
 
 

 
บทที ่6 

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
 

 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชนท้องถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน มีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์วิธีการเตรียมความพร้อมของกลุ่ม
ธุรกิจชุมชนท้องถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการเพิ่มศกัยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจชุมชน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน พร้อมกบัเสนอแนะแนวทางในการสร้าง
แผนเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคม
อาเซียน สามารถสรุปผลการวจิยั อภิปรายผลการวจิยั และขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 

 
6.1 สรุปผลการวจัิย 
 6.1.1 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน เม่ือเปิด
ประชาคมอาเซียน 
 การวิจยัพบว่า มีทั้งหมด 10 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) การสนบัสนุนในเร่ืองของงบประมาณใน
การจดัตั้งและพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน โดยเน้น
สินคา้ท่ีมาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (2) ใหค้วามรู้บุคลากรภายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเร่ือง
การส่งเสริมธุรกิจชุมชน เช่น ภาษาในการประกอบธุรกิจ (3) การพฒันาผลิตภณัฑ์ภายในชุมชน 
เพื่อยกระดับมาตรฐานสินคา้ของชุมชนให้เป็นท่ียอมรับ โดยการใช้วตัถุดิบในท้องถ่ินมาสร้าง
ผลิตภณัฑ์ (4) การหาช่องทางทางการตลาดเพื่อรองรับสินคา้และผลิตภณัฑ์ภายในชุมชน เช่น การ
จดัตลาดนัดในชุมชน (ถนนคนเดิน) (5) ส่งเสริมการท่องเท่ียว เช่น การจดัเตรียมศูนย์บริการ
ท่องเท่ียวในชุมชน (6) การประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เร่ืองของอาเซียน (7) การจดัท าแผนพฒันา
ต าบลและนโยบายเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน (8) การประสานความร่วมมือและสร้าง
ภาคีเครือข่ายจากทั้งภายในและภายนอก (9) พฒันาฝีมือแรงงานในพื้นท่ีและการดูแลแรงงานจาก
ต่างถ่ิน และ (10) การเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบทางดา้นธุรกิจ 
 ส าหรับแนวทางรับมือการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน
ท้องถ่ิน มีทั้ งหมด 11 ประเด็น ได้แก่  (1) ส่งเสริมการลงทุนท่ีเป็นธรรม (2) อบรมให้ความรู้
ทางด้านภาษา (3) การประชาสัมพนัธ์ (4) พฒันาคุณภาพสินคา้ (5) จดัหางบประมาณสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอก (6) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพให้กบัประชาชนในชุมชน (7) 



174 
 

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (8) อบรมและพฒันาทักษะแรงงาน (9) ควรมี
นโยบายจากภาครัฐรองรับ (10) ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีมาใชใ้นการผลิต และ (11) ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวภายในชุมชน 
 ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองค์กร (อปท .) ของกลุ่มธุรกิจชุมชน
ทอ้งถิ่น มีทั้งหมด 16 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) ประชาชน/บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจ เช่น ความรู้
ด้านภาษา และอาเซียน (2) ขาดงบประมาณสนับสนุน (3) นโยบายภาครัฐไม่ต่อเน่ือง (4) 
ประชาชนขาดความสนใจ/ขาดการมีส่วนร่วม (5) ขาดเทคโนโลยีในการผลิต (6) สินค้าไม่ได้
มาตรฐาน (7) เกิดสินคา้ลอกเลียนแบบ (8) ค่าจา้งแรงงานสูงข้ึน (9) ขาดช่องทางทางการตลาด (10) 
ปัญหาแรงงานต่างดา้วท่ีเพิ่มสูงข้ึน เช่น ปัญหาอาชญากรรม (11) การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่
เขม้แข็ง (12) เกิดสินคา้ลน้ตลาด (13) บุคลากรมีไม่เพียงพอ (14) การแข่งขนัเพิ่มสูงข้ึน (15) ขาด
ฐานขอ้มูลในการผลิต และ (16) แรงงานในทอ้งถ่ินขาดความเช่ียวชาญ 
 ส าหรับแนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน 
มีทั้ งหมด 12 ประเด็น ได้แก่ (1) การสร้างเครือข่ายและการรวมกลุ่มทางธุรกิจ (2) จัดหา
งบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก (3) อบรมให้ความรู้บุคลากร เช่น ภาษา อาเซียน (4) 
จดัหาช่องทางทางการตลาด (5) การประชาสัมพนัธ์ (6) ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพสินค้า (7) 
ประสานความร่วมมือระหวา่งประชาชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (8) สนบัสนุนเศรษฐกิจ
พอเพียง (9) ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยตรวจสอบมาตรฐานสินคา้ 
(10) จดัท ารายงานขอ้มูลชุมชน (11) จดัระบบการผลิตสินคา้ และ (12) นโยบายภาครัฐควรมีการ
ส่งเสริมอยา่งต่อเน่ือง 
 6.1.2 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถิ่น เม่ือเปิด
ประชาคมอาเซียน 
 การวจิยัพบวา่ มีทั้งหมด 20 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) การส่งเสริมการรวมกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
 (2) การประชาสัมพนัธ์ (3) การหาช่องทางทางการตลาดเพื่อรองรับสินคา้และผลิตภณัฑ์ภายใน
ชุมชน เช่น การจดัตลาดนัดในชุมชน (ถนนคนเดิน) (4) ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์ (5) จดั
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มธุรกิจในชุมชน(6) ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ (7) พฒันาสินคา้ให้ได้มาตรฐาน (8) สนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณ (9) 
อบรมให้ความรู้ทางดา้นภาษา/การตลาด/ธุรกิจ (10) ส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์ทางธุรกิจชุมชน 
(11) การประสานความร่วมมือและสร้างภาคีเครือข่ายจากภายนอกองค์กร (12) จดัระบบความ
ปลอดภยัให้แก่นักท่องเท่ียว (13) เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร (14) พฒันาฝีมือแรงงานใน
ทอ้งถ่ิน (15) ก าหนดนโยบายส่งเสริมอาชีพหลกัและอาชีพรอง (16) ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีใน
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การผลิตผลิตภณัฑ์ (17) จดัท าแผนการพฒันาเพื่อรองรับในเร่ืองของแรงงาน (18) วิเคราะห์ผกระ
ทบจากการเปิดประชาคมอาเซียน (19) ลงพื้นท่ีส ารวจเครือข่ายธุรกิจชุมชน และ (20) พฒันา
โครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างดา้นการคมนาคม  
 ส าหรับแนวทางรับมือการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ให้กับชุมชนของกลุ่ม
ธุรกิจชุมชน มีทั้งหมด 11 ประเด็น ไดแ้ก่  (1) ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้เขา้มาช่วยเหลือใน
การพฒันาและส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชุมชน (2) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและจดัหาวิทยากรเขา้มาให้
ความรู้แก่กลุ่มธุรกิจชุมชน พร้อมทั้งสนบัสนุนเศรษฐกิจอาเซียน (3) จดัหางบประมาณสนบัสนุน 
(4) ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีในการผลิต (5) จัดระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ (6) 
เช่ือมโยงภาคธุรกิจ (7) พฒันาสินคา้ให้ไดม้าตรฐาน (8) ส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชน (9) สร้าง
เอกลกัษณ์ในผลิตภณัฑ์ (10) การประชาสัมพนัธ์ และ (11) ส่งเสริมการประยุกตใ์ชแ้นวคิดตามภูมิ
ปัญญา 
 ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้กบัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถิ่น มี
ทั้งหมด 15 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) ขาดงบประมาณสนบัสนุน (2) การรวมกลุ่มไม่เขม้แข็ง (3) ตน้ทุน
การผลิตเพิ่มสูงข้ึน (4) ขาดความร่วมมือและความสนใจ (5) ขาดความรู้ดา้นเทคโนโลยี/การตลาด 
ท าให้การผลิตไม่มีประสิทธิภาพ (6) ขาดช่องทางทางการตลาด (7) ขาดแคลนวิทยากร/บุคลากรท่ี
เช่ียวชาญเฉพาะดา้น (8) ค่าจา้งแรงงานไทยเพิ่มสูงข้ึน (9) ขาดเอกลกัษณ์ในสินคา้/ผลิตภณัฑ์ (10) 
ขาดบุคคลสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (11) ขาดการส่งเสริมดา้นอาชีพ (12) แรงงานขาดทกัษะอาชีพ 
(13) ระบบดูแลความปลอดภยัไม่ทัว่ถึง (14) คู่แข่งทางการค้าเพิ่มสูงข้ึน และ (15) ขาดความรู้
ทางดา้นภาษา 
 ส าหรับแนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคให้กบัชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถิ่น มี
ทั้งหมด 12 ประเด็น ได้แก่ (1) ประสานความร่วมมือกบักลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ี (2) จดัหา
งบประมาณสนับสนุน (3) ส่งเสริมเทคโนโลยีในการผลิต (4) จดัหาวิทยากรมาให้ความรู้ (5) 
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (6) การประชาสัมพนัธ์ (7) ส่งเสริมการรวมกลุ่ม (8) พฒันาฝีมือแรงงาน 
(9) จัดระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ (10) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ (11) มี
กฎระเบียบบริหารจดัการเร่ืองหน้ีสินของประชาชนในพื้นท่ี 
 6.1.3 ความช่วยเหลือท่ีตอ้งการและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความพร้อมของ
กลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน 
 ความช่วยเหลือท่ีตอ้งการและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความพร้อมของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนทอ้งถ่ิน มีทั้งหมด 4 ประเด็น ได้แก่ (1) เชิญวิทยากรเขา้มาให้ความรู้อาเซียน ความรู้ด้าน
ภาษา และกระทบเชิงบวกเชิงลบ รวมถึงโอกาสในการพฒันาชุมชนหลงัเปิดประชาคมอาเซียนและ
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จดัท าคู่มือเผยแพร่ในเร่ืองของอาเซียน (2) แนะน าวิธีการเตรียมความพร้อมในการรับมือจาก
แรงงานต่างดา้ว และปัญหาโรคติดต่อ (3) เขา้มาช่วยส่งเสริมและกระตุน้การท่องเท่ียวในชุมชน 
และ (4) ประสานความร่วมมือกบัผูน้ าชุมชนและร่วมหาวิธีแกไ้ขร่วมกบัชุมชน เพื่อสร้างความ
เขา้ใจกบัประชาชนในทอ้งถ่ิน  
 6.1.4 กระบวนการก าหนดกลยทุธ์แผนเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
 การวิจยัเร่ิมจากการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์กร โดยปัจจยั
สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย จุดแข็งและจุดอ่อน ส่วนปัจจยัสภาพแวดล้อม
ภายนอกหน่วยงาน ประกอบดว้ย โอกาสและอุปสรรค จากนั้นท าการระบุประเด็นท่ีจะน าไปสู่การ
วางกลยุทธ์ ซ่ึงเป็นการประมวล จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดัต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั หรือ การ
ท า SWOT matrix เพื่อพิจารณา ปัญหา ช่องวา่ง และประเด็น ท่ีควรจะก าหนดกลยุทธ์ทั้งในเชิงรับ
และเชิงรุก และเม่ือมีการน าผลจากการวิเคราะห์สถานภาพหน่วยงานท่ีไดใ้ห้น ้ าหนกัความส าคญั
ของปัจจยัภายในมาก าหนดกลยุทธ์นั้น ชุมชนไดพ้ิจารณาจากปัจจยัภายในท่ีมีน ้ าหนกัความส าคญั
มากเป็นล าดับต้น ๆ เพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ เน่ืองจากเป็นปัจจัยเด่นท่ีชุมชนเห็นถึง
ความส าคญัสามารถน าไปพฒันาเป็นกลยุทธ์ได ้โดยรายละเอียดปัจจยัภายในดา้นจุดแข็งท่ี ชุมชน
พิจารณาเลือก คือ การสนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการจดัตั้งและพฒันากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อสร้างรายไดใ้ห้แก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยเน้นสินคา้ท่ีมาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ
ดา้นจุดอ่อน คือ ประชาชนและบุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจ เช่น ความรู้ดา้นภาษาอาเซียน ส่วน
ปัจจยัภายนอกท่ีจะน ามาก าหนดกลยุทธ์นั้ น ด้านโอกาสชุมชนได้พิจารณาเลือก คือ ชุมชนมี
กิจกรรมส่งเสริมการดูแลส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษใ์นชุมชน และดา้นอุปสรรค คือ ขาดความรู้ดา้นเทคโนโลยแีละการตลาด 
 จากนั้ นท าการก าหนดกลยุทธ์ได้ 4 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) กลยุทธ์พลิกฟ้ืน (turn around 
strategies) คือ สถานการณ์ท่ีหน่วยงานมีปัจจยัภายในภายในดอ้ยแต่ปัจจยัภายนอกเอ้ือ โดยสร้าง
กลยุทธ์จาก โอกาส (opportunity) และจุดอ่อน (weakness) ในลกัษณะการใชโ้อกาสจากภายนอก
มาปิดจุดอ่อนภายใน ผลการวจิยัพบวา่ ชุมชนไดใ้ชก้ลยทุธ์พลิกฟ้ืน คือ อปท. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชน และให้ความรู้ดา้นภาษาอาเซียนภายในกลุ่มวสิาหกิจชุมชนและ อปท. ส่งเสริมการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์  และให้ความรู้ด้านภาษาอาเซียนควบคู่การท างาน (2) กลยุทธ์ตัดทอน 
(retrenchment strategies) คือ สถานการณ์ท่ีหน่วยงานมีปัจจยัภายนอกฉุดและปัจจยัภายในด้อย 
โดยสร้างกลยทุธ์จาก อุปสรรค (threat) และจุดอ่อน (weakness) ในลกัษณะการหลบหลีกอุปสรรค
และปิดจุดอ่อนภายใน ผลการวิจยัพบวา่ ชุมชนไดใ้ชก้ลยุทธ์ตดัทอน คือ อปท. ส่งเสริมการเรียนรู้
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เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินควบคู่การใหค้วามรู้ดา้นภาษาอาเซียน (3) กลยทุธ์เชิงรุก (aggressive 
strategies) คือ สภาวการณ์ท่ีหน่วยงานมีปัจจยัภายนอกเอ้ือและปัจจยัภายในเด่น โดยสร้างกลยุทธ์
จาก โอกาส (opportunity) และจุดแข็ง (strength) ในลกัษณะการใช้โอกาสจากภายนอกประสาน
กบัจุดแข็งภายใน ผลการวิจยัพบว่า ชุมชนไดใ้ช้กลยุทธ์เชิงรุก คือ อปท. สนับสนุนในเร่ืองของ
งบประมาณในการส่งเสริมการดูแลส่ิงแวดลอ้มการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการส่งเสริม
สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถ่ินและ อปท. สนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์พร้อมทั้งน าเสนอสินคา้ท่ีมาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ (4) กลยุทธ์การรักษา
เสถียรภาพ (stability strategies) คือ สถานการณ์ท่ีหน่วยงานมีปัจจยัภายในดี แต่มีปัจจยัภายนอกไม่
เอ้ืออ านวย โดยสร้างกลยทุธ์จาก อุปสรรค (threat) และจุดแข็ง (strength) ในลกัษณะการหลบหลีก
อุปสรรคและใชจุ้ดแขง็ภายใน ผลการวจิยัพบวา่ ชุมชนไดใ้ชก้ลยทุธ์การรักษาเสถียรภาพ คือ อปท. 
สนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการจดัตั้งและพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้
ใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยการใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยเป็นช่องทางการตลอดออนไลน ์
 หลังจากท่ีชุมชนทราบกลยุทธ์ทั้ ง 4 ประเภทข้างต้น ชุมชนได้น าไปจัดท าแผนการ
ด าเนินงานแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน โดยจดัท าโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานตามกลยุทธ์ท่ี
ไดส้ร้างไว ้เป็นการน าแผนไปสู่การด าเนินงาน ซ่ึงโครงการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีให้
ชุมชนเขา้ร่วมงานวิจยัคร้ังน้ี ไดจ้ดัท า “โครงการวิสาหกิจชุมชนประติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาล” 
เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน/ชุมชนรับรู้และเข้าใจเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ปี พ.ศ. 2560 และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พฒันาทกัษะ (ดา้นภาษา ดา้นส่ือเทคโนโลย ีและ
ส่ือประชาสัมพนัธ์) ท่ีจ  าเป็นส าหรับการปฏิบติังานของขา้ราชการ รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายกบั
ประชาชนในการขบัเคล่ือนการเป็นประชาคมอาเซียน โดยโครงการดงักล่าวได้ผ่านการจดัท า
แผนงานและโครงการผ่านเทศบญัญติัขององค์กรชุมชน และไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ซ่ึงโครงการวิจยัในระยะต่อไปจะไดด้ าเนินการปฏิบติัการและ
ติดตาม ประเมินผล เพื่อให้เกิดผลสมบูรณ์ของกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในกรอบประชาคมอาเซียน ซ่ึงจะเป็นตน้แบบใหก้บัชุมชนอ่ืนต่อไป 
 
6.2 อภิปรายผลการวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง “แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
เชียงใหม่ ปีท่ี 3” อาศยัแนวคิดกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ของนันทิยา หุตานุวตัรและคณะ 
(2545) ในการวเิคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกจากวิธีการเตรียมความพร้อมท่ีเกิดจากการ
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เปิดอาเซียนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงการวจิยัพบวา่ จุดแขง็ของการบริหาร
จดัการท่ีส าคญั คือ การสนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการจดัตั้งและพฒันากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน โดยเน้นสินค้าท่ีมาจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
จุดอ่อน คือ ประชาชนและบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ เช่น ความรู้ด้านภาษาอาเซียน ด้าน
โอกาสชุมชนไดพ้ิจารณาเลือก คือ ชุมชนมีกิจกรรมส่งเสริมการดูแลส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน และด้านอุปสรรค คือ ขาดความรู้
ดา้นเทคโนโลยแีละการตลาด ทั้งน้ี การวจิยัไดน้ าเอาศกัยภาพของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ดงักล่าว 
มาสร้างเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน โดยใชแ้นวคิดของ จินตนา บุญบงการ 
และณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2546) ไดก้ลยทุธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน  
4 แบบ คือ (1) กลยุทธ์พลิกฟ้ืน คือ อปท. ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และให้ความรู้ดา้น
ภาษาอาเซียนภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ อปท. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์ และให้ความรู้
ดา้นภาษาอาเซียนควบคู่การท างาน (2) กลยุทธ์ตดัทอน คือ อปท. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสืบทอด
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินควบคู่การให้ความรู้ดา้นภาษาอาเซียน (3) กลยุทธ์เชิงรุก คือ อปท. สนบัสนุนใน
เร่ืองของงบประมาณในการส่งเสริมการดูแลส่ิงแวดลอ้มการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและการ
ส่งเสริมสินคา้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ อปท. สนบัสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการพฒันา
แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์พร้อมทั้งน าเสนอสินคา้ท่ีมาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ (4) กลยทุธ์การ
รักษาเสถียรภาพ คือ อปท. สนบัสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการจดัตั้งและพฒันากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นช่อง
ทางการตลอดออนไลน์  
 การวิจยัคร้ังน้ีไดป้รับแนวคิดของปกรณ์ ปรียากร (2545) ซ่ึงเดิมใชว้ิธีการในการวางแผน
กลยทุธ์ 10 ขั้นตอน ปรับให้เหมาะสมกบัชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) การ
ประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน  (2) ระบุประเด็นท่ีจะน าไปสู่การวางกลยุทธ์  เป็นการ
ประมวล จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดัต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั หรือ การท า SWOT matrix เพื่อ
พิจารณา ปัญหา ช่องว่าง และประเด็น ท่ีควรจะก าหนดกลยุทธ์ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก (3) การ
ก าหนดกลยุทธ์  เป็นการจดัท าขอ้เสนอในรูปของทางเลือกต่าง ๆ ท่ีควรจะด าเนินงาน ทั้งในส่วน
ของงานประจ าและงานโครงการ การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได ้การจดัสรรทรัพยากร 
และการจดัท าเอกสารแผน (4) วธีิการพฒันาศกัยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน และ (5) ผลการ
พฒันาศกัยภาพความเขม้แข็งของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน  เป็นขั้นตอนท้ายสุดท่ีมีความส าคญั 
เพราะในการประเมินผลจะน าข้อมูลไปใช้ส าหรับการปรับกลยุทธ์และแผนต่อไป โดยได้รับ
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งบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการด าเนินงาน จนเกิดผลสัมฤทธ์ิเชิง
รูปธรรม  
 สอดคล้องกบัแนวคิดของชัยสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ (2546) และ John M.Bryson (1995) 
ซ่ึงอธิบายว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายหรือ
เป้าประสงคต์ามพนัธกิจ (mission) หรือภารกิจขององคก์ร โดยสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ร
ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะผูท่ี้ได้ผลประโยชน์จากองค์กร (stakeholders) ซ่ึงใน
ระยะต่อไปของการวิจยัเร่ืองแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัเชียงใหม่ต้องพัฒนาไปให้ถึงระดับปฏิบัติการ มีการติดตาม ประเมินผล เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิจนเป็นตน้แบบ (Best Practice) ใหก้บัชุมชนอ่ืนต่อไป 
 
6.3 ข้อเสนอแนะ 

การวจิยัคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงวธีิการเตรียมความพร้อมของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
เชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน จนสามารถจดัท าเป็นกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถ
ดงักล่าวได้อย่างชัดเจน ซ่ึงหากกลุ่มธุรกิจชุมชนท้องถ่ินน าไปปรับประยุกต์ใช้ตามบริบทของ
ทอ้งถ่ิน จะเกิดกระบวนการท างานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพและไดรั้บ
ความร่วมมือจากทุกส่วนอยา่งแทจ้ริง 
 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัในคร้ังต่อไป ควรมี การเคล่ือนไหวทางเพจสินคา้ออนไลน์
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานท่ีต่อเน่ือง และควรมีหมวดหมู่สินคา้แต่ละประเภทให้
ชดัเจน เช่น สินคา้ตกแต่งในสวน สินคา้ตกแต่งในบา้น เป็นตน้ เพื่อความสะดวกสบาย และตอ้ง
เพิ่มเติมในดา้นของการขายสินคา้เป็นภาษาองักฤษ เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ และได้
ฐานลูกคา้ท่ีมาจากประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน และพฒันาโครงการของชุมชนใหเ้กิดตน้แบบของการ
พฒันาชุมชนอาศยักลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน เพื่อบูรณาการการ
ท างานกบัชุมชนนอกจงัหวดัเชียงใหม่ และขยายผลการวิจยัให้เกิดประโยชน์ของการน าไปใชใ้ห้
มากข้ึน โดยเฉพาะ 7 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ล าพูน ล าปาง 
และแม่ฮ่องสอน  




