
บทที่ 4 
ข้อมูลพืน้ฐานและความรู้ความเข้าใจของชุมชนกบัประชาคมอาเซียน 

 
 การวิจยัเร่ือง แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบ
ประชาคมอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีท่ี 3มี
วตัถุประสงคเ์พื่อขยายผลสู่นโยบายระดบัจงัหวดัเพื่อก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์และกลยทุธ์การ
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีเป้าหมายในการพฒันาศกัยภาพความ
เขม้แข็งของชุมชนทอ้งถิ่น จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการแบ่งปันและการปรับตวั ภายใตก้รอบ
ประชาคมอาเซียนอนัจะน าไปสู่การเสนอแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนทั้ง 9 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นธุรกิจชุมชน ดา้นเกษตร ดา้นองคก์ร
ปกครองส่ วนท้อง ถ่ิน  ด้ าน สุขภาพอนามัยและ ส่ิ งแวดล้อม  ด้ านการบ ริห ารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นเด็กและเยาวชน ดา้นผูสู้งอายุและผูพ้ิการ ดา้นการศึกษา และดา้นสังคม
และวฒันธรรมพร้อมกับเสนอแนะแนวทางในการสร้างแผนเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ผลการวิจยัประกอบดว้ย ขอ้มูลพื้นฐานในการ
เก็บข้อมูลของจงัหวดัเชียงใหม่และความรู้ความเข้าใจของชุมชนเก่ียวกับประชาคมอาเซียนมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 

4.1 การเตรียมความพร้อมด้านธุรกจิชุมชน เม่ือเปิดประชาคมอาเซียน  
 จากการวิจยั พบวา่ ชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ทั้ง 207 ต าบล มีวธีิการเตรียมความพร้อมใน
องคก์ร (อปท.) และการเตรียมความพร้อมของชุมชน ดา้นธุรกิจชุมชน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 4.1.1) วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นธุรกิจชุมชน มีทั้งหมด 10ประเด็น 
ไดแ้ก่ 
  1) การสนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการจดัตั้ งและพฒันากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยเนน้สินคา้ท่ีมาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  2) ให้ความรู้บุคลากรภายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเร่ืองการส่งเสริมธุรกิจ
ชุมชน เช่น ภาษาในการประกอบธุรกิจ 
  3) การพฒันาผลิตภณัฑ์ภายในชุมชน เพื่อยกระดบัมาตรฐานสินคา้ของชุมชนให้
เป็นท่ียอมรับ โดยการใชว้ตัถุดิบในทอ้งถ่ินมาสร้างผลิตภณัฑ ์
  4)  การหาช่องทางทางการตลาดเพื่อรองรับสินคา้และผลิตภณัฑ์ภายในชุมชน เช่น 
การจดัตลาดนดัในชุมชน (ถนนคนเดิน) 
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  5)  ส่งเสริมการท่องเท่ียว เช่น การจดัเตรียมศูนยบ์ริการท่องเท่ียวในชุมชน 
  6)  การประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้เร่ืองของอาเซียน 
  7)  การจดัท าแผนพฒันาต าบลและนโยบายเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 
  8)  การประสานความร่วมมือและสร้างภาคีเครือข่ายจากทั้งภายในและภายนอก 
  9)  พฒันาฝีมือแรงงานในพื้นท่ีและการดูแลแรงงานจากต่างถ่ิน  
  10) การเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบทางดา้นธุรกิจ 
 โดยรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.1 - 
4.10 
 
ตารางที ่4.1 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 1 
  การสนบัสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการจดัตั้งและพฒันากลุ่มวสิาหกิจชุมชน  
  เพื่อสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยเนน้สินคา้ท่ีมาจากภูมิปัญญา 
  ทอ้งถ่ิน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ 
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ 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 - - 

เฉลีย่รวม - - 54.38 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - - 17.20 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.1 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 
1 การสนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการจดัตั้งและพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้าง
รายไดใ้ห้แก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยเนน้สินคา้ท่ีมาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินพบวา่ องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30 แห่ง มีระดับความเขา้ใจเฉล่ีย 
เท่ากบั 54.83 อยู่ในระดบัปานกลาง มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 17.20 โดยองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองตระหนักถึงการสนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการ
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จดัตั้งและพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายไดใ้ห้แก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยเน้นสินคา้
ท่ีมาจากภูมิปัญญาท้องถ่ินในระดับมาก คือร้อยละ 73.33 เขตเมืองและชนบทตระหนักถึงการ
สนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการจดัตั้งและพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยเนน้สินคา้ท่ีมาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในระดบัปานกลาง คือร้อยละ 
50.00 และ 39.80 ตามล าดบั  
 
ตารางที ่4.2 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 2  
  การใหค้วามรู้บุคลากรภายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเร่ืองการส่งเสริมธุรกิจ 
  ชุมชน เช่น ภาษาในการประกอบธุรกิจ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ 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 - - 

เฉลีย่รวม - - 70.64 มาก 
ค่า S.D. รวม - - 6.50 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.2 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชนใน
ประเด็นท่ี 2 การให้ความรู้บุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเร่ืองการส่งเสริมธุรกิจ
ชุมชน เช่น ภาษาในการประกอบธุรกิจพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ี
ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 47 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 70.64 อยูใ่นระดบัมาก มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 6.50 โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมือง เมือง และ
ชนบทตระหนกัถึงการให้ความรู้บุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเร่ืองการส่งเสริม
ธุรกิจชุมชน เช่น ภาษาในการประกอบธุรกิจในระดับมาก คือร้อยละ 78.00 , 68.33 และ 65.57 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.3 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 3 
  การพฒันาผลิตภณัฑภ์ายในชุมชน เพื่อยกระดบัมาตรฐานสินคา้ของชุมชนใหเ้ป็นท่ี 
  ยอมรับ โดยการใชว้ตัถุดิบในทอ้งถ่ินมาสร้างผลิตภณัฑ ์
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ 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 - - 

เฉลีย่รวม - - 54.32 ปานกลาง 
ค่า S.D. รวม - - 21.60 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.3 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 
3 การพฒันาผลิตภณัฑ์ภายในชุมชน เพื่อยกระดบัมาตรฐานสินคา้ของชุมชนให้เป็นท่ียอมรับ โดย
การใชว้ตัถุดิบในทอ้งถ่ินมาสร้างผลิตภณัฑ์ พบวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่
ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 27 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เฉล่ียเท่ากบั 21.6 อยูใ่นระดบัปานกลาง มี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 21.60 โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมือง และ
ชนบทตระหนกัถึง 3 การพฒันาผลิตภณัฑภ์ายในชุมชน เพื่อยกระดบัมาตรฐานสินคา้ของชุมชนให้
เป็นท่ียอมรับ โดยการใชว้ตัถุดิบในทอ้งถ่ินมาสร้างผลิตภณัฑ์ในระดบัมาก คือร้อยละ 71.43 และ 
61.54  ตามล าดับ ส่วนเขตเมืองตระหนักถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน เพื่อยกระดับ
มาตรฐานสินคา้ของชุมชนให้เป็นท่ียอมรับ โดยการใช้วตัถุดิบในทอ้งถ่ินมาสร้างผลิตภณัฑ์ ใน
ระดบันอ้ย คือร้อยละ30.00  
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ตารางที ่4.4 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 4 
  การหาช่องทางทางการตลาดเพื่อรองรับสินคา้และผลิตภณัฑภ์ายในชุมชน เช่น การ
  จดัตลาดนดัในชุมชน (ถนนคนเดิน) 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ 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 - - 

เฉลีย่รวม - - 53.00 ปานกลาง 
ค่า S.D. รวม - - 22.50 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.4 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชนใน
ประเด็นท่ี 4 การหาช่องทางทางการตลาดเพื่อรองรับสินคา้และผลิตภณัฑภ์ายในชุมชน เช่น การจดั
ตลาดนัดในชุมชน(ถนนคนเดิน) พบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 15 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 53.00 อยูใ่นระดบัปานกลาง มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 22.50 โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองตระหนกั
ถึงการหาช่องทางทางการตลาดเพื่อรองรับสินคา้และผลิตภณัฑ์ภายในชุมชน เช่น การจดัตลาดนดั
ในชุมชน(ถนนคนเดิน)ในระดบัมาก คือร้อยละ 75.00  เขตชนบทตระหนกัถึงการหาช่องทางทาง
การตลาดเพื่อรองรับสินคา้และผลิตภณัฑ์ภายในชุมชน เช่น การจดัตลาดนัดในชุมชน(ถนนคน
เดิน) ในระดบัปานกลาง คือร้อยละ 54.00  ส่วนในเขตเมืองตระหนกัถึงตระหนกัถึงการหาช่องทาง
ทางการตลาดเพื่อรองรับสินคา้และผลิตภณัฑภ์ายในชุมชน เช่น การจดัตลาดนดัในชุมชน(ถนนคน
เดิน)ในระดบันอ้ย คือร้อยละ 30.00 
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ตารางที ่4.5 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 5 
 ส่งเสริมการท่องเท่ียว เช่น การจดัเตรียมศูนยบ์ริการท่องเท่ียวในชุมชน 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 9 100.00 46.25 นอ้ย 

รวม 9 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 46.25 มาก 
ค่า S.D. รวม  - - 26.70 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.5 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชนใน
ประเด็นท่ี 5 ส่งเสริมการท่องเท่ียว เช่น การจดัเตรียมศูนยบ์ริการท่องเท่ียวในชุมชน พบวา่ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 9 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ
เฉล่ีย เท่ากบั 46.25 อยูใ่นระดบันอ้ย ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดย
มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 26.70 
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ตารางที ่4.6 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท .) ด้านธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี  6
 การประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้เร่ืองของอาเซียน 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ 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 - - 

เฉลีย่รวม - - 66.67 มาก 
ค่า S.D. รวม - - 38.60 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.6 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชนใน

ประเด็นท่ี 6 การประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เร่ืองของอาเซียน พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 12 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เฉล่ียเท่ากบั 67.77 อยูใ่น

ระดบัมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 38.60 โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต

ชานเมือง และชนบทตระหนกัถึง การประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เร่ืองของอาเซียนในระดบัมากท่ีสุด 

คือร้อยละ 70.00 และ 63.33  ตามล าดบั ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี 
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ตารางที ่4.7 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 7 
 การจดัท าแผนพฒันาต าบลและนโยบายเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 12 100.00 63.33 มาก 

รวม 12 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 63.33 มาก 
ค่า S.D. รวม - - 36.60 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.7 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชนใน
ประเด็นท่ี 7 การจดัท าแผนพฒันาต าบลและนโยบายเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนพบว่า 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 12  แห่ง มีระดับ
ความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 63.33 อยูใ่นระดบัมากซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบท
ทั้งหมดโดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 36.60 
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ตารางที ่4.8 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 8 
  การประสานความร่วมมือและสร้างภาคีเครือข่ายจากทั้งภายในและภายนอก 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 3 100.00 80.00 มากท่ีสุด 

รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 80.00 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D. รวม - - 46.20 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.8 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชนใน
ประเด็นท่ี 8 การประสานความร่วมมือและสร้างภาคีเครือข่ายจากทั้งภายในและภายนอกพบว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3  แห่ง  มีระดบัความ
เขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 80.00 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบท
ทั้งหมดโดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 46.20 
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ตารางที ่4.9 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 9 
 พฒันาฝีมือแรงงานในพื้นท่ีและการดูแลแรงงานจากต่างถ่ิน 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

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

เฉลีย่รวม - - 43.33 ปานกลาง 
ค่า S.D. รวม - - 25.00 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.9 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชนใน
ประเด็นท่ี 9 พฒันาฝีมือแรงงานในพื้นท่ีและการดูแลแรงงานจากต่างถ่ินพบว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 แห่ง มีระดับความเขา้ใจเฉล่ีย 
เท่ากบั 43.33 อยูใ่นระดบัปานกลางซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมดโดยมี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 25.00 
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ตารางที ่4.10 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 10 
  การเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบทางดา้นธุรกิจ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

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

เฉลีย่รวม - - 75.00 มาก 
ค่า S.D. รวม - - 43.30 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.10 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ของกลุ่มธุรกิจชุมชนใน
ประเด็นท่ี 10 การเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบทางดา้นธุรกิจพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 
75.00 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้ งหมดโดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 43.30 
 
 
 4.1.2) วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชน มีทั้งหมด 21 ประเด็น ไดแ้ก่ 
  1) การส่งเสริมการรวมกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
  2)  การประชาสัมพนัธ์ 
  3)  การหาช่องทางทางการตลาดเพื่อรองรับสินคา้และผลิตภณัฑ์ภายในชุมชน เช่น 
การจดัตลาดนดัในชุมชน (ถนนคนเดิน) 
  4)  ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ ์
  5)  จดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาทกัษะอาชีพใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจในชุมชน 
  6)  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ 
  7)  พฒันาสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐาน     
  8)  สนบัสนุนในเร่ืองของงบประมาณ 
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  9)  อบรมใหค้วามรู้ทางดา้นภาษา/การตลาด/ธุรกิจ 
  10) ส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์ทางธุรกิจชุมชน 
  11) การประสานความร่วมมือและสร้างภาคีเครือข่ายจากภายนอกองคก์ร 
  12) จดัระบบความปลอดภยัใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
  13) เตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร 
  14) พฒันาฝีมือแรงงานในทอ้งถ่ิน 
  15) ก าหนดนโยบายส่งเสริมอาชีพหลกัและอาชีพรอง 
  16) ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิตผลิตภณัฑ ์
  17) จดัท าแผนการพฒันาเพื่อรองรับในเร่ืองของแรงงาน 
  18) วเิคราะห์ผกระทบจากการเปิดประชาคมอาเซียน 
  19) ลงพื้นท่ีส ารวจเครือข่ายธุรกิจชุมชน 
  20) พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างดา้นการคมนาคม    
 โดยรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.11 -
4.30 
 
ตารางที ่4.11 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชน ในประเด็นท่ี 1 การส่งเสริม 
  การรวมกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ 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 - - 

เฉลีย่รวม - - 55.77 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 35.20 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.11 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 1 
การส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ี
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ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 28 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 55.77 อยูใ่นระดบัมาก มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 35.20 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน เขตชานเมือง
ตระหนักถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในระดบัมาก  คือร้อยละ 70.00 เขตชนบท
ตระหนกัถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในระดบัปานกลาง คือร้อยละ 41.54  ส่วนเขต
เมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี  
 
ตารางที ่4.12 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี2 การประชาสัมพนัธ์ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ 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 - - 

เฉลีย่รวม - - 31.25 น้อย 
ค่า S.D.รวม - - 27.90 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.12 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 2 
การประชาสัมพนัธ์พบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 11 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 31.25 อยูใ่นระดบันอ้ย  มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 27.90 โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบท ตระหนกัถึงการประชาสัมพนัธ์
ในระดบัปานกลาง คือร้อยละ  52.50  เขตชานเมืองตระหนกัถึงการประชาสัมพนัธ์ในระดบัน้อย
มาก  คือร้อยละ 10.00  ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี 
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ตารางที ่4.13 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 3 การหาช่องทาง 
  ทางการตลาดเพื่อรองรับสินคา้และผลิตภณัฑภ์ายในชุมชน เช่น การจดัตลาดนดัใน 
  ชุมชน (ถนนคนเดิน) 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ 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 - - 

เฉลีย่รวม - - 82.50 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม - - 50.70 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.13 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 3
การหาช่องทางทางการตลาดเพื่อรองรับสินคา้และผลิตภณัฑ์ภายในชุมชน เช่น การจดัตลาดนดัใน
ชุมชน (ถนนคนเดิน) พบวา่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 20 แห่ง มีระดับความเข้าใจเฉล่ีย เท่ากับ 82.50 อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 50.70โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองตระหนกัถึงการหา
ช่องทางทางการตลาดเพื่อรองรับสินคา้และผลิตภณัฑ์ภายในชุมชน เช่น การจดัตลาดนดัในชุมชน 
(ถนนคนเดิน) ในระดบัมากท่ีสุด คือร้อยละ 100.00 เขตชนบทตระหนักถึงการหาช่องทางทาง
การตลาดเพื่อรองรับสินคา้และผลิตภณัฑ์ภายในชุมชน เช่น การจดัตลาดนัดในชุมชน (ถนนคน
เดิน)ในระดบัมาก คือร้อยละ 65.00 ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี 
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ตารางที ่4.14 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 4 ส่งเสริม 
  การแปรรูปผลิตภณัฑ ์
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 11 100.00 71.88 มาก 

รวม 11 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 71.88 มาก 

ค่า S.D.รวม - - 41.50 - 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.14 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 4
ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 11 แห่ง มีระดับความเข้าใจเฉล่ียเท่ากับ 71.88 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็น
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
41.50 
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ตารางที ่4.15 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 5 การจดักิจกรรม 
  ส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาทกัษะอาชีพใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจในชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ 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 - - 

เฉลีย่รวม - - 71.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 13.50 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.15 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 5
การจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาทกัษะอาชีพให้แก่กลุ่มธุรกิจในชุมชนพบวา่ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 11 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ 
เฉล่ียเท่ากับ 71.00 อยู่ในระดับมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 13.50 โดยองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองตระหนักถึงการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันา
ทกัษะอาชีพใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจในชุมชนในระดบัมากท่ีสุด คือร้อยละ 85.00 เขตเมืองตระหนกัถึงการ
จดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาทกัษะอาชีพให้แก่กลุ่มธุรกิจในชุมชนในระดบัมาก คือ
ร้อยละ 70.00 ส่วนเขตชนบทตระหนกัถึงการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาทกัษะอาชีพ
ใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจในชุมชนในระดบัปานกลาง คือร้อยละ 58.00  
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ตารางที ่4.16 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 6 ส่งเสริม 
  การท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 5 100.00 36.67 นอ้ย 

รวม 5 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 36.67 น้อย 
ค่า S.D.รวม - - 21.20 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.16 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 6
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้ งหมด 5 แห่ง มีระดับความเข้าใจเฉล่ีย เท่ากับ 36.67 อยู่ในระดับน้อย ซ่ึงเป็น
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
21.20 
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ตารางที ่4.17 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 7 การพฒันา 
  สินคา้ใหไ้ดม้าตรฐาน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ 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 - - 

เฉลีย่รวม - - 76.50 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 44.30 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.17  วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 7 
การพฒันาสินคา้ให้ได้มาตรฐานพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้ งหมด 6 แห่ง มีระดับความเข้าใจเฉล่ีย เท่ากับ 76.50 อยู่ในระดับมาก มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 44.30  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชานเมือง
ตระหนักถึงการพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานในระดับมากท่ีสุด คือร้อยละ 80.00 เขตชนบท
ตระหนักถึงการพฒันาสินคา้ให้ได้มาตรฐานในระดบัมาก  คือร้อยละ 73.00 ส่วนเขตเมืองไม่มี
ความตระหนกัในประเด็นน้ี 
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ตารางที ่4.18 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 8 การสนบัสนุน 
  ในเร่ืองของงบประมาณ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ 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 - - 

เฉลีย่รวม - - 73.33 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 42.50 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.18  วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 8 
การสนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณพบว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ี
ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 7 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย  เท่ากบั 73.33 อยูใ่นระดบัมาก มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 42.50 โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบทและชาน
เมืองตระหนกัถึงการสนบัสนุนในเร่ืองของงบประมาณในระดบัมาก คือร้อยละ 76.67 และ 70.00
ตามล าดบั ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี 
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ตารางที ่4.19 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 9 อบรม 
  ใหค้วามรู้ทางดา้นภาษา/การตลาด/ธุรกิจ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ 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 - - 

เฉลีย่รวม - - 71.67 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 42.20 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.19 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนด้านธุรกิจชุมชนในประเด็น9 
อบรมให้ความรู้ทางด้านภาษา/การตลาด/ธุรกิจพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 10 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 71.67 อยูใ่นระดบั
มาก  มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 42.20 โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน เขตชาน
เมืองตระหนักถึงอบรมให้ความรู้ทางด้านภาษา/การตลาด/ธุรกิจในระดับมากท่ีสุด คือร้อยละ 
80.00  เขตชนบทตระหนกัถึงอบรมให้ความรู้ทางดา้นภาษา/การตลาด/ธุรกิจในระดบัมาก  คือร้อย
ละ 63.33 ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี 
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ตารางที ่4.20 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 10  การส่งเสริม
   การสร้างอตัลกัษณ์ทางธุรกิจชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ 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 - - 

เฉลีย่รวม - - 62.25 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 38.40 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.20 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 10 
การส่งเสริมการสร้างอตัลักษณ์ทางธุรกิจชุมชนพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 9 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 62.25 อยู่ในระดบั
มาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 38.40 โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตเมือง 
และชานเมืองตระหนกัถึงการส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์ทางธุรกิจชุมชนในระดบัมาก คือร้อยละ 
70.00 และ 62.50  ตามล าดบั ส่วนเขตชนบทไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี 
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ตารางที ่4.21 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 11 การ 
  ประสานความร่วมมือและสร้างภาคีเครือข่ายจากภายนอกองคก์ร 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 2 100.00 70.00 มาก 

ชนบท 0 0.00 0.00 - 

รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 70.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 40.41 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.21 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 11 
การประสานความร่วมมือและสร้างภาคีเครือข่ายจากภายนอกองค์กรพบวา่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 
70.00 อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชานเมืองทั้งหมด โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 40.41 
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ตารางที ่4.22 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 12 จดัระบบ 
  ความปลอดภยัใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 2 100.00 100.00 มากท่ีสุด 

รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 100.00 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม - - 57.70 - 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.22 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 12 
จดัระบบความปลอดภยัให้แก่นกัท่องเท่ียวพบวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ี
ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 100.00  อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 57.70 
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ตารางที ่4.23 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 13 การ 
  เตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ 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 - - 

เฉลีย่รวม - - 82.50 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม   47.70  
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.23 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 13 
การเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรพบวา่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 10 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 80.00 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 47.70โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชานเมืองและ
ชนบทตระหนกัถึงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในระดบัมากท่ีสุด  คือร้อยละ 85.00 และ 
80.00 ตามล าดบั ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.24 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 14 การ 
  พฒันาฝีมือแรงงานในทอ้งถ่ิน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 2 100.00 50.00 ปานกลาง 

รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 50.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม   28.90  
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.24 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 14
การพฒันาฝีมือแรงงานในทอ้งถ่ิน พบว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ียเฉล่ีย  เท่ากบั 50.00 อยู่ในระดบัปานกลาง 
ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 28.90  
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ตารางที ่4.25 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 15  ก าหนด 
  นโยบายส่งเสริมอาชีพหลกัและอาชีพรอง 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 3 100.00 75.00 มาก 

รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 75.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 43.33 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.25 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 15
ก าหนดนโยบายส่งเสริมอาชีพหลกัและอาชีพรองพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 75.00 อยู่ในระดบั
มาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 43.33 
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ตารางที ่4.26 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 16  การส่งเสริม
  การใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิตผลิตภณัฑ์ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 2 100.00 70.00 มาก 

ชนบท 0 00.00 0.00 - 

รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 70.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 40.41 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.26 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 16 
การส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีในการผลิตผลิตภณัฑ์พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 70.00 อยู่ในระดบั
มาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองทั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 40.41 
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ตารางที ่4.27 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 17 จดัท า 
  แผนการพฒันาเพื่อรองรับในเร่ืองของแรงงาน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 3 100.00 70.00 มาก 

ชนบท 0 0.00 0.00 - 

รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 70.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 40.40 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.27 วธีิการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชนชุมชน ในประเด็น
ท่ี 17 จดัท าแผนการพฒันาเพื่อรองรับในเร่ืองของแรงงานพบวา่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3  แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 70.00  อยูใ่น
ระดับมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชานเมืองทั้ งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 40.40 
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ตารางที ่4.28 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 18 วเิคราะห์ 
  ผลกระทบจากการเปิดประชาคมอาเซียน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 2 100.00 52.00 ปานกลาง 

รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 52.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 30.00 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.28 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 18
วิเคราะห์ผกระทบจากการเปิดประชาคมอาเซียนพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 52.00 อยู่ในระดบั
นอ้ยมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 30.00 
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ตารางที ่4.29 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 19  
  ลงพื้นท่ีส ารวจเครือข่ายธุรกิจชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 2 100.00 75.00 มาก 

รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 75.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 43.30 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.29 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 19 
ลงพื้นท่ีส ารวจเครือข่ายธุรกิจชุมชนพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้ งหมด 2 แห่ง มีระดับความเข้าใจเฉล่ีย เท่ากับ 75.00 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็น
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
43.30 
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ตารางที ่4.30 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 20  
  พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างดา้นการคมนาคม 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 3 100.00 75.00 มาก 

รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 75.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 43.30 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.30 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นธุรกิจชุมชนในประเด็นท่ี 20 
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างดา้นการคมนาคมพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 75.00 อยูใ่น
ระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 43.30 
 
4.2 การเตรียมความพร้อมด้านเกษตรชุมชน เม่ือเปิดประชาคมอาเซียน 
 จากการวิจยั พบวา่ชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ทั้ง 207 ต าบล มีวธีิการเตรียมความพร้อมใน
องคก์ร (อปท.) และการเตรียมความพร้อมของชุมชนดา้นเกษตรชุมชน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 4.2.1)วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ด้านเกษตรกรชุมชน มีทั้ งหมด 11 
ประเด็น ไดแ้ก่ 
  1) การเตรียมความพร้อมบุคลากร เช่น จัดวิทยากรมาให้ความรู้ในเร่ืองภาษา/
อาเซียน/การเกษตร สนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณ รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ี 
  2) การส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย ์
  3) การพฒันาสินคา้ใหมี้คุณภาพและมาตรฐาน (GAP) เพื่อแข่งขนัในตลาดอาเซียน 
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  4)  การสนบัสนุนการรวมกลุ่มทางการเกษตรในการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
เพื่อเพิ่มทางเลือกทางการเกษตรใหแ้ก่เกษตรกร 
  5)  การส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิตเพื่อลดตน้ทุน 
  6)  การจดักิจกรรมส่งเสริมการผลิตสินคา้ทางการเกษตร โดยการสร้างจุดเด่นให้แก่
สินคา้ 
  7)  จดัท าแผนและโครงการพฒันาเกษตรชุมชน เช่น การจดัการปัญหาแหล่งน ้ า 
ปัญหาท่ีดินท ากิน 
  8)  การประชาสัมพนัธ์ 
  9)  การหาช่องทางทางการตลาดเพื่อรองรับสินคา้เกษตร 
  10) การประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 
  11) การจดัระเบียบแรงงานต่างดา้ว 
 โดยรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.31 - 
4.41 
 
ตารางที ่4.31 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน ในประเด็น 
  ท่ี 1 การเตรียมความพร้อมบุคลากร เช่น จดัวิทยากรมาให้ความรู้ในเร่ืองภาษา/ 
  อาเซียน/การเกษตร สนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณ รวมถึงการสร้างความ  
  เขา้ใจใหแ้ก่ประชาชนในพื้นท่ี 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 1 1.89 75.00 มาก 

ชานเมือง 8 15.09 70.00 มาก 

ชนบท 44 83.02 55.71 ปานกลาง 

รวม 53 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 66.90 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 10.00 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 4.31 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน
ในประเด็นท่ี 1 การเตรียมความพร้อมบุคลากร เช่น จดัวิทยากรมาให้ความรู้ในเร่ืองภาษา/อาเซียน/
การเกษตร สนบัสนุนในเร่ืองของงบประมาณ รวมถึงการสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่ประชาชนในพื้นท่ี
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 53 แห่ง มี
ระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั  66.90  อยู่ในระดบัมาก  มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
10.00 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตเมือง และชานเมือง ตระหนักถึงการเตรียมความ
พร้อมบุคลากร เช่น จดัวิทยากรมาให้ความรู้ในเร่ืองภาษา/อาเซียน/การเกษตร สนบัสนุนในเร่ือง
ของงบประมาณ รวมถึงการสร้างความเขา้ใจให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีในระดบัมาก คือร้อยละ 
75.00 และ 70.00 ตามล าดบั ส่วนเขตชนบทตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมบุคลากร เช่น จดั
วิทยากรมาให้ความรู้ในเร่ืองภาษา/อาเซียน/การเกษตร สนบัสนุนในเร่ืองของงบประมาณ รวมถึง
การสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่ประชาชนในพื้นท่ีในระดบัปานกลาง คือร้อยละ 55.71  
 
ตารางที ่4.32 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน ในประเด็น 
  ท่ี 2 การส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย ์
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 2 10.53 50.00 ปานกลาง 

ชนบท 17 89.47 46. 67 ปานกลาง 

รวม 19 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 48.33 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 28.00 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.32 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ด้านเกษตรกรชุมชน ใน
ประเด็นท่ี 2 การส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 19 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 48.33 อยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 28.00 โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
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ชานเมือง และชนบทตระหนกัถึงการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรียใ์นระดบัปานกลาง คือร้อยละ 
50.00 และ 46.67 ตามล าดบั ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัถึงประเด็นน้ี 
 
ตารางที ่4.33 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน ในประเด็น 
  ท่ี 3 การพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐาน (GAP) เพื่อแข่งขันในตลาด

 อาเซียน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 2 8.33 75.00 มาก 

ชนบท 22 91.67 65.00 มาก 

รวม 24 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 70.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 40.70 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.33 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน
ในประเด็นท่ี 3 การพฒันาสินคา้ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน (GAP) เพื่อแข่งขนัในตลาดอาเซียน
พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 24 แห่ง มี
ระดบัความเข้าใจเฉล่ีย เท่ากบั 70.00 อยู่ในระดบัมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
40.70โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมือง และชนบทตระหนกัถึงการพฒันาสินคา้ให้
มีคุณภาพและมาตรฐาน (GAP) เพื่อแข่งขนัในตลาดอาเซียนในระดบัมาก คือร้อยละ 75.00 และ 
65.00 ตามล าดบั  ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัถึงประเด็นน้ี 
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ตารางที ่4.34 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน ในประเด็น 
  ท่ี 4 การสนบัสนุนการรวมกลุ่มทางการเกษตรในการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ  
  เพื่อเพิ่มทางเลือกทางการเกษตรใหแ้ก่เกษตรกร 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 2 9.52 85.00 มากท่ีสุด 

ชนบท 19 90.48 38.00 นอ้ย 

รวม 21 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 61.50 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 42.60 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.34 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน
ในประเด็นท่ี  4  การสนบัสนุนการรวมกลุ่มทางการเกษตรในการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
เพื่อเพิ่มทางเลือกทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 21 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 61.50 อยูใ่นระดบั
มาก  มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 42.60 โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชาน
เมืองตระหนกัถึงการสนบัสนุนการรวมกลุ่มทางการเกษตรในการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
เพื่อเพิ่มทางเลือกทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในระดบัมากท่ีสุด คือร้อยละ 85.00 และชนบท
ตระหนกัถึงการสนับสนุนการรวมกลุ่มทางการเกษตรในการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อ
เพิ่มทางเลือกทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในระดับน้อย คือร้อยละ 38.00  ส่วนเขตเมืองไม่มี
ความตระหนกัถึงประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.35 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มเกษตรกรในชุมชนในประเด็น 
  ท่ี 5 การส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิตเพื่อลดตน้ทุน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 1 11.11 90.00 มากท่ีสุด 

ชนบท 8 88.89 41.00 ปานกลาง 

รวม 9 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 65.50 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 45.10 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.35 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน
ในประเด็นท่ี 5 การส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิตเพื่อลดตน้ทุนพบวา่ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 9 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 
65.50 อยู่ในระดบัมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 45.10 โดยองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองตระหนักถึงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการผลิตเพื่อลดตน้ทุนใน
ระดบัมากท่ีสุด คือร้อยละ 90.00  เขตชนบทตระหนกัถึงการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีในการผลิต
เพื่อลดตน้ทุนในระดบัปานกลาง คือร้อยละ 41.00  ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี 
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ตารางที ่4.36 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน ในประเด็น 
  ท่ี 6 การจดักิจกรรมส่งเสริมการผลิตสินค้าทางการเกษตร โดยการสร้างจุดเด่น

 ใหแ้ก่สินคา้ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 1 70.00 70.00 มาก 

ชานเมือง 1 16.67 30.00 นอ้ย 

ชนบท 4 66.67 50.00 ปานกลาง 

รวม 6 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 50.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 20.00 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.36  วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน
ในประเด็นท่ี  6  การจดักิจกรรมส่งเสริมการผลิตสินคา้ทางการเกษตร โดยการสร้างจุดเด่นให้แก่
สินคา้ พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด  6  แห่ง 
มีระดับความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากับ 50.00 อยู่ในระดับปานกลาง มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 20.00  โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตเมืองตระหนกัถึงการจดักิจกรรมส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าทางการเกษตร โดยการสร้างจุดเด่นให้แก่สินค้าในระดับมาก คือร้อยละ 70.00 เขต
ชนบทตระหนกัถึงการจดักิจกรรมส่งเสริมการผลิตสินคา้ทางการเกษตร โดยการสร้างจุดเด่นใหแ้ก่
สินคา้ในระดบัปานกลาง คือร้อยละ 50.00 และเขตชานเมืองตระหนกัถึงการจดักิจกรรมส่งเสริม
การผลิตสินคา้ทางการเกษตร โดยการสร้างจุดเด่นใหแ้ก่สินคา้ในระดบันอ้ย คือร้อยละ 30.00  
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ตารางที ่4.37 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน ในประเด็น 
  ท่ี 7 การจดัท าแผนและโครงการพฒันาเกษตรชุมชน เช่น การจดัการปัญหาแหล่ง

 น ้า และปัญหาท่ีดินท ากิน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 2 50.00 75.00 มาก 

ชนบท 2 50.00 60.00 มาก 

รวม 4 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 67.50 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 39.70 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.37 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ด้านเกษตรกรชุมชน ใน
ประเด็นท่ี 7 การจดัท าแผนและโครงการพฒันาเกษตรชุมชน เช่น การจดัการปัญหาแหล่งน ้ า 
ปัญหาท่ีดินท ากินพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 4 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 67.50 อยู่ในระดบัมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 39.70  โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมือง และชนบทตระหนกัถึงการ
จดัท าแผนและโครงการพฒันาเกษตรชุมชน เช่น การจดัการปัญหาแหล่งน ้ า ปัญหาท่ีดินท ากินใน
ระดบัมาก คือร้อยละ 75.00 และ 60.00  ตามล าดบั ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.38 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน ในประเด็น 
  ท่ี 8 การประชาสัมพนัธ์ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 2 25.00 70.00 มาก 

ชนบท 6 75.00 52.50 ปานกลาง 

รวม 8 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 61.25 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 36.40 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.38 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน
ในประเด็นท่ี 8 การประชาสัมพนัธ์พบวา่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้ งหมด 8 แห่ง มีระดับความเข้าใจเฉล่ีย เท่ากับ 61.25 อยู่ในระดับมาก มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 36.40  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชานเมือง
ตระหนักถึงการประชาสัมพันธ์ในระดับมาก  คือร้อยละ 70.00 เขตชนบทตระหนักถึงการ
ประชาสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง คือร้อยละ 52.50) และเขตเมืองไม่มีความตระหนกัถึงประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.39 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มเกษตรกรในชุมชนในประเด็น 
  ท่ี 9 การหาช่องทางทางการตลาดเพื่อรองรับสินคา้เกษตร 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 1 20.00 50.00 ปานกลาง 

ชนบท 4 80.00 60.00 มาก 

รวม 5 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 55.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 32.10 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.39 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ด้านเกษตรกรชุมชน ใน
ประเด็นท่ี 9 การหาช่องทางทางการตลาดเพื่อรองรับสินค้าเกษตรพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 
55.00 อยู่ในระดบัปานกลาง มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 32.10 โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตชนบทตระหนักถึงการหาช่องทางทางการตลาดเพื่อรองรับสินคา้เกษตรใน
ระดับมาก คือร้อยละ 60.00  เขตชานเมืองตระหนักถึงการหาช่องทางทางการตลาดเพื่อรองรับ
สินคา้เกษตรในระดบัปานกลาง คือร้อยละ 50.00 และเขตเมืองไม่มีความตระหนกัถึงประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.40 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน ในประเด็น 
  ท่ี 10 การประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 80.00 มากท่ีสุด 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 80.00 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม - - 46.20 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.40 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ด้านเกษตรกรชุมชน ใน
ประเด็นท่ี 10 การประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 80.00 อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมดโดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 46.20 
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ตารางที ่4.41 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ของกลุ่มเกษตรกรในชุมชนในประเด็น 
  ท่ี 11 จดัระเบียบแรงงานต่างดา้ว 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 86.00 มากท่ีสุด 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 86.00 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม - - 49.70 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.41 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ด้านเกษตรกรชุมชน ใน
ประเด็นท่ี 11 จดัระเบียบแรงงานต่างดา้วพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ี
ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 86.00 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึง
เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
49.70 
 
 2.2.2) วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านเกษตรกรชุมชน มีทั้งหมด 20 ประเด็น 
ไดแ้ก่ 
  1) อบรมให้ความรู้เกษตรกร เช่น เกษตรอินทรีย/์ภาษา/การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 
  2)  ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
  3)  พฒันาคุณภาพสินคา้เกษตร 
  4)  พฒันาเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร 
  5)  จดักิจกรรมส่งเสริมการเกษตร 
  6)  การพฒันาดา้นการผลิตและบรรจุภณัฑ์ 
  7)  จดัหางบประมาณสนบัสนุน     
  8)  การประชาสัมพนัธ์ 
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  9)  ส่งเสริมการปลูกพืชแบบผสมผสาน 
  10) การหาช่องทางทางการตลาดเพื่อรองรับสินคา้เกษตร 
  11) จดัหาพื้นท่ีท าการเกษตร 
  12) ลดตน้ทุนทางการเกษตร 
  13) ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  14) พฒันาระบบการจดัการน ้า 
  15) แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งเกษตรกรในพื้นท่ี 
  16) จดัท าแผนพฒันาดา้นเกษตร 
  17) ส่งเสริมทางดา้นเศรษฐกิจ 
  18) ลงพื้นท่ีส ารวจความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี 
  19) เตรียมขอ้มูลดา้นการเกษตร 
  20) สร้างระบบสหกรณ์ใหเ้ขม้แขง็ 
 โดยรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.42 -
4.61 
 
ตารางที ่4.42 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 1  
  อบรมใหค้วามรู้เกษตรกร เช่น เกษตรอินทรีย/์ภาษา/การแปรรูปผลผลิตทาง 
  การเกษตร 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 2 5.71 72.50 มาก 

ชานเมือง 7 20.00 61.67 มาก 

ชนบท 26 74.29 57.06 ปานกลาง 

รวม 35 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 63.74 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 7.90 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 4.42 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 
1 อบรมให้ความรู้เกษตรกร เช่น เกษตรอินทรีย/์ภาษา/การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรพบว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 35 แห่ง มีระดบัความ
เข้าใจเฉล่ีย เท่ากับ 63.74 อยู่ในระดับมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 7.90  โดย
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตเมือง และชานเมืองตระหนกัถึงการอบรมให้ความรู้เกษตรกร 
เช่น เกษตรอินทรีย/์ภาษา/การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในระดบัมาก คือร้อยละ 72.50 และ 
61.67  ตามล าดบั ส่วนเขตชนบทตระหนักถึงการอบรมให้ความรู้เกษตรกร เช่น เกษตรอินทรีย/์
ภาษา/การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในระดบัปานกลาง คือร้อยละ 57.06  
 
 
ตารางที ่4.43 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 2 
  การส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0 - 

ชานเมือง 0 0.00 0 - 

ชนบท 24 100.00 65.56 มาก 

รวม 24 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 65.56 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 37.80 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.43 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 
2 การส่งเสริมการรวมกลุ่มพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 24  แห่ง มีระดบัความเข้าใจเฉล่ีย เท่ากบั 65.56 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็น
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
37.80 
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ตารางที ่4.44 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 3 
  พฒันาคุณภาพสินคา้เกษตร 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 2 20.00 70.00 มาก 

ชนบท 8 80.00 60.00 มาก 

รวม 10 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 65.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 37.90 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.44 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 
3 พ ัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 10  แห่ง มีระดับความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากับ 65.00 อยู่ในระดับมาก มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 37.90 โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน เขตชานเมือง และ
ชนบทตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรในระดับมาก คือร้อยละ  70.00 และ 60.
ตามล าดบั ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.45  วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 4 
  พฒันาเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 19 100.00 58.00 ปานกลาง 
รวม 19 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 58.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 33.50 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.45 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 
4 พฒันาเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจรพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ี
ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 19 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 58.00 อยู่ในระดบัปานกลาง 
ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 33.50 
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ตารางที ่4.46 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 5 
  จดักิจกรรมส่งเสริมการเกษตร 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 4 100.00 62.50 มาก 
รวม 4 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 62.50 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 36.10 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.46 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 
5 จดักิจกรรมส่งเสริมการเกษตรพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้ งหมด 4 แห่ง มีระดับความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากับ  62.50 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็น
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
36.10 
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ตารางที ่4.47 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 6 
  การพฒันาดา้นการผลิตและบรรจุภณัฑ์ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 6 100.00 90.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 0 0.00 0.00 - 
รวม 6 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 90.00 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม - - 52.00 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.47 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 
6 การพฒันาดา้นการผลิตและบรรจุภณัฑ ์พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ี
ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 6 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 90.00 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึง
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชานเมืองทั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 52.00 
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ตารางที ่4.48 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 7 
  จดัหางบประมาณสนบัสนุน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 3 60.00 83.33 มากท่ีสุด 

ชนบท 2 40.00 80.00 มากท่ีสุด 

รวม 5 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 81.67 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม - - 47.20  
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.48 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 

7 จดัหางบประมาณสนับสนุนพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 5 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 81.67 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 47.20 โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมือง และ

ชนบทตระหนกัถึงการจดัหางบประมาณสนบัสนุนในระดบัมากท่ีสุด คือร้อยละ 83.33 และ 80.00 

ตามล าดบั ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี 
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ตารางที ่4.49 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 8 
  การประชาสัมพนัธ์ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 1 16.67 50.00 ปานกลาง 

ชนบท 5 83.33 57.50 ปานกลาง 

รวม 6 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 53.75 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 40.41 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.49 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 
8 การประชาสัมพนัธ์พบวา่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 2 แห่ง มีระดับความเข้าใจเฉล่ีย เท่ากับ 53.75 อยู่ในระดับปานกลาง มีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 40.41 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบท และชานเมือง
ตระหนกัถึงการประชาสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง คือร้อยละ 57.50  และ 50.00 ตามล าดบั ส่วน
เขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี 
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ตารางที ่4.50 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 9 
  ส่งเสริมการปลูกพืชแบบผสมผสาน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 2 20.00 70.00 มาก 

ชนบท 8 80.00 43.33 ปานกลาง 

รวม 10 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 56.67 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 35.30 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.50 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 
9 ส่งเสริมการปลูกพืชแบบผสมผสานพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ี
ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 10 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 35.30 อยูใ่นระดบัมาก มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ  35.30 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชานเมือง
ตระหนักถึงการส่งเสริมการปลูกพืชแบบผสมผสานในระดับมาก  คือร้อยละ 70.00 ส่วนเขต
ชนบทตระหนักถึงการส่งเสริมการปลูกพืชแบบผสมผสานในระดบัปานกลาง คือร้อยละ 43.33 
เขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.51 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 10 
  การหาช่องทางทางการตลาดเพื่อรองรับสินคา้เกษตร 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 3 100.00 100.00 มากท่ีสุด 

ชนบท 0 0 0.00 - 

รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 100.00 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม - - 57.50 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.51 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 
10 การหาช่องทางทางการตลาดเพื่อรองรับสินคา้เกษตรพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 100.00 อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองทั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 57.50 
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ตารางที ่4.52 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 11 
  จดัหาพื้นท่ีท าการเกษตร 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 2 1000.00 80.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 0 0.00 0.00 - 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 80.00 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม - - 46.20 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.52 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 
11 จัดหาพื้นท่ีท าการเกษตรพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 80.00 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็น
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองทั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
46.20 
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ตารางที ่4.53 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 12 
  ลดตน้ทุนทางการเกษตร 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 65.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 65.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 37.50 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.53 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 
12 ลดต้นทุนทางการเกษตรพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้ งหมด 2 แห่ง มีระดับความเข้าใจเฉล่ีย เท่ากับ 65.00 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็น
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
37.50 
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ตารางที ่4.54 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 13 
  ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 1 25.00 70.00 มาก 
ชนบท 3 75.00 47.50 ปานกลาง 
รวม 4 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 58.75 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 35.70 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 จากตารางท่ี 4.54 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 
13 ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 4 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 58.75 อยู่ในระดบั
ปานกลาง มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 35.70 โดยเขตชานเมืองตระหนักถึงการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในระดับมาก คือร้อยละ 70.00 ส่วนเขตชนบท
ตระหนกัถึงการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัปานกลาง คือร้อยละ 47.50 
ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.55 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 14 
  พฒันาระบบการจดัการน ้า 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 70.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 70.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 40.40 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 จากตารางท่ี 4.55 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 
14 พ ัฒนาระบบการจดัการน ้ าพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้ งหมด 2 แห่ง มีระดับความเข้าใจเฉล่ีย เท่ากับ 70.00 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็น
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
40.40 
 
ตารางที ่4.56 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 15 
  แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งเกษตรกรในพื้นท่ี 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 1 100.00 73.00 มาก 
รวม 1 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 73.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 42.10 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 4.56 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 
15 แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างเกษตรกรในพื้นท่ีพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 73.00 อยู่ในระดบั
มาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 42.10 
 
ตารางที ่4.57 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 16 
  จดัท าแผนพฒันาดา้นเกษตร 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 75.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 75.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 43.30 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.57 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 
16 จดัท าแผนพฒันาด้านเกษตรพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้ งหมด 2 แห่ง มีระดับความเข้าใจเฉล่ีย เท่ากับ 75.00 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็น
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
43.30 
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ตารางที ่4.58 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 17 
  ส่งเสริมทางดา้นเศรษฐกิจ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 61.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 61.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 35.20 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.58 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 
17 ส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้ งหมด 2 แห่ง มีระดับความเข้าใจเฉล่ีย เท่ากับ 61.00 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็น
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
35.20 
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ตารางที ่4.59 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนของกลุ่มเกษตรกรในชุมชนในประเด็นท่ี 18 
  ลงพื้นท่ีส ารวจความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 1 100.00 90.00 มากท่ีสุด 
รวม 1 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 90.00 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม - - 52.00 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.59 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 
18 ลงพื้นท่ีส ารวจความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 90.00  อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 52.00 
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ตารางที ่4.60 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 19 
  เตรียมขอ้มูลดา้นการเกษตร 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 35.00 นอ้ย 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 35.00 น้อย 
ค่า S.D.รวม - - 20.20  
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.60 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 
19 เตรียมข้อมูลด้านการเกษตรพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้ งหมด 2 แห่ง มีระดับความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากับ 35.00 อยู่ในระดับน้อย  ซ่ึงเป็น
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
20.20 
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ตารางที ่4.61 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 20 
  สร้างระบบสหกรณ์ใหเ้ขม้แขง็ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 64.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 64.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 37.00 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.61 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นเกษตรกรชุมชน ในประเด็นท่ี 
20 สร้างระบบสหกรณ์ให้เขม้แข็งพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้ งหมด 2 แห่ง มีระดับความเข้าใจเฉล่ีย เท่ากับ 64.00 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็น
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
37.00 
 
4.3 การเตรียมความพร้อมด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของชุมชน เม่ือเปิดประชาคมอาเซียน 
 จากการศึกษาการเตรียมความพร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ได้
สาระส าคญัเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อม มีรายละเอียดดงัน้ี  
 4.1.1 ดา้นธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน  
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดจ้ดัท าโครงการเก่ียวกบัธุรกิจในชุมชนทั้งหมด 1 โครงการ 
ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลสันผกัหวาน ไดจ้ดัท า “โครงการวิสาหกิจชุมชนประติมากรรม   ดินเผาบา้น
ป่าตาล” มีรายละเอียดดงัน้ี   
  1) ช่ือโครงการ  
  “โครงการพฒันาศกัยภาพด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ประติมากรรมดินเผาบา้น     
ป่าตาล” 
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  2) หลกัการและเหตุผล 
  การเปิดประชาคมเศรษฐกิจและสังคมอาเซียน(AEC) ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 
ในหลายดา้น ไม่วา่จะเป็นทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การเมือง ซ่ึงประชาคมอาเซียนจะ
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งในเชิงขนาดและเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจเป็นทั้งผลดีต่อ
ภาคธุรกิจและประชาชนบางส่วน หรืออาจก่อให้เกิดผลเสียต่อภาคธุรกิจและประชาชนอีกส่วน
หน่ึง โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีขาดความพร้อมวิสาหกิจชุมชนประติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาลเป็นกลุ่ม
ท่ีท าการผลิตตุ๊กตาป้ันดินเผาส าหรับตกแต่งบ้าน  โดยใช้ภาพลกัษณ์ของวฒันธรรมล้านนา   ท่ี
ตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของผูซ้ื้อยุคใหม่ ท่ีฉลาดซ้ือ ฉลาดเลือกไดอ้ย่างครบถว้น 
ทั้งน้ีในเร่ืองของการออกแบบ การเลือกสรรวตัถุดิบ กระบวนการผลิต ราคา จ านวนท่ีสั่งซ้ือ และ
การส่งมอบสินคา้อยา่งมืออาชีพ  นอกจากน้ีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาล 
ยงัตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อเฉพาะกลุ่ม เช่น  โรงแรม  รีสอร์ท  ร้านอาหาร  ผูอ้ยู่อาศยัใน
คอมโดมิเนียม  ท่ีอาจตอ้งการของตกแต่งบา้นและสวนขนาดเล็ก ซ่ึงผูป้ระกอบการตอ้งการปรับ
ดีไซน์ให้ตรงใจลูกคา้ ดงันั้นธุรกิจชุมชนจึงมีความตอ้งการท่ีจะพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการให้
สามารถแข่งขนักบัต่างประเทศไดแ้ละพฒันาสินคา้ให้ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ทัง่ใน
ประเทศและในประเทศกลุ่มอาเซียนและเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อท่ีจะขยายตลาดใหเ้ขา้สู่ประเทศ
ในประชาคมอาเซียนอยา่งมัน่คง 
  3) วตัถุประสงค ์
    (1) ส่งเสริมการเรียนรู้ พฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับพฒันาผลิตภณัฑ ์
ออกแบบผลิตภณัฑ ์และเรียนรู้ช่องทางการตลาดของประชาคมอาเซียน  
    (2) เพื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาลรับรู้และ
เขา้ใจ เตรียมความพร้อมในการเขา้ถึงตลาดประชาคมอาเซียน 
  4) ลกัษณะของกิจกรรมและการด าเนินงาน 
    (1) จดัฝึกอบรมและพฒันาวิสาหกิจชุมชนประติมากรรมดินเผาบา้นป่า
ตาล ในการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบ เพื่อให้ไดสิ้นคา้/ผลิตภณัฑ์เป็นท่ีตอ้งการของตลาด ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดอาเซียนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
    (2) ส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและตลาดอาเซียน 
เพื่อกระจายสินคา้/ผลิตภณัฑข์องกลุ่มวสิาหกิจชุมชนประติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาล 
    (3) ส ร้างความเข้าใจและร่วมมือในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ
เทคโนโลยใีหม่ ๆ ท่ีใชใ้นการผลิตและจ าหน่ายสินคา้     
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  5) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
    (1) ท าให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาลมีความรู้ 
ความสามารถในการพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑ์  ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้และ
สามารถกา้วสู่ตลาดในประชาคมอาเซียนไดม้ากยิง่ข้ึน  
    (2) ท าให้กลุ่มเข้าถึงช่องทางการตลาด ผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
  
 4.1.2 ดา้นกลุ่มเกษตรกรชุมชน 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดจ้ดัท าโครงการเก่ียวกบัธุรกิจในชุมชนทั้งหมด 1 โครงการ 
ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้ าบ่อหลวง ไดจ้ดัท า “โครงการการผลิตปุ๋ยจากเศษวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตร” มีรายละเอียดดงัน้ี 
  1) ช่ือโครงการ  
  “โครงการการผลิตปุ๋ยจากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร”   
  2) หลกัการและเหตุผล 
  ดว้ยต าบลน ้าบ่อหลวงเป็นต าบลท่ีมีราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณร้อย
ละ ๗๒ ขอราษฎรทั้งต าบล   เกษตรกรส่วนใหญ่จะเผาท าลายเศษของเหลือจากภาคการเกษตรโดย
เปล่าประโยชน์  ส่งผลกระทบต่อมลภาวะทางอากาศ ท าใหดิ้นเส่ือมคุณภาพขาดความอุดมสมบูรณ์   
ซ่ึงในการท าการเกษตรแต่ละคร้ังตอ้งใชปุ๋้ยเคมีเป็นจ านวนมาก 
  3) วตัถุประสงค ์
    (1) เพื่อใชข้องเหลือในภาคการเกษตรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
    (2) เพื่อปรับปรุงบ ารุงดินใหมี้ความสมบูรณ์ 
    (3) เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทางอากาศจากการเผาของเหลือทาง
การเกษตร ลดการใชปุ๋้ยเคมี 
  4) ลกัษณะของกิจกรรมและการด าเนินงาน 
    (1) จดัฝึกอบรมและท าปุ๋ยหมกัใช้ และผลผลิตปุ๋ยหมักท่ีไดไ้ม่น้อยกว่า 
๓,๐๐๐ กิโลกรัม 
    (2) น าไปใชใ้นพื้นท่ีเพื่อปรับปรุงบ ารุงดินใหมี้ความอุดมสมบูรณ์ 
  5) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
    (1) เกษตรกรมีความรู้ในการน าเศษวสัดุเหลือใช้มาท าปุ๋ยหมกัเพื่อลด
ตน้ทุนการผลิต และการด าเนินงาน 
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 4.1.3 ดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดจ้ดัท าโครงการเก่ียวกบัธุรกิจในชุมชนทั้งหมด 1 โครงการ 
ได้แก่ เทศบาลต าบลออนใต้ ได้จัดท า “โครงการศูนย์สุขภาพหน่ึงเดียวต าบลออนใต้ร่วมกับ
แรงงานเพื่อนบา้น” มีรายละเอียดดงัน้ี 
  1) ช่ือโครงการ  
  “โครงการศูนยสุ์ขภาพหน่ึงเดียวต าบลออนใตร่้วมกบัแรงงานเพื่อนบา้น”  
  2) หลกัการและเหตุผล 
  ต าบลออนใต ้ เป็นต าบลท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั  เช่น  ฟาร์มโคนม  
ไร่ยาสูบ  ท านา  ท าสวน ฯลฯ  ซ่ึงในงานเหล่าน้ีได้อาศยัแรงงานเพื่อนบ้านในการช่วยท างาน  
เพราะวา่ประชากรวยัท างานของต าบลออนใต ้ ส่วนใหญ่ออกไปท างานนนอกบา้น  แรงงานท่ีเขา้
มาท างานในต าบลออนใต ้ มี 2 ประเภท  ไดแ้ก่ 1) อยูป่ระจ า  เช่น  ฟาร์มโคนม  พกัอาศยัในฟาร์ม
โคนม  รับเหมาก่อสร้าง นายจา้งเช่าบา้นให้พกัอาศยั   2) อยูช่ัว่คราว  มาท างานเป็นฤดูกาลของการ
เก็บเก่ียว  เช่น  ไร่ยาสูบ  อยู่นานประมาณ 3 เดือนต่อคร้ัง  ใน 1 ปี  จะมาท างานประมาณ 2 คร้ัง   
พบวา่ประชากรของแรงงานเพื่อนบา้นท่ีมาท างานแบบชัว่คราวในต าบลออนใต ้ ประมาณ 300 คน
ต่อปี   และอยูท่  างานประจ าจ านวน 65 คนต่อปี 
  3) วตัถุประสงค ์
    (1) เพื่อรับมือต่อโรคระบาดท่ีมาจากแรงงานเพื่อนบา้น 
    (2) เพื่อสร้างอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านท่ีมาจากแรงงาน
เพื่อนบา้น 
  4) ลกัษณะของกิจกรรมและการด าเนินงาน 
    (1) จดัการขอ้มูลใหค้วามรู้/จดัหาแกนน าสุขภาพแรงงานเพื่อนบา้น 
    (2) จดัท าแผนงานโครงการแบบมีส่วนร่วม  จดัเวทีประสานความคิด
เนรมิตชุมชน  เชิญภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนภายในและภายนอก  เช่น  OKRD / ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดั/ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล/อาสาสมคัรสาธารณสุข/ก านันผูใ้หญ่บา้น/ผูป้ระกอบการ/เทศบาลต าบล/สหกรณ์โคนม/
พนกังานส่ือสารภาษา  และอ่ืนๆ มาร่วมระดมความคิด   
    (3) อสม. 7 ร. ออนใต ้ เป็นพี่เล้ียงสอนแกนน าสุขภาพแรงงานเพื่อนบา้น
ให้เป็น อสม. ท ากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเน่ือง จดัท าสนทนากลุ่มรายครอบครัวของแรงงาน    
เพื่อนบา้น    
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  5) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
    (1) เกิดระบบสุขภาพชุมชนท่ีสามารถดูแลกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มี
เป้าหมายร่วมกนั  “อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  มีความปลอดภยั  ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ” เป็นศูนย ์
สุขภาพหน่ึงเดียวต าบลออนใต ้
 4.1.4 ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดจ้ดัท าโครงการเก่ียวกบัธุรกิจในชุมชนทั้งหมด 1 โครงการ 
ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้ าบ่อหลวง คือ “โครงการยกระดบัผลผลิต และเพิ่มคุณภาพทาง
การเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียอ์าเซียน” มีรายละเอียดดงัน้ี 
  1) ช่ือโครงการ  
  “โครงการยกระดับผลผลิต และเพิ่มคุณภาพทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรียอ์าเซียน” 
  2) หลกัการและเหตุผล 
  การผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในต าบลน ้ าบ่อหลวง  เกษตรกรส่วนใหญ่ท า
การเกษตรแบบใชส้ารเคมีในกระบวนการผลิตเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกร 
ผูบ้ริโภค และส่ิงแวดลอ้ม มีผลต่อสุขภาพอนามยั  สุขภาพของผูผ้ลิต  และสุขภาพของผูบ้ริโภค 
เป็นเหตุของการเกิดการเจ็บป่วย เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล   ซ่ึงการท าเกษตรอินทรียเ์ป็น
ทางเลือกท่ีช่วยให้เกษตรกรลดความเส่ียงจากการใชส้ารเคมี ในการป้องกนั ก าจดัโรคและแมลง
ศตัรูพืช  ประกอบกบัตลาดสินคา้การเกษตรปัจจุบนัผูบ้ริโภคกลุ่มหน่ึง ซ่ึงอาจจะเป็นส่วนใหญ่มี
ความตอ้งการบริโภคสินคา้ทางการเกษตรท่ีปลอดสารพิษ ท าให้ตลาดสินคา้เกษตรในอาเซียน
มุ่งเน้นการผลิตท่ีสนองตอบต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค  แต่เน่ืองจากเกษตรกรต าบลน ้ าบ่อ
หลวง  ยงัคงยึดกระบวนการผลิตสินคา้ทางการเกษตรโดยพึ่งสารเคมี ท าใหโ้อกาสทางการแข่งขนั
ในตลาดอาเซียนมีนอ้ยลง ดงันั้น เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสสร้างทางเลือกและโอกาสลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน รวมทั้งเพื่อลดการใชส้ารเคมีซ่ึงมีผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลน ้าบ่อหลวงจึงไดจ้ดัท าโครงการน้ีข้ึน 
  3) วตัถุประสงค ์
    (1) เพื่อยกระดบัสินคา้เกษตรเขา้สู่มาตรฐาน 
    (2) เพื่อลดปริมาณการใชส้ารเคมีของเกษตรกรต าบลน ้าบ่อหลวง 
  4) ลกัษณะของกิจกรรมและการด าเนินงาน 
    (1) ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่เกษตรกรตน้แบบ 
    (2) ใหค้วามรู้ในเร่ืองของการพฒันาศกัยภาพของชุมชน 
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    (3) ตรวจสอบแปลงเกษตรเกษตรกรตน้แบบปีแรก ปีท่ี 2 และปีท่ี 3 
    (4) จดัหาช่องทางการตลาดในชุมชนและบรรจุภณัฑข์องสินคา้ 
  5) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
           (1) เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีความรู้ความเขา้ใจการปลูกพืชเกษตร 
อินทรียม์ากข้ึน 
    (2) ตน้ทุนการผลิตลดลง 
    (3) เกษตรกรมีทางเลือกในการจ าหน่ายสินคา้ทางการเกษตร 
    (4) เกษตรกรมีสุขภาพดีข้ึนมีและมีปริมาณสารเคมีในร่างกายลดลง 
 4.1.5 ดา้นองคก์รเด็กและเยาวชนของชุมชน 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดจ้ดัท าโครงการเก่ียวกบัธุรกิจในชุมชนทั้งหมด 1 โครงการ 
ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลน ้ าแพร่พฒันา คือ “โครงการการพฒันาทกัษะเยาวชนอาเซียน” มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
  1) ช่ือโครงการ  
  “โครงการการพฒันาทกัษะเยาวชนอาเซียน” 
  2) หลกัการและเหตุผล 
  ตามกฎบตัรอาเซียน ประเทศไทยจะตอ้งเขา้ร่วมเป็นประชาคมอาเซียนในวนัท่ี ๓๑ 
ธนัวาคม ปี พ.ศ.๒๕๕๘ น้ี ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดของประชากรอาเซียน  
กว่า ๖๐๐ ล้านคน โดยจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วฒันธรรม มีการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ มีการให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ มีการ
ถ่ายทอดวิทยาการ เทคโนโลยีและการศึกษา รวมไปถึงการถ่ายเทโยกยา้ยดา้นแรงงาน อีกทั้งเร่ือง
อ่ืนๆ ในหลายมิติท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีจากฐานขอ้มูลประชากรในต าบลน ้ าแพร่ อ าเภอหางดง จงัหวดั
เชียงใหม่เป็นอีกพื้นท่ีหน่ึงท่ีมีความหลากหลายทางดา้นชาติพนัธ์ุท่ีอยู่ร่วมกนั ทั้งไทย เมียนมาร์ 
ลาว กมัพูชาและรวมถึงชาติพนัธ์ุทางยุโรปหรืออเมริกา แต่ท่ีมีจ  านวนมากท่ีสุดคือชาติพนัธ์ุเมียน
มาร์ โดยมีทั้งในภาคส่วนของแรงงานและผูอ้าศยัและมีช่วงอายุตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงวยักลางคน ซ่ึง
บุคคลดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวติและวฒันธรรมของคนในต าบลน ้าแพร่เป็นอยา่งมาก 
  ดังนั้ น เทศบาลต าบลน ้ าแพร่พัฒนาจึงได้จัดท าโครงการ “อาเซียนสัมพันธ์” 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ข้ึน เพื่อเป็นการสร้างเสริมความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองของภาษาและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ินของเพื่อนบา้นให้แก่เด็กและเยาวชนในต าบลน ้ าแพร่และเพื่อใชเ้ป็นพื้นฐานใน
การเรียนรู้ เขา้ใจและปรับตวัอยูร่่วมกบัเพื่อนบา้นในกลุ่มของประชาคมอาเซียนได ้
   



195 
 

  3) วตัถุประสงค ์
    (1) เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเขา้ใจทั้งในเร่ืองของภาษาและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินของเพื่อนบา้นใน กลุ่มของประชาคมอาเซียนใหแ้ก่เด็กและเยาวชนในต าบลน ้าแพร่ 
    (2) เพื่อให้เด็กและเยาวชนในต าบลน ้ าแพร่ไดเ้รียนรู้ เขา้ใจ และปรับตวั
อยูร่่วมกบัเพื่อนบา้นใน กลุ่มของประชาคมอาเซียนได ้
    (3) เพื่อสร้างความมัน่ใจและความมุ่งมัน่ให้แก่เด็กและเยาวชนในต าบล
น ้าแพร่เพื่อเป็นผูน้ าในการปรับตวัเขา้กบัความเปล่ียนแปลง ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
  4) ลกัษณะของกิจกรรมและการด าเนินงาน 
    (1) กิจกรรมภาษาสัมพนัธ์ 
    (2) กิจกรรมวฒันธรรมสัมพนัธ์  
  5) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
           (1) เกิดการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในต าบลน ้ าแพร่ เกิด
กระบวนการเรียนรู้และแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ระหวา่งชาติพนัธ์ุโดยใชศ้กัยภาพในชุมชนเป็นตวัตั้ง 
   (2) เกิดการสร้างเครือข่าย สร้างแรงบนัดาลใจ รวมถึงการปรับตวัอยูร่่วมกนักบั
คน ภาษาและวฒันธรรมของเพื่อนบา้นของเด็กและเยาวชนในต าบลน ้าแพร่ 
    (3) เกิดผูน้ าในการปรับตวัเขา้กบัความเปล่ียนแปลงของเด็กและเยาวชน
ในต าบลน ้าแพร่กบัเพื่อนบา้นในกลุ่มของประชาคมอาเซียน 
    (4) เกิดกิจกรรมตน้แบบในการพฒันาเด็กและเยาวชน เช่น เด็กไทยและ
เด็กพม่ามีกิจกรรมร่วมกนัโดยใช้วฒันธรรม 2 ชาติมารวมกนั ตวัอย่างเช่น การตีกลองสะบดัชัย
และการฟ้อนกิงกะหล่า เพื่อปรับตวัเข้ากบัคน ภาษาและวฒันธรรมของเพื่อนบ้านในกลุ่มของ
ประชาคมอาเซียนประเทศอ่ืนๆ 
 4.1.6 ดา้นองคก์รผูสู้งอายแุละผูพ้ิการของชุมชน 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดจ้ดัท าโครงการเก่ียวกบัธุรกิจในชุมชนทั้งหมด 1 โครงการ 
ไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ได้จดัท า “โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุนิมิตสุข อยู่กบั
อาเซียนอยา่งมีความสุข” มีรายละเอียดดงัน้ี 
  1) ช่ือโครงการ  
  “โครงการโรงเรียนผูสู้งอายนิุมิตสุข อยูก่บัอาเซียนอยา่งมีความสุข” 
  2) หลกัการและเหตุผล 
  “ประชาคมอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” 
(Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาค
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เอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้นประกอบดว้ย  3 เสาหลกั คือ  ประชาคมการเมืองความมัน่คงอาเซียน 
(ASEAN Political-Security Community หรือ APSC) ความมัน่คงและเสถียรภาพทางการเมืองเป็น
พื้นฐานส าคญัในการพฒันาดา้นอ่ืน ๆ เพื่อให้ประชาชนในอาเซียนอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข และ
ปราศจากภยัคุกคามดา้นการทหาร และภยัคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น ปัญหายาเสพติด และปัญหา
อาชญากรรมขา้มชาติ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ  AEC) 
คือบริบททางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศท่ีมีการแข่งขนัสูง อนัส่งผลให้
ประเทศต่างๆ ตอ้งปรับตวัเองเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจโลก  ประชาคมสังคม
และวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural  Community หรือ ASCC) มีเป้าหมายให้อาเซียน
เป็นประชาคมท่ีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง สังคมท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งปัน ประชาชน ผูสู้งอายุ
อาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีมีการพฒันาในทุกด้านเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ผูสู้งอายุ ส่งเสริมการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งส่งเสริมอตัลกัษณ์ของอาเซียน โดย
มีแผนปฏิบติัการด้านสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ระบุอยู่ในแผนปฏิบติัการ ซ่ึงประกอบด้วย 
ความร่วมมือใน 6 ด้าน ได้แก่  การพัฒนามนุษย์ (Human Development) การคุ้มครองและ
สวสัดิการสังคม (Social  Welfare and Protection) สิทธิและความยติุธรรมทางสังคม(Social Justice  
and Rights) ความย ั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Sustainability) การสร้างอัตลักษณ์
อา เซี ยน  (Building and ASEAN Identity) ก ารลด ช่อ งว่ างท างก ารพัฒ น า (Narrowing the 
Development Gap) 
 ในบริบทดงัท่ีกล่าว ผูสู้งอายุสุขต าบลห้วยทราย ไดมี้การด าเนินกิจกรรม ในเร่ืองของการ
อนุรักษ์วฒันธรรม การประกอบอาชีพจากการรวมกลุ่ม การส่งเสริมและการดูแลสุขภาพผูสู้งอาย ุ
การจดัสวสัดิการต่างๆภายในโรงเรียนผูสู้งอายมุาโดยตลอด และนั้นก็ไดห้มายความวา่ผูสู้งอายุใน
ต าบลห้วยทราย เร่ิมไดรั้บรู้หรือรับทราบความเคล่ือนไหวการเปล่ียนแปลง วฒันธรรมชีวิตความ
เป็นอยูห่รือสวสัดิการต่างๆของเพื่อนบา้นในอาเซียน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย จึงได้
เสนอโครงการน้ีมาเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ ผูสู้งอายุผูสู้งอายุต  าบลห้วยทรายได้ท า
กิจกรรมเพื่อท่ีจะไดเ้รียนรู้วฒันธรรมวิถีความเป็นอยู่ของชาติสมาชิกอาเซียนเพื่อเป็นความรู้ให้
ผูสู้งอายุได้ปรับตวัเข้ากับการเปล่ียนแปลงรวมไปถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาของตนสู่สมาชิก
อาเซียนดว้ยกนั ในการพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งมีความสุข   
  3) วตัถุประสงค ์
    (1) เพื่อส่งเสริมสุขภาพขชองผูสู้งอายใุหมี้สุขภาพแขง็แรงและมีความสุข
ในสังคมอาเซียน     
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  4) ลกัษณะของกิจกรรมและการด าเนินงาน 
    (1) กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรมการฟ้อนร าออกก าลงักายแบบ
ลา้นนา/แบบประเทศอาเซียน 
    (2) กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรมการรับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพแบบลา้นนา/แบบประเทศอาเซียน  
    (3) กิจกรรมการรวมกลุ่มอาชีพผลิตสินคา้จ าหน่าย 
    (4) กิจกรรมเยีย่มเฮือนผูป่้วย 
    (5) กิจกรรมสวดมนตป์ฎิบติัธรรมแบบประเพณีลา้นนา/แบบไทย 
    (6) กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  5) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
           (1) ผูสู้งอายไุดรั้บการส่งเสริมสุขภาพใหมี้สุขภาพแขง็แรงและมีความสุขใน 
สังคมอาเซียนท าให้เกิดกิจกรรมเรียนรู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน/วฒันธรรม และความเป็นอยู่
ต่างๆของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อพร้อมรับการ พฒันาตนเอง ท่ีจะน าไปสู่การพึ่งตนเอง  และ 
มีคุณภาพชีวติท่ีดีสอดคลอ้งกบับริบทของสังคมท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีความสุข 
 4.1.7 ดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชน 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดจ้ดัท าโครงการเก่ียวกบัธุรกิจในชุมชนทั้งหมด 1 โครงการ 
ได้แก่ เทศบาลต าบลบ้านปง ได้จดัท า “โครงการพฒันาศกัยภาพศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสู่ต้นแบบ
อาเซียนศึกษา” มีรายละเอียดดงัน้ี 
  1) ช่ือโครงการ  
  “โครงการพฒันาศกัยภาพศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสู่ตน้แบบอาเซียนศึกษา” 
  2) หลกัการและเหตุผล 
  สภาพปัญหาโดยทัว่ไปของต าบลบา้นปง มีดา้นโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการ
สาธารณะ ถนน น ้ า ไฟฟ้า และสาธารณภยั เป็นตน้  ทางเทศบาลต าบลบา้นปง โดยการบริหารงาน
ของคณะบริหารเทศบาลต าบลบา้นปงให้ความส าคญัในการปรับปรุง ซ่อมแซม และพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง ส าหรับดา้นเศรษฐกิจ และสังคม เทศบาลต าบลบา้นปง ก็มีสภาพปัญหาเหมือนกบัชุมชน
ชานเมือง กล่าวคือประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้งทั้งในพื้นท่ีและในเมือง มีแรงงานต่างชาติ
พร้อมครอบครัวท างานในพื้นท่ี ดา้นการศึกษาผูป้กครองยงัมีค่านิยมส่งบุตรหลานข้ึนรถรับ-ส่งเขา้
มาเรียนในเมืองและนอกต าบล แต่ดา้นเด็กเล็ก ส่วนใหญ่ผูป้กครองยงัไวว้างใจศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ในต าบลซ่ึงปัจจุบนัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดพ้ฒันามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาไม่ใช่
เพียงแค่สถานรับเล้ียงเด็กท่ีให้เด็กมาเล่น กิน นอน แล้วกลบับ้าน หรือเป็นท่ีฝากเล้ียงป้อนขา้ว 



198 
 

อาบน ้า แค่นั้น แต่เป็นสถานศึกษาท่ีจดัประสบการณ์การเรียนรู้ เสริมพฒันาการใหส้มวยัทั้งร่างกาย  
อารมณ์  จิตใจ  สังคม และสติปัญญา มีการพฒันาจดัการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและ
ภาคีเครือข่ายในการสนบัสนุนพฒันาการเด็กใหส้มวยัและมีความพร้อมตามศกัยภาพ 
  ดงันั้นเทศบาลต าบลบ้านปงจึงเลือกศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก คีรีเขตเป็นต้นแบบศูนย์
พฒันาเด็กเล็กตน้แบบอาเซียน เพราะศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กคีรีเขต เป็นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีไดรั้บการ
แกไ้ขปัญหา และพฒันาการจดัการศึกษาปฐมวยั ท่ีประสบผลส าเร็จ ดว้ยพื้นฐานกระบวนการวิจยั 
ตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 2552 จากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) ฝ่ายวิจยัเพื่อทอ้งถ่ิน ท า
ให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กคีรีเขตมีการพฒันาข้ึนเป็นล าดบั ครูท่ีประจ าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บการ
พฒันาศกัยภาพ แนวคิดในการจดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ มีความรู้ความสามารถในการ
เป็นครูผูน้ าด้านวิชาการด้านสภาพแวดล้อมได้รับการพฒันาและปรับปรุงอยู่เสมอ ท าให้ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กคีรีเขต โดยการบริหารงานของท่านนายกเทศมนตรีต าบลบา้นปง มีความพร้อมและ
มีการพฒันาอย่างก้าวกระโดดในทุกด้าน ทั้งด้านจ านวนนักเรียน บุคลากร และสภาพแวดล้อม 
ดงันั้น จึงไดรั้บการพิจารณาให้ด าเนินการพฒันาให้เป็นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสู่ตน้แบบอาเซียนศึกษา 
เพื่อเป็นตวัอยา่งและขยายผลสู่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอ่ืนๆ ในสังกดัเทศบาลต าบลบา้นปง และองคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ต่อไป   
  3) วตัถุประสงค ์
    (1) เพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัเทศบาลต าบล
บา้นปง 
    (2) ส่งเสริมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลบ้านปงสู่ต้นแบบ
อาเซียนศึกษา     
  4) ลกัษณะของกิจกรรมและการด าเนินงาน 
    (1) ศึกษาเอกสารหลกัสูตร/ต ารา/งานวจิยั 
    (2) อบรมเชิงปฏิบติัการ 
    (3) ศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลซนัซายน์ และโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
    (4) ถอดบทเรียน 
  5) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
               (1) บุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัเทศบาลต าบลบา้นปงไดรั้บการพฒันา 
ศกัยภาพดา้นอาเซียนศึกษา 
   (2) มีแหล่งเรียนรู้ตน้แบบอาเซียนศึกษา 
 4.1.8 ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
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 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดจ้ดัท าโครงการเก่ียวกบัธุรกิจในชุมชนทั้งหมด 1 โครงการ 
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว ได้จัดท า “โครงการไทเขินในโลกดิจิทอล” มี
รายละเอียดดงัน้ี 
  1) ช่ือโครงการ  
  “โครงการไทเขินในโลกดิจิทอล” 
  2) หลกัการและเหตุผล 
  สภาวะแวดล้อมในปัจจุบันได้มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วเน่ืองจาก
อิทธิพลของกระแสโลกาภิวฒัน์ การติดต่อส่ือสารท่ีไร้พรมแดนเน่ืองมาจากความเจริญก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ประเพณี และวฒันธรรมต่าง ๆ ของประเทศในโลก 
โดยคนไดใ้ห้ความส าคญักบัวตัถุนิยมโดยไดน้ าเอาวฒันธรรมทางตะวนัตกเขา้มาใชอ้นัประกอบ
ไปด้วย วฒันธรรมการบริโภค การแต่งกาย ภาษา การเจรจาติดต่อส่ือสารซ่ึงมีผลกระทบต่อ
ประเพณีและวฒันธรรมดั้งเดิมของตนโดยท าให้วฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนทอ้งถ่ินได้
เลือนหาย  
  จากการท่ีประเทศไทยไดเ้ขา้สู่ประชาคมอาเซียนภายใตก้ารก่อตั้งน้ีจะตอ้งยึดหลกั
ส าคญัคือ ประชาคม การเมืองและความมัน่คงของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคม
สังคมและวฒันธรรมของอาเซียนแต่จากการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมท่ีผ่านมามี
ผลกระทบกบัประเทศไทยค่อนขา้งมาก  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าวมีจ านวนหมู่บา้นในพื้นท่ีเขตรับผิดชอบมีจานวน 4 หมู่บา้น
ไดแ้ก่หมู่ท่ี 4 บา้นทุ่งหลุกหมู่ท่ี 5 บา้นท่าวงัพร้าวหมู่ท่ี 6 บา้นสันควงค าหมู่ท่ี 7 บา้นตน้แหนนอ้ย
ซ่ึงบา้นตน้แหนนอ้ยเป็นหมู่บา้นท่ีชาวบา้นเป็นชาวไทขืนหรือท่ีนกัวชิาการใชว้า่ชาวไทเขินเช่ือกนั
วา่ชาวบา้นตน้แหนน้อยอพยพมาจากเชียงตุงซ่ึงเป็นเมืองของชาวไทเขินต่อมามีการขยายหมู่บา้น
เน่ืองจากประชากรเพิ่มข้ึนมากยงัอีกฟากของล าน้าขานยงัคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไวไ้ด้
เป็นอย่างดีตลอดจนคงความเป็นเอกลักษณ์ของตนมีอารายธรรมท่ีดีงามทั้ งด้านภาษาศาสนา
ศิลปวฒันธรรมมีวิถีการด าเนินชีวิตตลอดจนสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่างหมู่บา้นตน้แหนน้อยไดรั้บ
รางวลัหมู่บา้นอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจนไดรั้บความสนใจ
จากนักท่องเท่ียวเข้ามาเยี่ยมชมอย่างต่อเน่ืองแต่ยงัไม่ เป็นท่ี รู้จักอย่างแพร่หลายส่วนมาก
นกัท่องเท่ียวจะเป็นนกัท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่มท่ีมีความสนใจดา้นศิลปะวฒันธรรมเท่านั้นยงัขาดการ
ประชาสัมพนัธ์ขาดการอนุรักษ์และพฒันาอย่างถูกตอ้งขาดการบริหารจดัการท่ีดีและการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนจึงท าให้ไม่สามารถพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งเต็มท่ีเท่าท่ีควร
ปัจจุบันหมู่บ้านต้นแหนน้อยมีลักษณะท่ีเหมือนกับชุมชนชนบทอ่ืนๆท่ีถูกปิดล้อมทางด้าน
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เศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรมโดยถูกก าหนดจากนโยบายของภาครัฐท าให้วิถีชีวิตของชาวบา้น
เปล่ียนแปลงไปจากอดีตแต่ทั้งน้ีเน่ืองจากสังคมปัจจุบนัไดมี้การเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้ง
ดา้นการส่ือสารการคมนาคมการศึกษาเศรษฐกิจฯลฯจึงท าใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว
ตระหนกัถึงอนาคตอนัใกลน้ี้วา่การเปล่ียนแปลงทางสังคมจะส่งผลต่อวถีิชีวติของชาวบา้นตน้แหน
นอ้ยโดยเฉพาะวฒันธรรมของชุมชนไทเขิน 
  โดยท่ีชาวไทเขินมีตน้ก าเนิดอยู ่ณ เมืองเชียงตุงประเทศสหภาพพม่า และไดสื้บเช้ือ
สายต่อ ๆ กนัและไดอ้พยพเคล่ือนยา้ยไปอาศยัอยู่ในประเทศต่าง ๆ ของอาเซียน ไดแ้ก่ ไทย ลาว 
พม่า เป็นอาทิ ท าให้ชาวไทเขินท่ีอพยพไปอาศยัอยูใ่นประเทศ ลาว และไทย มีวฒันธรรม ประเพณี
ท่ีเหมือนและคลา้ยคลึงกบัชาวไทเขินในประเทศสหภาพพม่าแต่อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบ
วฒันธรรมของชุมชนไทเขินในต าบลท่าวงัพร้าวกบัไทเขินในประเทศสหภาพพม่าพบวา่ยงัมีความ
อ่อนดอ้ย  
  ดงันั้นองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าวไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัและจ าเป็นใน
การอนุรักษ์และสืบสานวฒันธรรมไทเขินให้ด ารงคงอยู่ตลอดไปตลอดจนเพื่อก่อให้เกิดสาย
สัมพันธ์ท่ีดีระหว่างชุมชนไทเขินในประชาคมอาเซียนอันจะน ามาซ่ึงการเช่ือมโยงและการ
แลกเปล่ียนวฒันธรรม ประเพณีตลอดจนการพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชนไทเขินโดยน าเอาอตั
ลกัษณ์ของชุมชนไทเขินมาเป็นจุดขาย จึงเห็นสมควรพฒันาศกัยภาพและเพิ่มขีดความสามารถการ
สืบสานและอนุรักษว์ฒันธรรมไทเขินของชุมชนท่าวงัพร้าวในประชาคมอาเซียน   
  3) วตัถุประสงค ์
    (1) เพื่อรวบรวมข้อมูลความรู้เก่ียวกับวฒันธรรมไทเขินของชุมชน       
ท่าวงัพร้าวและจดัเก็บองคค์วามรู้อยา่งเป็นระบบ 
    (2) เพื่อสืบทอดความรู้และความเข้าใจในวฒันธรรมไทเขินให้แก่
เยาวชนและคนทัว่ไป 
    (3) เพื่อสืบสานสัมพันธไมตรีและแลกเปล่ียนวฒันธรรมไทเขินใน
จงัหวดัเชียงใหม่กบัชุมชนไทเขินในอาเซียน 
    (4) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์วฒันธรรมไทเขินบา้นตน้แหนนอ้ยสู่
อาเซียน 
    (5) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดความรักความหวงแหน
วฒันธรรม ประเพณีของชุมชน 
  4) ลกัษณะของกิจกรรมและการด าเนินงาน 
    (1) จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติั 
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    (2) จดัประชุมเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
    (3) มีการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับจากท้องถ่ินหน่วยงานอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้ง 
    (4) สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโดยวิธีประชุมร่วมกบัชุมชนกลุ่ม
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
  5) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
               (1) ชุมชนท่าวงัพร้าวไดเ้พิ่มขีดความสามารถในการสืบสานและอนุรักษ ์
วฒันธรรมไทเขิน    
   (2) มีการแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหวา่งไทเขินของชุมชนท่าวงัพร้าวกบัไทเขิน
ในประชาคมอาเซียน 
   (3) เกิดเครือข่ายความร่วมมือดา้นวฒันธรรมระหวา่งชุมชนไทเขินบา้นตน้แหน
นอ้ยและชุมชนไทเขินในประชาคมอาเซียน 
 
4.4 การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ อนามัย และส่ิงแวดล้อม เม่ือเปิดประชาคมอาเซียน 
 จากการวิจยั พบวา่ชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ทั้ง 207 ต าบล มีวธีิการเตรียมความพร้อมใน
องคก์ร (อปท.) และการเตรียมความพร้อมของชุมชนดา้นเกษตรชุมชน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  4.4.1) วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชน มีทั้งหมด 19 ประเด็น ไดแ้ก่ 

  1) อบรมให้ความรู้บุคลากร/อสม. เช่น การประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมสุขภาวะของ
ประชาชน 
  2)  ดูแลและป้องกนัปัญหาโรคระบาดจากแรงงานต่างดา้ว 
  3) เตรียมความพร้อมด้านสถานท่ีและบริการเพื่อรองรับการเขา้มาใช้บริการของ
ประชาชนทั้งในและต่างประเทศ 
  4)  พฒันาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
  5)  อบรมในเร่ืองการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและความรู้ต่างๆใหแ้ก่ประชาชน 
  6)  สนบัสนุนการพฒันาการใหบ้ริการของ รพ.สต. 
  7)  จดัท าแผนพฒันาดา้นสุขภาพ อนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
  8)  สร้างภาคีเครือข่ายของชุมชนกบัหน่วยงานภายนอก 
  9)  ส่งเสริมการท ากิจกรรมและการออกก าลงักาย 
  10) การใหบ้ริการท่ีเสมอภาคแก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
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 11) ปรับปรุงภูมิทศัน์ 
 12) การจดัท าธนาคารขยะภายในชุมชน 
 13) เปิดศูนยรั์บเล้ียงเด็กและดูแลสุขภาพในชุมชน 
 14) จดัตั้งศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูสู้งอายแุละผูพ้ิการในชุมชน 
 15) สร้างความปลอดภยัทางดา้นอาหารและโภชนาการ 
 16) ลงพื้นท่ีส ารวจขอ้มูลดา้นประชากร 
  17) สนบัสนุนในเร่ืองของงบประมาณ 
 18) การดูแลปัญหายาเสพติดในชุมชน 
  19) เพิ่มจ านวนบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

 โดยรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.62  - 
4.80 
 
ตารางที ่4.62 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม

ของชุมชนในประเด็น ท่ี  1 อบรมให้ความ รู้บุคลากร และอสม. เช่น  การ
ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 1 3.57 80.00 มากท่ีสุด 
ชานเมือง 4 14.29 76.67 มาก 
ชนบท 23 82.14 60.13 มาก 
รวม 28 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 72.27 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 10.64 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

จากตารางท่ี 4.62 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนในประเด็นท่ี 1 อบรมให้ความรู้บุคลากร และอสม. เช่น การประชาสัมพนัธ์
ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 28 แห่ง มีระดับความเข้าใจเฉล่ีย เท่ากับ 72.27 อยู่ในระดับมาก มีส่วน
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เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 10.64 โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตเมืองตระหนกัถึง
อบรมให้ความรู้บุคลากร และอสม. เช่น การประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนใน
ระดับมากท่ีสุด คือร้อยละ 80.00 ส่วนเขตชานเมือง และชนบทตระหนักถึงอบรมให้ความรู้
บุคลากร และอสม. เช่น การประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนในระดบัมาก คือร้อย
ละ 76.67 และ 60.13 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.63 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม

ของชุมชนในประเด็นท่ี 2 ดูแลและป้องกนัปัญหาโรคระบาดจากแรงงานต่างดา้ว 
  เช่น การประชาสัมพนัธ์ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 3 8.57 50.00 ปานกลาง 

ชนบท 32 91.43 53.92 ปานกลาง 

รวม 35 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 51.96 ปานกลาง 

ค่า S.D.รวม - - 30.07 - 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  จากตารางท่ี 4.63 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั 
และส่ิงแวดลอ้มของชุมชนในประเด็นท่ี 2 ดูแลและป้องกนัปัญหาโรคระบาดจากแรงงานต่างดา้ว
เช่น การประชาสัมพันธ์พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 35 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 51.96 อยูใ่นระดบัปานกลาง มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 30.07  โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมือง และ
ชนบทตระหนักถึงการดูแลและป้องกันปัญหาโรคระบาดจากแรงงานต่างด้าวเช่น การ
ประชาสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง คือร้อยละ 50.00 และ 53.92 ตามล าดบั ส่วนเขตเมืองไม่มีความ
ตระหนกัในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.64 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชนในประเด็นท่ี 3 เตรียมความพร้อมดา้นสถานท่ีและบริการเพื่อรองรับการ
เขา้มาใชบ้ริการของประชาชนทั้งในและต่างประเทศ 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 4 22.22 76.25 มาก 

ชนบท 14 77.78 71.25 มาก 

รวม 18 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 73.75 มาก 

ค่า S.D.รวม - - 42.65 - 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.64 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.)  ดา้นสุขภาพ อนามยั 
และส่ิงแวดลอ้มของชุมชนในประเด็นท่ี 3 เตรียมความพร้อมดา้นสถานท่ีและบริการเพื่อรองรับ
การเขา้มาใช้บริการของประชาชนทั้งในและต่างประเทศพบว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 18 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากับ 73.75 อยู่ใน
ระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมือง และชนบทตระหนกัถึงการเตรียม
ความพร้อมด้านสถานท่ีและบริการเพื่อรองรับการเข้ามาใช้บริการของประชาชนทั้ งในและ
ต่างประเทศในระดับมาก (ร้อยละ 76.25และ 71.25 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) ส่วนเขต
เมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 42.65 
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ตารางที ่4.65 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชนในประเด็นท่ี 4 พฒันาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 2 42.86 82.50 มากท่ีสุด 
ชนบท 4 57.14 30.00 นอ้ย 
รวม 7 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 56.25 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 41.76 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.65 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนในประเด็นท่ี 4 พฒันาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานพบวา่ องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 7 แห่ง มีระดับความเขา้ใจเฉล่ีย 
เท่ากบั 56.25 อยู่ในระดบัปานกลาง มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 41.76 โดยองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองตระหนกัถึงการพฒันาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในระดบั
มากท่ีสุด คือร้อยละ 82.50 ส่วนเขตชนบทตระหนกัถึงการพฒันาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานใน
ระดบันอ้ย คือร้อยละ 30.00 ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.66 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชนในประเด็นท่ี 5  อบรมในเร่ืองการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและความรู้ต่างๆ
ใหแ้ก่ประชาชน 

 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 3 100.00 80.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 0 0.00 0.00 - 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 80.00 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม   46.19  
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.66 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนในประเด็นท่ี 5  อบรมในเร่ืองการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและความรู้ต่างๆ
ให้แก่ประชาชนพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 80.00 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองทั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 46.19 
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ตารางที ่4.67 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชนในประเด็นท่ี 6 สนบัสนุนการพฒันาการใหบ้ริการของ รพ.สต. 

 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่าน ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 1 100.00 70.00 มาก 
รวม 1 100.00 - - 
เฉลีย่รวม - - 70.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 40.41 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.67 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนในประเด็นท่ี 6 สนับสนุนการพฒันาการให้บริการของ รพ.สต.พบว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1  แห่ง  มีระดบัความ
เขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 70.00 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด 
โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 40.41 
 

ตารางท่ี 4.68 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชนในประเด็นท่ี 7 จดัท าแผนพฒันาดา้นสุขภาพ อนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 

 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 2 13.33 85.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 13 86.67 64.17 มาก 
รวม 15 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 74.58 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 44.30 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 4.68 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนในประเด็นท่ี 7  จดัท าแผนพฒันาดา้นสุขภาพ อนามยัและส่ิงแวดลอ้มพบวา่ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 13 แห่ง มีระดบัความ
เขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 74.58 อยู่ในระดบัมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 44.30 ซ่ึงเป็น
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองตระหนกัถึงการจดัท าแผนพฒันาดา้นสุขภาพ อนามยั
และส่ิงแวดลอ้มในระดบัมาก คือร้อยละ 85.00 ส่วนเขตชนบทตระหนกัถึงการจดัท าแผนพฒันา
ด้านสุขภาพ อนามัยและส่ิงแวดล้อมในระดับมาก คือร้อยละ 64.17  ส่วนเขตเมืองไม่มีความ
ตระหนกัในประเด็นน้ี  
 
ตารางที ่4.69 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม

ของชุมชนในประเด็นท่ี 8 สร้างภาคีเครือข่ายของชุมชนกบัหน่วยงานภายนอก 
 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 5 100.0 62.50 มาก 
รวม 5 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 62.50 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 36.10 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.69 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) วธีิการเตรียมความพร้อมใน
องคก์ร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้มของชุมชนในประเด็นท่ี 8 สร้างภาคีเครือข่าย
ของชุมชนกบัหน่วยงานภายนอกพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้ งหมด 5 แห่ง มีระดับความเข้าใจเฉล่ีย เท่ากับ 62.50 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็น
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
36.10 
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ตารางที ่4.70 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชนในประเด็นท่ี 9 ส่งเสริมการท ากิจกรรมและการออกก าลงักาย 

 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 3 30.00 83.33 มากท่ีสุด 
ชนบท 7 70.00 60.00 มาก 
รวม 10 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 71.67 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 43.00 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.70 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนในประเด็นท่ี 9 ส่งเสริมการท ากิจกรรมและการออกก าลงักายพบวา่ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 10 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ 
เฉล่ีย เท่ากบั 71.67 อยูใ่นระดบัมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 43.00 ซ่ึงเป็นองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองตระหนกัส่งเสริมการท ากิจกรรมและการออกก าลงักายใน
ระดบัมากท่ีสุด คือร้อยละ 83.33 ส่วนในเขตชนบทตระหนักถึงการส่งเสริมการท ากิจกรรมและ
การออกก าลงักายในระดบัมาก คือร้อยละ 60.00 ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี 
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ตารางที ่4.71 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชน ในประเด็นท่ี 10 การใหบ้ริการท่ีเสมอภาคแก่ประชาชนทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ 

 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 2 100.00 50.00 ปานกลาง 
ชนบท 0 0.00 0.00 - 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 50.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม   28.90  
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.71 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) การใหบ้ริการท่ีเสมอภาคแก่
ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ี
ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 50.00 อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึง
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชานเมืองทั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 28.90 
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ตารางที ่4.72 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชนในประเด็นท่ี 11 ปรับปรุงภูมิทศัน์ 

 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 2 50.00 75.00 มาก 
ชนบท 2 50.00 80.00 มากท่ีสุด 
รวม 4 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 77.50 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 44.80 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.72 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนในประเด็นท่ี 11 ปรับปรุงภูมิทศัน์พบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด  4  แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย  เท่ากบั 77.50  อยู่
ในระดบัมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 44.80 ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในเขตชนบทตระหนกัถึงการปรับปรุงภูมิทศัน์ในระดบัมากท่ีสุด  คือร้อยละ 80.00ส่วนในเขตชาน
เมืองตระหนักถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในระดับมาก คือร้อยละ 75.00 ส่วนเขตเมืองไม่มีความ
ตระหนกัในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.73 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชนในประเด็นท่ี 12 การจดัท าธนาคารขยะภายในชุมชน 

 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 3 100.00 80.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 0 0.00 0.00 - 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 80.00 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม - - 46.20 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.73 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนในประเด็นท่ี 12 การจดัท าธนาคารขยะภายในชุมชนพบวา่ องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดับความเขา้ใจเฉล่ีย 
เท่ากบั 80.00 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองทั้งหมด 
โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 46.20 
 

ตารางที ่4.74 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชนในประเด็นท่ี 13 เปิดศูนยรั์บเล้ียงเด็กและดูแลสุขภาพในชุมชน 

 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 2 100.00 50.00 ปานกลาง 
ชนบท 0 0.00 0.00 - 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 50.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 28.90 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 4.74 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนในประเด็นท่ี 13 เปิดศูนย์รับเล้ียงเด็กและดูแลสุขภาพในชุมชนพบว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2  แห่ง มีระดบัความ
เขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 50.00 อยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชาน
เมืองทั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 28.90 
 
ตารางที ่4.75 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม

ของชุมชนในประเด็นท่ี 14 จดัตั้ งศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูสู้งอายุและผูพ้ิการใน
ชุมชน 

 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 4 100.00 80.00 มากท่ีสุด 
รวม 4 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 80.00 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม - - 46.20 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.75 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนในประเด็นท่ี 14 จดัตั้งศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูสู้งอายุและผูพ้ิการในชุมชน
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 4  แห่ง มี
ระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย  เท่ากบั 80.00 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
เขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 46.20 
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ตารางที ่4.76 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชนในประเด็นท่ี 15 สร้างความปลอดภยัทางดา้นอาหารและโภชนาการ 

 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 70.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 70.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 40.40 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.76 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนในประเด็นท่ี 15 สร้างความปลอดภยัทางดา้นอาหารและโภชนาการพบว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด  2  แห่ง มีระดบัความ
เข้าใจเฉล่ีย เท่ากับ 70.00 อยู่ในระดับมาก  ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบท
ทั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 40.40 
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ตารางที ่4.77 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชนในประเด็นท่ี 16 ลงพื้นท่ีส ารวจขอ้มูลดา้นประชากร 

 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 1 50.00 50.00 ปานกลาง 
ชนบท 1 50.00 30.00 นอ้ย 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 40.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 25.20 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.77 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 16 ลงพื้นท่ีส ารวจขอ้มูลดา้นประชากรพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ
เฉล่ีย เท่ากบั 40.00 อยู่ในระดบัปานกลาง มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 25.20  ซ่ึงเป็น
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองตระหนกัถึงการลงพื้นท่ีส ารวจขอ้มูลดา้นประชากร
ในระดับปานกลาง คือร้อยละ 50.00ในเขตชนบทตระหนักถึงการลงพื้นท่ีส ารวจข้อมูลด้าน
ประชากรในระดบันอ้ย คือร้อยละ 30.00 ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



216 
 

ตารางที ่4.78 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชนในประเด็นท่ี 17 สนบัสนุนในเร่ืองของงบประมาณ 

 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 1 100.00 50.00 ปานกลาง 
รวม 1 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 50.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 28.90 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.78 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนในประเด็นท่ี 17 สนบัสนุนในเร่ืองของงบประมาณพบวา่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1 แห่ง มีระดับความเขา้ใจเฉล่ีย 
เท่ากบั 50.00 อยูใ่นระดบัปานกลาง  ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดย
มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 28.90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



217 
 

ตารางที ่4.79 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชนในประเด็นท่ี 18 การดูแลปัญหายาเสพติดในชุมชน 

 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 3 100.00 80.00 มากท่ีสุด 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 80.00 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม - - 46.20 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.79 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนในประเด็นท่ี 18 การดูแลปัญหายาเสพติดในชุมชนพบวา่ องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดับความเขา้ใจเฉล่ีย 
เท่ากบั 80.00 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดย
มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 46.20 
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ตารางที ่4.80 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชนในประเด็นท่ี 19 เพิ่มจ านวนบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 1 12.50 70.00 มาก 
ชานเมือง 1 12.50 75.00 มาก 
ชนบท 6 75.00 85.00 มากท่ีสุด 
รวม 8 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 76.67 มาก 
ค่า S.D.รวม   7.60  
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

  จากตารางท่ี 4.80 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสุขภาพ อนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนในประเด็นท่ี 19 เพิ่มจ านวนบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขพบว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 8 แห่ง มีระดบัความ
เขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 76.67 อยู่ในระดบัมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 7.60  ซ่ึงเป็น
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบทตระหนกัถึงการเพิ่มจ านวนบุคลากรทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุขในระดับมากท่ีสุด คือร้อยละ 85.00ในเขตชานเมืองและเมืองตระหนักถึงการเพิ่ม
จ านวนบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขในระดบัมาก คือร้อยละ 75.00 และ70.00 ตามล าดบั 

 
 

 4.4.2) วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชน มีทั้งหมด 17 ประเด็น ไดแ้ก่ 
  1) ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคติดต่อจากแรงงานต่างดา้ว 
  2)  การใหค้วามรู้ในเร่ืองสุขภาวะของประชาชน 
  3)  จดับุคลากรใหค้วามช่วยเหลือ/อสม. 
  4)  ส่งเสริมสุขภาพ อนามยัของชุมชน 
  5)  การประชาสัมพนัธ์ 
  6)  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
  7)  ปรับปรุงดา้นบริการใหมี้ประสิทธิภาพ    
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  8)  จดัท าศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูสู้งอายใุนชุมชน 
  9)  จดักิจกรรมส่งเสริมการออกก าลงักาย 
  10) ลงพื้นท่ีส ารวจขอ้มูลดา้นสุขภาพของประชาชน 
  11) มีกฎหมายคุม้ครองดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  12) ส่งเสริมและสนบัสนุน รพ.สต. ภายในชุมชน 
  13) รณรงคก์ารก าจดัขยะและคดัแยกขยะในชุมชน 
  14) ส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
  15) จดัหางบประมาณสนบัสนุน 
  16) ประสานความร่วมมือระหวา่งประชาชนในพื้นท่ีและอปท. 
  17) การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
 โดยรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4. 81 - 
4.97 
 
ตารางที ่4.81 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดล้อมของ

ชุมชน ในประเด็นท่ี 1 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคติดต่อจากแรงงานต่างดา้ว 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 1 4.76 70.00 มาก 
ชนบท 20 95.24 53.06 ปานกลาง 
รวม 21 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 61.53 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 36.52 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี  4.81 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนด้านสุขภาพ อนามัย และ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนในประเด็นท่ี 1 ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อจากแรงงานต่างด้าว
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 21 แห่ง มี
ระดบัความเข้าใจเฉล่ีย เท่ากบั 61.53 อยู่ในระดบัมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 



220 
 

36.52 โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมือง ตระหนกัถึงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
โรคติดต่อจากแรงงานต่างด้าวในระดบัมาก คือร้อยละ 70.00  ส่วนเขตชนบทตระหนักถึงการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคติดต่อจากแรงงานต่างดา้วในระดบัปานกลาง คือร้อยละ 53.06 ส่วน
เขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี  
 
ตารางที ่4.82 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้มของ

ชุมชน ในประเด็นท่ี 2 การใหค้วามรู้ในเร่ืองสุขภาวะของประชาชน 
 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 5 22.73 70.00 มาก 
ชนบท 17 77.27 61.15 มาก 
รวม 22 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 65.58 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 38.12 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.82 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในด้านสุขภาพ อนามัย และ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนในประเด็นท่ี 2 การให้ความรู้ในเร่ืองสุขภาวะของประชาชนพบวา่ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 22 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ
เฉล่ียเท่ากับ 65.58 อยู่ในระดบัมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 38.12 โดยองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมือง ตระหนกัถึงการให้ความรู้ในเร่ืองสุขภาวะของประชาชนใน
ระดับมาก คือร้อยละ 70.00 ส่วนเขตชนบท ตระหนักถึงการให้ความรู้ในเร่ืองสุขภาวะของ
ประชาชนในระดบัปานกลาง คือร้อยละ 61.15 ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.83 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้มของ
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 3 จดับุคลากรใหค้วามช่วยเหลือ และอสม. 
 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 11 100.00 66.67 มาก 
รวม 11 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 66.67 มาก 
ค่า S.D.รวม   38.49  
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.83 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในด้านสุขภาพ อนามัย และ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนในประเด็นท่ี 3 จดับุคลากรให้ความช่วยเหลือ และ อสม.พบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 11 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ
เฉล่ีย เท่ากบั 66.67 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด อยู่
ในระดบัมากโดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 38.49 

 

ตารางที ่4.84 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 4 ส่งเสริมสุขภาพ อนามยัของชุมชน 

 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 2 8.70 80.00 มากท่ีสุด 
ชานเมือง 3 13.04 66.67 มาก 
ชนบท 18 78.26 59.17 ปานกลาง 
รวม 23 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - -   68.61 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 10.55 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 4.84 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในด้านสุขภาพ อนามัย และ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนในประเด็นท่ี 4 ส่งเสริมสุขภาพ อนามยัของชุมชนพบว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 23 แห่ง มีระดับความเขา้ใจเฉล่ีย 
เท่ากับ 68.61 อยู่ในระดับมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 10.55 ซ่ึงเป็นองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตเมืองตระหนกัถึงการส่งเสริมสุขภาพ อนามยัของชุมชนในระดบัมาก
ท่ีสุด คือร้อยละ 80.00  ส่วนในเขตชานเมืองตระหนกัถึงการส่งเสริมสุขภาพ อนามยัของชุมชนใน
ระดบัมาก คือร้อยละ 66.67  ส่วนในเขตเมืองตระหนกัถึงการส่งเสริมสุขภาพ อนามยัของชุมชนใน
ระดบัปานกลาง คือร้อยละ 59.17  
 
ตารางที ่4.85 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้มของ

ชุมชนในประเด็นท่ี 5 การประชาสัมพนัธ์ 
 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 9 100.00 64.00 มาก 
รวม 9 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 64.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 36.95 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.85 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในด้านสุขภาพ อนามัย และ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนในประเด็นท่ี 5 การประชาสัมพนัธ์พบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 9 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 64.00  อยูใ่น
ระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 36.95 
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ตารางที ่4.86 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 6 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 

 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 1 33.33  30.00 นอ้ย 
ชานเมือง 2 66.67 90.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 0 00.00 0.00 - 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 60.00 มาก 
ค่า S.D.รวม   45.83  
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.86 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในด้านสุขภาพ อนามัย และ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนในประเด็นท่ี 6 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 
60.00 อยู่ในระดบัมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 45.83 โดยองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองตระหนกัถึงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ในระดบัมากท่ีสุด คือร้อย
ละ 90.00 ส่วนในเขตเมืองตระหนกัถึงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในระดบันอ้ย คือร้อยละ 
30.00 ส่วนเขตชนบทไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.87 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 7 ปรับปรุงดา้นบริการใหมี้ประสิทธิภาพ 

 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 1 20.00 60.00 มาก 
ชานเมือง 2 40.00             92.50 มากท่ีสุด 
ชนบท 2 40.00 40.00 ปานกลาง 
รวม 5 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 64.17 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 26.50 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.87 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในด้านสุขภาพ อนามัย และ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนในประเด็นท่ี 7 ปรับปรุงด้านบริการให้มีประสิทธิภาพพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ
เฉล่ีย เท่ากับ 64.17 อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 26.50 โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชานเมืองตระหนักถึงการปรับปรุงด้านบริการให้ มี
ประสิทธิภาพในระดบัมากท่ีสุด คือร้อยละ 92.50 ส่วนในเขตเมืองตระหนกัถึงการปรับปรุงดา้น
บริการให้มีประสิทธิภาพในระดบัมาก คือร้อยละ 60.00  ส่วนเขตชนบทตระหนกัถึงการปรับปรุง
ดา้นบริการใหมี้ประสิทธิภาพในระดบัปานกลาง คือร้อยละ 40.00 
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ตารางที ่4.88 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 8 จดัท าศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูสู้งอายใุนชุมชน 

 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 1 100.00 70.00 มาก 
ชนบท 0 0.00 0.00 - 
รวม 1 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 70.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 40.41 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.88 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในด้านสุขภาพ อนามัย และ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนในประเด็นท่ี 8 จดัท าศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูสู้งอายใุนชุมชนพบวา่ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ
เฉล่ีย เท่ากบั 70.00 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองทั้งหมด 
โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 40.41 
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ตารางที ่4.89 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในดา้นสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 9 จดักิจกรรมส่งเสริมการออกก าลงักาย 

 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 1 10.00 40.00 ปานกลาง 
ชานเมือง 3 30.00 90.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 6 60.00 62.50 มาก 
รวม 10 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 64.17 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 25.04 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.89 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในด้านสุขภาพ อนามัย และ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนในประเด็นท่ี 9 จดักิจกรรมส่งเสริมการออกก าลงักายพบวา่ องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 10 แห่ง มีระดับความเขา้ใจเฉล่ีย 
เท่ากับ 64.17 อยู่ในระดับมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 25.04 ซ่ึงเป็นองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองตระหนักถึงการจดักิจกรรมส่งเสริมการออกก าลงักายใน
ระดบัมากท่ีสุด  คือร้อยละ 90.00 ส่วนในเขตชนบทตระหนักถึงการจดักิจกรรมส่งเสริมการออก
ก าลงักายในระดบัมาก คือร้อยละ62.50 ส่วนในเขตเมืองตระหนกัถึงการจดักิจกรรมส่งเสริมการ
ออกก าลงักายในระดบัปานกลาง คือร้อยละ 40.00  
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ตารางที ่4.90 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 10 ลงพื้นท่ีส ารวจขอ้มูลดา้นสุขภาพของประชาชน 

 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 3 100.00 30.00 นอ้ย 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 30.00 น้อย 
ค่า S.D.รวม - - 17.32 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี  4.90 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนด้านสุขภาพ อนามัย และ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนในประเด็นท่ี 10 ลงพื้นท่ีส ารวจข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนพบว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3  แห่ง มีระดบัความ
เข้าใจเฉล่ีย เท่ากับ  30.00  อยู่ในระดับน้อย ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบท
ทั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 17.32 
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ตารางที ่4.91 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 11 มีกฎหมายคุม้ครองดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 1 50.00 80.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 1 50.00 80.00 มากท่ีสุด 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 80.00 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม - - 46.19 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี  4.91 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนด้านสุขภาพ อนามัย และ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนในประเด็นท่ี 11 มีกฎหมายคุม้ครองดา้นส่ิงแวดลอ้มพบวา่ องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดับความเขา้ใจเฉล่ีย 
เท่ากบั 80.00 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 46.19 ซ่ึงเป็นองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองและตระหนกัถึงการมีกฎหมายคุม้ครองดา้นส่ิงแวดลอ้มใน
ระดบัมากท่ีสุด  คือร้อยละ 80.00  ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.92 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 12 ส่งเสริมและสนบัสนุน รพ.สต. ภายในชุมชน 

 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 1 33.33 80.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 2 66.67 70.00 มาก 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 75.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 43.59 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี  4.92 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนด้านสุขภาพ อนามัย และ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนในประเด็นท่ี 12 ส่งเสริมและสนบัสนุน รพ.สต. ภายในชุมชนพบวา่ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ
เฉล่ีย เท่ากบั 75.00 อยูใ่นระดบัมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 43.59  ซ่ึงเป็นองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบทตระหนกัถึงการส่งเสริมและสนบัสนุน รพ.สต. ภายในชุมชน
ในระดบัมากท่ีสุด คือร้อยละ 80.00  ส่วนในเขตชนบทตระหนกัถึงการส่งเสริมและสนบัสนุน รพ.
สต. ภายในชุมชนในระดบัมาก คือร้อยละ 70.00  ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.93 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 13 รณรงคก์ารก าจดัขยะและคดัแยกขยะในชุมชน 

 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 60.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 60.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 34.64 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี  4.93 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนด้านสุขภาพ อนามัย และ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนในประเด็นท่ี 13 รณรงค์การก าจดัขยะและคดัแยกขยะในชุมชนพบว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2  แห่ง มีระดบัความ
เขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 60.00 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด 
โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 34.64 
 

ตารางที ่4.94 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 14 ส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 4 100.00 90.00 มากท่ีสุด 
รวม 4 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 90.00 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม - - 51.96 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี  4.94 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนด้านสุขภาพ อนามัย และ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนในประเด็นท่ี 14 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 4 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ
เฉล่ีย เท่ากบั 90.00  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด 
โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 51.96 
 
 
ตารางที ่4.95 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดล้อมของ

ชุมชนในประเด็นท่ี 15 การจดัหางบประมาณสนบัสนุน 
 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 1 100.00 60.00 มาก 
รวม 1 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 60.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 34.64 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี  4.95 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนด้านสุขภาพ อนามัย และ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนในประเด็นท่ี 15 การจดัหางบประมาณสนับสนุนพบว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1 แห่ง มีระดับความเขา้ใจเฉล่ีย 
เท่ากบั 60.00 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 34.64 
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ตารางที ่4.96 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 16 ประสานความร่วมมือระหวา่งประชาชนในพื้นท่ีและอปท. 

 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 1 50.00 80.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 1 50.00 60.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 70.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 41.63 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี  4.96 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนด้านสุขภาพ อนามัย และ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนในประเด็นท่ี 16 ประสานความร่วมมือระหวา่งประชาชนในพื้นท่ีและอปท.
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด  2 แห่ง มี
ระดับความเข้าใจเฉล่ีย เท่ากบั 70.00 อยู่ในระดับมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
41.63 ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบทตระหนกัถึงประสานความร่วมมือระหวา่ง
ประชาชนในพื้นท่ีและอปท.ในระดบัมากท่ีสุด คือร้อยละ 80.00 ส่วนในเขตชนบทตระหนกัถึงการ
ประสานความร่วมมือระหวา่งประชาชนในพื้นท่ีและอปท.ในระดบัมาก คือร้อยละ 60.00 ส่วนเขต
เมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี   
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ตารางที ่4.97 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านสุขภาพ อนามยั และส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 17 การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 1 100.00 70.00 มาก 
รวม 1 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 70.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 40.41 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี  4.97 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนด้านสุขภาพ อนามัย และ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนในประเด็นท่ี 17 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ
เฉล่ีย เท่ากบั 70.00 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดย
มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 40.41 
 
 

4.5 การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เม่ือเปิดประชาคมอาเซียน 
 จากการวิจยั พบวา่ชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ทั้ง 207 ต าบล มีวธีิการเตรียมความพร้อมใน
องคก์ร (อปท.) และการเตรียมความพร้อมของชุมชน ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ    
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 4 .5 .1 ) วิ ธี ก าร เต รียมความพ ร้อม ในองค์ก ร  (อปท .) ด้ านก ารบ ริห ารจัดก าร
ทรัพยากรธรรมชาติ มีทั้งหมด 16 ประเด็น ไดแ้ก่ 
  1) รณรงคแ์ละอนุรักษท์รัพยากร เช่น รณรงคก์ารคดัแยกขยะ และส่งเสริมการปลูก
ป่า 
  2)  การเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร เช่น การประชาสัมพนัธ์ 
  3) การใหค้วามรู้ดา้นการใชป้ระโยชน์จากท่ีดิน 
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  4)  การจัดท าแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม พ ร้อมทั้ งประเมิน
สภาพแวดลอ้มในชุมชน 
  5)  การจดัตั้งกลุ่มอสม.ท่ีมีประสิทธิภาพในชุมชน 
  6) การจดัระเบียบและมีกฎกติกาในการอยูร่่วมกนั 
  7) การจดัหางบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
  8) การสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งประชาชนและ อปท. 
  9) การส่งเสริมการรวมกลุ่มของผูน้ าชุมชน 
  10) การประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 
  11) การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
  12) การจดัตั้งศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนในชุมชน 
  13) การปรับปรุงภูมิทศัน์ 
  14) การจดัท าขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
  15) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  16) การส่งเสริมเทคโนโลยดีา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 โดยรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.98 - 
4.113 
 
ตารางที ่4.98 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
  ของชุมชน  ในประเด็นท่ี 1 การรณรงคแ์ละอนุรักษท์รัพยากร เช่น รณรงค ์
  การคดัแยกขยะ และส่งเสริมการปลูกป่า 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 2 4.08 75.00 มาก 
ชานเมือง 4 8.16 70.00 มาก 
ชนบท 43 87.76 62.52 มาก 
รวม 49 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 69.17 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 6.28 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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จากตารางท่ี 4.98 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 1 การรณรงค์และอนุรักษ์ทรัพยากร เช่น รณรงค์การ
คดัแยกขยะ และส่งเสริมการปลูกป่าพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 49 แห่ง มีระดับความเข้าใจเฉล่ีย เท่ากับ 69.17 อยู่ในระดับมาก มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 6.28 โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตเมือง ชานเมือง และ
ชนบทตระหนกัถึงการรณรงคแ์ละอนุรักษท์รัพยากร เช่น รณรงคก์ารคดัแยกขยะ และส่งเสริมการ
ปลูกป่าในระดบัมาก คือร้อยละ 75.00 , 70.00 และ 62.52 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.99 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

 ของชุมชน  ในประเด็นท่ี 2 เตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร เช่น การประชาสัมพนัธ์ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 1 2.56 65.00 มาก 
ชานเมือง 7 17.95 74.29 มาก 
ชนบท 31 79.49 56.58 ปานกลาง 
รวม 39 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 65.29 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 8.86 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.99 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 2 การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เช่น การ
ประชาสัมพนัธ์พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
39 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 65.29 อยู่ในระดบัมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 8.86โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมือง และเมืองตระหนกัถึงการเตรียมความ
พร้อมดา้นบุคลากร เช่น การประชาสัมพนัธ์ในระดบัมาก คือร้อยละ 74.29 และ 65.00 ตามล าดบั 
ส่วนเขตชนบทตระหนกัถึงการเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร เช่น การประชาสัมพนัธ์ในระดบั
ปานกลาง คือร้อยละ 56.58 
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ตารางที ่4.100 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
 ของชุมชน ในประเด็นท่ี 3 การใหค้วามรู้ดา้นการใชป้ระโยชน์จากท่ีดิน 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 3 100.00 63.33 มาก 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 63.33 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 36.56 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.100 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 3 การให้ความรู้ดา้นการใช้ประโยชน์จากท่ีดินพบว่า
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความ
เขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 63.33 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด 
โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 36.56 
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ตารางที ่4.101 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
 ของชุมชน ในประเด็นท่ี 4 การจดัท าแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 พร้อมทั้งประเมินสภาพแวดลอ้มในชุมชน 

 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 1 14.29 80.00 มากท่ีสุด 
ชานเมือง 1 14.29 70.00 มาก 
ชนบท 5 71.43 62.00 มาก 
รวม 7 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 70.67 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 9.02 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.101 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 4 การจดัท าแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
พร้อมทั้งประเมินสภาพแวดลอ้มในชุมชนพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ี
ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 7 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 70.67 อยูใ่นระดบัมาก มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 9.02โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตเมืองตระหนกัถึงการ
จดัท าแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งประเมินสภาพแวดลอ้มในชุมชนในระดบั
มากท่ีสุด คือร้อยละ 80.00 ส่วนเขตชานเมือง และชนบทตระหนักถึงการจดัท าแผนป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งประเมินสภาพแวดลอ้มในชุมชนในระดบัมาก คือร้อยละ 70.00 
และ 62.00 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.102 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
  ของชุมชน ในประเด็นท่ี 5การจดัตั้งกลุ่ม อสม.ท่ีมีประสิทธิภาพในชุมชน 

 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 1 50.00 80.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 1 50.00 60.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 70.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 41.63 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.102 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 5 การจดัตั้ งกลุ่ม อสม.ท่ีมีประสิทธิภาพในชุมชน
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2  แห่ง มี
ระดับความเข้าใจเฉล่ีย  เท่ากับ 70.00 อยู่ในระดับมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
41.63โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชานเมืองตระหนักถึงการจัดตั้ งกลุ่ม อสม.ท่ีมี
ประสิทธิภาพในชุมชนในระดบัมากท่ีสุด คือร้อยละ 80.00  เขตชนบทตระหนกัถึงการจดัตั้งกลุ่ม 
อสม.ท่ีมีประสิทธิภาพในชุมชนในระดบัมาก คือร้อยละ 60.00 ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนัก
ในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.103 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
 ของชุมชน ในประเด็นท่ี 6 การจดัระเบียบและมีกฎกติกาในการอยูร่่วมกนั 

 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 30.00 นอ้ย 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 30.00 น้อย 
ค่า S.D.รวม - - 17.32 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.103 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 6 การจดัระเบียบและมีกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด  2 แห่ง มี
ระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย  เท่ากบั 30.00 อยูใ่นระดบัน้อย ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
ชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 17.32 
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ตารางที ่4.104 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
 ของชุมชน ในประเด็นท่ี 7 การจดัหางบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 3 100.00 36.67 นอ้ย 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 36.67 น้อย 
ค่า S.D.รวม - - 21.17 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.104 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 7 การจดัหางบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 
แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย  เท่ากบั  36.67 อยูใ่นระดบันอ้ย ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 21.17 
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ตารางที ่4.105 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
  ของชุมชน ในประเด็นท่ี 8 การสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งประชาชนและ อปท. 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 80.00 มากท่ีสุด 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 80.00 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม - - 46.19 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.105 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 8 การสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างประชาชนและ 
อปท.พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2  แห่ง มี
ระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย  เท่ากบั 80.00 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
เขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 46.19 
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ตารางที ่4.106 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
  ของชุมชน ในประเด็นท่ี 9 การส่งเสริมการรวมกลุ่มของผูน้ าชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 60.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 60.00 มาก 
ค่า S.D.รวม   34.64  
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.106 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 9 การส่งเสริมการรวมกลุ่มของผูน้ าชุมชนพบว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2  แห่ง มีระดบัความ
เขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 60.00 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด 
โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 34.64 
 

ตารางที ่4.107 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
  ของชุมชน ในประเด็นท่ี 10 การประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 75.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 75.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 43.30 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 4.107 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 10 การประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2  แห่ง มี
ระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 75.00 อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
ชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 43.30 
 

ตารางที ่4.108 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
  ของชุมชน ในประเด็นท่ี 11 การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 50.00 ปานกลาง 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 50.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 28.87 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.108 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 11 การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษพ์บวา่  องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ
เฉล่ีย เท่ากบั 50.00 อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด 
โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 28.87 
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ตารางที ่4.109 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
  ของชุมชน ในประเด็นท่ี 12 การจดัตั้งศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนในชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 3 100.00 80.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 0 0.00 0.00 - 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 80.00 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม - - 46.19 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.109 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 12 การจดัตั้ งศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนในชุมชนพบว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3  แห่ง มีระดบัความ
เขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 80.00 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมือง
ทั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 46.19 
 

ตารางที ่4.110 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
  ของชุมชน ในประเด็นท่ี 13 การปรับปรุงภูมิทศัน์ 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 60.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 60.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 34.64 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 4.110 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 13 การปรับปรุงภูมิทศัน์พบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 
60.00 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้ งหมด โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 34.64 
 
 

ตารางที ่4.111 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
  ของชุมชน ในประเด็นท่ี 14 การจดัท าขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 40.00 ปานกลาง 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 40.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 23.90 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
  
 จากตารางท่ี 4.111 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 14 การจดัท าขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบั
ความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 40.00 อยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
ชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 23.09 
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ตารางที ่4.112 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
  ของชุมชน ในประเด็นท่ี 15 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 3 100.00 50.00 ปานกลาง 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 50.00 
(S.D.= 28.87) 

ปานกลาง 

ค่า S.D.รวม     
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.112 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 15 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนพบว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3  แห่ง มีระดบัความ
เขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 50.00 อยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบท
ทั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 28.87 
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ตารางที ่4.113 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
  ของชุมชน ในประเด็นท่ี 16 การส่งเสริมเทคโนโลยดีา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 60.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 60.00 มาก 
ค่า S.D.รวม   34.64  
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 จากตารางท่ี 4.113 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 16 การส่งเสริมเทคโนโลยีด้านส่ิงแวดล้อมพบว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2  แห่ง  มีระดบัความ
เขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 60.00 อยู่ในระดบัปานมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบท
ทั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 34.64 
 
 4.5.2) วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน มีทั้งหมด 13 ประเด็น ไดแ้ก่ 
  1) การจดักิจกรรมส่งเสริมการดูแลส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
  2)  การจดัท าแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  
  3)  การประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างความตระหนกัใหแ้ก่ประชาชน 
  4)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  5)  การจดัหางบประมาณสนบัสนุน 
  6)  การจดัตั้งกลุ่มช่วยเหลือ และอสม. 
  7)  การพฒันาระบบการจดัการขยะ 
  8)  การลงพื้นท่ีส ารวจขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
  9)  การปรับปรุงภูมิทศัน์ในชุมชน 
  10) การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์



248 
 

  11) การจดัตั้งศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนในชุมชน 
  12) การสร้างแกนน าชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
  13) การประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐบาล 
 โดยรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.114 - 
4.127 
 
 
ตารางที ่4.114 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 1 การจดักิจกรรมส่งเสริมการดูแลส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษ์
  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 2 5.00 75.00 มาก 
ชานเมือง 4 10.00 70.00 มาก 
ชนบท 34 85.00 56.46 ปานกลาง 
รวม 40 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 67.15 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 9.59 - 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
 
 จากตารางท่ี  4 .114 วิ ธีการเตรียมความพ ร้อม ให้กับชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ ชุมชน ในประเด็นท่ี 1 การจดักิจกรรมส่งเสริมการดูแลส่ิงแวดลอ้มและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้ งหมด 40 แห่ง มีระดับความเข้าใจเฉล่ีย เท่ากับ67.15 อยู่ในระดับมาก มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 9.59โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตเมือง และชานเมือง
ตระหนักถึงการจดักิจกรรมส่งเสริมการดูแลส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน
ระดับมาก  คือร้อยละ 75.00และ 70.00 ตามล าดับ ส่วนเขตชนบทตระหนักถึงการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการดูแลส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระดบัปานกลาง คือร้อยละ 
56.46 
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ตารางที ่4.115 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 2 การจดัท าแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 1 9.09     70.00 มาก 
ชนบท 10 90.91 73.75 มาก 
รวม 11 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 71.88 มาก 

ค่า S.D.รวม - - 41.54 - 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
 
 จากตารางท่ี  4 .115 วิ ธีการเตรียมความพ ร้อม ให้กับชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ ชุมชน ในประเด็นท่ี 2 การจดัท าแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 11 แห่ง มี
ระดับความเข้าใจเฉล่ีย เท่ากบั 71.88 อยู่ในระดับมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ  
41.54 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบท และชานเมืองตระหนักถึงการจดัท าแผน
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในระดบัมาก คือร้อยละ 73.75 และ 70.00 ตามล าดบั  ส่วนเขต
เมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.116  วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
   ชุมชน ในประเด็นท่ี 3 การประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างความตระหนกัใหแ้ก่ประชาชน 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 1 20.00     80.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 4 80.00 47.50 ปานกลาง 
รวม 5 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 63.75 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 40.23 - 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
 
 จากตารางท่ี  4 .116 วิ ธีการเตรียมความพ ร้อม ให้กับชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ ชุมชน ในประเด็นท่ี 3 การประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างความตระหนกัให้แก่
ประชาชนพบวา่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 
แห่ง มีระดับความเข้าใจเฉล่ีย เท่ากับ 63.75 อยู่ในระดับมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 40.23 โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน เขตชานเมืองตระหนักถึงการประชาสัมพนัธ์ 
เพื่อสร้างความตระหนกัให้แก่ประชาชนในระดบัมากท่ีสุด  คือร้อยละ 80.00 เขตชนบทตระหนกั
ถึงการประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในระดบัมาก คือร้อยละ 47.50 
ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.117 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 4 การส่งเสริมการมส่วนร่วมของประชาชน 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 65.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 65.00 มาก 

ค่า S.D.รวม - - 37.53 - 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
 

 จากตารางท่ี  4 .117 วิ ธีการเตรียมความพ ร้อม ให้กับชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ ชุมชน ในประเด็นท่ี 4 การส่งเสริมการมส่วนร่วมของประชาชนพบว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2  แห่ง มีระดบัความ
เข้าใจเฉล่ีย เท่ากับ  65.00 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบท
ทั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 37.53 
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ตารางที ่4.118 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 5 การจดัหางบประมาณสนบัสนุน 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 6 100.00 63.00 มาก 
รวม 6 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 63.00 มาก 

ค่า S.D.รวม - - 36.37 - 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
 จากตารางท่ี  4 .118 วิ ธีการเตรียมความพ ร้อม ให้กับชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ ชุมชน ในประเด็นท่ี 5 การจดัหางบประมาณสนับสนุนพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 6 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ
เฉล่ีย เท่ากบั 63.00 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดย
มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 36.37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



253 
 

ตารางที ่4.119 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 6 การจดัตั้งกลุ่มช่วยเหลือ และ อสม. 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 1 33.33 100.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 2 66.67 70.00 มาก 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 85.00 มากทีสุ่ด 

ค่า S.D.รวม - - 51.32 - 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
 
 จากตารางท่ี  4 .119 วิ ธีการเตรียมความพ ร้อม ให้กับชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ ชุมชน ในประเด็นท่ี 6 การจดัตั้งกลุ่มช่วยเหลือ และ อสม.พบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ
เฉล่ีย เท่ากบั 85.00 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 51.32โดยองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองตระหนกัถึงการจดัตั้งกลุ่มช่วยเหลือ และ อสม.ในระดบัมาก
ท่ีสุด คือร้อยละ 100.00 เขตชนบทตระหนกัถึงการจดัตั้งกลุ่มช่วยเหลือ และ อสม.ในระดบัมาก คือ
ร้อยละ 70.00 ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.120 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 7 การพฒันาระบบการจดัการขยะ 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ค่าเฉลีย่ ระดับความ

เข้าใจ 
เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 2 40.00 90.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 3 60.00 76.67 มาก 
รวม 5 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 83.34 มากทีสุ่ด 

ค่า S.D.รวม - - 48.57 - 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
 
 จากตารางท่ี  4 .120 วิ ธีการเตรียมความพ ร้อม ให้กับชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ ชุมชน ในประเด็นท่ี 7 การพัฒนาระบบการจัดการขยะพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ
เฉล่ีย เท่ากบั 83.34 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 48.57โดยองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองตระหนักถึงการพฒันาระบบการจดัการขยะในระดบัมาก
ท่ีสุด  คือร้อยละ 90.00 เขตชนบทตระหนกัถึงการพฒันาระบบการจดัการขยะในระดบัมาก คือร้อย
ละ 76.67 ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.121 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 8 การลงพื้นท่ีส ารวจขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 70.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 70.00 มาก 

ค่า S.D.รวม - - 40.41 - 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
 

 จากตารางท่ี  4 .121 วิ ธีการเตรียมความพ ร้อม ให้กับชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ ชุมชน ในประเด็นท่ี 8 การลงพื้นท่ีส ารวจขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชนพบวา่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง 
มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 70.00 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
ชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั  40.41 
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ตารางที ่4.122 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 9 การปรับปรุงภูมิทศัน์ในชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 2 100.00 92.50 มากท่ีสุด 
ชนบท 0 0.00 0.00 - 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 92.50 มากทีสุ่ด 

ค่า S.D.รวม - - 53.40 - 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
  
 จากตารางท่ี  4 .122 วิ ธีการเตรียมความพ ร้อม ให้กับชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ ชุมชน ในประเด็นท่ี  9 การปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ
เฉล่ีย เท่ากับ 92.50 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชานเมือง
ทั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 53.40 
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ตารางที ่4.123 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 10 การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 60.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 60.00 มาก 

ค่า S.D.รวม - - 34.64 - 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
 

 จากตารางท่ี  4 .123 วิ ธีการเตรียมความพ ร้อม ให้กับชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ ชุมชน ในประเด็นท่ี 10 การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษพ์บวา่  องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ
เฉล่ีย เท่ากบั 60.00 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดย
มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั  34.64 
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ตารางที ่4.124 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 11 การจดัตั้งศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนในชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 1 100.00 80.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 0 0.00 0.00 - 
รวม 1 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 80.00 มากทีสุ่ด 

ค่า S.D.รวม - - 46.19 - 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
 

 จากตารางท่ี  4 .124 วิ ธีการเตรียมความพ ร้อม ให้กับชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ ชุมชน ในประเด็นท่ี 11 การจดัตั้ งศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนในชุมชนพบว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1  แห่ง มีระดบัความ
เขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 80.00 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมือง
ทั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 46.19 
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ตารางที ่4.125 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
   ชุมชน ในประเด็นท่ี 12 การสร้างแกนน าชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 1 100.00 50.00 ปานกลาง 
รวม 1 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 50.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 28.87 - 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
 
 จากตารางท่ี  4 .125 วิ ธีการเตรียมความพ ร้อม ให้กับชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ ชุมชน ในประเด็นท่ี 12 การสร้างแกนน าชุมชนให้เขม้แข็งพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ
เฉล่ีย เท่ากบั 50.00 อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด 
โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 28.87 
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ตารางที ่4.126 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
   ชุมชน ในประเด็นท่ี 13 การสร้างแกนน าชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 55.00 ปานกลาง 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 55.00 ปานกลาง 

ค่า S.D.รวม - - 31.75 - 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
 

 จากตารางท่ี  4 .126 วิ ธีการเตรียมความพ ร้อม ให้กับชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ ชุมชน ในประเด็นท่ี 13 การสร้างแกนน าชุมชนใหเ้ขม้แขง็พบวา่  องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ
เฉล่ีย เท่ากับ  55.00 อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบท
ทั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 31.75 
 
4.6 การเตรียมความพร้อมด้านองค์กรเด็กและเยาวชน เม่ือเปิดประชาคมอาเซียน 
 จากการวิจยั พบวา่ชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ทั้ง 207 ต าบล มีวธีิการเตรียมความพร้อมใน
องค์กร (อปท.) และการเตรียมความพร้อมของชุมชนดา้นองค์กรเด็กและเยาวชน  มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 4.6.1) วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นองค์กรเด็กและเยาวชนมีทั้งหมด 
14 ประเด็น ไดแ้ก่ 
  1)  จดัหาวทิยากรมาใหค้วามรู้ในดา้นต่างๆ เช่น ภาษา อาเซียน  
  2)  การรวมกลุ่มเยาวชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชน 
เช่น การอบรมด้านสิทธิเด็กและเยาวชนให้กับประชาชน/จัดท าหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับ
อาเซียน/จดัท าโครงการและแผนพฒันาเด็กและเยาวชน 
  3) เตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร 
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  4)  การจดัตั้งสภาเด็กในชุมชน 
  5)  สร้างศูนยเ์รียนรู้ดา้น AEC ในชุมชนใหแ้ก่เด็กและเยาวชน 
  6)  มีสายตรวจชุมชนในการป้องกนัปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชน 
  7)  ใหโ้อกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนท่ีดอ้ยโอกาส 
  8)  จดัหางบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
  9)  การประชาสัมพนัธ์ 
  10)  ฝึกอบรมมคัคุเทศกน์อ้ย 
  11) จดัเตรียมขอ้มูลใหพ้ร้อมเพื่อการเรียนรู้ 
 12) พฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
 13) ส่งเสริมสวสัดิการเด็กและเยาวชน 
 14) เนน้เร่ืองโภชนาการในเด็ก 
 โดยรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.127 - 
4.140 
 
ตารางที ่4.127 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ขององคก์รเด็กและเยาวชนของชุมชน

ในประเด็นท่ี 1 จดัหาวทิยากรมาใหค้วามรู้ในดา้นต่างๆ เช่น ภาษา อาเซียน 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 2 5.00 56.67 ปานกลาง 
ชานเมือง 4 10.00 50.00 ปานกลาง 
ชนบท 34 85.00 58.39 ปานกลาง 
รวม 40 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 55.02 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 4.43 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

จากตารางท่ี 4.127 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ขององคก์รเด็กและเยาวชน
ของชุมชน ในประเด็นท่ี 1 จดัหาวิทยากรมาให้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น ภาษา อาเซียนพบว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 40 แห่ง มีระดบัความ
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เขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 55.02 อยูใ่นระดบัปานกลาง มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 4.43 โดย
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบท เมือง และชานเมืองตระหนกัถึงการจดัหาวิทยากรมาให้
ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น ภาษา อาเซียนในระดบัปานกลาง คือร้อยละ 58.39 , 56.67 และ 50.00 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.128 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ขององคก์รเด็กและเยาวชนของชุมชน

ในประเด็นท่ี 2 การรวมกลุ่มเยาวชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมให้แก่เด็ก
และเยาวชน เช่น การอบรมด้านสิทธิเด็กและเยาวชนให้กับประชาชนจัดท า
หลกัสูตรการศึกษาเก่ียวกบัอาเซียน และจดัท าโครงการและแผนพฒันาเด็กและ
เยาวชน 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 1 2.70 75.00 มาก 
ชานเมือง 9 24.32 73.89 มาก 
ชนบท 27 72.97 66.47 มาก 
รวม 37 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 71.79 มาก 
ค่า S.D.รวม   4.64  
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

จากตารางท่ี 4.128 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ขององคก์รเด็กและเยาวชน
ของชุมชนในประเด็นท่ี 2 การรวมกลุ่มเยาวชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมให้แก่เด็กและ
เยาวชน เช่น การอบรมด้านสิทธิเด็กและเยาวชนให้กับประชาชน / จดัท าหลักสูตรการศึกษา
เก่ียวกบัอาเซียน และจดัท าโครงการและแผนพฒันาเด็กและเยาวชนพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 37 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 
71.79 อยู่ในระดบัมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 4.64  โดยองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตเมือง ชานเมือง และชนบทตระหนกัถึงการรวมกลุ่มเยาวชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น การอบรมดา้นสิทธิเด็กและเยาวชนให้กบัประชาชนจดัท า
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หลกัสูตรการศึกษาเก่ียวกบัอาเซียน และจดัท าโครงการและแผนพฒันาเด็กและเยาวชนในระดบั
มาก คือร้อยละ 75.00 , 73.89 และ 66.47 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.129 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ขององคก์รเด็กและเยาวชนของชุมชน

ในประเด็นท่ี 3 การเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 1 5.56 75.00 มาก 
ชานเมือง 2 11.11 80.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 15 83.33 55.56 ปานกลาง 
รวม 18 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 70.19 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 12.91 - 
 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

จากตารางท่ี 4.129 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ขององคก์รเด็กและเยาวชน
ของชุมชนในประเด็นท่ี 3 การเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 18 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 70.19 อยู่
ในระดบัมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 12.91 โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
เขตชานเมือง ตระหนกัถึงการเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรในระดบัมากท่ีสุด คือร้อยละ 80.00 
ส่วนในเขตเมือง ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรในระดบัมาก คือร้อยละ75.00  
ส่วนในเขตชนบท ตระหนกัถึงการเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรในระดบัปานกลาง คือร้อยละ 
55.56  
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ตารางที ่4.130 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ขององคก์รเด็กและเยาวชนของชุมชน
ในประเด็นท่ี 4 การจดัตั้งสภาเด็กในชุมชน 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 2 22.22 90.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 7 77.78 79.17 มาก 
รวม 9 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 84.58 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม   49.13  
 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี  4.130 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ขององค์กรเด็กและ
เยาวชนของชุมชน ในประเด็นท่ี 4 การจดัตั้งสภาเด็กในชุมชนพบวา่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด  9 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 84.58 อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 49.13 โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในเขตชานเมืองตระหนกัถึงการจดัตั้งสภาเด็กในชุมชนในระดบัมากท่ีสุด คือร้อยละ 90.00 ส่วน
เขตชนบทตระหนกัถึงการจดัตั้งสภาเด็กในชุมชนในระดบัมาก คือร้อยละ 79.17 ส่วนเขตเมืองไม่มี
ความตระหนกัในประเด็นน้ี 
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ตารางที ่4.131 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ขององคก์รเด็กและเยาวชนของชุมชน
ในประเด็นท่ี 5 สร้างศูนยเ์รียนรู้ดา้น AEC ในชุมชนใหแ้ก่เด็กและเยาวชน 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 2 100.00 45.00 ปานกลาง 
ชนบท 0 0.00 0.00 - 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 45.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 25.98 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.131 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ขององคก์รเด็กและเยาวชน
ของชุมชนในประเด็นท่ี 5 สร้างศูนยเ์รียนรู้ดา้น AEC ในชุมชนให้แก่เด็กและเยาวชนพบวา่ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ
เฉล่ีย เท่ากบั 45.00 อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองทั้งหมด
โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 25.98 
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ตารางที ่4.132 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ขององคก์รเด็กและเยาวชนของชุมชน
ในประเด็นท่ี 6 มีสายตรวจชุมชนในการป้องกนัปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
ในชุมชน 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 2 100.00 80.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 0 0.00 0.00 - 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 80.00 
(S.D.= 46.19) 

มากทีสุ่ด 

ค่า S.D.รวม     
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
จากตารางท่ี 4.132 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ขององค์กรเด็กและเยาวชนของ
ชุมชนในประเด็นท่ี  6 มีสายตรวจชุมชนในการป้องกนัปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชน
พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบั
ความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 80.00 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
ชานเมืองทั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 46.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



267 
 

ตารางที ่4.133 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ขององคก์รเด็กและเยาวชนของชุมชน
ในประเด็นท่ี 7 ใหโ้อกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนท่ีดอ้ยโอกาส 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 3 90.00 90.00 มากท่ีสุด 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 90.00 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม - - 51.96 - 
 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.133 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ขององคก์รเด็กและเยาวชน
ของชุมชนในประเด็นท่ี 7 ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนท่ีดอ้ยโอกาสพบวา่ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ
เฉล่ีย เท่ากบั90.00 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด 
โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 51.96 
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ตารางที ่4.134 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ขององคก์รเด็กและเยาวชนของชุมชน
  ในประเด็นท่ี 8 จดัหางบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 3 100.00 50.00 ปานกลาง 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 50.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 28.87 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.134 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ขององคก์รเด็กและเยาวชน
ของชุมชนในประเด็นท่ี 8 จดัหางบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ
เฉล่ีย เท่ากบั 50.00 อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด 
โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 28.87 
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ตารางที ่4.135 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ขององคก์รเด็กและเยาวชนของชุมชน
ในประเด็นท่ี  9 การประชาสัมพนัธ์ 

 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 2 100.00 50.00 ปานกลาง 
ชนบท 0 0.00 0.00 - 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 50.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม   28.87  
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.135 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ขององคก์รเด็กและเยาวชน
ของชุมชนในประเด็นท่ี 9 การประชาสัมพันธ์พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 50.00 อยู่ในระดบั
ปานกลางซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชานเมืองทั้ งหมดโดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 28.87 
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ตารางที ่4.136 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ขององคก์รเด็กและเยาวชนของชุมชน
ในประเด็นท่ี 10 ฝึกอบรมมคัคุเทศกน์อ้ย 

 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 45.00 ปานกลาง 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 45.00 
(S.D.= 25.98) 

ปานกลาง 

ค่า S.D.รวม     
 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.136 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ขององคก์รเด็กและเยาวชน
ของชุมชนในประเด็นท่ี 10 ฝึกอบรมมคัคุเทศก์น้อยพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 45.00 อยู่ในระดบั
ปานกลาง ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 25.98 
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ตารางที ่4.137 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ขององคก์รเด็กและเยาวชนของชุมชน
ในประเด็นท่ี  11 จดัเตรียมขอ้มูลใหพ้ร้อมเพื่อการเรียนรู้ 

 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 3 100.00 65.00 มาก 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 65.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 37.53 - 
 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี  4.137 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ขององค์กรเด็กและ
เยาวชนของชุมชน ในประเด็นท่ี 11 จดัเตรียมขอ้มูลให้พร้อมเพื่อการเรียนรู้พบวา่ องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดับความเขา้ใจเฉล่ีย 
เท่ากบั 65.00 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 37.53 
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ตารางที ่4.138 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ขององคก์รเด็กและเยาวชนของชุมชน
  ในประเด็นท่ี  12 พฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 70.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 70.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 40.41 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.138 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ขององคก์รเด็กและเยาวชน
ของชุมชน ในประเด็นท่ี 12 พฒันาคุณภาพสถานศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เฉล่ีย เท่ากบั 70.00  อยูใ่น
ระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 40.41 
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ตารางที ่4.139 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ขององคก์รเด็กและเยาวชนของชุมชน
ในประเด็นท่ี 13 ส่งเสริมสวสัดิการเด็กและเยาวชน 

 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 60.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 60.00 มาก 
ค่า S.D.รวม   34.64  
 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.139 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ขององคก์รเด็กและเยาวชน
ของชุมชนในประเด็นท่ี ส่งเสริมสวสัดิการเด็กและเยาวชนพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 60.00  อยูใ่น
ระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 34.64 
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ตารางที ่4.140 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ขององคก์รเด็กและเยาวชนของชุมชน
ในประเด็นท่ี 14 เนน้เร่ืองโภชนาการในเด็ก 

 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 65.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 65.00 มาก 
ค่า S.D.รวม   37.53  
 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี  4.140 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ขององค์กรเด็กและ
เยาวชนของชุมชนในประเด็นท่ี 14 เนน้เร่ืองโภชนาการในเด็กพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 65.00 อยู่
ในระดบัปานกลาง  ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 37.53 

 
 
 4.6.2) วิธีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนขององค์กรขององค์กรเด็กและเยาวชนของ
ชุมชน  มีทั้งหมด 16 ประเด็น ไดแ้ก่ 
  1) จดักิจกรรมและใหค้วามรู้ดา้นอาเซียน 
  2)  อบรมใหค้วามรู้ทางดา้นภาษา 
  3)  จดัตั้งสภาเด็กและเยาวชน 
  4)  สร้างโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่เด็กและเยาวชน 
  5)  ส่งเสริมเร่ืองสิทธิและสวสัดิการของเด็กและเยาวชน 
  6)  ส่งเสริมการรวมกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อท าสาธารณะประโยชน์ 
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  7)  ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้การบูรณาการการให้ความรู้
  8)  ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด/อาชญากรรม 
  9)  จดัตั้งศูนยเ์ด็กเล็กในชุมชน 
  10) จดัหางบประมาณสนบัสนุน 
  11) สร้างอตัลกัษณ์ในชุมชน 
  12) ลงพื้นท่ีส ารวจขอ้มูลขององคก์รเด็กและเยาวชนในทอ้งถ่ิน 
  13) จดัท าแผนพฒันาเด็กและเยาวชน 
  14) พฒันาทกัษะกระบวนการคิดในเด็ก 
  15) การประชาสัมพนัธ์ 
  16) ฝึกอบรมมคัคุเทศกน์อ้ยใหแ้ก่เด็กและเยาวชน 
 โดยรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.141 - 
4.156 
 
 
ตารางที ่4.141 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนขององคก์รเด็กและเยาวชนของชุมชน  
  ในประเด็นท่ี 1 จดักิจกรรมและใหค้วามรู้ดา้นอาเซียน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 5.00 0.00 - 
ชานเมือง 6 20.00 70.00 มาก 
ชนบท 24 80.00 60.50 มาก 
รวม 30 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 65.25 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 37.97 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั3 
 
 จากตารางท่ี 4.141 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนขององค์กรเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนในประเด็นท่ี 1 จดักิจกรรมและใหค้วามรู้ดา้นอาเซียนพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 65.25 อยูใ่น
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ระดบัมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 37.97 โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
ชานเมือง และชนบทตระหนกัถึงการจดักิจกรรมและให้ความรู้ดา้นอาเซียนในระดบัมาก คือร้อย
ละ 70.00 และ 60.50 ตามล าดบั ส่วนในเขตเมืองไม่ไดต้ระหนกัถึงประเด็นน้ี  
 
ตารางที ่4.142 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนในขององคก์รเด็กและเยาวชนของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 2 อบรมใหค้วามรู้ทางดา้นภาษา 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 12 100.00 27.22 นอ้ย 
รวม 12 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 27.22 น้อย 
ค่า S.D.รวม - - 15.72 - 
 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.142 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนขององค์กรเด็กและเยาวชนของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 2 อบรมให้ความรู้ทางดา้นภาษาพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 12 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 27.22 อยูใ่นระดบั
น้อยโดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 15.72 
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ตารางที ่4.143 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนในขององคก์รเด็กและเยาวชนของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 3 จดัตั้งสภาเด็กและเยาวชน 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 1 14.29 100.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 6 85.71 70.00 มาก 
รวม 7 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 85.00 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม - - 51.32 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.143 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนขององค์กรเด็กและเยาวชนของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 3 จดัตั้งสภาเด็กและเยาวชนพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 7 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 85.00 อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 51.32 โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
ชานเมืองตระหนักถึงการจดัตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับมากท่ีสุด คือร้อยละ 100.00  เขต
ชนบทตระหนกัถึงการจดัตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดบัมาก คือร้อยละ 70.00 ส่วนเขตเมืองไม่มี
ความตระหนกัในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.144 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนขององคก์รเด็กและเยาวชนของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 4 สร้างโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่เด็กและเยาวชน 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 1 100.00 70.00 มาก 
รวม 1 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 70.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 40.41 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.144 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนขององค์กรเด็กและเยาวชนของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 4 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนพบวา่ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 
70.00 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้ งหมด โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 40.41 
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ตารางที ่4.145 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนขององคก์รเด็กและเยาวชนในชุมชน  
  ในประเด็นท่ี 5 ส่งเสริมเร่ืองสิทธิและสวสัดิการของเด็กและเยาวชน 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 2 33.33 77.50 มาก 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 4 66.67 46.67 ปานกลาง 
รวม 6 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 62.09 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 39.02 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.145 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนขององค์กรเด็กและเยาวชนของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 5 ส่งเสริมเร่ืองสิทธิและสวสัดิการของเด็กและเยาวชนพบวา่ องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด  6  แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย 
เท่ากับ 62.09 อยู่ในระดับมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 39.02 ซ่ึงเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตเมือง และชนบทในระดับมากท่ีสุด  คือร้อยละ 77.50 และ 46.67 
ตามล าดบั ส่วนเขตชานเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี 
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ตารางที ่4.146 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนขององคก์รเด็กและเยาวชนของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 6 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อท าสาธารณะประโยชน์ 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 3 33.33 76.67 มาก 
ชนบท 6 66.67 63.33 มาก 
รวม 9 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 70.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 40.96 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.146 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนขององค์กรเด็กและเยาวชนของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 6 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อท าสาธารณะประโยชน์พบว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 9  แห่ง มีระดบัความ
เข้าใจเฉล่ีย เท่ากับ 70.00 อยู่ในระดับมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 40.96 โดย
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองและชนบทตระหนกัถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเด็ก
และเยาวชนเพื่อท าสาธารณะประโยชน์ในระดบัมาก คือร้อยละ 76.67 และ 63.33 ตามล าดบั ส่วน
เขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี   
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ตารางที ่4.147 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนชุมชนขององค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน
ในประเด็นท่ี 7 ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหก้ารบูรณาการการ
ใหค้วามรู้ 

 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 2 50.00 65.00 มาก 
ชนบท 2 50.00 45.00 ปานกลาง 
รวม 4 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 55.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 33.29 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.147 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนขององค์กรเด็กและเยาวชนของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 7 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้การบูรณาการการให้
ความรู้พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด  4  แห่ง 
มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากับ 55.00 อยู่ในระดบัปานกลาง มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 33.29 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชานเมืองตระหนักถึงการประสานความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้การบูรณาการการให้ความรู้ในระดบัมาก คือร้อยละ 65.00 ส่วน
ในเขตชนบทตระหนกัถึงการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้การบูรณาการการ
ใหค้วามรู้ในระดบัปานกลาง คือร้อยละ 45.00 ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.148 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนขององคก์รเด็กและเยาวชนของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 8 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด/อาชญากรรม 

 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 75.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 75.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 43.30 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.148 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนขององค์กรเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนในประเด็นท่ี 8 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด/อาชญากรรมพบวา่ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 
75.00 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้ งหมด โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 43.30 
 

ตารางที ่4.149 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนขององคก์รเด็กและเยาวชนในชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 9 จดัตั้งศูนยเ์ด็กเล็กในชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 3 100.00 50.00 ปานกลาง 
ชนบท 0 0.00 0.00 - 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 50.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 28.87 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 4.149 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนขององค์กรเด็กและเยาวชนของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 9 จดัตั้งศูนยเ์ด็กเล็กในชุมชนพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 50.00 อยู่ในระดบั
ปานกลางซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชานเมืองทั้ งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 28.87 
 
ตารางที ่4.150 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนขององคก์รเด็กและเยาวชนของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 10 จดัหางบประมาณสนบัสนุน 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 1 25.00 25.00 ปานกลาง 
ชนบท 3 75.00 75.00 มาก 
รวม 4 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 50.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 43.04 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.150 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนขององค์กรเด็กและเยาวชนของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 10 จดัหางบประมาณสนบัสนุนพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด  4 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 50.00 อยูใ่นระดบั
มาก  มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 43.04 โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบท
ตระหนกัถึงการจดัหางบประมาณสนบัสนุนในระดบัมาก คือร้อยละ 75.00 ส่วนในเขตชานเมือง
ตระหนกัถึงการจดัหางบประมาณสนบัสนุนในระดบัปานกลาง คือร้อยละ 25.00 ส่วนเขตเมืองไม่
มีความตระหนกัในประเด็นน้ี 
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ตารางที ่4.151 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนขององคก์รเด็กและเยาวชนของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 11 สร้างอตัลกัษณ์ในชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 2 50.00 90.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 0 0.00 0.00 - 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 90.00 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม - - 51.96 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.151 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนขององค์กรเด็กและเยาวชนของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 11 สร้างอตัลักษณ์ในชุมชนพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 90.00 อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชานเมืองทั้ งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 51.96 
 

ตารางที ่4.152 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนขององคก์รเด็กและเยาวชนในชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 12 ลงพื้นท่ีส ารวจขอ้มูลขององคก์รเด็กและเยาวชนในทอ้งถ่ิน 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 1 100.00 80.00 มากท่ีสุด 
รวม 1 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 80.00 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม - - 46.19 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 4.152 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนขององค์กรเด็กและเยาวชนของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 12 ลงพื้นท่ีส ารวจขอ้มูลขององคก์รเด็กและเยาวชนในทอ้งถ่ินพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ
เฉล่ีย เท่ากบั 80.00 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด 
โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 46.19 
 
ตารางที ่4.153 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนขององคก์รเด็กและเยาวชนของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 13 จดัท าแผนพฒันาเด็กและเยาวชน 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 6 100.00 65.00 มาก 
รวม 6 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 65.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 37.53 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.153 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนขององค์กรเด็กและเยาวชนของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 13 จดัท าแผนพฒันาเด็กและเยาวชนพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 6 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 65.00 อยูใ่น
ระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 37.53 
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ตารางที ่4.154 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนขององคก์รเด็กและเยาวชนของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 14 พฒันาทกัษะกระบวนการคิดในเด็ก 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 1 100.00 65.00 มาก 
รวม 1 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 65.00 มาก 

ค่า S.D.รวม - - 37.53 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.154 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนขององค์กรเด็กและเยาวชนของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 14 พฒันาทกัษะกระบวนการคิดในเด็กพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 65.00 อยูใ่น
ระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 37.53 
 

ตารางที ่4.155 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนขององคก์รเด็กและเยาวชนในชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 15 การประชาสัมพนัธ์ 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 1 100.00 55.00 ปานกลาง 
รวม 1 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 55.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 31.75 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 4.155 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนขององค์กรเด็กและเยาวชนของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 15 การประชาสัมพนัธ์พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่
ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 55.00 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 31.75 
 
ตารางที ่4.156 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนขององคก์รเด็กและเยาวชนของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 16 ฝึกอบรมมคัคุเทศกน์อ้ยใหแ้ก่เด็กและเยาวชน 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 40.00 ปานกลาง 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 40.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 23.09 - 
 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.156 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนขององค์กรเด็กและเยาวชนของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 16 ฝึกอบรมมคัคุเทศก์นอ้ยให้แก่เด็กและเยาวชนพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 
40.00 อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 23.09 
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4.7 การเตรียมความพร้อมด้านองค์กรผู้สูงอายุและผู้พกิาร เม่ือเปิดประชาคมอาเซียน 
 จากการวิจยั พบวา่ชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ทั้ง 207 ต าบล มีวธีิการเตรียมความพร้อมใน
องค์กร (อปท.) และการเตรียมความพร้อมของชุมชนด้านองค์กรผู ้สูงอายุและผู ้พิการ  มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 4.7.1) วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ด้านองค์กรผูสู้งอายุและผูพ้ิการ  มี
ทั้งหมด 17 ประเด็น ไดแ้ก่ 
  1) ส่งเสริมดา้นสวสัดิการผูสู้งอายุและผูพ้ิการ โดยการจดักิจกรรมส่งเสริมการดูแล
สุขภาพผูสู้งอายแุละผูพ้ิการร่วมกบัประเทศในประชาคมอาเซียน 
  2)  จดัตั้งกลุ่มชมรมเพื่อนผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 
  3) สร้างอาชีพใหแ้ก่ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 
  4)  เตรียมความพร้อมแก่บุคลากรดา้นต่างๆ เช่น การให้ความรู้ดา้นภาษาและดา้น
อาเซียน 
  5)  สร้างส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 
  6)  จดัวทิยากรมาอบรมใหค้วามรู้การดูแลผูป่้วยและผูสู้งอายุ 
  7)  การประชาสัมพนัธ์ 
  8)  จดัตั้งโรงเรียนผูสู้งอาย ุ
  9)  จดัท านโยบายและแผนพฒันา 
  10)  สร้างความเขา้ใจระหวา่งคนในชุมชนกบัผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 
  11) เตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร 
  12) ส ารวจขอ้มูลผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 
  13) จดัตั้งศูนยฟ้ื์นฟูผูสู้งอาย ุ
  14)สร้างหลกัประกนัรายไดแ้ก่ผูสู้งอาย ุ
  15)ปลูกจิตส านึกในชุมชนในการดูแลผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 
  16) ลงพื้นท่ีออกตรวจสุขภาพของคนในชุมชน 
  17) ส่งเสริมเทคโนโลยใีนการดูแลผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 
 โดยรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.157 - 
4.173 
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ตารางที ่4.157 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ขององค์กรผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 1 ส่งเสริมด้านสวสัดิการผูสู้งอายุและผูพ้ิการ โดยการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุและผูพ้ิการร่วมกบัประเทศในประชาคม
อาเซียน 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 7 36.84 80.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 12 63.16 66.73 มาก 
รวม 19 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 73.36 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 42.87 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.157 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ขององค์กรผูสู้งอายุและผู ้
พิการของชุมชน ในประเด็นท่ี 1 ส่งเสริมดา้นสวสัดิการผูสู้งอายุและผูพ้ิการ โดยการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุและผูพ้ิการร่วมกบัประเทศในประชาคมอาเซียนพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 19 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ
เฉล่ีย เท่ากบั 73.36 อยู่ในระดับมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 42.87 โดยองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองตระหนกัถึงส่งเสริมดา้นสวสัดิการผูสู้งอายุและผูพ้ิการ โดย
การจดักิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุและผูพ้ิการร่วมกบัประเทศในประชาคมอาเซียน
ในระดบัมากท่ีสุด คือร้อยละ 80.00  ในเขตชนบทตระหนกัถึงส่งเสริมดา้นสวสัดิการผูสู้งอายุและ
ผูพ้ิการ โดยการจดักิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุและผูพ้ิการร่วมกับประเทศใน
ประชาคมอาเซียนในระดับมากท่ีสุด คือร้อยละ 66.73  ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนักใน
ประเด็นน้ี 
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ตารางที ่4.158 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ขององค์กรผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 2 จดัตั้งกลุ่มชมรมเพื่อนผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 1 4.35 50.00 ปานกลาง 
ชานเมือง 5 21.74 70.00 มาก 
ชนบท 17 73.91 70.91 มาก 
รวม 23 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 63.64 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 11.82 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.158 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ขององค์กรผูสู้งอายุและผู ้
พิการของชุมชนในประเด็นท่ี 2 จดัตั้งกลุ่มชมรมเพื่อนผูสู้งอายุและผูพ้ิการพบวา่ องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 23 แห่ง มีระดับความเขา้ใจเฉล่ีย 
เท่ากบั 63.64 อยูใ่นระดบัมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 11.82 โดยองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบท และชานเมืองตระหนกัถึงการจดัตั้งกลุ่มชมรมเพื่อนผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ
ในระดบัมาก  คือร้อยละ 70.91 และ 70.00 ตามล าดบั  ส่วนเขตเมืองตระหนักถึงการจดัตั้ งกลุ่ม
ชมรมเพื่อนผูสู้งอายแุละผูพ้ิการในระดบัปานกลาง คือร้อยละ 50.00 
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ตารางที ่4.159 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ขององค์กรผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 3 สร้างอาชีพใหแ้ก่ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 1 8.33 90.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 11 91.67 62.50 มาก 
รวม 12 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 76.25 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 46.12 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.159 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ขององคก์รผูสู้งอายุ
และผูพ้ิการของชุมชน ในประเด็นท่ี 3 สร้างอาชีพให้แก่ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการพบวา่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 12  แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย 
เท่ากบั 76.25 อยูใ่นระดบัมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 46.12 โดยองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองตระหนกัถึงการสร้างอาชีพให้แก่ผูสู้งอายุและผูพ้ิการในระดบัมาก
ท่ีสุด คือร้อยละ 90.00 ในเขตชนบทตระหนกัถึงการสร้างอาชีพใหแ้ก่ผูสู้งอายุและผูพ้ิการในระดบั
มาก คือร้อยละ 62.50  ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.160 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ขององค์กรผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 4 เตรียมความพร้อมแก่บุคลากรดา้นต่างๆ เช่น การให้ความรู้
ดา้นภาษาและดา้นอาเซียน 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 1 5.00 90.00 มากท่ีสุด 
ชานเมือง 7 35.00 52.86 ปานกลาง 
ชนบท 12 60.00 62.50 มาก 
รวม 20 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 68.45 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 19.27 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  จากตารางท่ี 4.160 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในขององค์กร
ผูสู้งอายุและผูพ้ิการของชุมชนในประเด็นท่ี 4 เตรียมความพร้อมแก่บุคลากรดา้นต่างๆ เช่น การให้
ความรู้ด้านภาษาและด้านอาเซียนพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้ งหมด 20 แห่ง มีระดับความเข้าใจเฉล่ีย เท่ากับ 68.45 อยู่ในระดับมากมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 19.27 โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตเมืองตระหนกัถึง
เตรียมความพร้อมแก่บุคลากรดา้นต่างๆ เช่น การใหค้วามรู้ดา้นภาษาและดา้นอาเซียนในระดบัมาก
ท่ีสุด คือร้อยละ 90.00  ส่วนเขตชนบท และชานเมืองตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมแก่
บุคลากรด้านต่างๆ เช่น การให้ความรู้ด้านภาษาและด้านอาเซียนในระดบัมาก คือร้อยละ 62.50 
และ 52.86 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.161 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในขององค์กรผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ
 ชุมชน ในประเด็นท่ี 5 สร้างส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 10 100.00 69.00 มาก 
รวม 10 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 69.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 39.84 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.161 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในขององคก์รผูสู้งอายแุละ
ผูพ้ิการของชุมชนในประเด็นท่ี 5 สร้างส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการพบวา่ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 10 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ
เฉล่ีย เท่ากบั 69.00 อยูใ่นระดบัมาก โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมดโดยมี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 39.84 
 

ตารางที ่4.162 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในขององค์กรผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 6 จดัวทิยากรมาอบรมใหค้วามรู้การดูแลผูป่้วยและผูสู้งอายุ 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 2 66.69 75.00 มาก 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 1 33.33 30.00 นอ้ย 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 42.50 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 37.75 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 4.162 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในขององคก์รผูสู้งอายแุละ
ผูพ้ิการของชุมชนในประเด็นท่ี 6 จดัวิทยากรมาอบรมให้ความรู้การดูแลผูป่้วยและผูสู้งอายุพบว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความ
เขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 42.50 อยูใ่นระดบัปานกลาง มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 37.75 โดย
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตเมืองตระหนกัถึงจดัวิทยากรมาอบรมให้ความรู้การดูแลผูป่้วย
และผูสู้งอายุในระดบัมาก คือร้อยละ 75.00เขตชนบทตระหนักถึงจดัวิทยากรมาอบรมให้ความรู้
การดูแลผูป่้วยและผูสู้งอายุในระดบัมาก คือร้อยละ 30.00  ส่วนเขตชานเมืองไม่มีความตระหนกั
ในประเด็นน้ี 
 
ตารางที ่4.163 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในขององค์กรผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ

ชุมชน ในประเด็นท่ี 7 การประชาสัมพนัธ์ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 2 40.00 50.00 ปานกลาง 
ชนบท 3 60.00 45.00 ปานกลาง 
รวม 5 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 47.50 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 27.54 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.163 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในขององคก์รผูสู้งอายแุละ
ผูพ้ิการของชุมชนในประเด็นท่ี 7 การประชาสัมพนัธ์พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 47.50 อยู่ในระดบั
ปานกลาง มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 27.54 โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
ชานเมือง และชนบทตระหนักถึงการประชาสัมพนัธ์ในระดับปานกลาง คือร้อยละ 50.00 และ
45.00 ตามล าดบั ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี 
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ตารางที ่4.164 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในขององค์กรผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 8 จดัตั้งโรงเรียนผูสู้งอาย ุ
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 3 100.00 93.33 มากท่ีสุด 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 93.33 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม - - 53.89 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.164 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในขององคก์รผูสู้งอายแุละ
ผูพ้ิการของชุมชนในประเด็นท่ี 8 จดัตั้งโรงเรียนผูสู้งอายุพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 93.33 อยูใ่น
ระดับมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้งหมดโดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 53.89 
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ตารางที ่4.165 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในขององค์กรผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 9 จดัท านโยบายและแผนพฒันา 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 4 100.00 85.00 มากท่ีสุด 
รวม 4 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 85.00 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม - - 49.07 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.165 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในขององคก์รผูสู้งอายแุละ
ผูพ้ิการของชุมชนในประเด็นท่ี 9 จดัท านโยบายและแผนพฒันาพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 4 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 85.00 อยู่
ในระดบัมากท่ีสุดซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมดโดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 49.07 
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ตารางที ่4.166 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในขององคก์รผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 10 สร้างความเขา้ใจระหวา่งคนในชุมชนกบัผูสู้งอายแุละผู ้
  พิการ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 70.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 70.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 40.41 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.166 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในขององคก์รผูสู้งอายแุละ
ผูพ้ิการของชุมชนในประเด็นท่ี 10 สร้างความเขา้ใจระหวา่งคนในชุมชนกบัผูสู้งอายุและผูพ้ิการ
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด  2 แห่ง มี
ระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 70.00 อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
ชนบททั้งหมดโดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 40.41 
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ตารางที ่4.167 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในขององค์กรผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 11 เตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 3 100.00 85.00 มากท่ีสุด 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 85.00 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม - - 49.07 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.167 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในขององคก์รผูสู้งอายแุละ
ผูพ้ิการของชุมชนในประเด็นท่ี 11 เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 
85.00 อยู่ในระดบัมากท่ีสุดซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมดโดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 49.07 
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ตารางที ่4.168 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในขององค์กรผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 12 ส ารวจขอ้มูลผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 97.50 มากท่ีสุด 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 97.50 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม   56.29  
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.168 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในขององคก์รผูสู้งอายแุละ
ผูพ้ิการของชุมชนในประเด็นท่ี 12 ส ารวจขอ้มูลผูสู้งอายุและผูพ้ิการพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 
97.50 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมดโดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 56.29 
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ตารางที ่4.169 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในขององค์กรผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 13 จดัตั้งศูนยฟ้ื์นฟูผูสู้งอาย ุ

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

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

เฉลีย่รวม - - 85.00 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม - - 49.07 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.169 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในขององคก์รผูสู้งอายแุละ
ผูพ้ิการของชุมชนในประเด็นท่ี 13 จดัตั้งศูนยฟ้ื์นฟูผูสู้งอายุพบวา่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 85.00  อยูใ่น
ระดับมากท่ีสุดซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้ งหมดโดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 49.07 
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ตารางที ่4.170 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในขององค์กรผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 14 สร้างหลกัประกนัรายไดแ้ก่ผูสู้งอาย ุ

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 98.00 มากท่ีสุด 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 98.00 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม   56.58  
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.170 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในขององคก์รผูสู้งอายแุละ
ผูพ้ิการของชุมชนในประเด็นท่ี 14 สร้างหลกัประกนัรายไดแ้ก่ผูสู้งอายุพบวา่ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 
98.00อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมดโดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 56.58 
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ตารางที ่4.171 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในขององค์กรผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 15 ปลูกจิตส านึกในชุมชนในการดูแลผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 65.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 65.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 37.53 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.171 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.)ในขององคก์รผูสู้งอายุและ
ผูพ้ิการของชุมชนในประเด็นท่ี 15 ปลูกจิตส านึกในชุมชนในการดูแลผูสู้งอายุและผูพ้ิการพบว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2  แห่ง มีระดบัความ
เข้าใจเฉล่ีย  เท่ากับ 65.00 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบท
ทั้งหมดโดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 37.53 
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ตารางที ่4.172 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในขององค์กรผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 16 ลงพื้นท่ีออกตรวจสุขภาพของคนในชุมชน 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 3 100.00 60.00 มาก 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 60.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 34.64 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.172 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในขององคก์รผูสู้งอายแุละ
ผูพ้ิการของชุมชนในประเด็นท่ี 16 ลงพื้นท่ีออกตรวจสุขภาพของคนในชุมชนพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ
เฉล่ีย เท่ากบั 60.00 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมดโดยมี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 34.64 
 

ตารางที ่4.173 วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในขององค์กรผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 17 ส่งเสริมเทคโนโลยใีนการดูแลผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 75.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 75.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 43.30 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 4.173 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในขององคก์รผูสู้งอายแุละ
ผูพ้ิการของชุมชนในประเด็นท่ี 17 ส่งเสริมเทคโนโลยีในการดูแลผูสู้งอายุและผูพ้ิการพบว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความ
เขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 75.00 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด
โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 43.30 
  
 4.7.2) วิธีเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนขององค์กรผูสู้งอายุและผูพ้ิการของชุมชน มี
ทั้งหมด 16 ประเด็น ไดแ้ก่ 
  1) ส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 
  2)  อบรมใหค้วามรู้แก่ผูสู้งอายเุร่ืองการดูแลสุขภาพ 
  3)  ส่งเสริมสวสัดิการผูสู้งอายุ พร้อมทั้งออกหน่วยบริการช่วยเหลือผูสู้งอายุและผู ้
พิการ 
  4)  ส่งเสริมกิจกรรมดา้นผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 
  5)  จดัตั้งชมรมผูสู้งอายุและผูพ้ิการ พร้อมทั้งสร้างความเขม้แข็งของกลุ่มผูสู้งอายุ
ในชุมชน 
  6)  อบรมใหค้วามรู้ดา้นภาษา และอาเซียน 
  7)  สร้างส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอาย ุ
  8)  เตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆ 
  9)  ประสานความร่วมมือกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)  ในชุมชน 
  10) ใหค้วามรู้เร่ืองสิทธิประโยชน์แก่ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 
  11) การประชาสัมพนัธ์ 
  12) ส่งเสริมสถาบนัครอบครัว 
  13) ติดตามข่าวสารดา้นอาเซียน 
  14) ลงพื้นท่ีส ารวจขอ้มูลดา้นผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 
  15) จดัตั้งศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 
  16) เพิ่มจ านวนอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.)ในชุมชน  
โดยรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.174 - 4.189 
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ตารางที ่4.174 วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนขององคก์รผูสู้งอายแุละผูพ้ิการของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 1 ส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 1 7.69 80.00 มากท่ีสุด 

ชนบท 12 92.31 60.00 มาก 

รวม 13 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 70.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 41.60 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.174 วิธีเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนขององคก์รผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 1 ส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุและผูพ้ิการพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 13 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 70.00 อยูใ่น
ระดบัมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 41.60โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
ชานเมือง ตระหนักถึงการส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุและผูพ้ิการในระดบัมากท่ีสุด คือร้อยละ 80.00 
ส่วนเขตชนบทตระหนกัถึงการส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุและผูพ้ิการในระดบัมาก  คือร้อยละ 60.00  
ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.175 วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนขององคก์รผูสู้งอายแุละผูพ้ิการของชุมชน  
  ในประเด็นท่ี 2 อบรมใหค้วามรู้แก่ผูสู้งอายเุร่ืองการดูแลสุขภาพ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 1 7.69 80.00 มากท่ีสุด 

ชานเมือง 2 15.38 80.00 มากท่ีสุด 

ชนบท 10 76.92 62.43 มาก 

รวม 13 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 74.14 มาก 

ค่า S.D.รวม - - 10.10 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.175 วิธีเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนขององคก์รผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 2 อบรมให้ความรู้แก่ผูสู้งอายุเร่ืองการดูแลสุขภาพพบวา่ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 13 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 
74.14  อยู่ในระดบัมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 10.10 โดยองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตเมือง และชานเมืองตระหนกัถึงการอบรมให้ความรู้แก่ผูสู้งอายเุร่ืองการดูแลสุขภาพ
ในระดบัมากท่ีสุด คือร้อยละ 80.00 และชนบทตระหนักถึงการอบรมให้ความรู้แก่ผูสู้งอายุเร่ือง
การดูแลสุขภาพในระดบัมาก คือร้อยละ 62.43 
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ตารางที ่4.176  วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนขององคก์รผูสู้งอายแุละผูพ้ิการของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 3 ส่งเสริมสวสัดิการผูสู้งอาย ุพร้อมทั้งออกหน่วยบริการช่วยเหลือ 
  ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 1 9.09 0.00 - 

ชานเมือง 2 18.18 90.00 มากท่ีสุด 

ชนบท 8 72.73 83.33 มากท่ีสุด 

รวม 11 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 86.67 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม - - 50.10 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.176 วิธีเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนขององคก์รผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี  3  ส่งเสริมสวสัดิการผูสู้งอายุ พร้อมทั้งออกหน่วยบริการช่วยเหลือผูสู้งอายุ
และผูพ้ิการพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 11 
แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 86.67 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 50.10 โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน เขตชานเมืองและชนบทตระหนกัถึงการส่งเสริม
สวสัดิการผูสู้งอายุ พร้อมทั้งออกหน่วยบริการช่วยเหลือผูสู้งอายแุละผูพ้ิการในระดบัมากท่ีสุด คือ
ร้อยละ 90.00 และ 83.33  ตามล าดบั ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 



308 
 

ตารางที ่4.177 วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนขององคก์รผูสู้งอายแุละผูพ้ิการของชุมชน  
  ในประเด็นท่ี 4 ส่งเสริมกิจกรรมดา้นผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 1 6.25 0.00 - 

ชานเมือง 3 18.75 83.33 มากท่ีสุด 

ชนบท 12 75.00 68.33 มาก 

รวม 16 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 75.83 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 44.40 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.177 วิธีเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนขององคก์รผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 4 ส่งเสริมกิจกรรมด้านผูสู้งอายุและผูพ้ิการพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 16 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 
75.83อยู่ในระดับมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 44.40 โดยองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินใน เขตชานเมืองตระหนักถึงการส่งเสริมกิจกรรมด้านผูสู้งอายุและผูพ้ิการในระดบัมาก
ท่ีสุด คือร้อยละ83.33   และเขตชนบทตระหนกัถึงการส่งเสริมกิจกรรมดา้นผูสู้งอายแุละผูพ้ิการใน
ระดบัมาก  คือร้อยละ 68.33 ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี 
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ตารางที ่4.178 วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนขององคก์รผูสู้งอายแุละผูพ้ิการของชุมชน  
  ในประเด็นท่ี 5 จดัตั้งชมรมผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ พร้อมทั้งสร้างความเขม้แขง็ 
  ของกลุ่มผูสู้งอายใุนชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 7 100.00 64.00 มาก 
รวม 7 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 64.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 37.00 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.178 วิธีเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนขององคก์รผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 5 จดัตั้ งชมรมผูสู้งอายุและผูพ้ิการ พร้อมทั้ งสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม
ผูสู้งอายุในชุมชนพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 7  แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 64.00 อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 37.00 
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ตารางที ่4.179 วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนขององคก์รผูสู้งอายแุละผูพ้ิการของชุมชน  
  ในประเด็นท่ี 6 อบรมใหค้วามรู้ดา้นภาษา และอาเซียน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 4 80.00 56.25 ปานกลาง 

ชนบท 1 20.00 60.00 มาก 

รวม 5 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 58.13 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม   33.60  
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.179 วิธีเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนขององคก์รผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 6 อบรมให้ความรู้ดา้นภาษา และอาเซียนพบวา่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 58.13 อยู่
ในระดบัปานกลาง มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 58.13โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในเขตชนบทตระหนกัถึงการอบรมใหค้วามรู้ดา้นภาษา และอาเซียนในระดบัมาก คือร้อยละ 60.00
เขตชานเมือง ตระหนกัถึงการอบรมให้ความรู้ดา้นภาษา และอาเซียนในระดบัปานกลาง คือร้อยละ 
56.25  ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี 
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ตารางที ่4.180 วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนขององคก์รผูสู้งอายแุละผูพ้ิการของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 7 สร้างส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอาย ุ
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 3 60.00 86.67 มากท่ีสุด 

ชนบท 2 40.00 82.50 มากท่ีสุด 

รวม 5 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 84.58 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม - - 48.90 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.180 วิธีเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนขององคก์รผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 7 สร้างส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายุพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 84.58  อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 48.90 โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในเขตชานเมือง และชนบทตระหนกัถึงการสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายุในระดบัมาก
ท่ีสุด คือร้อยละ 86.67 และ 82.50 ตามล าดบั  ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี 
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ตารางที ่4.181 วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนขององคก์รผูสู้งอายแุละผูพ้ิการของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 8 เตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 1 11.11 40.00 ปานกลาง 

ชนบท 8 88.89 72.50 มาก 

รวม 9 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 56.25 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 36.30 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.181 วิธีเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนขององคก์รผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 8 เตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 9 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 56.25  อยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 36.30 โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
ชนบทตระหนกัถึงการเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆในระดบัมาก คือร้อยละ 72.50 และชานเมือง
ตระหนกัถึงการเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆในระดบัปานกลาง คือร้อยละ 40.00 ส่วนเขตเมือง
ไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.182 วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนขององคก์รผูสู้งอายแุละผูพ้ิการของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 9 ประสานความร่วมมือกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
  (รพ.สต.) ในชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 1 100.00 1.00 นอ้ยมาก 
รวม 1 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 1.00 น้อยมาก 
ค่า S.D.รวม - - 0.60 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.182 วิธีเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนขององคก์รผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 9 ประสานความร่วมมือกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ใน
ชุมชน พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1  แห่ง 
มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 0.60 อยูใ่นระดบันอ้ยมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
เขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.60 
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ตารางที ่4.183 วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนขององคก์รผูสู้งอายแุละผูพ้ิการของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 10 ใหค้วามรู้เร่ืองสิทธิประโยชน์แก่ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 1 100.00 30.00 นอ้ย 
รวม 1 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 30.00 น้อย 
ค่า S.D.รวม - - 17.30 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.183 วิธีเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนขององคก์รผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 10 ใหค้วามรู้เร่ืองสิทธิประโยชน์แก่ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการพบวา่ องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1 แห่ง มีระดับความเขา้ใจเฉล่ีย 
เท่ากบั 30.00 อยู่ในระดบัน้อย ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 17.30 
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ตารางที ่4.184 วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนขององคก์รผูสู้งอายแุละผูพ้ิการของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 11 การประชาสัมพนัธ์ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 40.00 ปานกลาง 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 40.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 23.10 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 จากตารางท่ี 4.184 วิธีเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนขององคก์รผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 11 การประชาสัมพนัธ์พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่
ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 40.00 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 23.10 
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ตารางที ่4.185 วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนขององคก์รผูสู้งอายแุละผูพ้ิการของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 12 ส่งเสริมสถาบนัครอบครัว 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 1 100.00 74.00 มาก 
รวม 1 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 74.00 มาก 
ค่า S.D.รวม   42.70  
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.185 วิธีเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนขององคก์รผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 12 ส่งเสริมสถาบนัครอบครัวพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 74.00 อยู่ในระดบั
มาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 42.70 
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ตารางที ่4.186 วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนขององคก์รผูสู้งอายแุละผูพ้ิการของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 13 ติดตามข่าวสารดา้นอาเซียน 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 60.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 60.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 34.60 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.186 วิธีเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนขององคก์รผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 13 ติดตามข่าวสารดา้นอาเซียนพบวา่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 60.00 อยู่ในระดบั
มาก  ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 34.60 
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ตารางที ่4.187 วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนขององคก์รผูสู้งอายแุละผูพ้ิการของชุมชน  
  ในประเด็นท่ี 14 ลงพื้นท่ีส ารวจขอ้มูลดา้นผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 3 100.00 45.00 ปานกลาง 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 45.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 26.00 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 จากตารางท่ี 4.187 วิธีเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนขององคก์รผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 14 ลงพื้นท่ีส ารวจขอ้มูลดา้นผูสู้งอายุและผูพ้ิการพบว่า องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 
45.00 อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 26.00 
 
ตารางที ่4.188 วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนขององคก์รผูสู้งอายแุละผูพ้ิการของชุมชน  
  ในประเด็นท่ี 15 จดัตั้งศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 1 100.00 71.00 มาก 
รวม 1 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 71.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 41.00 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 4.188 วิธีเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนขององคก์รผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 15 จดัตั้งศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูสู้งอายแุละผูพ้ิการพบวา่ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 
71.00 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้ งหมด โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 41.00 
 
ตารางที ่4.189 วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนขององคก์รผูสู้งอายแุละผูพ้ิการของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 16 เพิ่มจ านวนอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) 
  ในชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 1 100.00 61.00 มาก 
รวม 1 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 61.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 35.20 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.189 วิธีเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนขององคก์รผูสู้งอายุและผูพ้ิการของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 16  เพิ่มจ านวนอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) ในชุมชน พบวา่ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1 แห่ง มีระดบัความ
เขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 61.00 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด 
โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 35.20 
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4.8 การเตรียมความพร้อมด้านองค์กรการศึกษาของชุมชน เม่ือเปิดประชาคมอาเซียน 
 จากการวิจยั พบวา่ชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ทั้ง 207 ต าบล มีวธีิการเตรียมความพร้อมใน
องค์กร (อปท.) และการเตรียมความพร้อมของชุมชนด้านองค์กรการศึกษาของชุมชน  มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 4.8.1) วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ด้านองค์กรการศึกษาของชุมชนมี
ทั้งหมด 22 ประเด็น ไดแ้ก่ 
  1) พฒันาคุณภาพสถานศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน     
  2)  อบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนในเร่ืองต่างๆ เช่น ภาษา /อาเซียน 
  3) อบรมใหค้วามรู้แก่บุคลากรในเร่ืองต่างๆ เช่น ภาษา /อาเซียน 
  4)  การประชาสัมพนัธ์ 
  5)  สอดแทรกความรู้เก่ียวกบัอาเซียนลงในวชิาเรียน 
  6)  จดัหางบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
  7)  ส่งเสริมเทคโนโลยทีางดา้นการศึกษา 
  8)  ประยกุตป์รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการเรียนการสอน 
  9)  สร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
  10) ใหโ้อกาสทางการศึกษาแก่เด็กดอ้ยโอกาส 
  11) พฒันาศูนยเ์ด็กเล็กในชุมชน 
  12)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  13)  จดัท าแผนพฒันาการศึกษาของชุมชน 
  14)  พฒันาแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในดา้นต่างๆ เช่น มุมอาเซียน 
  15) จดัท าขอ้มูลเก่ียวกบัอาเซียน 
  16) การลงพื้นท่ีส ารวจความตอ้งการของชุมชน 
  17) โครงการโรงเรียนขยายโอกาสในชุมชน 
  18) ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
  19) ส่งเสริมใหป้ระชาชนอ่านออกเขียนได ้
  20) มีการตรวจสอบขอ้มูลบุคลากร 
  21)เพิ่มบุคลากรทางการศึกษา 
  22)  สร้างเด็กใหเ้ป็นผูป้ระกอบการ 
 โดยรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.190 - 
4.201 
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ตารางที ่4.190  วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 1 พฒันาคุณภาพสถานศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 1 9.09 80.00 มากท่ีสุด 

ชนบท 10 90.91 56.25 ปานกลาง 

รวม 11 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 68.13 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 41.10 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.190 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นองค์กรการศึกษาของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 1 พฒันาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 11 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 
68.13 อยู่ในระดบัมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 41.10 โดยองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองตระหนกัถึงการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาให้ไดม้าตรฐานในระดบัมาก
ท่ีสุด คือร้อยละ 80.00และเขตชนบทตระหนกัถึงการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานใน
ระดบัปานกลาง คือร้อยละ  56.25 ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.191 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 2 อบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนในเร่ืองต่างๆ เช่น ภาษา /อาเซียน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 2 8.33 40.00 ปานกลาง 

ชนบท 22 91.67 52.18 ปานกลาง 

รวม 24 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 46.09 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 27.30 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.191 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นองค์กรการศึกษาของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 2 อบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนในเร่ืองต่างๆ เช่น ภาษา/ อาเซียนพบวา่ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 24 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ
เฉล่ีย เท่ากบั 46.09 อยูใ่นระดบัปานกลาง มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 27.3 โดยองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบท และชานเมืองตระหนกัถึงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนใน
เร่ืองต่างๆ เช่น ภาษา/ อาเซียนในระดบัปานกลาง คือร้อยละ 52.18 และ 40.00 ตามล าดบั ส่วนเขต
เมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.192 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 3 อบรมใหค้วามรู้แก่บุคลากรในเร่ืองต่างๆ เช่น ภาษา /อาเซียน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 2 12.50 72.50 มาก 

ชานเมือง 4 25.00 72.50 มาก 

ชนบท 10 62.50 53.89 ปานกลาง 

รวม 16 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 63.19 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 10.70 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี  4.192 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ด้านองค์กร
การศึกษาของชุมชนในประเด็นท่ี  3 อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในเร่ืองต่างๆ เช่น ภาษา/อาเซียน
พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 16 แห่ง มี
ระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 63.19  อยู่ในระดบัมาก  มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
10.70 โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตเมือง และชานเมืองตระหนกัถึงการอบรมให้ความรู้
แก่บุคลากรในเร่ืองต่างๆ เช่น ภาษา /อาเซียนในระดับมาก คือร้อยละ 72.50 และเขตชนบท
ตระหนักถึงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในเร่ืองต่างๆ เช่น ภาษา อาเซียนในระดบัปานกลาง  
คือร้อยละ 53.89  
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ตารางที ่4.193 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 4 การประชาสัมพนัธ์ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 8 100.00 53.33 ปานกลาง 

รวม 8 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 53.33 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 30.80 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.193 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นองค์กรการศึกษาของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 4 การประชาสัมพนัธ์พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ี
ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 8 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 53.33 อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึง
เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั
30.80 
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ตารางที ่4.194 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 5 สอดแทรกความรู้เก่ียวกบัอาเซียนลงในวชิาเรียน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 1 10.00 90.00 มากท่ีสุด 

ชนบท 9 90.00 47. 78 ปานกลาง 

รวม 10 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 68.89 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 45.00 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.194 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นองค์กรการศึกษาของ
ชุมชนในประเด็นท่ี  5 สอดแทรกความรู้เก่ียวกบัอาเซียนลงในวชิาเรียนพบวา่ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 10 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 
68.89 อยู่ในระดบัมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 45.00 โดยองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองตระหนกัถึงการสอดแทรกความรู้เก่ียวกบัอาเซียนลงในวิชาเรียนในระดบั
มากท่ีสุด คือร้อยละ 90.00เขตชนบทตระหนักถึงการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกบัอาเซียนลงใน
วิชาเรียนในระดบัปานกลาง คือร้อยละ 47.78 ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.195  วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 6 จดัหางบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 1 14.29 50.00 ปานกลาง 

ชนบท 6 85.71 71. 67 มาก 

รวม 7 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 60.83 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 36.80 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.195 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นองค์กรการศึกษาของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 6 จดัหางบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกพบวา่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 7 แห่ง มีระดับความเขา้ใจเฉล่ีย 
เท่ากบั 60.83 อยูใ่นระดบัมาก  มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 36.80 โดยองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบทตระหนกัถึงการจดัหางบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกใน
ระดับมาก คือร้อยละ 71.67  เขตชานเมืองตระหนักถึงการจัดหางบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกในระดับปานกลาง คือร้อยละ 50.00  ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนักใน
ประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.196 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 7 ส่งเสริมเทคโนโลยทีางดา้นการศึกษา 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 3 100.00 43.33 ปานกลาง 

รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 43.33 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 25.00 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.196 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นองค์กรการศึกษาของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 7 ส่งเสริมเทคโนโลยีทางดา้นการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 43.33 อยู่
ในระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 25.00 
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ตารางที ่4.197 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชน  
  ในประเด็นท่ี 8 ประยกุตป์รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการเรียนการสอน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 3 100.00 70.00 มาก 

รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 70.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 40.41 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.197 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นองค์กรการศึกษาของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 8 ประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอนพบวา่ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ
เฉล่ีย เท่ากบั 70.00 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดย
มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 40.41 
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ตารางที ่4.198 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 9 สร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 2 50.00 70.00 มาก 

ชนบท 2 50.00 20.00 นอ้ยมาก 

รวม 4 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 45.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 36.10 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.198 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นองค์กรการศึกษาของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 9 สร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 4 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 45.00  อยูใ่น
ระดบัปานกลาง มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 36.10โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
เขตชานเมืองตระหนกัถึงการสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในระดบัมาก คือร้อยละ 70.00 เขต
ชนบทตระหนกัถึงการสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในระดบัน้อยมาก คือร้อยละ 20.00 ส่วน
เขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.199 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 10 ใหโ้อกาสทางการศึกษาแก่เด็กดอ้ยโอกาส 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 1 100.00 50.00 ปานกลาง 

ชนบท 0 0.00 0.00 - 

รวม 1 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 50.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 28.90 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.199 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นองค์กรการศึกษาของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 10 ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 
50.00 อยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองทั้งหมด โดยมี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 28.90 
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ตารางที ่4.200 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 11 พฒันาศูนยเ์ด็กเล็กในชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 3 100.00 56.67 ปานกลาง 

รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 56.67 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 32.70 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.200 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นองค์กรการศึกษาของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 11 พฒันาศูนยเ์ด็กเล็กในชุมชนพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3  แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 56.67 อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 32.70 
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ตารางที ่4.201 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 12 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 2 100.00 40.00 ปานกลาง 

รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 40.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 23.10 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.201 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นองค์กรการศึกษาของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 12 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 40.00 อยู่
ในระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 23.10 
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ตารางที ่4.202 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 13 จดัท าแผนพฒันาการศึกษาของชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 5 100.00 56.00 ปานกลาง 

รวม 5 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 56.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 32.30 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.202 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นองค์กรการศึกษาของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 13 จดัท าแผนพฒันาการศึกษาของชุมชนพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 56.00 อยู่
ในระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 32.30 
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ตารางที ่4.203 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 14 พฒันาแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในดา้นต่างๆ เช่น มุมอาเซียน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 2 33.33 80.00 มากท่ีสุด 

ชนบท 4 66.67 70.00 มาก 

รวม 6 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 75.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 43.60 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.203 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นองค์กรการศึกษาของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 14 พฒันาแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในดา้นต่างๆ เช่น มุมอาเซียนพบวา่ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 6 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ
เฉล่ีย เท่ากบั 75.00 อยู่ในระดบัมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 43.60 โดยองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองตระหนกัถึงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในดา้นต่างๆ 
เช่น มุมอาเซียนในระดบัมากท่ีสุด คือร้อยละ 80.00  เขตชนบทตระหนกัถึงการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ของชุมชนในดา้นต่างๆ เช่น มุมอาเซียนในระดบัมาก คือร้อยละ 70.00 ส่วนเขตเมืองไม่มีความ
ตระหนกัในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.204 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 15 จดัท าขอ้มูลเก่ียวกบัอาเซียน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 3 100.00 80.00 มากท่ีสุด 

ชนบท 0 0.00 0.00 - 

รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 80.00 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม - - 46.20 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.204 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นองค์กรการศึกษาของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 15 จดัท าขอ้มูลเก่ียวกบัอาเซียนพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉลี่ย เท่ากบั 80.00 อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด  ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองทั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 46.20  
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ตารางที ่4.205 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 16 การลงพื้นท่ีส ารวจความตอ้งการของชุมชน 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 2 100.00 50.00 ปานกลาง 

รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 50.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 28.90 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.205 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นองค์กรการศึกษาของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 16 การลงพื้นท่ีส ารวจความตอ้งการของชุมชนพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 
50.00 อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 28.90 
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ตารางที ่4.206 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 17โครงการโรงเรียนขยายโอกาสในชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 2 100.00 70.00 มาก 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 0 0.00 0.00 - 

รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 70.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 40.41 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.206 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นองค์กรการศึกษาของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 17 โครงการโรงเรียนขยายโอกาสในชุมชนพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 
70.00 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตเมืองทั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 40.41  
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ตารางที ่4.207 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 18 ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 2 100.00 74.00 มาก 

รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 74.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 43.30 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.207 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นองค์กรการศึกษาของ
ชุมชน ในประเด็นที่ 18 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย  เท่ากบั 74.00  อยูใ่น
ระดบัมาก  ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 43.30 
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ตารางที ่4.208 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 19 ส่งเสริมใหป้ระชาชนอ่านออกเขียนได ้
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 2 100.00 30.00 นอ้ย 

รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 30.00 น้อย 
ค่า S.D.รวม - - 17.32 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.208 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นองค์กรการศึกษาของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 19 ส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนไดพ้บวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 30.00 อยู่
ในระดับน้อย ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้ งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 17.32 
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ตารางที ่4.209 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 20 มีการตรวจสอบขอ้มูลบุคลากร 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 2 100.00 79.00 มาก 

รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 79.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 45.60 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.209 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นองค์กรการศึกษาของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 20 มีการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 79.00 อยู่
ในระดับมาก  ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้ งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 45.60 
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ตารางที ่4.210 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 21 เพิ่มบุคลากรทางการศึกษา 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 2 100.00 80.00 มากท่ีสุด 

รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 80.00 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม - - 46.20 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.210 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นองค์กรการศึกษาของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 21 เพิ่มบุคลากรทางการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉลี่ย เท่ากบั 80.00 อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 46.20 
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ตารางที ่4.211 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 22สร้างเด็กใหเ้ป็นผูป้ระกอบการ 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 3 100.00 40.00 ปานกลาง 

รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 40.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 23.10 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.211 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นองค์กรการศึกษาของ
ชุมชน ในประเด็นที่ 22 สร้างเด็กให้เป็นผูป้ระกอบการพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3  แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 40.00 อยู่
ในระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 23.10 
 
4.8.2 วิธีเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชน มีทั้งหมด 19 ประเด็น 
ไดแ้ก่ 
   1) การอบรมใหค้วามรู้ดา้นภาษา/อาเซียน 
   2) การสร้างโอกาสทางการศึกษา 
   3) การสอดแทรกหลกัสูตรเก่ียวกบัอาเซียนในวชิาเรียน 
   4) การพฒันาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น หอ้งสมุดชุมชน 
   5) การพฒันาระบบการบริหารจดัการดา้นการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 
   6) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน 
   7) การจดัท าแผนพฒันาชุมชนดา้นการศึกษา 
   8) การฝึกอบรมมคัคุเทศกน์อ้ย 
   9) การส่งเสริมดา้นเทคโนโลยใีหก้บัประชาชน 
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  10) การพฒันาศูนยเ์ด็กเล็กใหมี้ประสิทธิภาพ 
  11) การจดัหางบประมาณสนบัสนุน 
  12) การประชาสัมพนัธ์ 
  13) การพฒันาสถานศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน 
  14) การเช่ือมโยงศูนยค์วามรู้ทางดา้นภาษา 
  15) การบูรณาการการศึกษาร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  16) การพฒันาแหล่งเรียนรู้ดา้นอาเซียนในชุมชน  
  17) การพฒันาบุคลากรทางการศึกษา 
  18) การสร้างปราชญช์าวบา้น/ครูภูมิปัญญา 
  19)  การส ารวจความตอ้งการดา้นการศึกษาในชุมชน 
 โดยรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.212 -
4.230 
 
ตารางที ่4.212 วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชน ในประเด็นท่ี 1 
  การอบรมใหค้วามรู้ดา้นภาษา/อาเซียน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 1 2.27 70.00 มาก 

ชานเมือง 8 18.18 76.25 มาก 

ชนบท 35 79.55 55.03 ปานกลาง 

รวม 44 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 67.09 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 10.90 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางที่ 4.212 วิธี เตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านองค์กรการศึกษาของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 1 การอบรมให้ความรู้ดา้นภาษา/อาเซียนพบว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 44  แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 67.09 
อยูใ่นระดบัมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 10.90โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
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เขตชานเมือง และเมืองตระหนกัถึงการอบรมให้ความรู้ดา้นภาษา/อาเซียนในระดบัมาก คือร้อยละ 
76.25 และ 70.00 ตามล าดบั ส่วนเขตชนบทตระหนกัถึงการอบรมให้ความรู้ดา้นภาษา/อาเซียนใน
ระดบัปานกลาง คือร้อยละ 55.03  
 
ตารางที ่4.213 วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชนในประเด็นท่ี 2 
  การสร้างโอกาสทางการศึกษา 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 1 25.00 80.00 มากท่ีสุด 

ชานเมือง 1 25.00 60.00 มาก 

ชนบท 2 50.00 60.00 มาก 

รวม 4 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 66.67 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 11.50 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางที่ 4.213 ว ิธี เตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านองค์กรการศึกษาของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษา พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 4 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 66.67 อยู่ในระดบั
มาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 11.50 โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตเมือง
ตระหนกัถึงการสร้างโอกาสทางการศึกษาในระดบัมากท่ีสุด คือร้อยละ 80.00 ส่วนเขตชานเมือง 
และชนบทตระหนกัถึงการสร้างโอกาสทางการศึกษาในระดบัมาก  คือร้อยละ 60.00  
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ตารางที ่4.214 วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชนในประเด็นท่ี 3  
  การสอดแทรกหลกัสูตรเก่ียวกบัอาเซียนในวชิาเรียน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 3 100.00 26.67 นอ้ย 

รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 26.67 น้อย 
ค่า S.D.รวม - - 15.40 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางที่ 4.214 วิธี เตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านองค์กรการศึกษาของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 3 การสอดแทรกหลกัสูตรเก่ียวกบัอาเซียนในวิชาเรียนพบวา่ องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดับความเขา้ใจเฉล่ีย 
เท่ากบั 26.67 อยูใ่นระดบันอ้ยซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 15.40 
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ตารางที ่4.215 วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชนในประเด็นท่ี 4 
  การพฒันาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น หอ้งสมุดชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 3 100.00 50.00 ปานกลาง 

รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 50.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 28.90 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางที่ 4.215 วิธี เตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านองค์กรการศึกษาของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 4 การพฒันาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น ห้องสมุดชุมชนพบวา่ องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดับความเขา้ใจเฉล่ีย 
เท่ากบั  50.00  อยูใ่นระดบัปานกลางซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดย
มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 28.90 
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ตารางที ่4.216 วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชนในประเด็นท่ี 5 
  การพฒันาระบบการบริหารจดัการดา้นการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 1 20.00 80.00 มากท่ีสุด 

ชนบท 4 80.00 70.00 มาก 

รวม 5 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 75.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 43.60 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางที่ 4.216 ว ิธี เตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านองค์กรการศึกษาของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 5 การพฒันาระบบการบริหารจดัการดา้นการศึกษาให้มีประสิทธิภาพพบว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 แห่ง มีระดบัความ
เข้าใจเฉล่ีย เท่ากับ 75.00 อยู่ในระดับมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 43.60โดย
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองตระหนักถึงการพฒันาระบบการบริหารจดัการดา้น
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพในระดับมากท่ีสุด คือร้อยละ80.00 เขตชนบทตระหนักถึงการ
พฒันาระบบการบริหารจดัการด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในระดบัมาก คือร้อยละ 
70.00 ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.217 วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชนในประเด็นท่ี 6 
  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 1 100.00 70.00 มาก 

รวม 1 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 70.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 40.41 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางที่ 4.217 ว ิธี เตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านองค์กรการศึกษาของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 6 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนพบวา่ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 
70.00 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้ งหมด โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 40.41 
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ตารางที ่4.218 วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชนในประเด็นท่ี 7 
  การจดัท าแผนพฒันาชุมชนดา้นการศึกษา 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 2 100.00 35.00 นอ้ย 

รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 35.00 น้อย 
ค่า S.D.รวม - - 20.20 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางที่ 4.218 วิธี เตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านองค์กรการศึกษาของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 7 การจดัท าแผนพฒันาชุมชนด้านการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด  2  แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 
35.00 อยู่ในระดับน้อยซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้ งหมด โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 20.20  
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ตารางที ่4.219 วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชนในประเด็นท่ี 8 
  ฝึกอบรมมคัคุเทศกน์อ้ย 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 2 100.00 75.00 มาก 

รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 75.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 43.30 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางที่ 4.219  วิธี เตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านองค์กรการศึกษาของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 8 ฝึกอบรมมคัคุเทศก์น้อย พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 75.00 อยู่ในระดบั
มาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 43.30 
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ตารางที ่4.220 วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชนในประเด็นท่ี 9 
  การส่งเสริมดา้นเทคโนโลยใีหก้บัประชาชน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 6 100.00 56.67 ปานกลาง 

รวม 6 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 56.67 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 32.70 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางที่ 4.220 ว ิธี เตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านองค์กรการศึกษาของ
ชุมชน ในประเด็นที่ 9 การส่งเสริมด้านเทคโนโลยีให้กบัประชาชน พบว่า องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด  6 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย 
เท่ากบั 56.67 อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึ ง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตชนบท
ทั้ งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 32.70 
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ตารางที ่4.221 วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชนในประเด็นท่ี 10 
  การพฒันาศูนยเ์ด็กเล็กใหมี้ประสิทธิภาพ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 1 100.00 80.00 มากท่ีสุด 

รวม 1 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 80.00 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม - - 46.19 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางที่ 4.221 วิธี เตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านองค์กรการศึกษาของ
ชุมชน ในประเด็นที่ 10 การพฒันาศูนยเ์ด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1  แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 
80.00 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 46.19 
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ตารางที ่4.222 วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชนในประเด็นท่ี 11 
  การจดัหางบประมาณสนบัสนุน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 2 100.00 60.00 มาก 

ชนบท 0 0.00 0.00 - 

รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 60.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 34.60 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางที่ 4.222 วิธี เตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านองค์กรการศึกษาของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 11 การจดัหางบประมาณสนับสนุนพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 60.00 อยูใ่น
ระดับมากซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชานเมืองทั้ งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 34.60 
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ตารางที ่4.223 วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชนในประเด็นท่ี 12 
  การประชาสัมพนัธ์ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 1 25.00 70.00 มาก 

ชนบท 3 75.00 83.33 มากท่ีสุด 

รวม 4 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 76.65 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 44.80 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางที่ 4.223 วิธี เตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านองค์กรการศึกษาของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 12 การประชาสัมพนัธ์พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่
ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 4 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 76.65 อยูใ่นระดบัมาก มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 44.80 โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบทตระหนกัถึง
การประชาสัมพัน ธ์ในระดับมากท่ี สุด คือ ร้อยละ 83.33 เขตชานเมืองตระหนัก ถึงการ
ประชาสัมพนัธ์ในระดบัมาก คือร้อยละ 70.00 ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี 
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ตารางที ่4.224 วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชนในประเด็นท่ี 13 
  การพฒันาสถานศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 2 25.00 75.00 มาก 

ชนบท 6 75.00 70.00 มาก 

รวม 8 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 72.50 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 41.90 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางที่ 4.224  วิธี เตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านองค์กรการศึกษาของ
ชุมชนในประเด็นที่ 13 การพฒันาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 8 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 
72.50 อยู่ในระดบัมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 41.90 โดยองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตชานเมือง และชนบทตระหนักถึงการพฒันาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานในระดบั
มาก คือร้อยละ 75.00 และ 70.00 ตามล าดบั ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี 
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ตารางที ่4.225 วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชนในประเด็นท่ี 14 
  การเช่ือมโยงศูนยค์วามรู้ทางดา้นภาษา 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 1 100.00 10.00 นอ้ยมาก 

รวม 1 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 10.00 น้อยมาก 
ค่า S.D.รวม - - 5.80 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางที่ 4.225 วิธี เตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านองค์กรการศึกษาของ
ชุมชนในประเด็นที่ 14 การเชื่อมโยงศูนยค์วามรู้ทางด้านภาษาพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 
10.00 อยู่ในระดบัน้อยมากซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 5.80 
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ตารางที ่4.226 วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชนในประเด็นท่ี 15 
  การบูรณาการการศึกษาร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 3 60.00 76.67 มาก 

ชนบท 2 40.00 60.00 มาก 

รวม 5 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 68.33 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 40.30 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางที่ 4.226 วิธี เตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านองค์กรการศึกษาของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 15 การบูรณาการการศึกษาร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ
เฉล่ีย เท่ากบั 68.33  อยู่ในระดบัมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 40.30 โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชานเมือง และชนบทตระหนักถึงการบูรณาการการศึกษาร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัมาก คือร้อยละ 76.67 และ 60.00 ตามล าดบั ส่วนเขตเมืองไม่มีความ
ตระหนกัในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.227 วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชนในประเด็นท่ี 16 
  การพฒันาแหล่งเรียนรู้ดา้นอาเซียนในชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 1 16.67 40.00 ปานกลาง 

ชนบท 5 83.33 55.00 ปานกลาง 

รวม 6 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 47.50 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 28.40 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางที่ 4.227 วิธี เตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านองค์กรการศึกษาของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 16 การพฒันาแหล่งเรียนรู้ดา้นอาเซียนในชุมชน พบว่า องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 6 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 
47.50 อยูใ่นระดบัปานกลาง  มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 28.40 โดยองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบท และชานเมืองตระหนกัถึงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ดา้นอาเซียนในชุมชน 
ในระดบัปานกลาง คือร้อยละ 55.00  และ 40.00 ตามล าดบั ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนักใน
ประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.228 วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชนในประเด็นท่ี 17 
  การพฒันาบุคลากรทางการศึกษา 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 3 100.00 45.00 ปานกลาง 

รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 45.00 
(S.D.=26.00) 

ปานกลาง 

ค่า S.D.รวม     
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางที่ 4.228  วิธี เตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านองค์กรการศึกษาของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 17 การพฒันาบุคลากรทางการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 45.00 อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 26.00 
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ตารางที ่4.229 วธีิเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นองคก์รการศึกษาของชุมชนในประเด็นท่ี 18 
  การสร้างปราชญช์าวบา้น/ครูภูมิปัญญา 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 2 100.00 62.00 มาก 

รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 62.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 35.80 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางที่ 4.229 วิธี เตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านองค์กรการศึกษาของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 18 การสร้างปราชญช์าวบา้น/ครูภูมิปัญญาพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 62.00 อยู่
ในระดับมากซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้ งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 35.80 
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ตารางที ่4.230 วิธีเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นองค์กรการศึกษาของชุมชนในประเด็นท่ี 19
  การส ารวจความตอ้งการดา้นการศึกษาในชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 

ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 

ชนบท 2 100.00 20.00 นอ้ย 

รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 20.00 น้อย 
ค่า S.D.รวม - - 11.50 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางที่ 4.230 วิธี เตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านองค์กรการศึกษาของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 19 การส ารวจความตอ้งการดา้นการศึกษาในชุมชนพบว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดับความเขา้ใจเฉล่ีย 
เท่ากบั 20.00 อยู่ในระดบัน้อย ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 11.50 
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4.9 การเตรียมความพร้อมด้านสังคมและวฒันธรรม เม่ือเปิดประชาคมอาเซียน 
 จากการวิจยั พบวา่ชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ทั้ง 207 ต าบล มีวธีิการเตรียมความพร้อมใน
องค์กร (อปท.) และการเตรียมความพร้อมของชุมชนด้านสังคมและวฒันธรรม  มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 4.9.1) วิธีการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรม มีทั้งหมด 14 
ประเด็น ไดแ้ก่ 
  1)  การเตรียมความพร้อมของชุมชนในการส่งเสริมและอนุรักษ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน
  2)  การประชาสัมพนัธ์ 
  3) จดัท าแผนพฒันาสังคมและวฒันธรรมของชุมชนดา้นอาเซียน 
  4)  ส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์ในชุมชน 
  5)  ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 
  6)  ป้องกนัปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
  7)  อบรมใหค้วามรู้แก่บุคลากรในดา้นต่างๆ เช่น ภาษา 
  8)  สนบัสนุนการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนวฒันธรรมของชุมชน 
  9)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  10)  จดัหางบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
  11) จดัตั้งศูนยเ์รียนรู้วฒันธรรมในทอ้งถ่ิน 
  12) สร้างครูภูมิปัญญา 
  13) สนบัสนุนการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
  14) ส ารวจขอ้มูลดา้นวฒันธรรม 
 โดยรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.231  - 
4.244 
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ตารางที ่4.231 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 1 การเตรียมความพร้อมของชุมชนในการส่งเสริมและอนุรักษ์

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 2 5.41 72.50 มาก 
ชานเมือง 6 16.22 80.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 29 78.38 64.09 มาก 
รวม 37 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 72.20 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 7.96 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  จากตารางท่ี 4.231 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ด้านสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชนในประเด็นท่ี 1 การเตรียมความพร้อมของชุมชนในการส่งเสริมและอนุรักษ์
วฒันธรรมทอ้งถ่ินพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 37 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 72.20 อยูใ่นระดบัมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 7.96 โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองตระหนกัถึงการเตรียมความ
พร้อมของชุมชนในการส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ินในระดบัมากท่ีสุด คือร้อยละ 80.00
ส่วนในเขตเมือง และชนบทตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการส่งเสริมและ
อนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ินในระดบัมาก คือร้อยละ 72.50 และ 64.09 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.232 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 

  ในประเด็นท่ี 2 การประชาสัมพนัธ์ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 1 6.67 80.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 14 93.33 30.00 นอ้ย 
รวม 15 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 55.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 40.41 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  จากตารางท่ี 4.232 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ด้านสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชนในประเด็นท่ี 2 การประชาสัมพนัธ์พบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 15 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 55.00 อยูใ่น
ระดบัปานกลาง มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 40.41 โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
เขตชานเมือง ตระหนักถึงการประชาสัมพนัธ์ในระดับมากท่ีสุด คือร้อยละ 80.00 เขตชนบท
ตระหนกัถึงการประชาสัมพนัธ์ในระดบันอ้ย คือร้อยละ 30.00 ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัใน
ประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.233 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 3 จดัท าแผนพฒันาสังคมและวฒันธรรมของชุมชนดา้นอาเซียน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 2 16.67 70.00 มาก 
ชนบท 10 83.33 41.43 ปานกลาง 
รวม 12 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 55.72 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 35.20 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.233 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ด้านสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชนในประเด็นท่ี 3 จดัท าแผนพฒันาสังคมและวฒันธรรมของชุมชนดา้นอาเซียน
พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 12 แห่ง มี
ระดับความเข้าใจเฉล่ีย เท่ากับ 55.72  อยู่ในระดับปานกลาง มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 35.20 โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองตระหนกัถึงการจดัท าแผนพฒันา
สังคมและวฒันธรรมของชุมชนดา้นอาเซียนในระดบัมาก คือร้อยละ 70.00 เขตชนบทตระหนกัถึง
การจดัท าแผนพฒันาสังคมและวฒันธรรมของชุมชนดา้นอาเซียนในระดบัปานกลาง คือร้อยละ 
41.43 ส่วนในเขตเมืองตระหนกัถึงประเด็นน้ี 
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ตารางที ่4.234 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 4 ส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์ในชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 4 50.00 81.67 มากท่ีสุด 
ชนบท 4 50.00 70.00 มาก 
รวม 8 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 75.83 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 44.17 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  จากตารางท่ี 4.234 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ด้านสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชนในประเด็นท่ี 4 ส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์ในชุมชนพบว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 8 แห่ง มีระดับความเขา้ใจเฉล่ีย 
เท่ากบั 75.83 อยูใ่นระดบัมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 44.17 โดยองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองตระหนักถึงการส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์ในชุมชนในระดบัมาก
ท่ีสุด คือร้อยละ 81.67  เขตชนบทตระหนกัถึงการส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์ในระดบัมาก คือร้อย
ละ 70.00 ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.235 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 5 ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 1 25.00 40.00 ปานกลาง 
ชนบท 3 75.00 70.00 มาก 
รวม 4 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 55.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 35.12 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  จากตารางท่ี 4.235 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ด้านสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชนในประเด็นท่ี 5 ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 4 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ
เฉล่ีย เท่ากับ 55.00 อยู่ในระดับปานกลาง มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 35.12โดย
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบทตระหนักถึงการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ภายนอกในระดบัมาก คือร้อยละ 70.00เขตชานเมืองตระหนักถึงการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในระดับปานกลาง คือร้อยละ 40.00 ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนักใน
ประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.236 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 6 ป้องกนัปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 5 100.00 35.00 นอ้ย 
รวม 5 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 35.00 น้อย 
ค่า S.D.รวม - - 20.21 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  จากตารางท่ี 4.236 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ด้านสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชนในประเด็นท่ี 6 ป้องกันปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ
เฉล่ีย เท่ากบั 35.00 อยูใ่นระดบันอ้ย ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดย
มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 20.21 
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ตารางที ่4.237 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 

  ในประเด็นท่ี 7 อบรมใหค้วามรู้แก่บุคลากรในดา้นต่างๆ เช่น ความรู้ดา้นภาษา 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 6 100.00 46.67 ปานกลาง 
รวม 6 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 46.67 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 26.94 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  จากตารางท่ี 4.237 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ด้านสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชนในประเด็นท่ี 7 อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ด้าน
ภาษาพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด  6   แห่ง 
มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 46.67 อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 26.94 
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ตารางที ่4.238 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 8 สนบัสนุนการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนวฒันธรรมของชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 1 14.29 58.00 ปานกลาง 
ชนบท 6 85.71 62.00 มาก 
รวม 7 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 60.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 34.70 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  จากตารางท่ี 4.238 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ด้านสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชนในประเด็นท่ี 8 สนับสนุนการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนวฒันธรรมของชุมชน
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 7  แห่ง มี
ระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 60.00 อยูใ่นระดบัมากมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 34.70 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบทตระหนักถึงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนวฒันธรรมของชุมชนในระดับมาก คือร้อยละ62.00 เขตชานเมืองตระหนักถึงการ
สนับสนุนการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนวฒันธรรมของชุมชนในระดบัปานกลาง คือร้อยละ 58.00 
ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.239 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 9 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 2 40.00 90.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 3 60.00 55.00 ปานกลาง 
รวม 5 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 72.50 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 45.37 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.239 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชนในประเด็นท่ี 9 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 
72.50อยู่ในระดับมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 45.37โดยองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองตระหนักถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัมากท่ีสุด 
คือร้อยละ 90.00 เขตชนบทตระหนักถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัปาน
กลาง คือร้อยละ 55.00ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.240 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 10 การจดัหางบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 1 50.00 70.00 มาก 
ชนบท 1 50.00 70.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 70.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 40.41 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.240 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชนในประเด็นท่ี 10 การจดัหางบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกในประเด็นท่ี 
10การประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 70.00 อยู่ในระดบั
มากมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 40.41 โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชาน
เมือง และชนบทตระหนกัถึงการจดัหางบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกในระดบัมาก 
คือร้อยละ 75.00 และ 70.00 ตามล าดบั ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.241 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 11 จดัตั้งศูนยเ์รียนรู้วฒันธรรมในทอ้งถ่ิน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 60.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 60.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 34.64 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.241 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชนในประเด็นท่ี 11 จดัตั้ งศูนยเ์รียนรู้วฒันธรรมในท้องถ่ินพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2  แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 
60.00 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้ งหมด โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 34.64 
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ตารางที ่4.242 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.)  ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชนใน
ประเด็นท่ี 12 การสร้างครูภูมิปัญญา 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 3 100.00 60.00 มาก 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 60.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 34.64 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.242 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชนในประเด็นท่ี 12 การสร้างครูภูมิปัญญาพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 60.00 อยู่ในระดบั
มาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองทั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 34.64 
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ตารางที ่4.243 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 13 การสนบัสนุนการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 50.00 ปานกลาง 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 50.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 28.87 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.243 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชนในประเด็นท่ี 13 การสนบัสนุนการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมพบวา่ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 
50.00 อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 28.87 
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ตารางที ่4.244 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 14 การส ารวจขอ้มูลดา้นวฒันธรรม 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 50.00 ปานกลาง 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 50.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 28.87 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.244 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชนในประเด็นท่ี 14 การส ารวจขอ้มูลดา้นวฒันธรรมพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 50.00 อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 28.87 
 
  
 4.9.2) วิธีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในด้านสังคมและวฒันธรรมของชุมชนมี
ทั้งหมด 14 ประเด็น ไดแ้ก่ 
  1) สนบัสนุนในการอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  2)  อบรมใหค้วามรู้ในดา้นวฒันธรรม 
  3)  ประสานความร่วมมือระหวา่งประชาชนและผูน้ าในทอ้งถ่ิน 
  4)  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
  5)  การประชาสัมพนัธ์ 
  6)  การสร้างอตัลกัษณ์ดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
  7)  อบรมใหค้วามรู้ในดา้นภาษา 
  8)  ป้องกนัปัญหายาเสพติด/อาชญากรรม 
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  9)  จดัท าแผนและโครงการพฒันาดา้นวฒันธรรม 
  10) จดัท ากฎระเบียบชุมชน 
  11) ส่งเสริมกิจกรรมดา้นศาสนา 
  12) พฒันาศกัยภาพของชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
  13) ศึกษาวฒันธรรมอาเซียน 
  14) จดัหางบประมาณสนบัสนุน 
 โดยรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.245 - 
4.258 
 
ตารางที ่4.245 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 

  ในประเด็นท่ี 1 สนบัสนุนในการอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน และภูมิปัญญา 
  ทอ้งถ่ิน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 1 4.76 70.00 มาก 
ชานเมือง 4 19.05 72.50 มาก 
ชนบท 16 76.19 62.69 มาก 
รวม 21 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 68.40 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 5.10 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.245 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 1 สนบัสนุนในการอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินพบวา่ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 21 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ
เฉล่ีย เท่ากับ 68.40 อยู่ในระดับมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 5.10โดยองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมือง เมือง และชนบทตระหนกัถึงการสนบัสนุนในการอนุรักษ์
วฒันธรรมท้องถ่ิน และภูมิปัญญาท้องถ่ินในระดับมาก คือร้อยละ 72.50, 70.00 และ 62.69 
ตามล าดบั  
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ตารางที ่4.246 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 2 อบรมใหค้วามรู้ในดา้นวฒันธรรม 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 00.00 0.00 - 
ชานเมือง 2 20.00 90.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 8 80.00 44.00 ปานกลาง 
รวม 10 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 67.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 45.00 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.246 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 2 อบรมให้ความรู้ในด้านวฒันธรรมพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 10 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 67.00 อยูใ่น
ระดบัมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 45.00โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
ชานเมือง ตระหนกัถึงการอบรมให้ความรู้ในดา้นวฒันธรรมในระดบัมากท่ีสุด คือร้อยละ 90.00ใน
เขตชนบท ตระหนกัถึงการอบรมให้ความรู้ในดา้นวฒันธรรมในระดบัปานกลาง คือร้อยละ 44.00 
ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี 
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ตารางที ่4.247 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 3 ประสานความร่วมมือระหวา่งประชาชนและผูน้ าในทอ้งถ่ิน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 2 40.00 90.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 3 60.00 80.00 มากท่ีสุด 
รวม 5 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 85.00 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม - - 49.33 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.247 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 3 ประสานความร่วมมือระหวา่งประชาชนและผูน้ าในทอ้งถ่ินพบวา่ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ
เฉล่ีย เท่ากบั 85.00 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 49.33 โดยองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชานเมืองและชนบทตระหนักถึงประสานความร่วมมือระหว่าง
ประชาชนและผูน้ าในทอ้งถ่ินในระดบัมากท่ีสุด คือร้อยละ90.00 และ 80.00 ตามล าดบั  ส่วนเขต
เมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี  
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ตารางที ่4.248 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 4 การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 1 20.00 80.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 4 80.00 50.00 ปานกลาง 
รวม 5 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 65.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 40.41 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.248 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 4 การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 65.00 อยู่
ในระดบัมากมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 40.41 ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
เขตชานเมืองตระหนักถึงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในระดบัมากท่ีสุด คือร้อยละ 
80.00 ในเขตชนบทตระหนกัถึงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในระดบัปานกลาง คือร้อย
ละ50.00 ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



381 
 

ตารางที ่4.249 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 

  ในประเด็นท่ี 5 การประชาสัมพนัธ์ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 5 100.00 35.00 นอ้ย 
รวม 5 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 35.00 น้อย 
ค่า S.D.รวม - - 20.21 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

  จากตารางท่ี 4.249 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชนในประเด็นท่ี 5 การประชาสัมพนัธ์พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 35.00 อยู่ในระดบั
น้อย ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 20.21 
 

ตารางที ่4.250 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 

  ในประเด็นท่ี 6 การสร้างอตัลกัษณ์ดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 3 33.33 85.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 6 66.67 81.67 มากท่ีสุด 
รวม 9 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 83.33 มากทีสุ่ด 
ค่า S.D.รวม - - 48.14 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 4.250 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 6 การสร้างอตัลักษณ์ด้านวฒันธรรมท้องถ่ินพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 9 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 
83.33 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 48.14โดยองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตชานเมือง และชนบทตระหนกัถึงการสร้างอตัลกัษณ์ดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ินในระดบั
มากท่ีสุด คือร้อยละ 85.00 และ 81.67 ตามล าดบั ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี  
 
 
ตารางที ่4.251 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 

  ในประเด็นท่ี 7 อบรมใหค้วามรู้ในดา้นภาษา 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 50.00 ปานกลาง 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 50.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 28.87 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.251 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 7 อบรมให้ความรู้ในดา้นภาษาพบวา่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 50.00 อยู่ในระดบั
ปานกลาง โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 28.87 
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ตารางที ่4.252 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 

  ในประเด็นท่ี 8 ป้องกนัปัญหายาเสพติด/อาชญากรรม 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 3 100.00 46.67 ปานกลาง 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 46.67 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 26.67 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.252 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 8 ป้องกนัปัญหายาเสพติด/อาชญากรรมพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 46.67 อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 26.67 
 

ตารางที ่4.253 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 

  ในประเด็นท่ี 9จดัท าแผนและโครงการพฒันาดา้นวฒันธรรม 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 1 25.00 70.00 มาก 
ชนบท 3 75.00 75.00 มาก 
รวม 4 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 72.50 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 41.93 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 4.253 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 9 จดัท าแผนและโครงการพฒันาดา้นวฒันธรรมพบวา่ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 4 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 
72.50 อยู่ในระดบัมาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 41.93โดยองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตชนบท และชานเมืองตระหนกัถึงการจดัท าแผนและโครงการพฒันาดา้นวฒันธรรม
ในระดบัมาก คือร้อยละ 75.00 และ 70.00 ตามล าดบั  ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็น
น้ี  
 
ตารางที ่4.254 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 

  ในประเด็นท่ี 10 จดัท ากฎระเบียบชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 5 100.00 20.00 นอ้ย 
รวม 5 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 20.00 น้อย 
ค่า S.D.รวม - - 11.55 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.254 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 10 จดัท ากฎระเบียบชุมชนพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 20.00 อยู่ในระดบั
น้อย ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 11.55 
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ตารางที ่4.255 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 

  ในประเด็นท่ี 11 ส่งเสริมกิจกรรมดา้นศาสนา 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 1 25.00 70.00 มาก 
ชานเมือง 2 50.00 75.00 มาก 
ชนบท 1 25.00 90.00 มากท่ีสุด 
รวม 4 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 78.33 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 10.41 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.255 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 11 ส่งเสริมกิจกรรมดา้นศาสนาพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 4 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 78.33 อยู่ในระดบั
มาก มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 10.41โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบท 
ตระหนกัถึงส่งเสริมกิจกรรมดา้นศาสนาในระดบัมากท่ีสุด คือร้อยละ 90.00 ส่วนในเขตชานเมือง 
และเมืองตระหนักถึงส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาในระดับมาก คือร้อยละ 75.00 และ 70.00 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.256 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 12 พฒันาศกัยภาพของชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 4 100.00 60.00 มาก 
รวม 4 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 60.00 มาก 
ค่า S.D.รวม - - 34.64 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.256 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 12 พฒันาศกัยภาพของชุมชนให้เขม้แข็งพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 4  แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 60.00 อยูใ่น
ระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 34.64 
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ตารางที ่4.257 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 

  ในประเด็นท่ี 13 ศึกษาวฒันธรรมอาเซียน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 6 100.00 45.00 ปานกลาง 
รวม 6 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 45.00 ปานกลาง 
ค่า S.D.รวม - - 25.98 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

  จากตารางท่ี 4.257 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชน ในประเด็นท่ี 13 ศึกษาวฒันธรรมอาเซียนพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 6 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจแฉล่ีย เท่ากบั 45.00 อยู่ในระดบั
ปานกลาง ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 25.98 
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ตารางที ่4.258 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 14 ศึกษาวฒันธรรมอาเซียน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลีย่ ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 1 33.33 85.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 2 66.67 80.00 มากท่ีสุด 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่รวม - - 80.00 มากทีสุ่ด 

ค่า S.D.รวม - - 46.19 - 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

  จากตารางท่ี 4.258 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชน ในประเด็นท่ี 14 จดัหางบประมาณสนับสนุนพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเฉล่ีย เท่ากบั 80.00 อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุดมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 46.19 ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในเขตชานเมือง และชนบทตระหนกัถึงจดัหางบประมาณสนบัสนุนในระดบัมากท่ีสุด คือร้อยละ 
85.00 และ 80.00 ตามล าดบั ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี  
 
 




