
 
บทที ่4 

การเตรียมความพร้อมของชุมชนของกลุ่มธุรกจิชุมชน เพ่ือรองรับต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 

 เน้ือหาในบทน้ีจะแสดงถึงการเตรียมความพร้อมของชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนเพื่อ
รองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1) การเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.)
ของกลุ่มธุรกิจชุมชนเมื่อเปิดประชาคมอาเซียน 2) การเตรียมความพร้อมของกลุ่มธุรกิจชุมชนเมื่อ
เปิดประชาคมอาเซียน และ 3) ความช่วยเหลือท่ีตอ้งการและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียม
ความพร้อมของกลุ่มธุรกิจชุมชน โดยการเก็บตวัอยา่ง 207 ต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยแบ่งเป็น 
ชุมชนเมือง 9 ชุมชน ชุมชนชานเมือง 32 ชุมชน และชุมชนชนบท 166 ชุมชน มีรายละเอียดดงัน้ี 
    
4.1 การเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.)ของกลุ่มธุรกจิชุมชนเม่ือเปิดประชาคมอาเซียน 
 จากการศึกษาการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชนจังหวดั
เชียงใหม่ โดยการท่ีนักวิจยัได้ท าการ Focus group กบัตวัอย่างได้สาระส าคญัเก่ียวกบัการเตรียม
ความพร้อมในองคก์ร (อปท.)จากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนได ้4 ประเด็น ดงัน้ี  
 4.1.1 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน มีทั้ งหมด 10
ประเด็น ไดแ้ก่ 
  1) การสนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการจดัตั้ งและพฒันากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยเนน้สินคา้ท่ีมาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  2) ให้ความรู้บุคลากรภายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเร่ืองการส่งเสริมธุรกิจ
ชุมชน เช่น ภาษาในการประกอบธุรกิจ 
  3) การพฒันาผลิตภณัฑ์ภายในชุมชน เพื่อยกระดบัมาตรฐานสินคา้ของชุมชนให้
เป็นท่ียอมรับ โดยการใชว้ตัถุดิบในทอ้งถ่ินมาสร้างผลิตภณัฑ ์
  4)  การหาช่องทางทางการตลาดเพื่อรองรับสินคา้และผลิตภณัฑ์ภายในชุมชน เช่น 
การจดัตลาดนดัในชุมชน (ถนนคนเดิน) 
  5)  ส่งเสริมการท่องเท่ียว เช่น การจดัเตรียมศูนยบ์ริการท่องเท่ียวในชุมชน 
  6)  การประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้เร่ืองของอาเซียน 
  7)  การจดัท าแผนพฒันาต าบลและนโยบายเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 
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  8)  การประสานความร่วมมือและสร้างภาคีเครือข่ายจากทั้งภายในและภายนอก 
  9)  พฒันาฝีมือแรงงานในพื้นท่ีและการดูแลแรงงานจากต่างถ่ิน  
  10) การเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบทางดา้นธุรกิจ 
 โดยรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.1 - 
4.10 
 
ตารางท่ี 4.1 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน ในประเด็นท่ี 1 
  การสนบัสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการจดัตั้งและพฒันากลุ่มวสิาหกิจชุมชน  
  เพื่อสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยเนน้สินคา้ท่ีมาจากภูมิปัญญา 
  ทอ้งถ่ิน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 1 3.33 50.00 ปานกลาง 

ชานเมือง 6 20.00 73.33 มาก 

ชนบท 23 76.67 39.80 ปานกลาง 

รวม 30 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 54.83 
 (S.D.= 17.20) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.1 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน ใน
ประเด็นท่ี 1 การสนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการจดัตั้งและพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อสร้างรายไดใ้ห้แก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยเนน้สินคา้ท่ีมาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินพบวา่ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ 
เท่ากบั 54.83 อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองตระหนกัถึง
การสนบัสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการจดัตั้งและพฒันากลุ่มวสิาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยเน้นสินคา้ท่ีมาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในระดบัมาก (ร้อยละ 73.33 
ของผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด)เขตเมืองและชนบทตระหนักถึงการสนับสนุนในเร่ืองของ
งบประมาณในการจดัตั้ งและพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนใน
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ทอ้งถ่ิน โดยเน้นสินคา้ท่ีมาจากภูมิปัญญาท้องถ่ินในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 50.00 และ 39.80 
ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด)โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 17.20 
 
ตารางท่ี 4.2 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน ในประเด็นท่ี 2 
  การใหค้วามรู้บุคลากรภายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเร่ืองการส่งเสริมธุรกิจ 
  ชุมชน เช่น ภาษาในการประกอบธุรกิจ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 3 6.38 68.33 มาก 

ชานเมือง 6 12.77 78.00 มาก 

ชนบท 38 80.85 65.57 มาก 

รวม 47 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 70.64 
(S.D.=6.50) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.2 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชนใน
ประเด็นท่ี 2 การให้ความรู้บุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเร่ืองการส่งเสริมธุรกิจ
ชุมชน เช่น ภาษาในการประกอบธุรกิจพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ี
ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 47แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 70.64 อยู่ในระดบัมาก โดยองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมือง เมือง และชนบทตระหนกัถึงการให้ความรู้บุคลากรภายใน
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเร่ืองการส่งเสริมธุรกิจชุมชน เช่น ภาษาในการประกอบธุรกิจใน
ระดบัมาก (ร้อยละ 78.00 , 68.33 และ 65.57 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 6.50 
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ตารางท่ี 4.3 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน ในประเด็นท่ี 3 
  การพฒันาผลิตภณัฑภ์ายในชุมชน เพื่อยกระดบัมาตรฐานสินคา้ของชุมชนใหเ้ป็นท่ี 
  ยอมรับ โดยการใชว้ตัถุดิบในทอ้งถ่ินมาสร้างผลิตภณัฑ ์
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 1 3.70 30.00 นอ้ย 

ชานเมือง 7 25.93 71.43 มาก 

ชนบท 19 70.37 61.54 มาก 

รวม 27 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 54.32 
 (S.D.=21.60) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.3 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน ใน
ประเด็นท่ี 3 การพฒันาผลิตภณัฑ์ภายในชุมชน เพื่อยกระดบัมาตรฐานสินคา้ของชุมชนให้เป็นท่ี
ยอมรับ โดยการใช้วตัถุดิบในท้องถ่ินมาสร้างผลิตภณัฑ์ พบว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 27 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 21.6 อยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมือง และชนบทตระหนกัถึง 3 การพฒันา
ผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าของชุมชนให้เป็นท่ียอมรับ โดยการใช้
ว ัตถุดิบในท้องถ่ินมาสร้างผลิตภัณฑ์ในระดับมาก (ร้อยละ 71.43 และ 61.54 ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด) ส่วนเขตเมืองตระหนกัถึงการพฒันาผลิตภณัฑ์ภายในชุมชน เพื่อยกระดบั
มาตรฐานสินคา้ของชุมชนให้เป็นท่ียอมรับ โดยการใช้วตัถุดิบในทอ้งถ่ินมาสร้างผลิตภณัฑ์ ใน
ระดบัน้อย(ร้อยละ 30.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 21.60 
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ตารางท่ี 4.4 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน ในประเด็นท่ี 4 
  การหาช่องทางทางการตลาดเพื่อรองรับสินคา้และผลิตภณัฑภ์ายในชุมชน เช่น การ
  จดัตลาดนดัในชุมชน (ถนนคนเดิน) 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 1 6.67 30.00 นอ้ย 

ชานเมือง 2 13.33 75.00 มาก 

ชนบท 12 80.00 54.00 ปานกลาง 

รวม 15 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 53.00 
 (S.D.=22.50) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.4 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชนใน
ประเด็นท่ี 4 การหาช่องทางทางการตลาดเพื่อรองรับสินคา้และผลิตภณัฑภ์ายในชุมชน เช่น การจดั
ตลาดนัดในชุมชน(ถนนคนเดิน) พบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 15 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 53.00 อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองตระหนกัถึงการหาช่องทางทางการตลาดเพื่อรองรับสินคา้
และผลิตภณัฑ์ภายในชุมชน เช่น การจดัตลาดนัดในชุมชน(ถนนคนเดิน)ในระดบัมาก(ร้อยละ
75.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด)เขตชนบทตระหนักถึงการหาช่องทางทางการตลาดเพื่อ
รองรับสินคา้และผลิตภณัฑ์ภายในชุมชน เช่น การจดัตลาดนัดในชุมชน(ถนนคนเดิน) ในระดบั
ปานกลาง (ร้อยละ 54.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) ส่วนในเขตเมืองตระหนกัถึงตระหนกั
ถึงการหาช่องทางทางการตลาดเพื่อรองรับสินคา้และผลิตภณัฑ์ภายในชุมชน เช่น การจดัตลาดนดั
ในชุมชน(ถนนคนเดิน)ในระดบัน้อย (ร้อยละ 30.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด)โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 22.50 
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ตารางท่ี 4.5 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน ในประเด็นท่ี 5 
 ส่งเสริมการท่องเท่ียว เช่น การจดัเตรียมศูนยบ์ริการท่องเท่ียวในชุมชน 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 9 100.00 46.25 นอ้ย 

รวม 9 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 46.25 
 (S.D.=26.70) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.5 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชนใน
ประเด็นท่ี 5 ส่งเสริมการท่องเท่ียว เช่น การจดัเตรียมศูนยบ์ริการท่องเท่ียวในชุมชน พบวา่ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 9 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ 
เท่ากบั 46.25 อยู่ในระดบัน้อย ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 26.70 
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ตารางท่ี 4.6 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน ในประเด็นท่ี 6
 การประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้เร่ืองของอาเซียน 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 2 16.67 70.00 มาก 

ชนบท 10 83.33 63.33 มาก 

รวม 12 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 66.67 
 (S.D.=38.60) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.6 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชนใน

ประเด็นท่ี 6 การประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เร่ืองของอาเซียน พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 12 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากับ 67.77 อยู่ใน

ระดับมาก โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชานเมือง และชนบทตระหนักถึง การ

ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เร่ืองของอาเซียนในระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 70.00 และ 63.33 ของผูต้อบ

แบบสอบถามทั้ งหมด) ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนักในประเด็นน้ี โดยมีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 38.60 
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ตารางท่ี 4.7 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน ในประเด็นท่ี 7 
 การจดัท าแผนพฒันาต าบลและนโยบายเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 12 100.00 63.33 มาก 

รวม 12 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 63.33 
 (S.D.=36.60) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.7 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชนใน
ประเด็นท่ี 7 การจดัท าแผนพฒันาต าบลและนโยบายเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนพบว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 12 แห่ง มีระดบัความ
เขา้ใจ เท่ากบั 63.33 อยูใ่นระดบัมากซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมดโดย
มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 36.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 
 

ตารางท่ี 4.8 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน ในประเด็นท่ี 8 
  การประสานความร่วมมือและสร้างภาคีเครือข่ายจากทั้งภายในและภายนอก 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 3 100.00 80.00 มากท่ีสุด 

รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 80.00 
(S.D.= 46.20) 

มากทีสุ่ด 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.8 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชนใน
ประเด็นท่ี 8 การประสานความร่วมมือและสร้างภาคีเครือข่ายจากทั้งภายในและภายนอกพบว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความ
เขา้ใจ เท่ากบั 80.00 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด
โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 46.20 
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ตารางท่ี 4.9 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน ในประเด็นท่ี 9 
 พฒันาฝีมือแรงงานในพื้นท่ีและการดูแลแรงงานจากต่างถ่ิน 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 5 100.00 43.33 ปานกลาง 
รวม 5 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 43.33 
 (S.D.=25.00) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.9 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชนใน
ประเด็นท่ี 9 พฒันาฝีมือแรงงานในพื้นท่ีและการดูแลแรงงานจากต่างถ่ินพบว่า องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 
43.33 อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 25.00 
 
ตารางท่ี 4.10 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน ในประเด็นท่ี 10 
  การเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบทางดา้นธุรกิจ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 3 100.00 75.00 มาก 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 75.00 
(S.D.= 43.30) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 4.10 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชนใน
ประเด็นท่ี 10 การเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบทางดา้นธุรกิจพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 75.00 
อยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้งหมดโดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 43.30 
 
 4.1.2 แนวทางรับมือการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจดัการของ
กลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน มีทั้งหมด 11 ประเด็น ไดแ้ก่ 
 1)  ส่งเสริมการลงทุนท่ีเป็นธรรม 
 2)  อบรมใหค้วามรู้ทางดา้นภาษา 
 3)  การประชาสัมพนัธ์ 
 4)  พฒันาคุณภาพสินคา้ 
 5)  จดัหางบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
 6)  ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพใหก้บัประชาชนในชุมชน 
 7)  ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 8)  อบรมและพฒันาทกัษะแรงงาน 
  9) ควรมีนโยบายจากภาครัฐรองรับ 
  10) ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยมีาใชใ้นการผลิต 
  11) ส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในชุมชน 
 โดยรายละเอียดในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.11 
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ตารางท่ี 4.11 แนวทางรับมือการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการของ 
  กลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน 
 

ข้อ แนวทางรับมือการเตรียมความพร้อม 
จ านวนผู้ตอบ (อปท.) 

   รวม 
เมือง ชานเมือง ชนบท 

1 ส่งเสริมการลงทุนท่ีเป็นธรรม 0 (0.00) 0 (0.00) 12 (100.00) 12 
2 อบรมใหค้วามรู้ทางดา้นภาษา 0 (0.00) 1 (9.09) 10 (90.91) 11 
3 การประชาสัมพนัธ์ 0 (0.00) 1 (14.29) 6 (85.71) 7 
4 พฒันาคุณภาพสินคา้ 0 (0.00) 0 (0.00) 6 (100.00) 6 
5 จดัหางบประมาณสนบัสนุนจาก

หน่วยงานภายนอก 
0 (0.00) 1 (25.00) 3 (75.00) 4 

6 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ
ใหก้บัประชาชนในชุมชน 

0 (0.00) 1 (25.00) 3 (75.00) 4 

7 ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

0 (0.00) 1 (33.33) 2 (66.67) 3 

8 อบรมและพฒันาทกัษะแรงงาน 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (100.00) 3 
9 ควรมีนโยบายจากภาครัฐรองรับ 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (100.00) 3 

10 ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยมีาใชใ้นการ
ผลิต 

0 (0.00) 0 (0.00) 2 (100.00) 2 

11 ส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในชุมชน 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 1 

 รวม 0 (0.00) 5 (8.93) 51 (91.07) 56 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
หมายเหตุ: ในวงเล็บคือร้อยละของจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
 
 จากตารางท่ี 4.11 แนวทางรับมือการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหาร
จดัการของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินมีทั้งหมด 11 ประเด็น พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 56 แห่ง โดยประเด็นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความพร้อมมากท่ีสุด คือ ประเด็นท่ี 1ส่งเสริมการลงทุนท่ีเป็นธรรม
มีจ านวนทั้งหมด 12 แห่ง ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมดรองลงมาคือ 
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ประเด็นท่ี 2 อบรมให้ความรู้ทางดา้นภาษา มีจ านวนทั้งหมด 11 แห่ง โดยเป็นองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตชนบท 10 แห่ง และชานเมือง 1 แห่ง 
 
 4.1.3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน
ทอ้งถ่ิน มีทั้งหมด 16 ประเด็น ไดแ้ก่ 
 1)  ประชาชน/บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจ เช่น ความรู้ดา้นภาษา และอาเซียน 
 2)  ขาดงบประมาณสนบัสนุน 
 3)  นโยบายภาครัฐไม่ต่อเน่ือง 
 4)  ประชาชนขาดความสนใจ/ขาดการมีส่วนร่วม 
 5)  ขาดเทคโนโลยใีนการผลิต 
 6)  สินคา้ไม่ไดม้าตรฐาน 
 7)  เกิดสินคา้ลอกเลียนแบบ 
 8)  ค่าจา้งแรงงานสูงข้ึน 
 9)  ขาดช่องทางทางการตลาด 
 10) ปัญหาแรงงานต่างดา้วท่ีเพิ่มสูงข้ึน เช่น ปัญหาอาชญากรรม 
 11) การรวมกลุ่มวสิาหกิจชุมชนไม่เขม้แขง็ 
 12) เกิดสินคา้ลน้ตลาด 
 13) บุคลากรมีไม่เพียงพอ 
 14) การแข่งขนัเพิ่มสูงข้ึน 
 15) ขาดฐานขอ้มูลในการผลิต 
 16) แรงงานในทอ้งถ่ินขาดความเช่ียวชาญ 
 โดยรายละเอียดในหัวขอ้ต่าง ๆ ท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.12 – 
4.28 
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ตารางท่ี 4.12 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน
ทอ้งถ่ิน ในประเด็นท่ี 1 ประชาชน/บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจ เช่น ความรู้ดา้น 

 ภาษา/อาเซียน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 5 20.00 50.00 ปานกลาง 

ชนบท 20 80.00 70.77 มาก 

รวม 25 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 60.38 
(S.D.= 36.40) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.12 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่ม
ธุรกิจชุมชนทอ้งถิ่น ในประเด็นท่ี 1 ประชาชน/บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจ เช่น ความรู้ดา้น
ภาษา/อาเซียน พบวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด  
25 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 60.38 อยูใ่นระดบัมาก โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
ชนบทเห็นว่าประชาชน/บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจ เช่น ความรู้ด้านภาษา และอาเซียนใน
ระดับมาก (ร้อยละ 70.77 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด) เขตชานเมืองเห็นว่าประชาชน/
บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจ เช่น ความรู้ด้านภาษา และอาเซียนในระดับปานกลาง(ร้อยละ 
50.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 36.40 
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ตารางท่ี 4.13 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน 
  ทอ้งถ่ิน ในประเด็นท่ี 2 ขาดงบประมาณสนบัสนุน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 1 5.00 50.00 ปานกลาง 

ชนบท 19 95.00 70.00 มาก 

รวม 20 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 60.00 
 (S.D.= 36.10) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.13 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่ม
ธุรกิจชุมชนทอ้งถิ่น ในประเด็นท่ี 2 ขาดงบประมาณสนับสนุน พบว่าองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 20 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั60.00 
อยู่ในระดบัมาก โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบทเห็นว่าขาดงบประมาณสนบัสนุน
ในระดบัมาก (ร้อยละ 70.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) เขตชานเมืองเห็นวา่ขาดงบประมาณ
สนบัสนุนในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 50.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) ส่วนเขตเมืองไม่มี
ความตระหนกัในประเด็นน้ี โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 36.10 
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ตารางท่ี 4.14 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน
ทอ้งถ่ิน ในประเด็นท่ี 3 นโยบายภาครัฐไม่ต่อเน่ือง 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 6 100.00 67.50 มาก 

รวม 6 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 67.50 
 (S.D.=39.00) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

จากตารางท่ี 4.14 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนทอ้งถิ่นในประเด็นท่ี 3 นโยบายภาครัฐไม่ต่อเน่ือง พบว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 6 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 67.50  อยูใ่นระดบั
มาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมดโดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 39.00 
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ตารางท่ี 4.15 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน 
  ทอ้งถ่ิน ในประเด็นท่ี 4 ประชาชนขาดความสนใจ/ขาดการมีส่วนร่วม 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 4 36.36 45.00 ปานกลาง 

ชนบท 7 63.64 37.50 นอ้ย 

รวม 11 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 41.25 
 (S.D.= 24.10) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

จากตารางท่ี 4.15 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนทอ้งถิ่น ในประเด็นท่ี 4 ประชาชนขาดความสนใจ/ขาดการมีส่วนร่วม พบว่าองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 11 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ 
เท่ากับ 41.25 อยู่ในระดับปานกลาง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชานเมืองเห็นว่า
ประชาชนขาดความสนใจ/ขาดการมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง(ร้อยละ 45.00 ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด) เขตชนบทเห็นวา่ไดรั้บประชาชนขาดความสนใจ/ขาดการมีส่วนร่วม ใน
ระดบัน้อย (ร้อยละ 37.50 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัใน
ประเด็นน้ี โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 24.10 
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ตารางท่ี 4.16 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน 
  ทอ้งถ่ิน ในประเด็นท่ี 5 ขาดเทคโนโลยใีนการผลิต 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 1 10.00 70.00 มาก 

ชนบท 9 90.00 50.00 ปานกลาง 

รวม 10 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 60.00 
(S.D.= 36.10) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.16 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนทอ้งถิ่น ในประเด็นท่ี 5 ขาดเทคโนโลยีในการผลิต พบวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 10 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากับ 60.00 อยู่ใน
ระดบัมาก โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองเห็นว่าขาดเทคโนโลยีในการผลิตใน
ระดบัมาก (ร้อยละ 70.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) เขตชนบทเห็นว่าขาดเทคโนโลยีใน
การผลิตในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 50.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) ส่วนเขตเมืองไม่มี
ความตระหนกัในประเด็นน้ี โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 36.10 
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ตารางท่ี 4.17 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน 
  ทอ้งถ่ิน ในประเด็นท่ี 6 สินคา้ไม่ไดม้าตรฐาน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 6 83.33 50.00 ปานกลาง 

รวม 6 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 50.00 
(S.D.=28.90) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.17 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนทอ้งถ่ิน ในประเด็นท่ี 6 สินคา้ไม่ไดม้าตรฐาน พบวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 6 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 50.00 อยู่ในระดบัปาน
กลางซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมดโดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 28.90 
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ตารางท่ี 4.18 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน 
  ทอ้งถ่ิน ในประเด็นท่ี 7 เกิดสินคา้ลอกเลียนแบบ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 1 50.00 50.00 ปานกลาง 

ชนบท 1 50.00 70.00 มาก 

รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 60.00 
(S.D.=36.10) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.18 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองค์กร (อปท.) ของ
กลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถิ่น ในประเด็นท่ี 7 เกิดสินคา้ลอกเลียนแบบ พบว่าองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 60.00 
อยูใ่นระดบัมาก โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบทเห็นวา่เกิดสินคา้ลอกเลียนแบบใน
ระดับมาก (ร้อยละ 70.00 ของผู ้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด) เขตชานเมืองเห็นว่าเกิดสินค้า
ลอกเลียนแบบในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 50.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) ส่วนเขตเมือง
ไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 36.10 
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ตารางท่ี 4.19 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน 
  ทอ้งถ่ิน ในประเด็นท่ี 8 ค่าจา้งแรงงานสูงข้ึน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 2 100.00 52.00 ปานกลาง 

รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 52.00 
(S.D.=30.00) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.19 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนทอ้งถ่ิน ในประเด็นท่ี 8 ค่าจา้งแรงงานสูงข้ึน พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 52.00 อยู่ในระดบัปาน
กลางซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมดโดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 30.00 
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ตารางท่ี 4.20 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน 
  ทอ้งถ่ิน ในประเด็นท่ี 9 ขาดช่องทางทางการตลาด 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 13 100.00 70.00 มาก 

รวม 13 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 70.00 
(S.D.= 40.41) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.20 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจ

ชุมชนทอ้งถ่ิน ในประเด็นท่ี 9 ขาดช่องทางทางการตลาด พบวา่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 13 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากับ 70.00 อยู่ใน

ระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมดโดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เท่ากบั 40.41 
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ตารางท่ี 4.21 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน 
  ทอ้งถ่ิน ในประเด็นท่ี 10 ปัญหาแรงงานต่างดา้วท่ีเพิ่มสูงข้ึน เช่น ปัญหา 
  อาชญากรรม 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 2 100.00 40.00 ปานกลาง 

รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 40.00 
(S.D.=23.10) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.21 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนทอ้งถ่ิน ในประเด็นท่ี 10 ปัญหาแรงงานต่างดา้วท่ีเพิ่มสูงข้ึน เช่น ปัญหาอาชญากรรม พบวา่ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2  แห่ง มีระดบัความ
เข้าใจ เท่ากับ 40.00 อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบท
ทั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 23.10 
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ตารางท่ี 4.22 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน 
 ทอ้งถ่ิน ในประเด็นท่ี 11 การรวมกลุ่มวสิาหกิจชุมชนไม่เขม้แขง็ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 3 100.00 35.50 นอ้ย 

รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 35.50  
 (S.D.= 34.64) 

น้อย 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.22 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่ม
ธุรกิจชุมชนทอ้งถิ่นในประเด็นท่ี 11 การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่เข้มแข็ง พบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ 
เท่ากบั 35.50 อยูใ่นระดบันอ้ย ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมดโดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 34.64 
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ตารางท่ี 4.23 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน 
  ทอ้งถ่ิน ในประเด็นท่ี 12 เกิดสินคา้ลน้ตลาด 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 2 100.00 62.25 มาก 

รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 62.25 
(S.D.=35.90) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.23 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนทอ้งถ่ิน ในประเด็นท่ี 12 เกิดสินคา้ลน้ตลาด พบวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2  แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 62.25 อยูใ่นระดบัมาก 
ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 35.90 
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ตารางท่ี 4.24 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน 
  ทอ้งถ่ิน ในประเด็นท่ี 13 บุคลากรมีไม่เพียงพอ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 3 100.00 70.00 มาก 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 70.00 
(S.D.= 40.41) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.24 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนทอ้งถ่ินในประเด็นท่ี 13 บุคลากรมีไม่เพียงพอ พบวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 70.00 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึง
เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมดโดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
40.41 
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ตารางท่ี 4.25 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน 
  ทอ้งถ่ิน ในประเด็นท่ี 14 การแข่งขนัเพิ่มสูงข้ึน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 85.00 มากท่ีสุด 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 85.00 
(S.D.=49.10) 

มากทีสุ่ด 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.25 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนทอ้งถ่ินในประเด็นท่ี 14 การแข่งขนัเพิ่มสูงข้ึน พบวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2  แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 85.00 อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด  ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมดโดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 49.10 
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ตารางท่ี 4.26 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน 
  ทอ้งถ่ิน ในประเด็นท่ี 15 ขาดฐานขอ้มูลในการผลิต 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 44.00 ปานกลาง 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 44.00 
(S.D.=25.40) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.26 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนทอ้งถ่ินในประเด็นท่ี 15 ขาดฐานขอ้มูลในการผลิตพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2  แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 44.00 อยูใ่นระดบั
ปานกลาง ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 25.40 
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ตารางท่ี 4.27 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน 
  ทอ้งถ่ิน ในประเด็นท่ี 16 แรงงานในทอ้งถ่ินขาดความเช่ียวชาญ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 1 100.00 86.22 มากท่ีสุด 
รวม 1 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 86.22 
(S.D.=49.80) 

มากทีสุ่ด 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.27 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนทอ้งถ่ินในประเด็นท่ี 16 แรงงานในทอ้งถ่ินขาดความเช่ียวชาญพบวา่ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1  แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 86.22
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 49.80 
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 4.1.4 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถิ่น มีทั้ งหมด 12 
ประเด็น ไดแ้ก่ 
 1) การสร้างเครือข่ายและการรวมกลุ่มทางธุรกิจ 
 2)  จดัหางบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
 3)  อบรมใหค้วามรู้บุคลากร เช่น ภาษา อาเซียน 
 4)  จดัหาช่องทางทางการตลาด 
 5)  การประชาสัมพนัธ์ 
 6)  ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพสินคา้ 
 7)  ประสานความร่วมมือระหวา่งประชาชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 8)  สนบัสนุนเศรษฐกิจพอเพียง 
 9) ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยตรวจสอบมาตรฐาน
สินคา้ 
  10) จดัท ารายงานขอ้มูลชุมชน 
 11) จดัระบบการผลิตสินคา้ 
 12) นโยบายภาครัฐควรมีการส่งเสริมอยา่งต่อเน่ือง 
 โดยรายละเอียดในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.28 
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ตารางท่ี 4.28 แนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน  

 

ข้อ แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
จ านวนผู้ตอบ (อปท.) 

   รวม 
เมือง ชานเมือง ชนบท 

1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปลูก
จิตส านึกในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

0 (0.00) 3 (30.00) 7 (70.00) 10 

2 ออกกฎระเบียบการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การไม่ออก
เอกสารสิทธิในท่ีดินแก่ชาวต่างชาติ 

0 (0.00) 0 (0.00) 6 (100.00) 6 

3 เตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร 2 (33.33) 0 (00.00) 4 (66.67) 6 
4 การประชาสัมพนัธ์ 0 (0.00) 0 (0.00) 4 (100.00) 4 
5 การก าหนดกฎหมายเพื่ออนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
0 (0.00) 1  (33.33) 2 (66.67) 3 

6 การส ารวจและปรับปรุงขอ้มูลทาง
ธรรมชาติให้เป็นปัจจุบนั 

0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 1 

7 การตรวจสอบและคดักรองงบประมาณ
ในการบริหารงาน 

0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 1 

8 การบริหารจดัการขยะ 0 (0.00) 1 (100.00) 0 (0.00) 1 
9 การจดัประชุมเพื่อประสานความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 1 

10 ระบบบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ ์

0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 1 

11 แปลงสาธิตในการศึกษา 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 1 
12 ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงาน

ภาครัฐเพื่อเขา้มาช่วยเหลือ 
0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 1 

 รวม 2 (5.56) 5 (13.89) 29 (80.56) 36 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
หมายเหตุ: ในวงเล็บคือร้อยละของจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
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 จากตารางท่ี 4.28 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถิ่น มี
ทั้งหมด 12 ประเด็นพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถาม
ทั้ งหมด  36 แห่ ง  โดยในด้ าน ส่ ง เส ริมก ารมี ส่ วน ร่วมและป ลูก จิตส านึ ก ในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมีมากท่ีสุด มีจ านวนทั้งหมด 10 แห่ง  ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตชานเมือง จ านวน 3 แห่ง (ร้อยละ 30.00)  และเขตชนบท จ านวน 7 แห่ง (ร้อยละ 
70.00) 
 
4.2 การเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนของกลุ่มธุรกจิชุมชนท้องถิ่น เม่ือเปิดประชาคมอาเซียน 
 จากการศึกษาการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนท้องถ่ิน จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยการท่ีนักวิจยัได้ท าการ Focus group กบัตวัอย่างได้สาระส าคญัเก่ียวกบัการเตรียม
ความพร้อมในองคก์ร (อปท.)จากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนได ้4 ประเด็น ดงัน้ี  
 4.2.1 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน มีทั้งหมด 21 
ประเด็น ไดแ้ก่ 
  1) การส่งเสริมการรวมกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
  2)  การประชาสัมพนัธ์ 
  3)  การหาช่องทางทางการตลาดเพื่อรองรับสินคา้และผลิตภณัฑ์ภายในชุมชน เช่น 
การจดัตลาดนดัในชุมชน (ถนนคนเดิน) 
  4)  ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ ์
  5)  จดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาทกัษะอาชีพใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจในชุมชน 
  6)  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ 
  7)  พฒันาสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐาน     
  8)  สนบัสนุนในเร่ืองของงบประมาณ 
  9)  อบรมใหค้วามรู้ทางดา้นภาษา/การตลาด/ธุรกิจ 
  10) ส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์ทางธุรกิจชุมชน 
  11) การประสานความร่วมมือและสร้างภาคีเครือข่ายจากภายนอกองคก์ร 
  12) จดัระบบความปลอดภยัใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
  13) เตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร 
  14) พฒันาฝีมือแรงงานในทอ้งถ่ิน 
  15) ก าหนดนโยบายส่งเสริมอาชีพหลกัและอาชีพรอง 
  16) ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิตผลิตภณัฑ ์
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  17) จดัท าแผนการพฒันาเพื่อรองรับในเร่ืองของแรงงาน 
  18) วเิคราะห์ผลกระทบจากการเปิดประชาคมอาเซียน 
  19) ลงพื้นท่ีส ารวจเครือข่ายธุรกิจชุมชน 
  20) พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างดา้นการคมนาคม   
  21) เตรียมความพร้อมรับในเร่ืองของแรงานต่างดา้ว 
 โดยรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.29-
4.49 
 
ตารางท่ี 4.29 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน ในประเด็นท่ี 1 
  การส่งเสริมการรวมกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 1 3.57 70.00 มาก 

ชนบท 27 96.43 41.54 ปานกลาง 

รวม 28 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 55.77 
 (S.D.= 35.20) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.29 วธีิการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน ใน
ประเด็นท่ี 1 การส่งเสริมการรวมกลุ่มวสิาหกิจชุมชนพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 28 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 55.77 อยู่ในระดบัมาก 
โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน เขตชานเมืองตระหนกัถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในระดบัมาก (ร้อยละ 70.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) เขตชนบทตระหนักถึงการ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 41.54 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด) ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนักในประเด็นน้ี โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 35.20 
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ตารางท่ี 4.30 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน ในประเด็นท่ี 2 
  การประชาสัมพนัธ์ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 1 10.00 10.00 นอ้ยมาก 

ชนบท 9 90.00 52.50 ปานกลาง 

รวม 10 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 31.25 
 (S.D.=27.90) 

น้อย 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.30 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินใน
ประเด็นท่ี 2 การประชาสัมพนัธ์พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้ งหมด 11 แห่ง มีระดับความเข้าใจ เท่ากับ 31.25 อยู่ในระดับน้อย โดยองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบท ตระหนักถึงการประชาสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 
52.50 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด)  เขตชานเมืองตระหนักถึงการประชาสัมพนัธ์ในระดบั
น้อยมาก  (ร้อยละ 10.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัใน
ประเด็นน้ี โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 27.90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



113 
 

ตารางท่ี 4.31 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน ในประเด็นท่ี 3 
  การหาช่องทางทางการตลาดเพื่อรองรับสินคา้และผลิตภณัฑภ์ายในชุมชน เช่น การ 
  จดัตลาดนดัในชุมชน (ถนนคนเดิน) 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 1 5.00 100.00 มากท่ีสุด 

ชนบท 19 95.00 65.00 มาก 

รวม 20 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 82.50 
 (S.D.=50.70) 

มากทีสุ่ด 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.31 วธีิการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน ใน
ประเด็นท่ี 3 การหาช่องทางทางการตลาดเพื่อรองรับสินคา้และผลิตภณัฑภ์ายในชุมชน เช่น การจดั
ตลาดนัดในชุมชน (ถนนคนเดิน) พบว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 20 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 82.50 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองตระหนกัถึงการหาช่องทางทางการตลาดเพื่อรองรับสินคา้
และผลิตภณัฑ์ภายในชุมชน เช่น การจดัตลาดนดัในชุมชน (ถนนคนเดิน) ในระดบัมากท่ีสุด (ร้อย
ละ 100.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) เขตชนบทตระหนกัถึงการหาช่องทางทางการตลาด
เพื่อรองรับสินค้าและผลิตภณัฑ์ภายในชุมชน เช่น การจดัตลาดนัดในชุมชน (ถนนคนเดิน)ใน
ระดบัมาก (ร้อยละ 65.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด)ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัใน
ประเด็นน้ี โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 50.70 
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ตารางท่ี 4.32 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน ในประเด็นท่ี 4 
  ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ ์
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 11 100.00 71.88 มาก 

รวม 11 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 71.88 
 (S.D.=41.50) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.32 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินใน
ประเด็นท่ี 4 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่
ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 11 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 71.88 อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเป็น
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
41.50 
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ตารางท่ี 4.33 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน ในประเด็นท่ี 5 
  การจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาทกัษะอาชีพใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจในชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 1 9.09 70.00 มาก 

ชานเมือง 2 18.18 85.00 มากท่ีสุด 

ชนบท 8 72.73 58.00 ปานกลาง 

รวม 11 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 71.00 
(S.D.=13.50) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.33 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินใน
ประเด็นท่ี 5 การจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาทกัษะอาชีพให้แก่กลุ่มธุรกิจในชุมชน
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 11 แห่ง มี
ระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 71.00 อยูใ่นระดบัมาก โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมือง
ตระหนกัถึงการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาทกัษะอาชีพให้แก่กลุ่มธุรกิจในชุมชนใน
ระดับมากท่ีสุด (ร้อยละ 85.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด) เขตเมืองตระหนักถึงการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาทกัษะอาชีพให้แก่กลุ่มธุรกิจในชุมชนในระดบัมาก (ร้อยละ 
70.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) ส่วนเขตชนบทตระหนักถึงการจดักิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้และพฒันาทกัษะอาชีพให้แก่กลุ่มธุรกิจในชุมชนในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 58.00 ของ
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 13.50 
 
 
 
 
 
 
 



116 
 

ตารางท่ี 4.34 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน ในประเด็นท่ี 6 
  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 5 100.00 36.67 นอ้ย 

รวม 5 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 36.67 
(S.D.=21.20 ) 

น้อย 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.34 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินใน
ประเด็นท่ี 6 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่
ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 36.67 อยู่ในระดบัน้อย ซ่ึงเป็น
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
21.20 
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ตารางท่ี 4.35 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน ในประเด็นท่ี 7 
  การพฒันาสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐาน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 1 16.67 80.00 มากท่ีสุด 

ชนบท 5 83.33 73.00 มาก 

รวม 6 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 76.50 
 (S.D.=44.30) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.35 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินใน
ประเด็นท่ี 7 การพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 6 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 76.50 อยู่ในระดบัมาก 
โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองตระหนกัถึงการพฒันาสินคา้ให้ไดม้าตรฐานใน
ระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 80.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) เขตชนบทตระหนกัถึงการพฒันา
สินคา้ให้ไดม้าตรฐานในระดบัมาก (ร้อยละ 73.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด)ส่วนเขตเมือง
ไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 44.30 
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ตารางท่ี 4.36 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน ในประเด็นท่ี 8 
  การสนบัสนุนในเร่ืองของงบประมาณ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 3 42.86 70.00 มาก 

ชนบท 4 57.14 76. 67 มาก 

รวม 7 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 73.33 
 (S.D.=42.50) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.36 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินใน
ประเด็นท่ี 8 การสนบัสนุนในเร่ืองของงบประมาณ พบวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 7 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 73.33 อยู่ในระดบัมาก 
โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบทและชานเมืองตระหนกัถึงการสนบัสนุนในเร่ืองของ
งบประมาณในระดบัมาก (ร้อยละ 76.67 และ 70.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด)ส่วนเขต
เมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 42.50 
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ตารางท่ี 4.37 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน ในประเด็นท่ี 9 
  อบรมใหค้วามรู้ทางดา้นภาษา/การตลาด/ธุรกิจ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 2 20.00 80.00 มากท่ีสุด 

ชนบท 8 80.00 63.33 มาก 

รวม 10 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 71.67 
 (S.D.=42.20) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.37 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินใน
ประเด็น 9 อบรมให้ความรู้ทางดา้นภาษา/การตลาด/ธุรกิจพบวา่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 10 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 71.67 อยู่ใน
ระดบัมาก โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน เขตชานเมืองตระหนกัถึงอบรมให้ความรู้ทางดา้น
ภาษา/การตลาด/ธุรกิจในระดับมากท่ีสุด (ร้อยละ 80.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) เขต
ชนบทตระหนกัถึงอบรมให้ความรู้ทางดา้นภาษา/การตลาด/ธุรกิจในระดบัมาก (ร้อยละ 63.33 ของ
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด)ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 42.20 
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ตารางท่ี 4.38 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน ในประเด็น 
   ท่ี 10 การส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์ทางธุรกิจชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 4 40.00 70.00 มาก 

ชานเมือง 6 60.00 62.50 มาก 

ชนบท 0 0.00 0.00 - 

รวม 10 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 62.25 
(S.D.=38.40) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.38 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินใน
ประเด็นท่ี 10 การส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์ทางธุรกิจชุมชนพบวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 10  แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 62.25 อยู่ใน
ระดบัมากโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตเมือง และชานเมืองตระหนกัถึงการส่งเสริมการ
สร้างอตัลกัษณ์ทางธุรกิจชุมชนในระดบัมาก (ร้อยละ 70.00 และ 62.50 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด)ส่วนเขตชนบทไม่มีความตระหนักในประเด็นน้ี โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 38.40 
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ตารางท่ี 4.39 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน ในประเด็น 
  ท่ี 11 การประสานความร่วมมือและสร้างภาคีเครือข่ายจากภายนอกองคก์ร 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 2 100.00 70.00 มาก 

ชนบท 0 0.00 0.00 - 

รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 70.00 
(S.D.= 40.41) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.39 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินใน
ประเด็นท่ี 11 การประสานความร่วมมือและสร้างภาคีเครือข่ายจากภายนอกองค์กร พบวา่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ 
เท่ากบั 70.00 อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองทั้งหมด โดยมี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 40.41 
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ตารางท่ี 4.40 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน ในประเด็น 
  ท่ี 12 จดัระบบความปลอดภยัใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 2 100.00 100.00 มากท่ีสุด 

รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 100.00 
(S.D.=33.33) 

มากทีสุ่ด 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.40 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินใน
ประเด็นท่ี 12 จดัระบบความปลอดภยัให้แก่นักท่องเท่ียว พบว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากับ 100.00 อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 33.33 
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ตารางท่ี 4.41 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน ในประเด็น 
  ท่ี 13 การเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 1 10.00 85.00 มากท่ีสุด 

ชนบท 9 90.00 80.00 มากท่ีสุด 

รวม 10 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 80.00 
(S.D.=46.20) 

มากทีสุ่ด 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.41 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินใน
ประเด็นท่ี 13 การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 10 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 80.00 อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชานเมืองและชนบทตระหนักถึงการเตรียมความ
พร้อมดา้นบุคลากรในระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 85.00 และ 80.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด)
ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 46.20 
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ตารางท่ี 4.42 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน ในประเด็น 
  ท่ี 14 การพฒันาฝีมือแรงงานในทอ้งถ่ิน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 2 100.00 50.00 ปานกลาง 

รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 50.00 
(S.D.=28.90) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.42 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินใน
ประเด็นท่ี 14 การพฒันาฝีมือแรงงานในท้องถ่ิน พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 50.00 อยู่ในระดบัปาน
กลาง ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 28.90  
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ตารางท่ี 4.43 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน ในประเด็น 
  ท่ี 15 ก าหนดนโยบายส่งเสริมอาชีพหลกัและอาชีพรอง 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 3 100.00 75.00 มาก 

รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 75.00 
(S.D.=43.33) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.43 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินใน
ประเด็นท่ี 15 ก าหนดนโยบายส่งเสริมอาชีพหลกัและอาชีพรอง พบวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 75.00 อยู่ใน
ระดบัมากซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 43.33 
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ตารางท่ี 4.44 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน ในประเด็น 
  ท่ี 16 การส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิตผลิตภณัฑ ์
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 2 100.00 70.00 มาก 

ชนบท 0 00.00 0.00 - 

รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 70.00 
(S.D.= 40.41) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.44 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินใน
ประเด็นท่ี 16 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการผลิตผลิตภณัฑ์พบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 70.00 
อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองทั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 40.41 
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ตารางท่ี 4.45 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน ในประเด็น 
  ท่ี 17 จดัท าแผนการพฒันาเพื่อรองรับในเร่ืองของแรงงาน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 3 100.00 70.00 มาก 

ชนบท 0 0.00 0.00 - 

รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 70.00 
(S.D.=40.41) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.45 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถิ่น
ชุมชน ในประเด็นท่ี 17 จดัท าแผนการพฒันาเพื่อรองรับในเร่ืองของแรงงานพบวา่ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 
70.00 อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชานเมืองทั้งหมด โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 40.41 
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ตารางท่ี 4.46 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน ในประเด็น 
  ท่ี 18 วเิคราะห์ผลกระทบจากการเปิดประชาคมอาเซียน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 2 100.00 52.00 ปานกลาง 

รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 52.00 
(S.D.=30.00) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.46 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินใน
ประเด็นท่ี 18 วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิดประชาคมอาเซียน พบว่าองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 52.00 
อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้ งหมด โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 30.00 
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ตารางท่ี 4.47 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน ในประเด็น 
  ท่ี 19 ลงพื้นท่ีส ารวจเครือข่ายธุรกิจชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 2 100.00 75.00 มาก 

รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 75.00 
 (S.D.=43.30) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.47 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินใน
ประเด็นท่ี 19 ลงพื้นท่ีส ารวจเครือข่ายธุรกิจชุมชนพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 75.00 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึง
เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
43.30 
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ตารางท่ี 4.48 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน ในประเด็น 
  ท่ี 20 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างดา้นการคมนาคม 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 3 100.00 75.00 มาก 

รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 75.00 
(S.D.=43.30) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.48 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินใน
ประเด็นท่ี 20 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างด้านการคมนาคมพบว่า องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 
75.00 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้ งหมด โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 43.30 
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ตารางท่ี 4.49 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน ในประเด็น 
  ท่ี 21 เตรียมความพร้อมรับในเร่ืองของแรงานต่างดา้ว 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 2 100.00 75.00 มาก 

รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 75.00 
(S.D.=43.30) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.49 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินใน
ประเด็นท่ี 21 เตรียมความพร้อมรับในเร่ืองของแรงานต่างดา้ว พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 75.00 อยู่ใน
ระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 43.30 
 
4.2.2 แนวทางรับมือการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน มีทั้งหมด 11 
ประเด็น ไดแ้ก่ 
 1) ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้เข้ามาช่วยเหลือในการพฒันาและส่งเสริม
ผลิตภณัฑชุ์มชน 
 2) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและจดัหาวิทยากรเข้ามาให้ความรู้แก่กลุ่มธุรกิจชุมชน 
พร้อมทั้งสนบัสนุนเศรษฐกิจอาเซียน 
 3)  จดัหางบประมาณสนบัสนุน 
 4) ส่งเสริมดา้นเทคโนโลยใีนการผลิต 
 5) จดัระบบการบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพ 
 6)  เช่ือมโยงภาคธุรกิจ 
 7)  พฒันาสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐาน 
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 8) ส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชน 
 9)  สร้างเอกลกัษณ์ในผลิตภณัฑ์ 
 10) การประชาสัมพนัธ์ 
 11) ส่งเสริมการประยกุตใ์ชแ้นวคิดตามภูมิปัญญา 
 โดยรายละเอียดในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.50 
 

ตารางท่ี 4.50 แนวทางรับมือการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน 

 

ข้อ แนวทางรับมือการเตรียมความพร้อม 
จ านวนผู้ตอบ (อปท.) 

รวม 
เมือง ชานเมือง ชนบท 

1 ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ขา้มา
ช่วยเหลือในการพฒันาและส่งเสริม
ผลิตภณัฑชุ์มชน 

0 (0.00) 0 (0.00) 16 (100.00) 16 

2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและจดัหาวิทยากร
เข้ามาให้ความรู้แก่กลุ่มธุรกิจชุมชน 
พร้อมทั้งสนบัสนุนเศรษฐกิจอาเซียน 

0 (0.00) 1 (14.29) 6 (85.71) 7 

3 จดัหางบประมาณสนบัสนุน 0 (0.00) 2 (50.00) 2 (50.00) 4 
4 ส่งเสริมดา้นเทคโนโลยใีนการผลิต 0 (0.00) 1 (33.33) 2 (66.67) 3 
5 จดัระบบการบริหารงานใหมี้

ประสิทธิภาพ 
0 (0.00) 0 (0.00) 3 (100.00) 3 

6 เช่ือมโยงภาคธุรกิจ 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (100.00) 2 
7 พฒันาสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐาน 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 1 
8 ส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชน 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 1 
9 สร้างเอกลกัษณ์ในผลิตภณัฑ์ 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 1 
10 การประชาสัมพนัธ์ 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 1 
11 ส่งเสริมการประยกุตใ์ชแ้นวคิดตามภูมิ

ปัญญา 
0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 1 

 รวม 0 (0.00) 4 (10.00) 36 (90.00) 40 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
หมายเหตุ: ในวงเล็บคือร้อยละของจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
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 จากตารางท่ี 4.50 แนวทางรับมือการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชน
ทอ้งถิ่นมีทั้ งหมด 11 ประเด็นพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 40 แห่ง โดยในดา้นการประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้เขา้มาช่วยเหลือใน
การพฒันาและส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชุมชนในระดบัมากท่ีสุด มีจ านวนทั้งหมด 16 แห่งซ่ึงเป็นองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด 
 
 4.2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน มี
ทั้งหมด 15 ประเด็น มีทั้งหมด15 ประเด็น ไดแ้ก่ 

  1) ขาดงบประมาณสนบัสนุน 
  2)  การรวมกลุ่มไม่เขม้แขง็ 
  3)  ตน้ทุนการผลิตเพิ่มสูงข้ึน 
  4)  ขาดความร่วมมือและความสนใจ 
  5)  ขาดความรู้ดา้นเทคโนโลย/ีการตลาด ท าใหก้ารผลิตไม่มีประสิทธิภาพ 
  6)  ขาดช่องทางทางการตลาด 
  7)  ขาดแคลนวทิยากร/บุคลากรท่ีเช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
  8)  ค่าจา้งแรงงานไทยเพิ่มสูงข้ึน 
  9)  ขาดเอกลกัษณ์ในสินคา้/ผลิตภณัฑ์ 
  10) ขาดบุคคลสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  11) ขาดการส่งเสริมดา้นอาชีพ 
  12) แรงงานขาดทกัษะอาชีพ 
  13) ระบบดูแลความปลอดภยัไม่ทัว่ถึง 
  14) คู่แข่งทางการคา้เพิ่มสูงข้ึน 
  15) ขาดความรู้ทางดา้นภาษา 
 โดยรายละเอียดในหัวขอ้ต่าง ๆ ท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.51 – 
4.65 
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ตารางท่ี 4.51 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน 
  ในประเด็นท่ี 1 ขาดงบประมาณสนบัสนุน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 24 100.00 81.00 มากท่ีสุด 

รวม 24 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 81.00 
 (S.D.=46.80) 

มากทีสุ่ด 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.51 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชน
ทอ้งถิ่นในประเด็นท่ี 1 ขาดงบประมาณสนบัสนุน พบว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 24 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 81.00 อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุดซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 46.80 
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ตารางท่ี 4.52 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน 
  ในประเด็นท่ี 2 การรวมกลุ่มไม่เขม้แขง็ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 10 100.00 60.00 มาก 
รวม 10 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 60.00 
(S.D.=34.60) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.52 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชน
ทอ้งถิ่นในประเด็นท่ี 2 การรวมกลุ่มไม่เข้มแข็ง พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 10 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 60.00 อยู่ในระดบัมาก 
ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 34.60 
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ตารางท่ี 4.53 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน 
  ในประเด็นท่ี 3 ตน้ทุนการผลิตเพิ่มสูงข้ึน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 3 23.08 50.00 ปานกลาง 

ชนบท 10 76.92 70.00 มาก 

รวม 13 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 60.00 
 (S.D.=36.10) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

  จากตารางท่ี 4.53 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนทอ้งถิ่นในประเด็นท่ี 3 ตน้ทุนการผลิตเพิ่มสูงข้ึน พบว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 13 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 60.00 อยู่ใน
ระดบัมาก โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบทเห็นวา่ตน้ทุนการผลิตเพิ่มสูงข้ึนในระดบั
มาก (ร้อยละ 70.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) เขตชานเมืองเห็นว่าตน้ทุนการผลิตเพิ่ม
สูงข้ึนในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 50.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) ส่วนเขตเมืองไม่มีความ
ตระหนกัในประเด็นน้ี โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 36.10 
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ตารางท่ี 4.54 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน 
  ในประเด็นท่ี 4 ขาดความร่วมมือและความสนใจ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 2 60.00 40.00 ปานกลาง 

ชนบท 8 40.00 63.33 มาก 

รวม 11 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 51.67 
 (S.D.=32.00) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั  
 

  จากตารางท่ี 4.54 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนทอ้งถิ่นในประเด็นท่ี 4 ขาดความร่วมมือและความสนใจพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 11 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 51.67 
อยู่ในระดบัปานกลางโดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบทเห็นว่าขาดความร่วมมือและ
ความสนใจในระดบัมาก(ร้อยละ 63.33 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) และเขตชนบทเห็นว่า
ขาดความร่วมมือและความสนใจในระดับปานกลาง (ร้อยละ 40.00 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด) ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนักในประเด็นน้ี โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 32.00 
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ตารางท่ี 4.55 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน 
  ในประเด็นท่ี 5 ขาดความรู้ดา้นเทคโนโลย/ีการตลาด ท าใหก้ารผลิตไม่มี 
  ประสิทธิภาพ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 7 100.00 65.00 มาก 

ชนบท 0 0.00 0.00 - 

รวม 7 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 65.00 
(S.D.=37.50) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

  จากตารางท่ี 4.55 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนทอ้งถิ ่นในประเด็นท่ี  5 ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี/การตลาด ท าให้การผลิตไม่ มี
ประสิทธิภาพ พบวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
7 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 65.00 อยูใ่นระดบัมากซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
ชานเมืองทั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 37.50 
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ตารางท่ี 4.56 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน 
  ในประเด็นท่ี 6 ขาดช่องทางทางการตลาด 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 4 100.00 64.20 มาก 
รวม 4 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 64.20 
(S.D.=37.10) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.56 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชน
ทอ้งถิ่นในประเด็นท่ี 6 ขาดช่องทางทางการตลาด พบว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 4 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 64.20 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึง
เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
37.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 
 

 
ตารางท่ี 4.57 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน 
  ในประเด็นท่ี 7 ขาดแคลนวทิยากร/บุคลากรท่ีเช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 1 16.67 30.00 นอ้ย 

ชนบท 5 83.33 90.00 มากท่ีสุด 

รวม 6 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 60.00 
 (S.D.=45.83) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั  
 
 จากตารางท่ี 4.57 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชน
ทอ้งถิ่นในประเด็นท่ี 7 ขาดแคลนวิทยากร/บุคลากรท่ีเช่ียวชาญเฉพาะดา้น พบวา่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 6 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 
60.00 อยู่ในระดบัมาก โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบทเห็นว่าขาดแคลนวิทยากร/
บุคลากรท่ีเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 90.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) 
เขตชานเมืองเห็นว่าขาดแคลนวิทยากร/บุคลากรท่ีเช่ียวชาญเฉพาะดา้นระดบัมาก (ร้อยละ 30.00 
ของผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด) ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนักในประเด็นน้ี โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 60.00 
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ตารางท่ี 4.58 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน 
  ในประเด็นท่ี 8 ค่าจา้งแรงงานไทยเพิ่มสูงข้ึน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 62.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 62.00 
(S.D.=35.80) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.58 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชน
ทอ้งถ่ินในประเด็นท่ี 8 ค่าจา้งแรงงานไทยเพิ่มสูงข้ึน พบวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 62.00 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึง
เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
35.80 
 
ตารางท่ี 4.59 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน 
  ในประเด็นท่ี 9 ขาดเอกลกัษณ์ในสินคา้/ผลิตภณัฑ์ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 66.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 66.00 
(S.D.=38.10) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 4.59 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชน
ทอ้งถิ่นในประเด็นท่ี 9 การเมืองไม่มีเสถียรภาพ พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่งมีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 66.00 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึง
เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
38.10 
 
ตารางท่ี 4.60 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน 
  ในประเด็นท่ี 10 ขาดบุคคลสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 61.50 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 61.50 
(S.D.=35.50) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.60 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชน
ทอ้งถ่ินในประเด็นท่ี 10 ขาดบุคคลสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน พบวา่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 61.50 อยู่ใน
ระดับน้อยมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 35.50 
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ตารางท่ี 4.61 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน 
  ในประเด็นท่ี 11 ขาดการส่งเสริมดา้นอาชีพ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 63.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 63.00 
(S.D.=36.40) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.61 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชน
ทอ้งถ่ินในประเด็นท่ี 11 ขาดการส่งเสริมดา้นอาชีพ พบวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 63.00 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึง
เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
36.40 
 
ตารางท่ี 4.62 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน 
  ในประเด็นท่ี 12 แรงงานขาดทกัษะอาชีพ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 74.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 74.00 
(S.D.=42.70) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 4.62 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชน
ทอ้งถิ่น ในประเด็นท่ี 12 แรงงานขาดทกัษะอาชีพ พบว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 74.00 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึง
เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากบั 
42.70 
 
ตารางท่ี 4.63 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน 
  ในประเด็นท่ี 13 ระบบดูแลความปลอดภยัไม่ทัว่ถึง 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 69.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 69.00 
(S.D.=39.80) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.63 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชน
ทอ้งถ่ินในประเด็นท่ี 13 ระบบดูแลความปลอดภยัไม่ทัว่ถึง พบวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 69.00 อยูใ่นระดบั
มาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 39.80 
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ตารางท่ี 4.64  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน 
  ในประเด็นท่ี 14 คู่แข่งทางการคา้เพิ่มสูงข้ึน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 3 100.00 77.00 มาก 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 77.00 
(S.D.= 44.50) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.64 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชน
ทอ้งถ่ินในประเด็นท่ี 14 คู่แข่งทางการคา้เพิ่มสูงข้ึน พบวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 77.00 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึง
เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากบั 
44.50 

 
ตารางท่ี 4.65 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน 
  ในประเด็นท่ี 15 ขาดความรู้ทางดา้นภาษา 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 71.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 71.00 
(S.D.= 41.00) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 4.65 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชน
ทอ้งถ่ิน ในประเด็นท่ี 15 ขาดความรู้ทางดา้นภาษา พบวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2  แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 71.00 อยู่ในระดบัมาก 
ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 41.00 

 
 4.2.4 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้กบัชุมชนของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนทอ้งถ่ินมีทั้งหมด 11 ประเด็น ไดแ้ก่ 
 1) ประสานความร่วมมือกบักลุ่มวสิาหกิจชุมชนในพื้นท่ี 
 2)  จดัหางบประมาณสนบัสนุน 
 3) ส่งเสริมเทคโนโลยใีนการผลิต 
 4) จดัหาวทิยากรมาใหค้วามรู้ 
 5)  ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน 
 6)  การประชาสัมพนัธ์ 
 7) ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
 8)  พฒันาฝีมือแรงงาน 
 9)  จดัระบบการบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพ 
 10) ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 11) มีกฎระเบียบบริหารจดัการเร่ืองหน้ีสินของประชาชนในพื้นท่ี 
 โดยรายละเอียดในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.66 
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ตารางท่ี 4.66 แนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนของกลุ่มธุรกิจ 
  ชุมชนทอ้งถ่ิน 
 

ข้อ แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
จ านวนผู้ตอบ (อปท.) 

รวม 
เมือง ชานเมือง ชนบท 

1 ประสานความร่วมมือกบักลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนในพื้นท่ี 

0 (0.00) 1 (25.00) 3 (75.00) 4 

2 จดัหางบประมาณสนบัสนุน 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (100.00) 3 
3 ส่งเสริมเทคโนโลยใีนการผลิต 0 (0.00) 2 (66.67) 1 (33.33) 3 
4 จดัหาวทิยากรมาใหค้วามรู้ 0 (0.00) 1 (33.33) 2 (66.67) 3 
5 ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน 1 (50.00) 0 (0.00) 1 (50.00) 2 
6 การประชาสัมพนัธ์ 0 (0.00) 1 (50.00) 1 (50.00) 2 
7 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 1 (50.00) 0 (0.00) 1 (50.00) 2 
8 พฒันาฝีมือแรงงาน 0 (0.00) 1 (100.00) 0 (0.00) 1 
9 จดัระบบการบริหารงานใหมี้

ประสิทธิภาพ 
0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 1 

10 ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 1 
11 มีกฎระเบียบบริหารจดัการเร่ืองหน้ีสิน

ของประชาชนในพื้นท่ี 
0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 1 

 รวม 2 (8.70) 6 (26.09) 15 (65.22) 23 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
หมายเหตุ: ในวงเล็บคือร้อยละของจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
 
 จากตารางท่ี 4.66 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้กบัชุมชนของ
กลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถิ่นมีทั้งหมด 11 ประเด็นพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้ งหมด 23 แห่ง โดยในด้านการประสานความร่วมมือกับกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนในพื้นท่ีมากท่ีสุด มีจ านวนทั้งหมด 4 แห่ง  ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
เขตชานเมือง 1 แห่ง และเขตชนบท 3 แห่ง  
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4.3 ความช่วยเหลือทีต้่องการและข้อเสนอแนะเพิม่เติมต่อการเตรียมความพร้อมของกลุ่มธุรกจิ
ชุมชนท้องถิ่น 
 ความช่วยเหลือท่ีตอ้งการและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความพร้อมของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนทอ้งถ่ินมีทั้งหมด 4 ประเด็น ไดแ้ก่ 
  (1)  เชิญวิทยากรเขา้มาให้ความรู้อาเซียน ความรู้ดา้นภาษา และกระทบเชิงบวก
เชิงลบ รวมถึงโอกาสในการพฒันาชุมชนหลงัเปิดประชาคมอาเซียนและจดัท าคู่มือเผยแพร่ในเร่ือง
ของอาเซียน 
  (2)  แนะน าวธีิการเตรียมความพร้อมในการรับมือจากแรงงานต่างดา้ว และปัญหา
โรคติดต่อ 
  (3)  เขา้มาช่วยส่งเสริมและกระตุน้การท่องเท่ียวในชุมชน 
  (4)  ประสานความร่วมมือกบัผูน้ าชุมชนและร่วมหาวิธีแกไ้ขร่วมกบัชุมชน เพื่อ
สร้างความเขา้ใจกบัประชาชนในทอ้งถ่ิน 

โดยรายละเอียดในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.67 
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ตารางท่ี 4.67 ความช่วยเหลือท่ีตอ้งการและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความพร้อมของ
 กลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน 
 

ข้อ ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
จ านวนผู้ตอบ (อปท.) 

รวม 
เมือง ชานเมือง ชนบท 

1 เชิญวทิยากรเขา้มาใหค้วามรู้อาเซียน 
ความรู้ดา้นภาษา และกระทบเชิงบวก
เชิงลบ รวมถึงโอกาสในการพฒันา
ชุมชนหลงัเปิดประชาคมอาเซียนและ
จดัท าคู่มือเผยแพร่ในเร่ืองของอาเซียน 

5 (15.15) 0 (0.00) 28 (84.85) 33 

2 แนะน าวธีิการเตรียมความพร้อมในการ
รับมือจากแรงงานต่างดา้ว และปัญหา
โรคติดต่อ 

1 (25.00) 1 (25.00) 2 (50.00) 4 

3 เข้ามาช่วยส่งเส ริมและกระตุ้นการ
ท่องเท่ียวในชุมชน 

0 (0.00) 0 (0.00) 2 (100.00) 2 

4 ประสานความร่วมมือกบัผูน้ าชุมชน
และร่วมหาวธีิแกไ้ขร่วมกบัชุมชน เพื่อ
สร้างความเขา้ใจกบัประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน 

0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 1 

 รวม 6 (15.00) 1 (2.50) 33 (82.50) 40 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
หมายเหตุ: ในวงเล็บคือร้อยละของจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
 

จากตารางท่ี 4.67 ความช่วยเหลือท่ีตอ้งการและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความ
พร้อมของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน ทั้ง 4 ประเด็น จากแบบสอบถามพบวา่ องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 40 แห่ง โดยประเด็นท่ีองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความพร้อมมากท่ีสุด คือ ประเด็นท่ี 1 เชิญวทิยากรเขา้มาให้
ความรู้อาเซียน ความรู้ด้านภาษา และกระทบเชิงบวกเชิงลบ รวมถึงโอกาสในการพฒันาชุมชน
หลงัเปิดประชาคมอาเซียนและจดัท าคู่มือเผยแพร่ในเร่ืองของอาเซียนมีจ านวนทั้งหมด 33 แห่ง ซ่ึง
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เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตเมือง จ านวน 5 แห่ง(ร้อยละ 15.15)  และเขตชนบท จ านวน 
28 แห่ง(ร้อยละ 84.85) 
 จากการวิจยัสามารถสรุปได้ว่าขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนท้องถ่ินมีทั้งหมด 4 ประเด็น โดยประเด็นท่ีชุมชนเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความ
พร้อมมากท่ีสุด คือ ประเด็นท่ี 1 เชิญวิทยากรเข้ามาให้ความรู้อาเซียน ความรู้ด้านภาษา และ
กระทบเชิงบวกเชิงลบ รวมถึงโอกาสในการพฒันาชุมชนหลงัเปิดประชาคมอาเซียนและจดัท าคู่มือ
เผยแพร่ในเร่ืองของอาเซียน 

  การพฒันาศกัยภาพความเขม้แข็งของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการ

แบ่งปันและการปรับตวั ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนเป็นประเด็นเร่ืองของผลกระทบที่จะ

เกิดข้ึนกบักลุ่มธุรกิจชุมชนท้องถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจและสังคม

อาเซียน(AEC) ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ในหลายดา้น ไม่วา่จะเป็นทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม 

วฒันธรรม การเมือง ซ่ึงประชาคมอาเซียนจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งในเชิงขนาดและเชิง

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจเป็นทั้ งผลดีต่อภาคธุรกิจและประชาชนบางส่วน หรืออาจ

ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาคธุรกิจและประชาชนอีกส่วนหน่ึง โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีขาดความพร้อม

วิสาหกิจชุมชนประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาลเป็นกลุ่มท่ีท าการผลิตตุ๊กตาป้ันดินเผาส าหรับ

ตกแต่งบา้น  โดยใช้ภาพลกัษณ์ของวฒันธรรมลา้นนา   ท่ีตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลาย

ของผูซ้ื้อยุคใหม่ ท่ีฉลาดซ้ือ ฉลาดเลือกได้อย่างครบถ้วน ทั้งน้ีในเร่ืองของการออกแบบ การ

เลือกสรรวตัถุดิบ กระบวนการผลิต ราคา จ านวนท่ีสั่งซ้ือ และการส่งมอบสินคา้อย่างมืออาชีพ  

นอกจากน้ีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาล ยงัตอบสนองความตอ้งการของผู ้

ซ้ือเฉพาะกลุ่ม เช่น  โรงแรม  รีสอร์ต  ร้านอาหาร  ผูอ้ยูอ่าศยัในคอมโดมิเนียม  ท่ีอาจตอ้งการของ

ตกแต่งบา้นและสวนขนาดเล็ก ซ่ึงผูป้ระกอบการตอ้งการปรับดีไซน์ใหต้รงใจลูกคา้  

  ดงันั้นธุรกิจชุมชนจึงมีความตอ้งการท่ีจะพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการให้สามารถแข่งขนั

กบัต่างประเทศไดแ้ละพฒันาสินคา้ให้ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ทัง่ในประเทศและใน

ประเทศกลุ่มอาเซียนและเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อท่ีจะขยายตลาดให้เขา้สู่ประเทศในประชาคม

อาเซียนอยา่งมัน่คงดงัรายละเอียดในบทท่ี 5 

 




