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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามงานวจิยั (ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่) 
“การเตรียมความพร้อมด้านสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 

เพ่ือรองรับต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 
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แบบสอบถามงานวจิยั (ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) “การเตรียมความพร้อมด้านสังคมและวฒันธรรมของชุมชน เพ่ือรองรับต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 

*****แผนกลยุทธ์การเพิม่ขีดความสามารถด้านสังคมและวฒันธรรมของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที ่2***** 

 

เทศบาล / องค์การบริหารส่วนต าบล ต าบล.................................................................อ าเภอ..................................................................จังหวดัเชียงใหม่ 
 

1. จากผลกระทบจากการเปิดประชาคมอาเซียน เช่น  แรงงานต่างด้าว  ผลไม้ต่างถิ่น เป็นต้น องค์กรของท่านมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง 
 1.1 การเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) 

ด้านสังคมและวฒันธรรมของชุมชน ระดบัการด าเนนิงาน(ร้อยละ) แนวทางแก้ไข 

1. วธีิเตรียม
ความพร้อม
ในองค์กร 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 

2.ปัญหาและ 
  อุปสรรคในการ   
  ด าเนินงาน 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 
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 1.2 การเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชน 

ด้านสังคมและวฒันธรรมของชุมชน ระดบัการด าเนนิงาน(ร้อยละ) แนวทางแก้ไข 

1. วธีิเตรียม
ความพร้อม
ให้กบัชุมชน 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 

2.ปัญหาและ 
  อุปสรรคในการ   
  ด าเนินงาน 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 

2. จากโครงการวจัิยนี ้อปท. สนใจจะให้นักวจัิยช่วยอะไรบ้าง 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 
โครงการเพิม่ขดีความสามารถด้านสังคมและวฒันธรรม 
ของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน   
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วฒันธรรมไทเขนิในโลกดิจิตอล 
1.หลกัการและเหตุผล  

 สภาวะแวดลอ้มในปัจจุบนัไดมี้การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากอิทธิพลของ
กระแสโลกาภิวฒัน์ การติดต่อส่ือสารท่ีไร้พรมแดนเน่ืองมาจากความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยี
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ประเพณี และวฒันธรรมต่าง ๆ ของประเทศในโลก โดยคนไดใ้ห้
ความส าคัญกับวตัถุนิยมโดยได้น าเอาวฒันธรรมทางตะวนัตกเข้ามาใช้อันประกอบไปด้วย 
วฒันธรรมการบริโภค การแต่งกาย ภาษา การเจรจาติดต่อส่ือสารซ่ึงมีผลกระทบต่อประเพณีและ
วฒันธรรมดั้งเดิมของตนโดยท าใหว้ฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนทอ้งถ่ินไดเ้ลือนหาย  

จากการท่ีประเทศไทยไดเ้ขา้สู่ประชาคมอาเซียนภายใตก้ารก่อตั้งน้ีจะตอ้งยึดหลกัส าคญั
คือ ประชาคม การเมืองและความมัน่คงของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคม
และวฒันธรรมของอาเซียน   แต่จากการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้มท่ีผา่นมามีผลกระทบกบั
ประเทศไทยค่อนขา้งมาก  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว มีจ  านวนหมู่บา้นในพื้นท่ีเขตรับผิดชอบมีจานวน 4 
หมู่บา้น ไดแ้ก่  หมู่ท่ี 4 บา้นทุ่งหลุก  หมู่ท่ี 5 บา้นท่าวงัพร้าว หมู่ท่ี 6 บา้นสันควงค า หมู่ท่ี 7 บา้น
ตน้แหนน้อย ซ่ึงบา้นตน้แหนน้อย เป็นหมู่บา้นท่ีชาวบา้นเป็นชาวไทขืน หรือท่ีนกัวิชาการใช้ว่า 
ชาวไทเขิน เช่ือกนัวา่ชาวบา้น ตน้แหนนอ้ยอพยพมาจากเชียงตุง ซ่ึงเป็นเมืองของชาวไทเขิน ต่อมา
มีการขยายหมู่บ้านเน่ืองจากประชากรเพิ่ม ข้ึนมาก   ย ังอีกฟากของล าน ้ าขาน  ย ังคงรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี ตลอดจนคงความเป็นเอกลกัษณ์ของตน  มีอารยธรรมท่ี
ดีงาม ทั้งดา้นภาษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม มีวถีิการด าเนินชีวิต ตลอดจนสถาปัตยกรรม ท่ีแตกต่าง 
หมู่บ้านต้นแหนน้อยได้รับรางวลัหมู่บ้านอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  จนได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวเข้ามาเยี่ยมชมอย่าง
ต่อเน่ือง ปัจจุบันหมู่บ้านต้นแหนน้อยมีลักษณะท่ีเหมือนกับชุมชนชนบทอ่ืน ๆ ท่ีถูกปิดล้อม
ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม โดยถูกก าหนดจากนโยบายของภาครัฐ ท าให้วิถีชีวิตของ
ชาวบา้นเปล่ียนแปลงไปจากอดีต แต่ทั้งน้ีเน่ืองจากสังคมปัจจุบนัไดมี้การเปล่ียนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วทั้งดา้นการส่ือสาร  การคมนาคม  การศึกษา  เศรษฐกิจ ฯลฯ จึงท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวงัพร้าวตระหนกัถึงอนาคตอนัใกลน้ี้วา่การเปล่ียนแปลงทางสังคมจะส่งผลต่อวถีิชีวติของ
ชาวบา้นตน้แหนนอ้ยโดยเฉพาะวฒันธรรมของชุมชนไทเขิน 
 ดงันั้นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัและจ าเป็นในการ
อนุรักษแ์ละ สืบสานวฒันธรรมไทเขินใหด้ ารงคงอยูต่ลอดไปตลอดจนเพื่อก่อใหเ้กิดสายสัมพนัธ์ท่ี
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ดีระหว่างชุมชนไทเขิน ในประชาคมอาเซียนอนัจะน ามาซ่ึงการเช่ือมโยงและการแลกเปล่ียน
วฒันธรรม ประเพณีตลอดจนการพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชนไทเขินโดยน าเอาอตัลกัษณ์ของ
ชุมชนไทเขินมาเป็นจุดขาย ประกอบกบัชาวบา้นของบา้นตน้แหนนอ้ยไดมี้การจดัตั้งโฮมสเตยข้ึ์น
เพื่อจะให้นักท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจ สามารถท่ีจะเขา้มาพกัหรือสัมผสัวิถีชีวิต ศึกษาวฒันธรรม
ของไทเขิน  ได้แ ก่  ว ัฒนธรรมการกิน  ว ัฒนธรรมการแต่งกาย ภาษา วิ ถี ชีวิต  ตลอดจน 
สถาปัตยกรรมไทเขินท่ียงัคงมีอยู ่และสามารถใชเ้ป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรม
ไทเขินในประชาคมอาเซียน 

2.  วตัถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือรวบรวมขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมไทเขินของชุมชนท่าวงัพร้าวและจดัเก็บองคค์วามรู้

อยา่งเป็นระบบ 
2.2 เพ่ือสืบทอดความรู้และความเขา้ใจในวฒันธรรมไทเขินใหแ้ก่เยาวชนและคนทัว่ไป 
2.3  เพื่อประชาสัมพนัธ์วฒันธรรมไทเขินชุมชนท่าวงัพร้าวให้เป็นท่ีรู้จกัแก่คนโดยทัว่ไปทั้งในและ

ต่างประเทศ 
2.3  เพื่ออนุรักษแ์ละสืบสานวฒันธรรมไทเขินในประชาคมอาเซียน อนัประกอบไปดว้ย วฒันธรรม 

การกิน วฒันธรรมการแต่งกาย ภาษา วถีิชีวติ  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตลอดจนพิธีกรรมต่าง ๆ ของชุมชนไทเขิน 
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3.ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กนัยายน 2563) 

ท่ี รายการ ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมติั             
2 แต่งตั้งคณะท างาน             
3 ประชาสมัพนัธ์โครงการ             
4 การประสานงาน และท างานแบบ

บูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน
การบริหารจดัการงบประมาณ 

            

5 การเสวนาแลกเป ล่ียนความ รู้
วฒันธรรมไทเขินในอาเซียน 

            

6. ประชาสมัพนัธ์เพ่ือเผยแพร่
วฒันธรรมไทเขินของชุมชนท่าวงั
พร้าวผา่นทาง website  ของ การ
ท่องเท่ียวแหงประเทศไทย และ
ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา 

            

7 รวบรวมองคค์วามรู้วฒันธรรมไท
เขินของชุมชนท่าวงัพร้าวและ
จดัเก็บอยา่งเป็นระบบ 

            

8 ศึกษาและแลกเปล่ียนวฒันธรรม
ไทเขินใน 
ประชาคมอาเซียน 

            

9   พฒันาความร่วมมือและ
แลกเปล่ียนวฒันธรรมไทเขินกบั
ชุมชนไทเขินในประชาคมอาเซียน 

            

 9.1 ศึกษาดูงานและแลกเปล่ียน
วฒันธรรมระหวา่งชุมชนไทเขิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่และไทเขินใน
อาเซียน 

            

10 ติดตามและประเมินผล             
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หมายเหตุ  ขอ้  7   จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 
                  ขอ้  8  จะด าเนินการในปีงบประมาณ  2562 
    ขอ้ 9   จะด าเนินการในปีงบประมาณ  2563 

5.วธีิการด าเนินงาน  
1. จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติั  
2. จดัประชุมเพื่อวางแผนการด าเนินงาน  
3. มีการจดัสรรงบประมาณท่ีไดรั้บจากทอ้งถ่ิน หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
4. สรุปและประเมินผลการดาเนินงานโดยวธีิประชุมร่วมกบั ชุมชน กลุ่ม องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง  

6.สถานทีด่ าเนินการ  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  

7.งบประมาณ  
งบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว และหน่วยงานอ่ืนท่ีใหก้ารสนบัสนุน 

8.หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ  
ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสนัป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

9.วธีิการวดัผลส าเร็จ  
เชิงปริมาณ  

-ประชาชนบา้นตน้แหนนอ้ย จานวน 40 คน เขา้ร่วมกิจกรรม มีองคค์วามรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน
และ มีทกัษะความรู้และความสามารถในการอนุรักษแ์ละสืบทอดวฒันธรรมไทเขิน 

-เกิดชุมชนท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไทเขินในประชาคมอาเซียน 1 แห่ง 
-จ านวนผูเ้ขา้มาท่องเท่ียวและเยีย่มชมวฒัธรรมไทเขินของชุมชนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20  
 

 เชิงคุณภาพ  
9.1 ประชาชนบา้นตน้แหนนอ้ยมีทกัษะและความสามารถในการอนุรักษแ์ละสืบทอดวฒันธรรมไท

เขิน 
9.2 เยาวชน ประชาชนบา้นตน้แหนนอ้ยมีทกัษะและความสามารถในการอนุรักษแ์ละสืบทอด

วฒันธรรมไทเขิน 

10. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
1.ชุมชนท่าวงัพร้าวไดเ้พ่ิมขีดความสามารถในการสืบสานและอนุรักษว์ฒันธรรมไทเขิน 
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2. มีการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ดา้นวฒันธรรมระหวา่งไทเขินของชุมชนท่าวงัพร้าวกบัไทเขินใน
ประชาคมอาเซียน 

3. มีการอนุรักษแ์ละสืบสานวฒันธรรมไทเขินอนัประกอบไปดว้ย วฒันธรรมการกิน วฒันธรรมการ
แต่งกาย ภาษา วถีิชิวติ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชนไทเขินในประชาคมอาเซียน 

 

11. การตดิตามประเมนิผล 
1. จากการสงัเกต 
2. จากแบบส ารวจความพึงพอใจผูรั้บบริการ 
3. จากการจดัท าสถิติผูเ้ขา้มาท่องเท่ียวในชุมชน 
 

12.  ผู้เขียนโครงการ 
(ลงช่ือ)………………………………………………….. 

(นางนพมาศ    วงศส์ารภี) 
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

13.  ผู้เสนอโครงการ 
         (ลงช่ือ)…………………………………………................ 

(นางสาวสุกญัญา   จอมเตปิน) 
หวัหนา้ส านกัปลดั 

 
14.       ผู้เห็นชอบโครงการ 

  (ลงช่ือ)……………………..………………………………… 
    (นางสาวยพุาภรณ์   รักษาคุณ) 

  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว 
 

15.      ผู้อนุมตัโิครงการ 
     (ลงช่ือ)……………………….…………………… 

(นายธนวฒัน์ สิงห์กนัฑ)์ 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว
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