
 

 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัมีวตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาศกัยภาพความเขม้แข็งของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้น
สังคมและวฒันธรรม ต่อการแบ่งปันและการปรับตวั ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน และเพื่อ
เสนอแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นสังคมและวฒันธรรม 
ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและสนับสนุนด้วยการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณจากขอ้มูลปฐมภูมิของชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ทั้งส้ิน 2,064 ชุมชน อาศยัวิธีการวจิยัแบบ
มีส่วนร่วม (PAR) วิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ ขอ้เสนอแนะ และแนวทางเตรียมความ
พร้อมของชุมชนในด้านสังคมและวฒันธรรม กรณีวิเคราะห์เชิงปริมาณจะอภิปรายผลดว้ยสถิติ
อยา่งง่าย ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน กรณีวิเคราะห์เชิงคุณภาพ จะใชก้าร
วเิคราะห์เน้ือหา มาประมวลเพื่อยนืยนัหรือเสริมขอ้มูลเชิงปริมาณใหมี้ความสมบูรณ์ข้ึน  
 ผลการวิจยัพบว่า วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชน เม่ือเปิดประชาคมอาเซียน มีทั้งหมด 14 ประเด็น ส าหรับแนวทางรับมือการเตรียมความ
พร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน มีทั้งหมด 5 ประเด็น ส่วนปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานในองค์กร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน มีทั้งหมด 10 
ประเด็น ส าหรับแนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในองค์กร (อปท.) ด้านสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชน มีทั้ งหมด 9 ประเด็น เช่น อนุรักษ์วฒันธรรมท้องถ่ิน และจัดกิจกรรมกระตุ้นให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน วธีิการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชน เม่ือเปิดประชาคมอาเซียน มีทั้งหมด 14 ประเด็น  ส าหรับแนวทางรับมือการเตรียม
ความพร้อมให้กบัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน มีทั้งหมด 7 ประเด็น ส่วนปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานให้กบัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน มีทั้งหมด 10 ประเด็น 
ส าหรับแนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้กบัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชน มีทั้งหมด 5 ประเด็น เช่น  ออกกฎระเบียบการใช้ประโยชน์จากท่ีดินท ากิน และการ
อนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินให้แก่คนในชุมชน  ความช่วยเหลือท่ีต้องการและ
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความพร้อมด้านสังคมและวฒันธรรมของชุมชน มีทั้งหมด 4 
ประเด็น ไดแ้ก่ (1) เชิญวิทยากรเขา้มาให้ความรู้อาเซียน ความรู้ดา้นภาษา และกระทบเชิงบวกเชิง
ลบ รวมถึงโอกาสในการพฒันาชุมชนหลงัเปิดประชาคมอาเซียนและจดัท าคู่มือเผยแพร่ในเร่ือง
ของอาเซียน (2) แนะน าวิธีการเตรียมความพร้อมในการรับมือจากแรงงานต่างด้าว และปัญหา



ค 

 

 

โรคติดต่อ (3) เข้ามาช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเท่ียวในชุมชน และ (4) ประสานความ
ร่วมมือกบัผูน้ าชุมชนและร่วมหาวิธีแก้ไขร่วมกบัชุมชน เพื่อสร้างความเขา้ใจกบัประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน การวิจยัเร่ิมจากการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์กร โดยปัจจยั
สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย จุดแข็งและจุดอ่อน ส่วนปัจจยัสภาพแวดล้อม
ภายนอกหน่วยงาน ประกอบดว้ย โอกาสและอุปสรรค โดยรายละเอียดปัจจยัภายในดา้นจุดแข็งท่ี
ชุมชนพิจารณาเลือก คือ จดัท าแผนพฒันาสังคมและวฒันธรรมของชุมชนดา้นอาเซียน และดา้น
จุดอ่อน คือ ขาดความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน ส่วนปัจจยัภายนอกท่ีจะน ามาก าหนดกลยทุธ์
นั้น ดา้นโอกาสชุมชนไดพ้ิจารณาเลือก คือ อบรมให้ความรู้ในดา้นวฒันธรรม และดา้นอุปสรรค 
คือ ขาดการอนุรักษแ์ละการสืบทอด      

จากกลยุทธ์ทั้ง 4 ประเภทขา้งตน้ ชุมชนไดจ้ดัท า “โครงการไทเขินในโลกดิจิทอล” เพื่อให้
บุคลากรในหน่วยงาน/ชุมชนรับรู้และเขา้ใจเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ปี 
พ.ศ. 2560 และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ (ด้านภาษา ด้านส่ือเทคโนโลยี และส่ือ
ประชาสัมพนัธ์) ท่ีจ  าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการ รวมทั้ งเพื่อสร้างเครือข่ายกับ
ประชาชนในการขบัเคล่ือนการเป็นประชาคมอาเซียน โดยโครงการดงักล่าวได้ผ่านการจดัท า
แผนงานและโครงการผ่านเทศบญัญติัขององคก์รชุมชน และไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ซ่ึงโครงการวิจยัในระยะต่อไปจะไดด้ าเนินการปฏิบติัการและ
ติดตาม ประเมินผล เพื่อให้เกิดผลสมบูรณ์ของกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกร
ในชุมชน ในกรอบประชาคมอาเซียน ซ่ึงจะเป็นตน้แบบใหก้บัชุมชนอ่ืนต่อไป 
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Abstract 

 This research aims to develop the potentiality of  Chiang Mai community regarding 

social and culture towards  sharing and adaptation under ASEAN community including propose 

guidelines to increase the potentialtiy of social and culture for Chiang Mai community.  It is the 

qualitative research and supported by quantitative research  from primary data of 2,064 

communities in Chaing Mai. Participatory action research including positive and negative 

analysis were used in this study. Descriptive analysis such as mean, percentage and standard 

deviation as well as content analysis were also used to fulfill the quantitative data. 

 The result of study was that there were 14 issues of making the readiness for social and 

culture in Chiang Mai communities when ASEAN community was opened.  There were 5 

guidelines to make the readiness in social and culture. There were 10 problems and obstacles for 

operating social and cultural work in communities. There were 9  guidelines to solve problems 

and obstacles in local administative organization such as conserve local culture and arrange 

activities to motivate people to participate in. There were 7  issues to make the readiness for 

social and cultural operations. There were 10 issues of social and cultural problems.. There were 

5 guidelines to sovle social and cultural such as set the regualations for land use, to conserve and 

inherit local wisdom for communities. There were 4  issues to make the readiness of social and 

culture; 1 )  invite experts to give knowledge concerning ASEAN and make manuscript to 

publicize ASEAN ; 2 )  suggest how to make the readiness for alien workers and contagious 

diseases; 3 )  promote and motivate community tourism and 4 )  make the connection with 

community leaders and look for ways to solve problems of communites.  Evaluate the internal 

and external environment were used to set strategies. The strenght of the organization was to 

make social and cultural developed plan of community concerning ASEAN. The weakness was 

that people lack of participation. The opportunity was that social knowledge should be trained 
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for people in community and the obstacle was that people couldn’t conserve and inherit culutre. 

As a result, community had made the project namely “ Thai Khuen in the digital world” so that 

local administrative organization and people aware and understand how to make the readiness 

for ASEAN community in 2017 including promote learning , develop language skill, technology 

and public relations’ media which are necessary for operation and created the connection with 

people to work. 

 This project was supported by local administrative organization in 2017.The next phase 

of study will follow up and evaluate the result of study to fulfill the strategy to increase the 

potentiality of community concerning social and culture under ASEAN community so that it can 

be the best practice for other communities. 

  

 

 




