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1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของกำรวจัิย 
 ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นดินแดนซ่ึงมีหลายประเทศจึงมีความหลากหลายทาง
ชาติพนัธ์ุ เน่ืองจากการทบัซ้อนของการด ารงชีวิตของผูค้นระหวา่งพรมแดนความหลากหลายทาง
เช้ือชาติ ศาสนา และความเป็นอตัลกัษณ์ทางสังคมและวฒันธรรมของชาติพนัธ์ุทางภูมิรัฐศาสตร์ 
(geopolitics) ท่ีมีความแตกต่างกนั โดยสามารถแบ่งกลุ่มประเทศตามศาสนาท่ีประชากรส่วนใหญ่ 
ของประเทศนับถือได้ ดังนั้ นประเทศท่ีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม คือ บรูไน 
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ประเทศท่ีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คือ กมัพูชา ลาว พม่า 
เวียดนาม สิงคโปร์และประเทศไทย  ส่วนในฟิลิปปินส์ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต ์
นอกเหนือจากความแตกต่างทางศาสนาแล้ว ชนกลุ่มน้อยท่ีมีจ  านวนมากมีความแตกต่างทาง 
ความเช่ือ วิถีชีวิต ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม ก็เป็นอุปสรรคต่อการหลอมรวม
สร้างความเป็นหน่ึงเดียว ในขณะท่ีประเทศไทยก าลงัจะก้าวเข้าสู่การเป็นหน่ึงใน สมาชิกของ
ประชาคมอาเซียน (ASEAN) อย่างเป็นทางการภายใน พ.ศ. 2558 โดยประชาคมอาเซียนจะเป็น
องค์กรท่ีมีเพียงหน่ึงวิสัยทัศน์ หน่ึงอัตลักษณ์ หน่ึงประชาคม (one vision, one identity, one 
community) ซ่ึ งมีสามเสาหลักด้วยกันคือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community-AEC) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community-
ASC) และประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) 
(จุไรรัตน์ แสงบุญน า, 2556)  
 เพื่อให้ประเทศไทยใช้โอกาสจากประชาคมอาเซียนในการพัฒนาประเทศ และลด
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างรู้เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลง โดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานไวม้าประยกุตใ์ชใ้น
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน (การเมือง, 2554) กล่าวคือ การใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียน
อยา่ง “พอประมาณ” ไม่เอารัดเอาเปรียบชาติสมาชิกอาเซียนอ่ืน แต่ตอ้งร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนัเพื่อกา้วเดินไปในนามของอาเซียน การเตรียมความพร้อมอยา่ง “มีเหตุผล” เพื่อให ้“มีภูมิคุม้กนั
ในตวัท่ีดี” ภายใตเ้ง่ือนไขความรู้ คู่คุณธรรม ซ่ึงจะน าไปสู่คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมท่ีมี
ความกา้วหนา้อยา่งสมดุล มัน่คง และย ัง่ยนื ตามค าขวญัของประชาคมอาเซียนท่ีวา่ “หน่ึงวิสัยทศัน์ 
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หน่ึงเอกลกัษณ์ หน่ึงประชาคม” หรือ “one vision, one identity, one community” ตรงกบัวิสัยทศัน์
การวจิยัของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) คือ “ประเทศไทยมีและใชง้านวจิยัท่ีมีคุณภาพ เพื่อการพฒันาท่ี
สมดุลและย ัง่ยืน” โดยมีการก าหนดพันธกิจการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) คือ “พัฒนา
ศกัยภาพและขีดความสามารถในการวิจยัของประเทศให้สูงข้ึน และสร้างฐานความรู้ท่ีมีคุณค่า 
สามารถประยุกตแ์ละพฒันาวิทยาการท่ีเหมาะสมและแพร่หลาย รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และต่อ
ยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพฒันา
คุณภาพชีวิต โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจยัอย่างมีประสิทธิภาพท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วม” โดย
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไดจ้ดัท าร่างทิศทางแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยมีหลักการส าคญั คือ มุ่งพฒันา
ภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขบัเคล่ือนให้บงัเกิดผลในทางปฏิบติัท่ีชัดเจนใน 
ทุกระดบั ยึดคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา ให้ความส าคญักบัการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในสังคม พฒันาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการและเป็นองคร์วม 
และยดึวิสัยทศัน์ปี พ.ศ. 2570 คือ “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่ง
ความพอเพียง ยึดมัน่ในวฒันธรรมประชาธิปไตย และหลกัธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้น
พื้นฐานท่ีทัว่ถึง มีคุณภาพสังคมมีความปลอดภยัและมัน่คง อยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีดี เก้ือกูลและ
เอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีความมัน่คงด้านอาหารและ
พลงังาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองและแข่งขนัไดใ้นเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคม
ภูมิภาคและโลกไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี (ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ, 2556)  
 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของประเทศไทย จึงแตกต่างกนัไป
หลายดา้น (ประภสัสร์ เทพชาตรี, 2556) ซ่ึงพบว่า (1) ดา้นการพฒันามนุษยเ์น้นความร่วมมือใน
ดา้นการศึกษาระหวา่งประเทศอาเซียน จะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อไทยคือ ประชาชนคนไทยมี
โอกาสในการเรียนรู้เก่ียวกบัประเทศเพื่อนบา้นในอาเซียนมากข้ึน รวมทั้งสถานศึกษามีการปรับตวั
เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน นอกจากน้ี แรงงานในประเทศไทยจะมีโอกาสในการพฒันาตนเอง 
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนักบัแรงงานในประเทศอาเซียนอ่ืนๆ อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบ
ในเชิงลบต่อไทยคือ ประเทศไทยจะต้องปรับตวัเพื่อรองรับการก าหนดมาตรฐานแรงงานของ
อาเซียน ซ่ึงอาจมีความแตกต่างจากมาตรฐานท่ีใช้อยู่ภายในประเทศ (2) ด้านการคุ้มครองและ
สวสัดิการสังคม ผลกระทบในเชิงบวกต่อไทยคือ ภาครัฐจะให้ความส าคญักบัสวสัดิการสังคมมากข้ึน 
เพื่อให้เป็นไปตามกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียน นอกจากน้ี จะมีความร่วมมือในการ
คุม้ครองและสวสัดิการสังคมเพิ่มมากข้ึนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อไทย 
อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบในเชิงลบคือ การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนอาจส่งผลให้ปัญหาสังคม
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ในด้านต่างๆ เพิ่มมากข้ึน และประเทศไทยจะตอ้งมีภาระค่าใช้จ่ายด้านสวสัดิการสังคมเพิ่มข้ึน  
(3) ดา้นความยุติธรรมและสิทธิทางสังคม ผลกระทบในเชิงบวกคือ ความร่วมมือในการส่งเสริม
และคุม้ครองสิทธิ และสวสัดิการส าหรับ สตรี เด็ก ผูสู้งอายุ และผูพ้ิการ จะเพิ่มข้ึน อยา่งไรก็ตาม 
แมว้่าจะมีความร่วมมือเพิ่มมากข้ึน แต่ปัญหาในการละเมิดสิทธิและสวสัดิการ กลุ่มคนเหล่าน้ี 
อาจจะเพิ่มตามไปดว้ย (4) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบในเชิงบวกคือ ความร่วมมือในการจดัการ
ปัญหาส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงจะท าให้การจดัการปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทยมีแนวโนม้ดีข้ึน แต่ผลกระทบในเชิงลบคือ แมว้า่จะมีความร่วมมือเพิ่ม
มากข้ึน แต่ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มอาจจะเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย โดยเฉพาะปัญหาจากมลพิษของเสีย
ข้ามแดน และ (5) การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ผลกระทบในเชิงบวกคือ ความร่วมมือด้าน
วฒันธรรมระหวา่งไทยกบัประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มมากข้ึน และความพยายามในการแสวงหา 
และสร้างอตัลกัษณ์อาเซียนเพิ่มมากข้ึน แต่ส าหรับผลกระทบในเชิงลบคือ ความเขา้ใจผิดเก่ียวกบั
การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียนวา่ จะท าใหอ้ตัลกัษณ์ของไทยถูกกลืนไป ดงันั้น ความเขา้ใจผดิดงักล่าว
อาจน าไปสู่กระแสการต่อตา้นความพยายามในการสร้างอตัลกัษณ์อาเซียนร่วมกนั 
 เพื่อใหไ้ทยสามารถแข่งขนักบัประเทศอ่ืน ๆ ในกลุ่มอาเซียนได ้จึงตอ้งค านึงถึงสังคมและ
วฒันธรรมเป็นส าคัญ  จ าเป็นต้องมีการพัฒนาด้านต่าง ๆ  แบบบูรณาการทั้ งด้านการศึกษา  
การลงทุนและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมด้าน ICT เพื่อการอ านวยความสะดวกใน
การเขา้ถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและการรับรู้รับทราบขอ้มูลท่ีทนัต่อสถานการณ์
อยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ดา้นสังคมและวฒันธรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่ง
ตรงทิศทางแห่งการเตรียมพร้อมเพื่อกา้วสู่ AEC รวมถึงการสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัอาเซียนใน
เยาวชนซ่ึงเป็นฐานก าลังท่ีส าคญัในอนาคต การพฒันาด้านการวิจยัและการพฒันาในภูมิภาค  
การสร้างความรู้และตระหนกัถึงประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อ
บรรลุเป้าหมายของการศึกษาเพื่อปวงชนโดยการจดัท าเน้ือหาองค์ความรู้เก่ียวกบัอาเซียนร่วมกนั 
ตลอดจนการร่วมแบ่งปันทรัพยากรและจดัตั้งกองทุนเพื่อการพฒันาการศึกษาในภูมิภาค ท่ีส่งผล
กระทบทางดา้นลบให้น้อยท่ีสุด มีผลท าให้ประชาชนไทยมีความรู้เก่ียวกบัสังคมและวฒันธรรม
อาเซียนมากกวา่ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดว้ยกนั 
 หากจะมองถึงนโยบายการวิจยัท่ีตอ้งลงสู่ชุมชนทอ้งถ่ินภายใตก้รอบอาเซียนนั้น พบว่า 
จงัหวดัเชียงใหม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีสังคมและวฒันธรรมท่ีน่าอยู่ท่ีสุดใน
ประเทศไทย อีกทั้งยงัไดรั้บการโหวตจากนิตยสารการท่องเท่ียวชั้นน าของโลกวา่เป็นเมืองท่ีน่าอยู่
ท่ีสุดในโลกอนัดบัตน้ ๆ เมืองหน่ึง (มงคล ตนัติสุขุมาล, 2555) ปัจจุบนัเกิดปรากฏการณ์การยา้ย 
ถ่ินฐานของทั้งคนไทย และคนต่างชาติเขา้มาอยูใ่นเชียงใหม่ อยา่งต่อเน่ือง ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง



4 

ของสังคมและวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่อยา่งเห็นไดช้ดั ซ่ึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อชุมชน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นสังคมและวฒันธรรมดงักล่าว หากจะตอ้งเปิดรับอาเซียนดว้ยแลว้ 
ในฐานะหน่วยงานการศึกษาเพื่อทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ซ่ึงมีวสิัยทศัน์ท่ีสอดคลอ้ง
กบัทิศทางการพฒันาและแก้ไขปัญหาดงักล่าว เพราะเป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นน า ท่ีมุ่งปฏิบติั
ภารกิจเพื่อพัฒนาท้องถ่ินให้เกิดความย ัง่ยืนอย่างแท้จริง ทั้ งน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่            
มีหน่วยงานระดบัคณะท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นต่าง ๆ ต่อการตอบโจทยปั์ญหาของชุมชน ในจงัหวดั
เชียงใหม่ ขา้งตน้ 
 ดว้ยเหตุน้ีในปี พ.ศ. 2558 นักวิจยัภายใตพ้นัธกิจของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จึงมี
ความมุ่งมั่นและมีความพร้อมท่ีจะจัดท าชุดโครงการวิจัยเร่ือง “แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน ภายใตค้วามร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  (Strategic plan to enhance the ability of Chiang Mai 
communities in ASEAN Community under the academic collaboration with Chiang Mai 
Rajabhat University: SCAC-CMRU)”  ใน โค รงก าร ท่ี มี ช่ื อ ว่ า  “แผน กล ยุท ธ์ ก าร เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถด้านสังคมและวฒันธรรมของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคม
อา เซี ยน  (Strategic plan to enhance the ability of socio-culture of Chiang Mai communities in 
ASEAN community)” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ดา้นสังคมและวฒันธรรม พร้อมกบัศึกษาศกัยภาพความเขม้แขง็ของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ดา้นสังคมและวฒันธรรม ต่อการแบ่งปันและการปรับตวั ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
โดยในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการศึกษาศกัยภาพความเขม้แข็งของชุมชนในการแข่งขนัดา้นสังคม
และวฒันธรรมของชุมชนภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน โดยประยุกต์แบบจ าลอง Diamond 
Model ของ Philips Porter ซ่ึงประกอบไปด้วยเง่ือนไขด้านอุปสรรค ปัจจยัด้านการส่งเสริม
และสนับสนุน ปัจจยัด้านโครงสร้างและคู่แข่ง รวมถึงบทบาทของรัฐบาล และวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค และในปี พ.ศ. 2559 ได ้มีการแลกเปลี่ยนเรียน รู้ 
รายงานผลการประเมินวิเคราะห์ พร้อมกับต่อยอดโครงการวิจยัไปสู่ปีท่ี 3 ในปี พ.ศ. 2560       
ในโครงการท่ีมีช่ือว่า “แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ปีท่ี 3 (Strategic plan to enhance the ability of 
socio-culture of Chiang Mai communities in ASEAN community Phase 3)” ซ่ึงมีเป้าหมายในการ
พฒันาศกัยภาพความเขม้แข็งของชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชนต่อการแบ่งปันและ
การปรับตวั ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน อันจะน าไปสู่การเสนอแนวทางในการเพิ่ม         
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ขีดความสามารถของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นสังคมและวฒันธรรม ภายใตก้รอบประชาคม
อาเซียน ภายใตค้วามร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1.2.1  เพื่อพฒันาศกัยภาพความเขม้แข็งของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นสังคมและ
วฒันธรรม ต่อการแบ่งปันและการปรับตวั ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน  
 1.2.2 เพื ่อ เสนอแนวทางในการ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่        

ดา้นสังคมและวฒันธรรม ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน  

 
1.3 ขอบเขตของกำรวจัิย 
 1.3.1  ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลาการวิจยั  
12 เดือน (1 ปี) 
 1.3.2  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  1)  ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
  2)  การเตรียมความพร้อมของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคม
อาเซียน 
  3)  แนวทางการพฒันาศกัยภาพความเขม้แข็งดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
 1.3.3  ขอบเขตดา้นประชากร 
 ชุมชนทอ้งถ่ินทั้งหมด จ านวน 25 อ าเภอ (2,064 หมู่บา้น) ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.3.4 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
 เขตพื้นท่ี 25 อ าเภอ ของจงัหวดัเชียงใหม่  
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1.4 วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 โครงการวจิยัมีวธีิการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 1.4.1 ประชากร/กลุ่มตวัอยา่ง/ผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั  
 ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดประชากรของการศึกษาโดยก าหนดชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทั้งส้ิน 25 อ าเภอ รวม 2,064 ชุมชน 207 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดตวัอยา่ง โดยคดัเลือกจากชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการในปี 2560 โดยวิธี
สุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (specific random sampling) ไดอ้  าเภอสันป่าตอง คือ องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลท่าวงัพร้าว ประกอบดว้ย 4 ชุมชน  
 1.4.2  ขอ้มูลและเคร่ืองมือในการวจิยั 
  1)  ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการส ารวจ สอบถามและสัมภาษณ์ในพื้นท่ี 1 อ าเภอ 
4 ชุมชน ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ 
  2)  ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ เอกสาร งานวจิยั ผลการด าเนินงานเก่ียวกบัการเตรียมความ
พร้อมของชุมชนดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
  3)  ชนิดเคร่ืองมือการประเมิน แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบประเมิน ดงัน้ี 
   3.1)  แบบฟอร์มแสดงความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการ 
   3.2)  แบบฟอร์มเพื่อประเมินคดักรองผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
   3.3) แบบสอบถามงานวิจยั (แต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) “การเตรียมความ
พร้อมในองค์กร (อปท.) ดา้นสังคมและวฒันธรรมเม่ือเปิดประชาคมอาเซียน” 
   3.4) แบบสอบถามงานวิจยั (แต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) “การเตรียมความ
พร้อมดา้นสังคมและวฒันธรรมเม่ือเปิดประชาคมอาเซียน” 
   3.5) แบบสอบถามงานวจิยั (แต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) “ความช่วยเหลือ
ท่ีต้องการและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความพร้อมของชุมชนในด้านด้านสังคมและ
วฒันธรรม” 
   3.6)  แบบฟอร์มการจดัท าโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านด้านสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
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1.5 ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1  ทราบปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกบัชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ด้านสังคม
และวฒันธรรม ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
 1.5.2  ทราบศกัยภาพความ เขม้แข ็งของ ชุมชนจงัหวดั เชียงใหม่ ด้านสังคมและ
วฒันธรรมต่อการแบ่งปันและการปรับตวั ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
 1.5.3  มีการเสนอแผนกลยุทธ์การเพิ ่มขีดความสามารถชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่       
ดา้นสังคมและวฒันธรรม ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
   
1.6 นิยำมศัพท์ 
 กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ (enhance the ability) หมายถึง กระบวนการท่ีท าให้ บุคคล 
องคก์ร สถาบนั และสังคมไดพ้ฒันาความสามารถ (ทั้งโดยบุคคลหรือร่วมกนั) ในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ท่ีจะแก้ปัญหา รวมทั้ งก าหนดและด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวไ้ด้ ทั้ งน้ีมี
องค์ประกอบท่ีส าคญั สามประการ (วิจารณ์ พานิช, 2555 อา้งจาก ส านกังานโครงการพฒันาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP))  คือ 
             ประการท่ีหน่ึง การพฒันาขีดความสามารถเป็นกระบวนการเรียนรู้และมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง ไม่ใช่กิจกรรมท่ีด าเนินการคร้ังเดียวส าเร็จ 
             ประการท่ีสอง เป็นกระบวนการท่ีเนน้การใชแ้ละการเสริมสร้างพลงัของทั้งบุคคล 
องคก์ร และเครือข่าย 
             ประการท่ีสาม ต้องมีการพิจารณาด าเนินการอย่างเป็นระบบในการจัดท า
ยทุธศาสตร์และแผนการพฒันาขีดความสามารถ 
 ประชำคมอำเซียน (ASEAN community) หมายถึง การร่วมกนัทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในเขตอาเซียน เพื่อผลประโยชน์ในอ านาจการต่อรองทางเศรษฐกิจ การส่งออก และการน าเขา้ของ
สินคา้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด าเนินการควบคู่ไปกบั ประชาคมการเมืองและความมัน่คง
อาเซียน (ASEAN political-security community: APSC) และประชาคมสังคม-วฒันธรรมอาเซียน 
(ASEAN socio-cultural community: ASCC) ซ่ึงเป็นสามส่วนหลกัของประชาคมอาเซียน 
 กำรพัฒนำ (development) หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าโดยทัว่ ๆ ไป เช่น การพฒันา
ชุมชน พฒันาประเทศ คือการท าส่ิงเหล่านั้นให้ดีข้ึน เจริญข้ึนสนองความตอ้งการของประชาชน
ส่วนใหญ่ให้ไดดี้ยิง่ข้ึน หรืออาจกล่าวไดว้า่ “การพฒันา” เป็นกระบวนการของการเคล่ือนไหวจาก
สภาพท่ีไม่น่าพอใจไปสู่สภาพท่ีน่าพอใจ การพฒันาเป็นกระบวนการท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ      
ไม่หยุดน่ิงการพฒันามีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัความเปล่ียนแปลง กล่าวคือ การพฒันา หมายถึง
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กระบวนการของการเปล่ียนแปลงท่ีมีการวางแผนไวแ้ล้ว คือการท าให้ลักษณะเดิมเปล่ียนไป    
โดยมุ่งหมายว่าลักษณะใหม่ ท่ี เข้ามาแทนท่ีนั้ นจะดีกว่าลักษณะเก่า แต่โดยธรรมชาติแล้ว            
การเปล่ียนแปลงยอ่มเกิดปัญหาในตวัมนัเอง เพียงแต่วา่จะมีปัญหามากหรือปัญหานอ้ย 
 กำรบริหำรจัดกำร (administrative management)  หมายถึง การก าหนดทิศทางในการใช้
ทรัพยากรทั้งหลายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหบ้รรลุถึงเป้าหมายขององคก์ร  
 ชุมชน (community) หมายถึง บุคคลท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณท่ีใดท่ีหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
ในฐานะเป็นเครือญาติหรือเพื่อนบา้น โดยมีการใชชี้วติร่วมกนัมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
 สังคมและวัฒนธรรม (society and culture) หมายถึง สังคมเน้นกลุ่มคน จ านวนคน และ
ความสัมพนัธ์ของบุคคลในสังคมท่ีมีต่อกัน วฒันธรรม เน้นแบบแผน กฎเกณฑ์ วิธีการ หรือ
แบบอย่างในการด าเนินชีวิต สังคมจะขาดวฒันธรรมไม่ได้ และวฒันธรรมจะอยู่ตามล าพัง        
โดยปราศจากสังคมไม่ไดเ้ช่นเดียวกนั สังคมท่ีขาดวฒันธรรมจะมีสภาพขาดระเบียบ ขาดกฎเกณฑ ์
ขาดวิถีทางการด าเนินชีวิต ไม่ต่างจากสังคมสัตว ์เพราะส่ิงท่ีแสดงว่าสังคมมนุษยแ์ตกต่างไปจาก
สังคมสัตว์ก็คือ มนุษย์มีวฒันธรรมนั่นเอง ส่วนวฒันธรรมจะด ารงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยสังคม       
เพราะสังคมเป็นผูส้ร้างวฒันธรรมข้ึนมา 
 วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษย์สร้างข้ึน ก าหนดข้ึน มิใช่ส่ิงท่ีมนุษย์ท าตามสัญชาตญาณ      
อาจเป็นการประดิษฐ์วตัถุส่ิงของข้ึนใช้หรืออาจเป็นการก าหนดพฤติกรรมและหลักความคิด 
ตลอดจนวธีิการหรือระบบการท างาน 
 แผนกลยุทธ์ (Strategic plan) หมายถึง แนวทางในการปฏิบัติท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า        
ซ่ึงตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการกระท า อนาคต และความตอ้งการของบุคคล องค์กร และชุมชนทอ้งถ่ิน 
เพื่อจะด าเนินการให้บรรลุเป้าประสงค์ในการเพิ่มขีดความสามารถในกรอบประชาคมอาเซียน    
ซ่ึงจะต้องพิจารณาว่าในการท่ีจะบรรลุเป้าประสงค์ข้อหน่ึง ๆ นั้ น มีปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จ และเราจ าเป็นตอ้งท าอยา่งไร จึงจะไปสู่จุดนั้นได ้
 แผนชุมชน หมำยถึง การวางแผนและก าหนดอนาคตของกิจกรรมการพฒันาของชุมชน
โดยเกิดข้ึนจากคนในชุมชน ท่ีมีการรวมตวักนัจดัท าแผนข้ึนมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันา
ชุมชนหรือทอ้งถ่ินของตน ให้เป็นไปตามท่ีตอ้งการและสามารถแก้ไขปัญหาท่ีชุมชนเผชิญอยู่
ร่วมกนั โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด  ร่วมก าหนดแนวทางและท ากิจกรรมการพฒันาร่วมกนั 
โดยยึดหลกัการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ดว้ยการค านึงถึงศกัยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา  
วิถีชีวิต วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินเป็นหลกั จึงกล่าวไดว้่า แผนชุมชน เป็นของชุมชน 
ด าเนินการโดยชุมชนและเพื่อประโยชน์ของชุมชนเอง ซ่ึงแตกต่างจากแผนท่ีภาครัฐจดัท าข้ึน    
เพื่อจดัสรรงบประมาณเป็นหลกั 




