
 

บทที ่4 
การเตรียมความพร้อมด้านสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 

เพ่ือรองรับต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 เน้ือหาในบทน้ีจะแสดงถึงการเตรียมความพร้อมดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชนเพื่อ
รองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1) การเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) 
ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชนเม่ือเปิดประชาคมอาเซียน 2)การเตรียมความพร้อมดา้นสังคม
และวฒันธรรมของชุมชนเมื ่อเปิดประชาคมอาเซียน  และ 3)ความช่วยเหลือท่ีต้องการและ
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความพร้อมดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชนโดยการเก็บ
ตวัอย่าง 207 ต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยแบ่งเป็น ชุมชนเมือง 9 ชุมชน ชุมชนชานเมือง 32 
ชุมชน และชุมชนชนบท 166 ชุมชน มีรายละเอียดดงัน้ี 
    
4.1 การเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.)ด้านสังคมและวฒันธรรมของชุมชนเม่ือเปิดประชาคม
อาเซียน 
 จากการศึกษาการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการท่ีนกัวิจยัไดท้  าการ Focus group กบัตวัอยา่งไดส้าระส าคญัเก่ียวกบัการ
เตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.)จากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนได ้4 ประเด็น ดงัน้ี  
 4.1.1 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน มี
ทั้งหมด 14 ประเด็น ไดแ้ก่ 
  1)  การเตรียมความพร้อมของชุมชนในการส่งเสริมและอนุรักษ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน
  2)  การประชาสัมพนัธ์ 
  3) จดัท าแผนพฒันาสังคมและวฒันธรรมของชุมชนดา้นอาเซียน 
  4)  ส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์ในชุมชน 
  5)  ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 
  6)  ป้องกนัปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
  7)  อบรมใหค้วามรู้แก่บุคลากรในดา้นต่างๆ เช่น ภาษา 
  8)  สนบัสนุนการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนวฒันธรรมของชุมชน 
  9)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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  10)  จดัหางบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
  11) จดัตั้งศูนยเ์รียนรู้วฒันธรรมในทอ้งถ่ิน 
  12) สร้างครูภูมิปัญญา 
  13) สนบัสนุนการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
  14) ส ารวจขอ้มูลดา้นวฒันธรรม 
 โดยรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.1 - 
4.14 
 
ตารางท่ี 4.1 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน  
  ในประเด็นท่ี 1 การเตรียมความพร้อมของชุมชนในการส่งเสริมและอนุรักษ์

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน 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 - - 

เฉลีย่ - - 72.20 
(S.D.= 7.96) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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  จากตารางท่ี 4.1 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท .) ด้านสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชนในประเด็นท่ี 1 การเตรียมความพร้อมของชุมชนในการส่งเสริมและอนุรักษ์
วฒันธรรมทอ้งถ่ินพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถาม
ทั้ งหมด 37 แห่ง มีระดับความเข้าใจ เท่ากับ 72.20 อยู่ในระดับมาก โดยองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองตระหนกัถึงการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการส่งเสริมและอนุรักษ์
วฒันธรรมทอ้งถ่ินในระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 80.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) ส่วนในเขต
เมือง และชนบทตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการส่งเสริมและอนุรักษ์
วฒันธรรมทอ้งถ่ินในระดบัมาก (ร้อยละ 72.50 และ 64.09 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด)โดยมี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 7.96 
 
ตารางท่ี 4.2 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 2 การประชาสัมพนัธ์ 
 
เขตพืน้ที่ 

 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการด าเนินงาน 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 - - 

เฉลีย่ - - 55.00 
(S.D.= 40.41) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  จากตารางท่ี 4.2 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท .) ด้านสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชน ในประเด็นท่ี 2 การประชาสัมพนัธ์พบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 15 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากับ 55.00 อยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมือง ตระหนกัถึงการประชาสัมพนัธ์
ในระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 80.00  ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด)เขตชนบทตระหนักถึงการ
ประชาสัมพนัธ์ในระดบันอ้ย (ร้อยละ 30.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) ส่วนเขตเมืองไม่มี
ความตระหนกัในประเด็นน้ี โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 40.41 
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ตารางท่ี 4.3 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี  3 จดัท าแผนพฒันาสังคมและวฒันธรรมของชุมชนดา้นอาเซียน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน 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 - - 

เฉลีย่ - - 55.72 
(S.D.= 35.20) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี4.3 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท .) ด้านสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชนในประเด็นท่ี 3 จดัท าแผนพฒันาสังคมและวฒันธรรมของชุมชนดา้นอาเซียน
พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 12 แห่ง มี
ระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 55.72 อยูใ่นระดบัปานกลางโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชาน
เมืองตระหนกัถึงการจดัท าแผนพฒันาสังคมและวฒันธรรมของชุมชนดา้นอาเซียนในระดบัมาก 
(ร้อยละ 70.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) เขตชนบทตระหนกัถึงการจดัท าแผนพฒันาสังคม
และวฒันธรรมของชุมชนดา้นอาเซียนในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 41.43 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด) ส่วนในเขตเมืองตระหนกัถึงประเด็นน้ี โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 35.20 
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ตารางท่ี 4.4 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 4 ส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์ในชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน 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 - - 

เฉลีย่ - - 75.83 
(S.D.= 44.17) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  จากตารางท่ี 4.4 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท .) ด้านสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชนในประเด็นท่ี 4 ส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์ในชุมชนพบว่า องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 8 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 
75.83 อยูใ่นระดบัมาก โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองตระหนกัถึงการส่งเสริม
การสร้างอตัลกัษณ์ในชุมชนในระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 81.67 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด)
เขตชนบทตระหนักถึงการส่งเสริมการสร้างอตัลักษณ์ในระดบัมาก (ร้อยละ 70.00 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทั้ งหมด) ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนักในประเด็นน้ี โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 44.17 
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ตารางท่ี 4.5 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 5 ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน 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 - - 

เฉลีย่ - - 55.00 
(S.D.= 35.12) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  จากตารางท่ี 4.5 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท .) ด้านสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชนในประเด็นท่ี 5 ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 4 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ 
เท่ากบั 55.00 อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบทตระหนกัถึงการ
ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกในระดบัมาก (ร้อยละ 70.00 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด) เขตชานเมืองตระหนกัถึงการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกในระดบัปาน
กลาง (ร้อยละ 40.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด) ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนักใน
ประเด็นน้ี โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 35.12 
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ตารางท่ี 4.6 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 6 ป้องกนัปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน ระดับความเข้าใจ 

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

รวม 5 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 35.00 
(S.D.= 20.21) 

น้อย 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  จากตารางท่ี 4.6 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ด้านสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชนในประเด็นท่ี  6 ป้องกันปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ 
เท่ากบั 35.00 อยูใ่นระดบันอ้ยซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมดโดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 20.21 
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ตารางท่ี 4.7 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 7 อบรมใหค้วามรู้แก่บุคลากรในดา้นต่างๆ เช่น ความรู้ดา้นภาษา 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

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

รวม 6 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 46.67 
(S.D.= 26.94) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  จากตารางท่ี 4.7 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ด้านสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชนในประเด็นท่ี 7 อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ด้าน
ภาษาพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด  6 แห่ง มี
ระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 46.67 อยูใ่นระดบัปานกลางซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
ชนบททั้งหมดโดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 26.94 
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ตารางท่ี 4.8 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 8 สนบัสนุนการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนวฒันธรรมของชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

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 - - 

เฉลีย่ - - 60.00 
(S.D.= 34.70) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  จากตารางท่ี 4.8 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท .) ด้านสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชนในประเด็นท่ี 8 สนับสนุนการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนวฒันธรรมของชุมชน
พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 7 แห่ง มีระดบั
ความเขา้ใจ เท่ากบั 60.00 อยูใ่นระดบัมากโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบทตระหนกั
ถึงการสนับสนุนการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนวฒันธรรมของชุมชนในระดับมาก (ร้อยละ 62.00  
ของผู ้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด) เขตชานเมืองตระหนักถึงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนวฒันธรรมของชุมชนในระดับปานกลาง (ร้อยละ 58.00 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด) ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนักในประเด็นน้ีโดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 34.70 
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ตารางท่ี 4.9 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 9 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

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 - - 

เฉลีย่ - - 72.50 
(S.D.= 45.37) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.9 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 9 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 72.50 อยู่ใน
ระดบัมากโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองตระหนกัถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในระดับมากท่ีสุด (ร้อยละ 90.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด) เขตชนบท
ตระหนกัถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 55.00 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทั้ งหมด) ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนักในประเด็นน้ี โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 45.37 
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ตารางท่ี 4.10 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 10 การจดัหางบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

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 - - 

เฉลีย่ - - 70.00 
(S.D.= 40.41) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.10 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ด้านสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชนในประเด็นท่ี 10 การจดัหางบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกในประเด็นท่ี 
10การประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 70.00 อยู่ในระดบัมาก
โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมือง และชนบทตระหนักถึงการจดัหางบประมาณ
สนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกในระดบัมาก (ร้อยละ 75.00 และ 70.00 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด) ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนักในประเด็นน้ี โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 40.41 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

ตารางท่ี 4.11 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 11 จดัตั้งศูนยเ์รียนรู้วฒันธรรมในทอ้งถ่ิน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

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

รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 60.00 
(S.D.= 34.64) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.11 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ด้านสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชนในประเด็นท่ี 11 จดัตั้ งศูนยเ์รียนรู้วฒันธรรมในท้องถ่ินพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 60.00 
อยู่ในระดับมากซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 34.64 
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ตารางท่ี 4.12 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ) ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน
ในประเด็นท่ี 12 การสร้างครูภูมิปัญญา 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

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

รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 60.00 
(S.D.= 34.64) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.12 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ด้านสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชนในประเด็นท่ี 12 การสร้างครูภูมิปัญญาพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 60.00 อยูใ่นระดบัมากซ่ึง
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชานเมืองทั้งหมดโดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 34.64 
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ตารางท่ี 4.13 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 13 การสนบัสนุนการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

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

รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 50.00 
(S.D.= 28.87) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.13 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ด้านสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชนในประเด็นท่ี 13 การสนบัสนุนการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมพบวา่ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 50.00 
อยูใ่นระดบัปานกลางซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมดโดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 28.87 
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ตารางท่ี 4.14 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 14 การส ารวจขอ้มูลดา้นวฒันธรรม 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเข้าใจ 

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

รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 50.00 
(S.D.= 28.87) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.14 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ด้านสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชนในประเด็นท่ี 14 การส ารวจขอ้มูลดา้นวฒันธรรมพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 50.00 อยูใ่นระดบั
ปานกลาง ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมดโดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 28.87 
 
 4.1.2 แนวทางรับมือการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท .) ในด้านสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชน มีทั้งหมด 5 ประเด็น ไดแ้ก่ 
 1)  ส่งเสริมอตัลกัษณ์ของชุมชน 
 2)  ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 
 3) จดักิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง 
 4)  การประชาสัมพนัธ์ 
 5)  รณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญยาหาเสพติด 
 โดยรายละเอียดในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.17 
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ตารางท่ี 4.15 แนวทางรับมือการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในดา้นสังคมและ 
  วฒันธรรมของชุมชน 
 

ข้อ แนวทางรับมือการเตรียมความพร้อม 
จ านวนผู้ตอบ (อปท.) 

   รวม 
เมือง ชานเมือง ชนบท 

1 ส่งเสริมอตัลกัษณ์ของชุมชน 0 (0.00) 2 (20.00) 8 (80.00) 10 
2 ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงาน

ภายนอก 
0 (0.00) 3 (37.50) 5 (62.50) 8 

3 จดักิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
อยา่งต่อเน่ือง 

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

4 การประชาสัมพนัธ์ 0 (0.00) 1 (25.00) 3 (75.00) 4 
5 รณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหาเสพติด 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 1 

 รวม 0 (0.00) 7 (25.93) 20 (74.07) 27 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
หมายเหตุ: ในวงเล็บคือร้อยละของจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
 
 จากตารางท่ี 4.15 แนวทางรับมือการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในด้านสังคม
และวฒันธรรมของชุมชน มีทั้ งหมด 5 ประเด็นพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 27 แห่ง โดยประเด็นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในดา้น
สังคมและวฒันธรรมของชุมชนมากท่ีสุด คือ ประเด็นท่ี 1 ส่งเสริมอตัลกัษณ์ของชุมชนมีจ านวน
ทั้งหมด 10 แห่ง ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบท จ านวน 8 แห่ง (ร้อยละ 80.00) 
และเขตชานเมือง จ านวน 2แห่ง (ร้อยละ 20.00) ประเด็นท่ี 2 ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ภายนอกมีจ านวนทั้งหมด 8 แห่ง ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบท จ านวน 5แห่ง 
(ร้อยละ 62.50) และเขตชานเมือง จ านวน 3 แห่ง (ร้อยละ 37.50) 
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 4.1.3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชน มีทั้งหมด 10 ประเด็น ไดแ้ก่ 
 1)  ปัญหาอาชญากรรม/ยาเสพติด 
 2)  ขาดความตระหนกัในการอนุรักษว์ฒันธรรมของชุมชน 
 3)  ขาดความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน 
 4)  ปัญหาความเหล่ือมล ้าดา้นรายได ้
 5)  รับวฒันธรรมต่างชาติมามากเกินไป 
 6)  ขาดงบประมาณสนบัสนุน 
 7)  ปัญหาแรงงานต่างดา้ว 
 8)  ขาดบุคลากรถ่ายทอดความรู้ 
 9)  บุคลากรขาดการส่งเสริมดา้นวฒันธรรม 
 10) ขาดขอ้มูลดา้นวฒันธรรมในชุมชน 
 โดยรายละเอียดในหัวขอ้ต่าง ๆ ท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.16 – 
4.25 
 
ตารางท่ี 4.16 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรม

ของชุมชน ในประเด็นท่ี 1 ปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน ระดับความเข้าใจ 

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

เฉลีย่ - - 60.00 
(S.D.= 34.64) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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  จากตารางท่ี 4.16 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองค์กร (อปท.) ด้าน
สังคมและวฒันธรรมของชุมชนในประเด็นท่ี 1 ปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติดพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ 
เท่ากบั 60.00 อยู่ในระดบัมาก โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมดโดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 11.46 
 
ตารางท่ี 4.17 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ) ดา้นสังคมและวฒันธรรม

ของชุมชน ในประเด็นท่ี 2 ขาดความตระหนกัในการอนุรักษว์ฒันธรรมของชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 2 28057 40.00 ปานกลาง 
ชนบท 5 71.43 70.00 มาก 
รวม 7 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 55.00 
(S.D.= 35.12) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

จากตารางท่ี 4.17 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชนในประเด็นท่ี 2 ขาดความตระหนกัในการอนุรักษว์ฒันธรรมของชุมชนพบวา่ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 7 แห่ง มีระดบัความ
เขา้ใจ เท่ากบั 55.00 อยู่ในระดบัปานกลางโดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบทเห็นว่า
ไดรั้บปัญหาในเร่ืองการขาดความตระหนกัในการอนุรักษว์ฒันธรรมของชุมชนในระดบัมาก (ร้อย
ละ 70.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) เขตชานเมืองเห็นวา่ไดรั้บปัญหาในเร่ืองการขาดความ
ตระหนักในการอนุรักษ์วฒันธรรมของชุมชนในระดับปานกลาง (ร้อยละ 40.00 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทั้ งหมด) ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนักในประเด็นน้ี โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 35.12 
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ตารางท่ี 4.18 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรม
  ของชุมชน ในประเด็นท่ี 3 การขาดความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 2 22.22 90.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 7 77.78 60.00 นอ้ยมาก 
รวม 9 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 75.00 
(S.D.= 45.83) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.18 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชนในประเด็นท่ี 3 การขาดความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 9 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ 
เท่ากบั 75.00 อยูใ่นระดบัมาก โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองเห็นวา่ไดรั้บปัญหา
ในเร่ืองการขาดความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนในระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 90.00 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด) เขตชนบทเห็นว่าไดรั้บปัญหาในเร่ืองการขาดความร่วมมือจากประชาชน
ในชุมชนในระดบัมาก (ร้อยละ 60.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) ส่วนเขตเมืองไม่มีความ
ตระหนกัในประเด็นน้ี โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 45.83 
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ตารางท่ี 4.19 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.)ดา้นสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชน ในประเด็นท่ี 4 ปัญหาความเหล่ือมล ้าดา้นรายได ้

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 5 100.00 55.00 ปานกลาง 
รวม 5 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 55.00 
(S.D.= 31.75) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.19 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชนในประเด็นท่ี 4 ปัญหาความเหล่ือมล ้าดา้นรายไดพ้บวา่ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 55.00 
อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้ งหมดโดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 31.75 
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ตารางท่ี 4.20 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชน ในประเด็นท่ี 5 การรับวฒันธรรมต่างชาติมามากเกินไป 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 13 100.00 62.63 มาก 
รวม 13 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 62.63 
(S.D.= 36.16) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.20 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชน ในประเด็นท่ี 5 การรับวฒันธรรมต่างชาติมามากเกินไปพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 13 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ 
เท่ากบั 62.63 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 36.16 
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ตารางท่ี 4.21 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชน ในประเด็นท่ี 6 ขาดงบประมาณสนบัสนุน 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 3 100.00 35.50 นอ้ย 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 35.50 
(S.D.= 20.50) 

น้อย 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  จากตารางท่ี 4.21 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองค์กร (อปท.) ด้าน
สังคมและวฒันธรรมของชุมชน ในประเด็นท่ี 6 ขาดงบประมาณสนบัสนุนพบวา่ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจเท่ากบั 
35.50 อยู่ในระดับน้อย ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้ งหมด โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 20.50 
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ตารางท่ี 4.22 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชน ในประเด็นท่ี 7 ปัญหาแรงงานต่างดา้ว 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 3 100.00 40.50 ปานกลาง 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 40.50 
(S.D.= 23.38) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.22ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชน ในประเด็นท่ี 7 ปัญหาแรงงานต่างดา้วพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 40.50 อยูใ่นระดบั
ปานกลาง ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมดโดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 23.38 
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ตารางท่ี 4.23 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชนในประเด็นท่ี 8 ขาดบุคลากรถ่ายทอดความรู้ 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน ระดับความเข้าใจ 

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

เฉลีย่ - - 80.00 
(S.D.= 46.19) 

มากทีสุ่ด 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.23 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชน ในประเด็นท่ี 8 ขาดบุคลากรถ่ายทอดความรู้พบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 80.00 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 46.19 
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ตารางท่ี 4.24 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชน ในประเด็นท่ี  9 บุคลากรขาดการส่งเสริมดา้นวฒันธรรม 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 5 100.00 45.50 ปานกลาง 
รวม 5 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 45.50 
(S.D.= 26.27) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.24 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชนในประเด็นท่ี 9 บุคลากรขาดการส่งเสริมด้านวฒันธรรมพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ 
เท่ากบั 45.50 อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดย
มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 26.27 
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ตารางท่ี 4.25 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชน ในประเด็นท่ี 10 ขาดขอ้มูลดา้นวฒันธรรมในชุมชน 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 1 33.33 30.00 นอ้ย 
ชนบท 2 66.67 45.50 ปานกลาง 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 75.50 
(S.D.= 23.13) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.25 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ดา้นสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชนในประเด็นท่ี 10 ขาดขอ้มูลดา้นวฒันธรรมในชุมชนพบวา่ องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 
75.50 อยูใ่นระดบัมาก โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบทเห็นวา่ไดรั้บปัญหาในเร่ือง
การขาดขอ้มูลดา้นวฒันธรรมในชุมชนในระดบัปานกลาง (ร้อย 45.50 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด) เขตชานเมืองเห็นวา่ไดรั้บปัญหาในเร่ืองการขาดขอ้มูลดา้นวฒันธรรมในชุมชนในระดบั
นอ้ย (ร้อย30.00ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี
โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 23.13 
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 4.1.4 แนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชนมีทั้งหมด 9 
ประเด็น ไดแ้ก่ 
 1)  อนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
 2)  จดักิจกรรมกระตุน้ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน 
 3)  อบรมใหค้วามรู้ดา้นวฒันธรรมแก่บุคลากรในองคก์ร 
 4)  จดัหางบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
 5)  จดัท าโครงการเยาวชนตน้แบบดา้นวฒันธรรม 
 6)  อปท.สนบัสนุนการจดักิจกรรม 
 7)  การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาปรับใช ้
 8)  ปรับปรุงระบบการจดัเก็บขอ้มูลใหมี้ความเป็นปัจจุบนั 
 9)  การประชาสัมพนัธ์ 
โดยรายละเอียดในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.26 
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ตารางท่ี 4.26 แนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
 

ข้อ แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
จ านวนผู้ตอบ (อปท.) 

   รวม 
เมือง ชานเมือง ชนบท 

1 อนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน 1 (6.67) 1 (6.67) 13 (86.67) 15 
2 จดักิจกรรมกระตุน้ใหป้ระชาชนเขา้มามี

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

3 อบรมใหค้วามรู้ดา้นวฒันธรรมแก่
บุคลากรในองคก์ร 

1 (50.00) 1 (50.00) 0 (0.00) 2 

4 จดัหางบประมาณสนบัสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 

0 (0.00) 0 (0.00) 2 (100.0) 2 

5 จดัท าโครงการเยาวชนตน้แบบดา้น
วฒันธรรม 

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

6 อปท.สนบัสนุนการจดักิจกรรม 0 (0.00) 1 (100.00) 0 (0.00) 1 
7 การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาปรับใช ้ 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 1 
8 ปรับปรุงระบบการจดัเก็บขอ้มูลใหมี้

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

9 การประชาสัมพนัธ์ 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 1 

 รวม 2 (7.14) 5 (17.86) 21 (75.00) 28 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
หมายเหตุ: ในวงเล็บคือร้อยละของจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
 
 จากตารางท่ี4.26 แนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน มี
ทั้งหมด 9 ประเด็นพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 28 แห่ง โดยในด้านสังคมและวฒันธรรมของชุมชนตระหนักถึงการอนุรักษ์วฒันธรรม
ท้องถ่ินมากท่ีสุด มีจ านวนทั้งหมด 15 แห่ง  ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบท 
จ านวน13แห่ง (ร้อยละ 86.67)  เขตชานเมือง จ านวน 1 แห่ง (ร้อยละ 6.67) และเขตเมือง จ านวน 1
แห่ง (ร้อยละ 6.67) 
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4.2 การเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน ด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนเมื่อเปิดประชาคม
อาเซียน 
 จากการศึกษาการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนด้านสังคมและวฒันธรรมของชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการท่ีนกัวิจยัไดท้  าการ Focus group กบัตวัอยา่งไดส้าระส าคญัเก่ียวกบัการ
เตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.)จากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนได ้4 ประเด็น ดงัน้ี  
 4.2.1 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในด้านสังคมและวฒันธรรมของชุมชนมี
ทั้งหมด 14 ประเด็น ไดแ้ก่ 
  1) สนบัสนุนในการอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  2)  อบรมใหค้วามรู้ในดา้นวฒันธรรม 
  3)  ประสานความร่วมมือระหวา่งประชาชนและผูน้ าในทอ้งถ่ิน 
  4)  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
  5)  การประชาสัมพนัธ์ 
  6)  การสร้างอตัลกัษณ์ดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
  7)  อบรมใหค้วามรู้ในดา้นภาษา 
  8)  ป้องกนัปัญหายาเสพติด/อาชญากรรม 
  9)  จดัท าแผนและโครงการพฒันาดา้นวฒันธรรม 
  10) จดัท ากฎระเบียบชุมชน 
  11) ส่งเสริมกิจกรรมดา้นศาสนา 
  12) พฒันาศกัยภาพของชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
  13) ศึกษาวฒันธรรมอาเซียน 
  14) จดัหางบประมาณสนบัสนุน 
 โดยรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.27-
4.40 
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ตารางท่ี 4.27 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 1 สนบัสนุนในการอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน 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 - - 

เฉลีย่ - - 68.40 
(S.D.= 5.10) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 จากตารางท่ี 4.27 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชน ในประเด็นท่ี 1 สนบัสนุนในการอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินพบวา่ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 21 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ 
เท่ากบั 68.40 อยูใ่นระดบัมาก โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมือง เมือง และชนบท
ตระหนกัถึงการสนบัสนุนในการอนุรักษ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในระดบัมาก 
(ร้อยละ 72.50 , 70.00 และ 62.69 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 5.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 
 

ตารางท่ี 4.28 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 2 อบรมใหค้วามรู้ในดา้นวฒันธรรม 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน ระดับความเข้าใจ 

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

เฉลีย่ - - 67.00 
(S.D.= 45.00) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.28 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 2 อบรมให้ความรู้ในด้านวฒันธรรมพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 10 แห่ง มีระดบัความเข้าใจ เท่ากบั 67.00 อยู่ใน
ระดบัมากโดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมือง ตระหนักถึงการอบรมให้ความรู้ใน
ดา้นวฒันธรรมในระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 90.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) ในเขตชนบท 
ตระหนักถึงการอบรมให้ความรู้ในดา้นวฒันธรรมในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 44.00 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด) โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 45.00 
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ตารางท่ี 4.29 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 3 ประสานความร่วมมือระหวา่งประชาชนและผูน้ าในทอ้งถ่ิน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน 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 - - 

เฉลีย่ - - 85.00 
(S.D.= 49.33) 

มากทีสุ่ด 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.29 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนด้านสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 3 ประสานความร่วมมือระหวา่งประชาชนและผูน้ าในทอ้งถ่ินพบวา่ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ 
เท่ากบั 85.00 อยู่ในระดบัมากท่ีสุดโดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองและชนบท
ตระหนกัถึงประสานความร่วมมือระหวา่งประชาชนและผูน้ าในทอ้งถ่ินในระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ
90.00 และ 80.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด)ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี
โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 49.33 
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ตารางท่ี 4.30 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 4 การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน 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 - - 

เฉลีย่ - - 65.00 
(S.D.= 40.41) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.30 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนด้านสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 4 การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 65.00 อยู่ใน
ระดับมากซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชานเมืองตระหนักถึงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 80.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) ในเขต
ชนบทตระหนกัถึงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในระดบัปานกลาง (ร้อยละ50.00 ของ
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 40.41 
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ตารางท่ี 4.31 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 5 การประชาสัมพนัธ์ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน ระดับความเข้าใจ 

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

เฉลีย่ - - 35.00 
(S.D.= 20.21) 

น้อย 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  จากตารางท่ี 4.31 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชนในประเด็นท่ี 5 การประชาสัมพนัธ์พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 35.00 อยูใ่นระดบันอ้ยซ่ึง
เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
20.21 
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ตารางท่ี 4.32 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 6 การสร้างอตัลกัษณ์ดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน 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 - - 

เฉลีย่ - - 83.33 
(S.D.= 48.14) 

มากทีสุ่ด 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.32 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนด้านสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 6 การสร้างอตัลักษณ์ด้านวฒันธรรมท้องถ่ินพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 9 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 83.33 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมือง และชนบทตระหนกัถึงการ
สร้างอตัลกัษณ์ด้านวฒันธรรมทอ้งถ่ินในระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 85.00 และ 81.67 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทั้ งหมด) ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนักในประเด็นน้ี โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 48.14 
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ตารางท่ี 4.33 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 7 อบรมใหค้วามรู้ในดา้นภาษา 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน ระดับความเข้าใจ 

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

เฉลีย่ - - 50.00 
(S.D.= 28.87) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.33 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนด้านสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 7 อบรมให้ความรู้ในดา้นภาษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 50.00 อยู่ในระดบัปาน
กลาง  โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 28.87 
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ตารางท่ี 4.34 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 8 ป้องกนัปัญหายาเสพติด/อาชญากรรม 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน ระดับความเข้าใจ 

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

เฉลีย่ - - 46.67 
(S.D.= 26.67) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.34 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนด้านสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 8 ป้องกนัปัญหายาเสพติด/อาชญากรรมพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 46.67 อยูใ่นระดบั
ปานกลางซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 26.67 
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ตารางท่ี 4.35 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 9 จดัท าแผนและโครงการพฒันาดา้นวฒันธรรม 
 
เขตพืน้ที่ 

 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการด าเนินงาน 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 - - 

เฉลีย่ - - 72.50 
(S.D.= 41.93) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.35 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนด้านสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 9 จดัท าแผนและโครงการพฒันาด้านวฒันธรรมพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 4 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 72.50 
อยูใ่นระดบัมากโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบท และชานเมืองตระหนกัถึงการจดัท า
แผนและโครงการพัฒนาด้านวฒันธรรมในระดับมาก (ร้อยละ 75.00 และ70.00ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหม) ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 41.93 
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ตารางท่ี 4.36 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 10 จดัท ากฎระเบียบชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน ระดับความเข้าใจ 

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

เฉลีย่ - - 20.00 
(S.D.= 11.55) 

น้อย 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.36 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนด้านสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 10 จดัท ากฎระเบียบชุมชนพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 20.00 อยูใ่นระดบันอ้ยซ่ึง
เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
11.55 
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ตารางท่ี 4.37 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 11 ส่งเสริมกิจกรรมดา้นศาสนา 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน 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 - - 

เฉลีย่ - - 78.33 
(S.D.= 10.41) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.37 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนด้านสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 11 ส่งเสริมกิจกรรมดา้นศาสนาพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 4 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 78.33 อยู่ในระดบัมาก
โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบท ตระหนกัถึงส่งเสริมกิจกรรมดา้นศาสนาในระดบั
มากท่ีสุด (ร้อยละ 90.00ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) ส่วนในเขตชานเมือง และเมืองตระหนกั
ถึงส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาในระดบัมาก (ร้อยละ 75.00และ70.00 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด) โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 10.41 
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ตารางท่ี 4.38 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 12 พฒันาศกัยภาพของชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน ระดับความเข้าใจ 

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

เฉลีย่ - - 60.00 
(S.D.= 34.64) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.38 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชนในประเด็นท่ี 12 พฒันาศกัยภาพของชุมชนให้เขม้แข็งพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 4 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 60.00 อยูใ่นระดบั
มากซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 34.64 
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ตารางท่ี 4.39 วธีิการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
  ในประเด็นท่ี 13 ศึกษาวฒันธรรมอาเซียน 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน ระดับความเข้าใจ 

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

เฉลีย่ - - 45.00 
(S.D.= 25.98) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  จากตารางท่ี 4.39 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชนในประเด็นท่ี 13 ศึกษาวฒันธรรมอาเซียนพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 6 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 45.00 อยู่ในระดบัปาน
กลาง ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 25.98 
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ตารางท่ี 4.40 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนด้านสังคมและวฒันธรรมของชุมชนใน
ประเด็นท่ี 14 ศึกษาวฒันธรรมอาเซียน 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน 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 - - 

เฉลีย่ - - 80.00 
(S.D.= 46.19) 

มากทีสุ่ด 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  จากตารางท่ี 4.40 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนด้านสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชนในประเด็นท่ี 14 จดัหางบประมาณสนับสนุนพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 80.00 อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชานเมือง และชนบทตระหนักถึงจดัหา
งบประมาณสนับสนุนในระดับมากท่ีสุด (ร้อยละ 85.00 และ 80.00 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด) ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนักในประเด็นน้ี โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 46.19 
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 4.2.2 แนวทางรับมือการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนด้านสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชนมีทั้งหมด7 ประเด็น ไดแ้ก่ 
 1) อบรมใหค้วามรู้ทางดา้นภาษา/อาเซียน 
 2)  รณรงคก์ารอนุรักษด์า้นวฒันธรรม 
 3)  ส่งเสริมการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
 4) ประสานความร่วมมือกบัประชาชนในพื้นท่ี 
 5)  จดัหาวทิยากรเขา้มาใหค้วามรู้ 
 6)  พฒันาแหล่งเรียนรู้ดา้นวฒันธรรมอาเซียนในชุมชน 
 7)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 โดยรายละเอียดในหัวขอ้ต่าง ๆ ท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 
4.41 
 
ตารางท่ี 4.41 แนวทางรับมือการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของ 
  ชุมชน 
 

ข้อ แนวทางรับมือการเตรียมความพร้อม 
จ านวนผู้ตอบ (อปท.) 

รวม 
เมือง ชานเมือง ชนบท 

1 อบรมใหค้วามรู้ทางดา้นภาษา/อาเซียน 0 (0.00) 0 (0.00) 7 (100.00) 7 
2 รณรงคก์ารอนุรักษด์า้นวฒันธรรม 0 (0.00) 1 (20.00) 4 (80.00) 5 
3 ส่งเสริมการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (100.00) 2 
4 ประสานความร่วมมือกบัประชาชนใน

พื้นท่ี 
0 (0.00) 1 (50.00) 1 (50.00) 2 

5 จดัหาวทิยากรเขา้มาใหค้วามรู้ 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 1 
6 พฒันาแหล่งเรียนรู้ดา้นวฒันธรรม

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

7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 1 

 รวม 0 (0.00) 2 (10.53) 17 (89.47) 19 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
หมายเหตุ: ในวงเล็บคือร้อยละของจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
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 จากตารางท่ี 4.41 แนวทางรับมือการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนด้านสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชนมีทั้งหมด 7 ประเด็นพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ี
ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 19 แห่ง โดยในด้านสังคมและวฒันธรรมของชุมชนตระหนักถึงการ
อบรมให้ความรู้ทางดา้นภาษา/อาเซียนในระดบัมากท่ีสุด มีจ านวนทั้งหมด 7 แห่งซ่ึงเป็นองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมดรองลงมาคือ การรณรงค์การอนุรักษ์ดา้นวฒันธรรมมี
จ านวนทั้งหมด 5 แห่ง   ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบท จ านวน 4 แห่ง และใน
เขตชานเมือง จ านวน 1 แห่ง 
 
 
 4.2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้กบัชุมชนด้านสังคมและวฒันธรรมของ
ชุมชน มีทั้งหมด 10 ประเด็น ไดแ้ก่ 
  1) การเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคมและวฒันธรรม 
  2)  ขาดการอนุรักษแ์ละการสืบทอด 
  3)  ประชาชนขาดความสนใจ/ขาดการมีส่วนร่วม 
  4)  ปัญหาความเหล่ือมล ้าดา้นรายได ้
  5)  ประชาชาชนขาดความรู้ดา้นภาษา/อาเซียน 
  6)  ความแตกต่างดา้นวฒันธรรมของแต่ละประเทศ 
  7)  ขาดการถ่ายทอดความรู้ดา้นวฒันธรรมใหแ้ก่เด็กและเยาวชน 
  8)  ขาดแคลนบุคลากร 
  9)  ขาดงบประมาณสนบัสนุน 
  10) ขาดวทิยากรเขา้มาใหค้วามรู้ 
 โดยรายละเอียดในหัวขอ้ต่าง ๆ ท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.42 – 
4.51 
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ตารางท่ี 4.42 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของ
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 1 การเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคมและวฒันธรรม 
 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 18 100.00 73.33 มาก 
รวม 18 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 73.33 
(S.D.= 42.34) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.42 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้กับชุมชนด้านสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชนในประเด็นท่ี 1 การเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคมและวฒันธรรมพบวา่ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 18 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ 
เท่ากบั 73.33 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมดโดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 42.34 
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ตารางท่ี 4.43 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของ 
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 2 ขาดการอนุรักษแ์ละการสืบทอด 
 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน ระดับความเข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 00.00 0.00 - 
ชนบท 6 100.00 65.00 มาก 
รวม 6 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 65.00 
(S.D.= 37.53) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.43 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้กับชุมชนด้านสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชน ในประเด็นท่ี 2 ขาดการอนุรักษแ์ละการสืบทอดพบวา่ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 6 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 65.00 
อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 37.53 
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ตารางท่ี 4.44 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของ
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 3 ประชาชนขาดความสนใจ/ขาดการมีส่วนร่วม 
 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน ระดับความเข้าใจ 

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

เฉลีย่ - - 80.00 
(S.D.= 46.19) 

มากทีสุ่ด 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.44 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้กับชุมชนด้านสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชนในประเด็นท่ี 3 ประชาชนขาดความสนใจ/ขาดการมีส่วนร่วมพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ 
เท่ากบั 80.00 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต ชนบททั้งหมด โดยมี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 46.19 
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ตารางท่ี 4.45 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของ 
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 4 ปัญหาความเหล่ือมล ้าดา้นรายได ้
 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน ระดับความเข้าใจ 

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

เฉลีย่ - - 80.00 
(S.D.= 46.19) 

มากทีสุ่ด 

ท่ีมา: จากการวิจยั  
 
 จากตารางท่ี 4.45 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้กับชุมชนด้านสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชนในประเด็นท่ี 4 ปัญหาความเหล่ือมล ้าดา้นรายไดพ้บวา่ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 4 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 80.00 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต ชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 46.19 
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ตารางท่ี 4.46 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของ 
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 5 ประชาชาชนขาดความรู้ดา้นภาษา และอาเซียน 
 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน ระดับความเข้าใจ 

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

เฉลีย่ - - 70.00 
(S.D.= 40.41) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.46 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้กับชุมชนด้านสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชนในประเด็นท่ี 5 ประชาชาชนขาดความรู้ดา้นภาษา และอาเซียนพบวา่ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ 
เท่ากบั 70.00 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 40.41 
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ตารางท่ี 4.47 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของ 
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 6 ความแตกต่างดา้นวฒันธรรมของแต่ละประเทศ 
 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน ระดับความเข้าใจ 

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

เฉลีย่ - - 65.00 
(S.D.= 37.53) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.47 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้กับชุมชนด้านสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชน ในประเด็นท่ี 6 ความแตกต่างด้านวฒันธรรมของแต่ละประเทศพบว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1 แห่ง มีระดบัความ
เขา้ใจ เท่ากบั 65.00 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองทั้งหมด 
โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 37.53 
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ตารางท่ี 4.48 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของ 
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 7 ขาดการถ่ายทอดความรู้ดา้นวฒันธรรมใหแ้ก่เด็กและเยาวชน 
 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน ระดับความเข้าใจ 

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

เฉลีย่ - - 70.00 
(S.D.= 40.41) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั  
 
 จากตารางท่ี 4.48 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้กับชุมชนด้านสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชน ในประเด็นท่ี 7 ขาดการถ่ายทอดความรู้ดา้นวฒันธรรมใหแ้ก่เด็กและเยาวชน 
พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1 แห่ง มีระดบั
ความเขา้ใจ เท่ากบั 70.00 อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมือง
ทั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 40.41 
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ตารางท่ี 4.49 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของ
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 8 ขาดแคลนบุคลากร 
 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน ระดับความเข้าใจ 

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

เฉลีย่ - - 55.00 
(S.D.= 31.75) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.49 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้กับชุมชนด้านสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชน ในประเด็นท่ี 8 ขาดแคลนบุคลากรพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 55.00 อยูใ่นระดบั
ปานกลางซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 31.75 
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ตารางท่ี 4.50 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของ
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 9 ขาดงบประมาณสนบัสนุน 
 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน ระดับความเข้าใจ 

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

เฉลีย่ - - 50.00 
(S.D.= 28.87) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.50 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้กับชุมชนด้านสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชน ในประเด็นท่ี 9 ขาดงบประมาณสนับสนุนพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 55.00 
อยู่ในระดับปานกลางซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้ งหมด โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 28.87 
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ตารางท่ี 4.51 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนในดา้นสังคมและวฒันธรรมของ 
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 10 ขาดวิทยากรเขา้มาใหค้วามรู้ 
 

เขตพืน้ที่ จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการด าเนินงาน ระดับความเข้าใจ 

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

เฉลีย่ - - 50.00 
(S.D.= 28.87) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.51 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้กบัชุมชนในด้านสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชน ในประเด็นท่ี 10 ขาดวิทยากรเขา้มาให้ความรู้พบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 50.00 
อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้ งหมด โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 28.87 
 
 4.2.4 แนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้กบัชุมชนในดา้นสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชน มีทั้งหมด 5 ประเด็น ไดแ้ก่ 
 1) ออกกฎระเบียบการใชป้ระโยชน์จากท่ีดินท ากิน    
 2)  การอนุรักษแ์ละถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหแ้ก่คนในชุมชน 
 3)  ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4)  จดักิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 5)  การประชาสัมพนัธ์ 
 โดยรายละเอียดในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.52 
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ตารางท่ี 4.52 แนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนดา้นสังคมและ 
  วฒันธรรมของชุมชน 
 

ข้อ แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
จ านวนผู้ตอบ (อปท.) 

รวม 
เมือง ชานเมือง ชนบท 

1 ออกกฎระเบียบการใชป้ระโยชน์จาก
ท่ีดินท ากิน 

0 (0.00) 0 (0.00) 11 (100.00) 11 

2 การอนุรักษแ์ละถ่ายทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินใหแ้ก่คนในชุมชน 

1 (14.29) 2 (28.57) 4 (57.14) 7 

3 ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

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

4 จดักิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

1 (33.33) 1 (33.33) 1 (33.33) 3 

5 การประชาสัมพนัธ์ 0 (0.00) 1 (100.00) 0 (0.00) 1 

 รวม 2 (8.00) 5 (20.00) 18 (72.00) 25 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
หมายเหตุ: ในวงเล็บคือร้อยละของจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
 
 จากตารางท่ี 4.52 แนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้กบัชุมชนดา้น
สังคมและวฒันธรรมของชุมชนมีทั้งหมด 5 ประเด็นพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 25 แห่ง โดยในด้านด้านสังคมและวฒันธรรมของชุมชน
ตระหนกัถึงการออกกฎระเบียบการใช้ประโยชน์จากท่ีท ากินมากท่ีสุด มีจ านวนทั้งหมด 11 แห่ง  
ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด  
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4.3 ความช่วยเหลือทีต้่องการและข้อเสนอแนะเพิม่เติมต่อการเตรียมความพร้อมด้านสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชน 
 ความช่วยเหลือท่ีตอ้งการและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความพร้อมดา้นสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชนมีทั้งหมด 4 ประเด็น ไดแ้ก่ 
  (1)  เชิญวิทยากรเขา้มาให้ความรู้ดา้นอาเซียน ความรู้ดา้นภาษา และผลกระทบ
เชิงบวกเชิงลบ รวมถึงโอกาสในการพัฒนาชุมชนหลังเปิดประชาคมอาเซียนและจดัท าคู่มือ
เผยแพร่ในเร่ืองของอาเซียน 
  (2)  แนะน าวธีิการเตรียมความพร้อมในการรับมือจากแรงงานต่างดา้ว และปัญหา
โรคติดต่อ 
  (3)  เขา้มาช่วยส่งเสริมและกระตุน้การท่องเท่ียวในชุมชน 
  (4)  ประสานความร่วมมือกบัผูน้ าชุมชนและร่วมหาวิธีแกไ้ขร่วมกบัชุมชน เพื่อ
สร้างความเขา้ใจกบัประชาชนในทอ้งถ่ิน 

โดยรายละเอียดในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



111 
 

ตารางท่ี 4.53 ความช่วยเหลือท่ีตอ้งการและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความพร้อมด้าน
 สังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
 

ข้อ ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
จ านวนผู้ตอบ (อปท.) 

รวม 
เมือง ชานเมือง ชนบท 

1 เชิญวิทยากรเข้ามาให้ความ รู้ด้าน
อ า เซี ยน  ค ว าม รู้ด้ าน ภ าษ า  แ ล ะ
ผลกระทบ เชิงบวกเชิงลบ รวมถึง
โอกาสในการพัฒนาชุมชนหลังเปิด
ประชาคมอาเซี ยนและจัดท าคู่ มื อ
เผยแพร่ในเร่ืองของอาเซียน 

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

2 แนะน าวิธีการเตรียมความพร้อมใน
การรับมือจากแรงงานต่างด้าว และ
ปัญหาโรคติดต่อ 

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

3 เข้ามาช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการ
ท่องเท่ียวในชุมชน 

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

4 ประสานความร่วมมือกับผูน้ าชุมชน
และร่วมหาวธีิแกไ้ขร่วมกบัชุมชน เพื่อ
ส ร้างความ เข้าใจกับประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน 

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

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

จากตารางท่ี 4.53 ความช่วยเหลือท่ีตอ้งการและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความ
พร้อมดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชนทั้ง 4 ประเด็น จากแบบสอบถามพบวา่ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 40 แห่ง โดยประเด็นท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความพร้อมมากท่ีสุด คือ ประเด็นท่ี 1 เชิญวทิยากรเขา้
มาให้ความรู้ด้านอาเซียน ความรู้ดา้นภาษา และผลกระทบเชิงบวกเชิงลบ รวมถึงโอกาสในการ
พฒันาชุมชนหลังเปิดประชาคมอาเซียนและจดัท าคู่มือเผยแพร่ในเร่ืองของอาเซียนมีจ านวน
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ทั้งหมด 33 แห่ง ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตเมือง จ านวน 5 แห่ง (ร้อยละ 15.15)  
และเขตชนบท จ านวน 28 แห่ง(ร้อยละ 84.85) 
 จากการวิจยัสามารถสรุปไดว้่าขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความพร้อมของชุมชน
ในด้านสังคมและวฒันธรรมมีทั้งหมด 4 ประเด็น โดยประเด็นท่ีชุมชนเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการ
เตรียมความพร้อมมากท่ีสุด คือ ประเด็นท่ี 1 เชิญวิทยากรเขา้มาให้ความรู้ดา้นอาเซียน ความรู้ดา้น
ภาษา และผลกระทบเชิงบวกเชิงลบ รวมถึงโอกาสในการพฒันาชุมชนหลงัเปิดประชาคมอาเซียน
และจดัท าคู่มือเผยแพร่ในเร่ืองของอาเซียน 
  การพฒันาศกัยภาพความเขม้แข็งของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการ

แบ่งปันและการปรับตวั ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนเป็นประเด็นเร่ืองของการเตรียมความ

พร้อมที่จะเกิดข้ึนกบัของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ชาวไทเขินท่ีอพยพมาตั้ง

รกรากใน จังหวดัเชียงใหม่จ  านวนมากและได้แยกยา้ยไปอยู่ตามอ าเภอต่าง ๆอยากให้มีการ

เช่ือมโยงเครือข่ายกนัเพื่อขบัเคล่ือนและรักษารากเหงา้ของวฒันธรรมอนัดีงามของหมู่บา้น  ซ่ึง

บา้นตน้แหนนอ้ย จะเป็นหมู่บา้นท่ียงัคงไวซ่ึ้ง วิถีชีวิต ประเพณี วฒันธรรม และสถาปัตยกรรมซ่ึง

เป็นจุดเร่ิมตน้ของโครงการไทเขินในโลกดิจิทลั เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์วฒันธรรมไทเขินให้สู่

อาเซียนได ้จะแสดงรายละเอียดในบทท่ี 5 ในล าดบัต่อไป 

 

 




