรษฐกิจ การส่งออก และการน าเขา้ของ
สินคา้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด าเนินการควบคู่ไปกบั ประชาคมการเมืองและความมัน่คง
อาเซียน (ASEAN political-security community: APSC) และประชาคมสังคม-วฒันธรรมอาเซียน 
(ASEAN socio-cultural community: ASCC) ซ่ึงเป็นสามส่วนหลกัของประชาคมอาเซียน 
 กำรพัฒนำ (development)หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าโดยทั่วๆ ไป เช่น การพัฒนา
ชุมชน พฒันาประเทศ คือการท าส่ิงเหล่านั้นให้ดีข้ึน เจริญข้ึนสนองความตอ้งการของประชาชน
ส่วนใหญ่ให้ไดดี้ยิ่งข้ึนหรืออาจกล่าวไดว้า่ “การพฒันา” เป็นกระบวนการของการเคล่ือนไหวจาก
สภาพท่ีไม่น่าพอใจไปสู่สภาพท่ีน่าพอใจ การพฒันาเป็นกระบวนการท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ไม่
หยุดน่ิงการพฒันามีความสัมพนัธ์โดยตรงกับความเปล่ียนแปลง กล่าวคือ การพฒันา หมายถึง
กระบวนการของการเปล่ียนแปลงท่ีมีการวางแผนไวแ้ลว้ คือการท าให้ลกัษณะเดิมเปล่ียนไป โดย
มุ่งหมายว่าลักษณะใหม่ ท่ี เข้ามาแทนท่ีนั้ นจะดีกว่าลักษณะเก่า แต่โดยธรรมชาติแล้วการ
เปล่ียนแปลงยอ่มเกิดปัญหาในตวัมนัเอง เพียงแต่วา่จะมีปัญหามากหรือปัญหานอ้ย 
 กำรบริหำรจัดกำร (administrative management) หมายถึง การก าหนดทิศทางในการใช้
ทรัพยากรทั้งหลายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหบ้รรลุถึงเป้าหมายขององคก์ร  
 ชุมชน (community)หมายถึง บุคคลท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณท่ีใดท่ีหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
ในฐานะเป็นเครือญาติหรือเพื่อบา้น โดยมีการใชชี้วติร่วมกนัมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
 วิสำหกิจชุมชน (community enterprise) หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนอนั
ประกอบดว้ย กิจกรรมทางการผลิต กิจกรรมทางการขายผลผลิต กิจกรรมการซ้ือและการบริโภค
ของชุมชน จากความหมายของธุรกิจชุมชนขา้งตน้จะเห็นไดว้่าชุมชนซ่ึงเป็นรากฐานของชนบท
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ไทยจะเขม้แข็งไดน้ั้น ชุมชนจะตอ้งยืนหยดัดว้ยล าแขง้ของชุมชนเอง โดยอาศยัความร่วมมือหรือ
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในอันท่ีจะพัฒนากลุ่มธุรกิจของชุมชนท่ีจดัตั้ งข้ึนให้มีความ
เจริญเติบโต ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการพฒันาความเป็นอยูข่องประชาชนท่ีอยูใ่นภาคชนบทให้มีชีวิต
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนต่อไป 

แผนชุมชนคือ การวางแผนและก าหนดอนาคตของกิจกรรมการพฒันาของชุมชนโดย
เกิดข้ึนจากคนในชุมชน ท่ีมีการรวมตวักนัจดัท าแผนข้ึนมาเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาชุมชน
หรือทอ้งถ่ินของตน ให้เป็นไปตามท่ีตอ้งการและสามารถแก้ไขปัญหาท่ีชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกนั 
โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด  ร่วมก าหนดแนวทางและท ากิจกรรมการพฒันาร่วมกนั โดยยึด
หลกัการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ดว้ยการค านึงถึงศกัยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต 
วฒันธรรม และส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ินเป็นหลัก จึงกล่าวได้ว่า แผนชุมชน เป็นของชุมชน 
ด าเนินการโดยชุมชนและเพื่อประโยชน์ของชุมชนเอง ซ่ึงแตกต่างจากแผนท่ีภาครัฐจดัท าข้ึนเพื่อ
จดัสรรงบประมาณเป็นหลกั 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนการด าเนินงานท่ีไดจ้ากการตดัสินใจวางแผนอย่างมีระบบ มี
ทิศทางมีกระบวนการท างานท่ีชดัเจน  มีความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม  เพื่อให้ชุมชนทอ้งถ่ิน
และองคก์รสามารถด ารงอยูไ่ดใ้นอนาคต โดยอาศยัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของทุกฝ่าย 

ขีดควำมสำมำรถ หมายถึง ระดบัความรู้ความสามารถ และศกัยภาพของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ ในการแข่งขนัและปรับตวัต่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 
 




